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Samenvatting 
 
Aanleiding en initiatief(nemers) 
Het initiatief voor het Windpark De Zuidlob bestaat uit drie rechte lijnopstellingen 
van elk 12 windturbines met een onderlinge afstand van circa 405 meter binnen elke 
lijn. De in totaal 36 identieke windturbines hebben een maximale ashoogte van 120 
meter, een maximale rotordiameter van 112 meter en elk een vermogen van circa 3 
MW. De drie lijnopstellingen liggen in de gemeente Zeewolde, binnen het 
zogenaamde Zuidlobgebied, parallel aan de Rassenbeektocht, de Winkeltocht en het 
Nijkerkerpad zoals in onderstaande figuur is opgenomen. De drie lijnopstellingen 
zijn met kabels verbonden met een onderstation voor de levering van de elektriciteit 
naar het landelijke elektriciteitsnet. 
 

 
Figuur S1: aanduiding van de drie lijnopstellingen (in rood aangeduid) en het onderstation (aangeduid 
met 150/20kVstation). De groene lijn duidt de bestaande windturbineopstelling nabij de Eemmeerdijk 
aan. 
 
Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid tot het bouwen en 
exploiteren van windturbines in dit gebied. De bouw en exploitatie van windturbines 
is uitsluitend mogelijk indien het planologische kader daarin voorziet.  
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Ten behoeve van de bouw van Windpark De Zuidlob te Zeewolde wordt een 
rijksinpassingsplan opgesteld. Het Windpark heeft een omvang van meer dan 10 
windturbines en meer dan 15 MW vermogen. Op grond van de Wet milieubeheer in 
samenhang met het Besluit milieu-effectapportage 1994 wordt er bij het 
rijksinpassingsplan een MER voor plannen opgesteld. 
 
Initiatiefnemer voor het plan is Windmolenvereniging De Zuidlob. Het Windpark De 
Zuidlob wordt opgericht en in werking gebracht en daarna geëxploiteerd voor 
rekening en risico van Zuidlob Wind BV i.o. met als aandeelhouders de gezamenlijke 
participerende inwoners van de Zuidlob (95% aandelen) en NV NUON Duurzame 
energie (5% aandelen). Gebruikers van twee woningen op de in totaal 77 woningen 
in de Zuidlob hebben afgezien van participeren in het initiatief. 
 
Er is nog niet definitief gekozen voor een specifieke windturbine. Windturbines in 
deze klasse en hoger zijn pas relatief korte tijd commercieel beschikbaar of komen 
tijdens de vergunningenprocedure commercieel beschikbaar en kunnen op dit 
moment nog niet definitief worden beoordeeld op efficiëntie en prestatie.  
In tabel 2 staan de karakteristieken van de 8 voorziene windturbines die als 
alternatieven moeten worden beschouwd. Er zal maar 1 type windturbine worden 
gerealiseerd.  
 

Merk Type Vermogen (MW) Ashoogte 
 (m) vanaf 
bovenkant 
fundering* 

Rotordiameter (m) 

Vestas V90 3 105 90 
Vestas V112 3 119 112 
Vestas V112 3 94 112 

Repower 3.XM 3,3 98 104 
Acciona AW 3000 3 120 109 

Ecotecnia ECO 100 3 100 100 
GE Energy GE 2.5xl 2,5 100 100 

Siemens SWT 2,3-93 2,3 99,5 93 
Tabel S1: Mogelijk te plaatsen windturbinetypen en karakteristieken 
 
* in verband met het hoger aanleggen van de fundering kan de bovenzijde van de fundering maximaal 1,7 meter 
hoger liggen dan het omliggende maaiveld. Alle funderingen hebben wel dezelfde aanleghoogte t.o.v. NAP. 

 
 
Locatiekeuze 
Het rijksinpassingsplan legt de inrichting van het initiatief vast. Daaraan is 
voorafgegaan de vastlegging van de locatie, zonder concrete inrichting. Dit is 
gebeurd bij de “streekplanuitwerking plaatsingsmogelijkheden voor windmolens” in 
1999. Bij deze streekplanuitwerking zijn op basis van de “MER streekplanuitwerking 
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windmolenlocaties provincie Flevoland” uit 1995 de mogelijke locaties voor 
windturbines in Flevoland afgewogen. Dit is daarna overgenomen en vastgelegd in 
het Omgevingsplan Flevoland 2000. Op grond daarvan zijn vier grootschalige 
opstellingen mogelijk in Flevoland, onder meer in Zeewolde langs Gooiseweg en de 
Eemmeerdijk.  
Voor de Zuidlob is toen een plan ontwikkeld voor de grootschalige opstelling langs 
de Gooiseweg en voor drie kleinschalige opstellingen van windturbines. Dit plan had 
in 2004 de instemming van gemeente en provincie en viel later onder het 
overgangsrecht bij de tijdelijke stop op de bouw van windturbines in Flevoland door 
Provinciale Staten. In 2005 is in nauw overleg tussen de initiatiefnemers, de gemeente 
Zeewolde en de provincie het initiatief genomen voor een pilot opschalen van de 
geplande windturbines in de Zuidlob ontstaan. In de pilot stond de locatie niet meer 
ter discussie. De locatie was al afgewogen in het kader van de streekplanherziening.  
Echter ook met de huidige inzichten is gezocht naar alternatieve locaties voor het 
initiatief in Flevoland. Potentieel alternatieve locaties zoals langs de IJsselmeerdijk 
(tweede lijn in het water), ten oosten van de Larsserringweg in Lelystad, in het IJssel- 
en Markermeer, langs de Markerwaarddijk en langs de Hoge Vaart zijn echter geen 
redelijke alternatieven gebleken. 
 
Voor wat betreft de inrichting, is reeds in het verleden onderzoek gedaan naar 
alternatieven om het gebied de Zuidlob zo optimaal mogelijk te benutten voor het 
exploiteren van windenergie. Er zijn naast het initiatief 13 redelijke alternatieven 
voor de invulling van het gebied onderzocht maar op basis van milieueffecten, 
openheid, realiseerbaarheid, rendement (en parkverlies) en de gevoeligheid van het 
gebied minder geschikt bevonden.  
 
 
Toets initiatief aan ruimtelijk kader 
Het initiatief heeft een vermogen voor het opwekken van duurzame elektriciteit van 
circa 108 MW en vervult vanwege deze omvang een belangrijke rol in het bereiken 
van de landelijke doelstelling voor het opwekken van windenergie. Het landelijke 
ruimtelijke kader heeft op correcte wijze zijn vertaling gekregen in het provinciale en 
gemeentelijke ruimtelijke kader nu daarin de natuurlijke, cultuurhistorische en 
landschappelijke kwaliteiten van het gebied de Zuidlob nadrukkelijk zijn betrokken.  
Het provinciaal en gemeentelijk beleid houden reeds sinds 2004/2005 rekening met 
de uitvoering van dit initiatief en ondersteunt de uitvoering met 3 lijnen met in totaal 
36 windturbines met elk een vermogen van circa 3 MW.  
Het initiatief is direct gevormd door en tot stand gekomen vanuit de provinciale en 
gemeentelijke inzichten en wensen op de invulling van de Zuidlob met 
windturbines. 
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Duurzame elektriciteitsopbrengst en reductie van CO2-emissie 
De prognose van de productie van de diverse windturbinetypen is opgenomen in 
tabel 4. De productie varieert afhankelijk van het type turbine van minimaal 235.307 
MWh per jaar tot maximaal 364.894 MWh per jaar. 
 
 
Sociaal-economische effecten 
Het initiatief is afkomstig van nagenoeg alle inwoners van het gebied de Zuidlob. Dat 
betekent ook dat belangrijk deel van de opbrengst uit het initiatief ten goede zal 
komen aan de inwoners van de Zuidlob. De (lokale) economie zal een positief effect 
van de windparken ondervinden door de inzet van menskracht en middelen bij het 
beheer van het initiatief. Er worden geen belangrijke effecten voor toerisme 
verwacht. Op grond van afspraken tussen initiatiefnemers en provincie en gemeente 
zal een gedeelte van de opbrengst uit het initiatief worden besteed aan 
gebiedsgerelateerde verbeteringen.  
 
 
Gevolgen voor natuurgebieden 
De Natuurbeschermingswet 1998 is het kader voor de (Europese) bescherming van 
gebieden om hun natuurwaarden of functie voor natuurwaarden. In 2005 is de 
Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd zodat voldaan wordt aan internationale 
verplichtingen. Dit betekent onder meer dat de geldende Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen in de Natuurbeschermingswet 1998 zijn verwerkt. De 
Natuurbeschermingswet 1998 is in Nederland dan ook het kader voor de 
bescherming van de (Europese) Natura2000-gebieden en gebieden daarbuiten indien 
plannen of projecten invloed kunnen hebben op een Natura2000-gebied 
(zogenaamde „externe werking). Het plangebied ligt aan de meest zuidelijke punt 
van Flevoland aan het Eemmeer.  
Het Eemmeer is onderdeel van Natura2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 
(zie gele arcering in onderstaande figuur S2). Op enkele kilometers ten zuidoosten 
van het plangebied ligt het Natura2000-gebied Arkenheem (zie de gele arcering 
zuidoost in onderstaande figuur. Het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever en 
Arkenheem maken eveneens deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
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 Prioritair gebied   Waardevol gebied   Overige EHS  Ecologische_verbinding 

 Zoekgebied robuuste ecologische verbinding met Gelderland    Natura2000gebied  
 
Figuur S2: Aanduiding van de EHS-gebieden en Natura2000-gebieden 
 
Voor wat betreft relevante EHS-gebieden zijn er (zie figuur S2): 
- Horsterwold, oostelijk van het initiatief gelegen (prioritair gebied); 
- Hulkensteinse bos, ten zuiden (waardevol gebied); 
- Gruttoveld, Gorzenveld, Winkelse zand en Rassenbeektocht in het gebied zelf 

(overige EHS); 
- Net buiten het plangebied (noordzijde) ligt het gebied Stichtse putten (overige 

EHS). 
De Natura2000-gebieden zijn belangrijk voor onder meer kleine zwaan (Arkenheem 
en Eemmeer & Gooimeer zuidoever), fuut, aalscholver, grauwe gans, smient, 
tafeleend, kuifeend, nonnetje en visdief (allen Eemmeer). De voormalige EHS-
gebieden zijn belangrijk voor specifiek grauwe gans (Gruttoveld), bruine kiekendief 
en roerdomp (Gorzenveld). 
 
Deze kleinere natuurgebieden in de Zuidlob zijn, zoals hiervoor aangegeven formeel 
onderdeel van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur maar volgens 
Gedeputeerde Staten zijn de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden 
niet langer van belang voor de provinciale ecologische Hoofdstructuur omdat het 
provinciale beleid dergelijke kleine geïsoleerde gebieden niet langer als onderdeel 
van de EHS benoemt. 
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Omdat het plangebied voor het grootste gedeelte gebruikt wordt voor intensief 
agrarisch gebruik komen relatief weinig bijzondere natuurwaarden voor. De 
voornaamste waarden zijn gerelateerd aan de nabije beschermde voormalige EHS-
gebieden. Daarnaast worden delen van het gebied gebruikt door trekvogels. In en 
rondom het studiegebied komen veel meer natuurwaarden voor. Ook deze zijn 
vooral gerelateerd aan de beschermde gebieden. Belangrijkste gebieden zijn het 
Horsterwold met vooral bosvogels en zoogdieren en het Eemmeer met trekvogels.  
 
In 2006 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke effecten van de 
windturbines op natuurwaarden in en rondom het gebied. Er is een effectenstudie 
verricht, gebaseerd op een maatvoering van ongeveer 110 meter voor zowel ashoogte 
als rotordiameter. Er is een nadere onderbouwing van deze natuurtoets gegeven in 
september 2007.  
 
De effecten op de natuurgebieden zijn: 
 
Natura2000-gebied Arkenheem 
Dit gebied is vooral van belang voor de kleine zwaan die er foerageert. De 
graslanden in de Zuidlob zijn veel droger en nauwelijks geschikt voor deze soort. 
Door barrièrewerking van de windturbineopstelling langs Eemmeerdijk, de grote 
afstand tussen het plangebied en het Natura2000-gebied zijn er geen effecten op de 
populatie kleine zwaan in het gebied. 
 
Natura2000-gebied Eemmeer & Gooimeer zuidoever 
De meeste soorten van dit gebied rusten en foerageren op het water. Voor hen is het 
plangebied niet van belang. De doelsoorten grauwe gans, kleine zwaan en smient 
foerageren ook op grasland en zijn ook in het plangebied waargenomen. De kwaliteit 
van het foerageergebied in het plangebied is vooral voor de kleine zwaan en smient 
gering omdat deze de voorkeur geven aan veel nattere of ondergelopen graslanden. 
Samenvattend wordt verwacht dat er vanuit het plangebied absoluut geen 
verstorende effecten tot aan Natura2000-gebied optreden. Er is dus geen sprake van 
externe werking. Er bestaat waarschijnlijk wel enige relatie tussen het Eemmeer als 
rustgebied en de Zuidlob als foerageergebied. Met name voor de grauwe gans zal de 
Zuidlob minder toegankelijk en meer verstoord worden. Omdat dit geen direct effect 
is, is er geen sprake van externe werking. De grauwe gans heeft blijk gegeven steeds 
meer en nieuwe habitats te kunnen gebruiken, waardoor er geen effecten op 
populatieniveau worden verwacht en er geen effecten zijn op de staat van 
instandhouding. 
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EHS-gebied Hulkensteinse bos 
Er worden geen geluidseffecten verwacht op het Hulkensteinse bos omdat de afstand 
tot de turbines voldoende groot is. Daarnaast worden ook geen effecten van 
beweging of slagschaduw verwacht omdat bomen de beweging afscherming en de 
slagschaduw alleen ten noorden van de turbines van belang is. 
 
EHS-gebied Horsterwold 
Er worden geen geluidseffecten verwacht op het Horsterwold omdat de afstand tot 
de turbines voldoende groot is. Ook de afstand tot het stiltegebied is voldoende om 
hier effecten te voorkomen. Daarnaast worden ook geen effecten van beweging 
verwacht omdat bomen de beweging afschermen. Het Horsterwold ligt te noorden 
van de turbines en zal onder bepaalde omstandigheden effecten ondervinden van 
slagschaduw. De bomen zullen dit echter snel absorberen waardoor naar 
verwachting deze effecten al door de bomenrij ten westen van de Nijkerkerweg 
ongedaan gemaakt zullen worden. 
 
Gruttoveld 
De ligging van drie windturbines en de toegangsweg van de westelijke lijnopstelling 
vlak bij die gebied zal effecten hebben op planten en dieren in het gebied. Vooral 
broedvogels en wintervogels zullen verstoord worden. 
 
Gorzenveld 
De realisatie zal leiden tot negatieve effecten op broed- en wintervogels. 
 
Winkelse zand 
De realisatie zal leiden tot geringe negatieve effecten op broed- en wintervogels. 
 
Rassenbeektocht 
De westelijke lijnopstelling ligt vlak bij dit gebied. Dit zal leiden tot een vrijwel 
volledige verstoring van de daar voorkomende broed- en wintervogels. Ook zijn 
effecten op andere dieren niet uit te sluiten omdat het hele gebied onder directe 
invloed van windturbines zal staan. Net als lokale zoogdieren en amfibieën zal naar 
verwachting de verstoring voor veel broedvogels niet zo belangrijk zijn dat ze het 
gebied niet meer gebruiken om te broeden. De meer gevoelige soorten zullen het 
gebied echter gaan mijden. Hetzelfde zal gelden voor veel van de wintervogels. De 
Zuidlob als geheel zal er minder geschikt en minder bereikbaar door worden. Binnen 
de Zuidlob blijven nog wel geschikte deelgebieden over, maar door de 
barrièrewerking van de lijnopstellingen zijn deze minder goed bereikbaar. 
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Stichtse putten 
De afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine is voldoende om effecten van geluid of 
slagschaduw te voorkomen. In principe is enig effect van beweging mogelijk, maar 
door de afscherming van bomen langs de zuidrand zal dit naar verwachting geen 
effecten hebben. 
 
De conclusies voor wat betreft de (effecten op de) Natura2000-gebieden zijn: 

1. Het plangebied wordt in beperkte mate gebruikt door enkele soorten 
waarvoor het Natura2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn 
aangewezen. 

2. De voortoets heeft uitgewezen dat het project geen effecten heeft op de nabij 
gelegen Natura2000-gebieden of op de instandhoudingsdoelstellingen 
daarvan. 

3. Een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is 
niet nodig. 

 
De conclusies voor wat betreft de (effecten op de) (voormalige) EHS-gebieden zijn: 

1. In het plangebied liggen voormalig beschermde EHS-gebieden. De 
voorgestelde westelijke lijnopstelling van windturbines (Rassenbeektocht) ligt 
dicht bij de voormalige EHS-gebieden Rassenbeektocht, Gorzenveld en 
Gruttoveld. 

2. De natuurwaarden zijn geconcentreerd in de voormalige EHS-gebieden en 
EHS-gebieden Hulkensteinse bos en Horsterwold. 

3. Door de aanleg van de windturbines en toegangswegen gaan leefgebieden 
verloren en worden aangrenzende gebieden verstoord en versnipperd. Dit 
betreft echter uitsluitend voormalig beschermde EHS-gebieden. 

4. De oostelijke lijnopstelling (Nijkerkerpad) zal geen effect hebben op het EHS-
gebied Horsterwold en het stiltegebied ten oosten van de N301 
(Nijkerkerweg). 

 
Samenvattend leidt het onderzoek tot de conclusie dat er geen groot belang voor 
natuur is. 
 
De rapportage is in 2006 aan Gedeputeerde Staten van Flevoland voorgelegd met het 
verzoek of een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 is vereist. GS 
heeft geconcludeerd dat er ten behoeve van de gebiedsbescherming geen vergunning 
is vereist.  
 
In de aanvullingen op de natuurtoets in 2007 is nog ingegaan op de effecten voor de 
gebieden Priembos en Grote Trap, beiden EHS-gebieden met de status “waardevolle 
gebieden”: 
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Het Priembos bevindt zich op minimaal 1,5 kilometer van elk van de geplande 
windturbineopstellingen. Invloed van verstoring door geluid en slagschaduw zijn 
over deze afstand al opgegaan in de achtergrondverstoring. Direct effecten kunnen 
daarom worden uitgesloten. Het gebied wordt van het plangebied gescheiden door 
de drukke N305 en door een vaart van ongeveer 80 meter breed. Voor 
landzoogdieren is dat een aanzienlijke barrière zodat deze niet of nauwelijks van het 
plangebied gebruik maken. Voor vogels is de barrière minder groot en sommige 
soorten zullen deze wel over kunnen steken. Gezien de geheel verschillende habitats 
is echter de vraag of dat feitelijk voor zal komen. Voor deze soorten wordt verwacht 
dat de effecten nihil zullen zijn vanwege de grote afstand tot een van de 
windturbineopstellingen en de grote openheid van het gebied. Daar bovenop laten 
de gegevens van SOVON zien dat de Zuidlob voor foeragerende vogels van 
marginaal belang is. 
Het gebied Grote Trap (Robuuste Ecologische Verbindingszone Oostvaarderswold) 
bevindt zich op ongeveer 1,5 kilometer van de meest noordelijke 
windturbineopstelling. Effecten van geluid en schittering zijn over deze afstand reeds 
opgegaan in de achtergrondverstoring. De geplande windturbines hebben geen 
direct effect op dit natuurgebied. Vogels kunnen op dit moment nagenoeg vrij 
migreren tussen de Zuidlob en Natura2000-gebied Oostvaarderplassen. Het gebied 
zal dus vooral van belang zijn voor grondgebonden soorten. Voor deze soorten 
vormt de N305, die het plangebied van de Grote Trap scheidt, een aanzienlijke 
barrière. Hetzelfde geldt voor de vaart. Daarnaast is het voor deze soorten na aanleg 
van de windturbines nog steeds mogelijk om, zonder gestoord te worden door de 
windturbines, het Horsterwold te bereiken. Het plangebied is op dit moment, door 
het (intensieve) agrarisch gebruik, minder geschikt voor de meeste grondgebonden 
dieren. Er wordt niet verwacht dat de windturbines voor grondgebonden soorten een 
onoverkomelijke barrière vormen, waardoor het functioneren van dit gebied 
nauwelijks wordt aangetast. 
Er is voor de omliggende Natura2000-gebieden, Eemmeer & Gooimeer zuidoever, 
Arkenheem en Oostvaarderplassen, geen sprake van een externe werking. 
  
 
Gevolgen voor flora en fauna 
De Flora- en Faunawet vormt het wettelijk kader voor de bescherming van in het 
wild levende in- en uitheemse planten- en diersoorten. De wet bepaalt dat iedereen 
een zorgplicht heeft voor alle in het wild levende dieren en planten, en voor hun 
directe leefomgeving. Of een vrijstelling nodig is, dan wel een ontheffing 
aangevraagd moet worden, is afhankelijk van de soorten die in het gebied 
voorkomen en de omvang van de nadelige effecten op die soorten als gevolg van de 
activiteiten. 
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De bestaande lijnopstelling langs de Eemmeerdijk vormt op grond van 
waarnemingen en ervaringen elders, een barrière voor winter- en trekvogels. 
Daarnaast zorgen de windturbines voor verstoring van het gebied vlak achter de 
lijnopstelling. Als gevolg hiervan is de waarde van de Zuidlob als foerageer- en 
rustgebied de afgelopen jaren verminderd. In de huidige situatie is de Zuidlob van 
beperkt belang voor trek- en wintervogels. De hele Zuidlob blijkt van belang als 
foerageergebied voor vleermuissoorten van open gebieden. Langs de bosrand, 
bomenrijen en boerderijen foerageren ook vleermuissoorten die meer gebonden zijn 
aan opgaande landschapselementen.  
 
De Zuidlob wordt als foerageergebied gebruikt door een aanzienlijk aantal 
vleermuizen van meerdere soorten. Deze soorten hebben naar verwachting in de 
buurt van het gebied verblijfplaatsen in gebouwen (gewone dwergvleermuis en 
eventueel laatvlieger en tweekleurige vleermuis) of in bosgebieden (Rosse vleermuis, 
Ruige dwergvleermuis). 
 
De hiervoor vermelde in 2006 uitgebrachte natuurtoets had ook betrekking op 
beschermde soorten. Vanwege nieuwe inzichten over de aanwezigheid van en 
effecten van windturbine-initiatieven op vleermuizen sinds het uitkomen van het 
rapport over het onderzoek naar de natuurwaarden in 2006 is in 2009 aanvullend 
onderzoek gedaan.  
 
Voor de in 2006 reeds voldoende onderzochte soorten zijn de effecten, onderverdeeld 
naar onderzochte soortgroepen als volgt te beschrijven: 
 
Vaatplanten 
Het is niet waarschijnlijk dat er beschermde vaatplanten voorkomen waardoor 
effecten ook onwaarschijnlijk zijn. 
 
Zoogdieren 
Het foerageergebied van de aanwezige soorten zal voor 0,5% vernietigd worden.  
Na de ingebruikname van de turbines zal sprake zijn van een blijvende verstoring. 
Over het algemeen passen zoogdieren zich snel aan als er voorspelbare verstoringen 
optreden (vergelijk rustig etende konijnen op enkele meters van een verkeers- of 
spoorweg). De turbines vormen bovendien geen fysieke barrière omdat zoogdieren 
gemakkelijk tussen de masten door kunnen lopen. 
De totale effecten op de regionale populaties zullen vrijwel nihil zijn en de gunstige 
staat van instandhouding van de soorten zal niet in het geding zijn omdat het maar 
een fractie van veel grotere regionale populaties betreft. 
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Broedvogels 
De broedhabitat van vogelsoorten zal niet of hooguit voor een klein deel vernietigd 
worden. Daarnaast zal een veel groter gebied verstoord worden. Het vernietigde 
gebied is klein en over het algemeen ongeschikt als broedvogel door het intensieve 
agrarische gebruik. Het agrarische gebied zelf is nauwelijks geschikt als broedgebied, 
maar de aangrenzende (voormalige) EHS-gebieden wel. 
 
Vanwege verstoring door geluid van de windturbines verdwijnen in totaal naar 
verwachting maximaal 73 broedparen (van de circa 200 broedparen) in de 
voormalige EHS-gebieden Gruttoveld, Gorzenveld en Rassenbeektocht. 
Van het Horsterwold of Hulkensteinse bos ligt geen oppervlakte binnen de 45 dB(A)-
contour waardoor geen afname van broedvogels wordt verwacht. 
 
Vogels vliegen soms tegen de rotors van windturbines. De schattingen over het 
aantal vogelslachtoffers per turbine lopen ver uiteen en lijken naast het type turbine, 
vooral gerelateerd met gebiedskenmerken. Op plaatsen met geconcentreerde stromen 
trekvogels vallen het meeste slachtoffers. Er is verder een sterke relatie tussen het 
aantal vogelslachtoffers en slecht weer (mist, regen, harde wind). De Zuidlob ligt niet 
in een bekende trekroute van trekvogels waardoor het potentiële aantal 
aanvaringsslachtoffers laag zal zijn. 
 
Niet-broedvogels (watervogels of wintervogels) 
De niet-broedvogels in het plangebied betreffen vooral ganzen en in mindere mate 
zwanen en eenden. Een aantal maakt ook gebruik van de (voormalige) EHS-gebieden 
om te rusten. De installatie van de drie lijnopstellingen, parallel aan de al bestaande 
opstelling langs de Eemmeerdijk, reduceert de openheid en toegankelijkheid van het 
gebied. Daarnaast bestaat er ook het gevaar van aanvaring. 
De bestaande lijnopstelling langs de Eemmeerdijk heeft de waarde van de Zuidlob 
als foerageer- en rustgebied de afgelopen jaren verminderd. De installatie van extra 
windturbines in de Zuidlob zal deze functie nog verder doen afnemen tot minder 
dan de helft van de huidige kwaliteit (een beperkt belang voor trek- en 
wintervogels). 
De vogelsoorten welke op het Eemmeer rusten, foerageren vooral ten zuiden 
daarvan en niet of nauwelijks in de Zuidlob. De Zuidlob ligt ook niet in regionale 
vliegroutes (Eemmeer-Oostvaardersplassen of Wolderwijd-Oostvaardersplassen). 
Samenvattend wordt verwacht dat de extra windturbines niet of nauwelijks 
bijdragen aan extra barrièrevorming. Omdat het gebied van beperkt belang is voor 
winter- en trekvogels worden onder deze groep weinig aanvaringen met 
windturbines verwacht. 
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Overige soorten 
In het plangebied komen weinig bijzondere soorten van andere groepen planten en 
dieren voor. Hier worden als gevolg van de exploitatie geen effecten verwacht. 
 
De algehele conclusies voor soortenbescherming uit het onderzoek in 2006 luiden: 

1. Het plangebied is vooral van belang voor broedvogels en in mindere mate 
voor zoogdieren. 

2. Voor overige soortengroepen is het plangebied niet of nauwelijks van belang. 
3. De voornaamste effecten betreffen broedvogels. Overige groepen zullen 

nauwelijks effecten ondervinden. 
4. Het plangebied wordt in beperkte mate gebruikt door enkele soorten 

waarvoor het Natura2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn 
aangewezen. 

5. De bestaande lijnopstelling langs de Eemmeerdijk vormt een barrière tussen 
het plangebied en het Eemmeer. 

6. Er is geen groot belang voor natuur. 
 
Voor vleermuizen zijn de te verwachten effecten op grond van veldwaarnemingen en 
de rapportage uit 2009:  
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis foerageert voor zover bekend laag, meestal tussen 2- 5 
meter en hooguit tot 20 meter hoogte. Hierdoor wordt er vanuit gegaan dat de aanleg 
van de windturbines geen bedreiging vormt voor de lokale populatie van deze soort 
en dat er onder de Gewone dwergvleermuizen geen verhoogde kans op slachtoffers 
zal bestaan. 
 
Laatvlieger 
Foerageren gebeurt vooral laag boven de grond (tot minder dan 2 m) in open gebied 
en vlak rond bomen (tot 20-30m) bij lanen en bosranden. Vliegen van en naar 
foerageerplekken gebeurt over het algemeen enkele meters boven de grond. Door dit 
vlieggedrag lopen de individuen van de lokale populatie van deze soort vrijwel geen 
risico in de draaicirkels van windturbines terecht te komen welke tussen de 40-120 m 
hoogte liggen (de meeste huidige types >55m). 
 
Meervleermuis  
De meervleermuis volgt landschapselementen als wegen en sloten en foerageert en 
vliegt op enkele meters (<15m) boven de grond. Voor de in het gebied foeragerende 
Meervleermuizen is daardoor geen verhoogd risico in de draaicirkel van de turbines 
terecht te komen. 
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Rosse vleermuis 
Van de Rosse vleermuis is bekend dat deze ook tot zeer hoog kan foerageren (200m) 
als daar prooien te vinden zijn, maar dat meestal veel lager doet. In open gebied tot 
5-10 m en in bosgebied tot 50m.  
De Rosse vleermuis is een sterke vlieger welke snel en hoog over allerlei terreinen 
kan vliegen naar een verblijfplaats of foerageergebied. In de literatuur wordt voor 
deze soort een hoog risico aangegeven om effecten te ondervinden van windturbines. 
Dit is vooral gerelateerd aan windturbines in beboste heuvel- en berggebieden. Zo is 
deze soort het meest frequente slachtoffer van windturbines in Duitsland. Deels 
omdat het een algemene soort is, en deels door het vlieggedrag. In bossen vliegen de 
vleermuizen altijd hoger dan boven open gebied en daarnaast zorgt thermiek er in 
heuvel- en berggebieden voor dat de insecten ook veel hoger in de lucht terecht 
kunnen komen. Het extrapoleren van deze effecten naar de Zuidlob is daarom niet 
van toepassing. De enige momenten waarop in de Zuidlob thermiek van belang kan 
zijn en dus insecten hoog in de lucht terecht komen is bij warm en windstil weer. En 
dan staan de turbines stil (bij windsnelheden van minder dat 3 meter per seconden).  
 
Overige soorten 
Eventuele effecten zijn nauwelijks te verwachten omdat deze soorten 
(watervleermuis, de tweekleurige vleermuis en de ruige dwergvleermuis) in dit 
gebied ook niet hoog vliegen om vergelijkbare redenen als bij de uitgebreid 
besproken soorten is aangegeven. 
 
Uit de inventarisaties is duidelijk geworden dat de Zuidlob vooral een functie heeft 
als foerageergebied voor een flink aantal soorten. Het foerageren is vooral 
gerelateerd aan de bosrand en opgaande landschapselementen (bebouwing, lanen en 
sloten met rietkragen). De foerageerhoogte loopt per soort uiteen, maar vindt vrijwel 
geheel plaats beneden de 30 m. In open gebied wordt door bijvoorbeeld de Rosse 
vleermuis lager gefoerageerd dan in bebost gebied of langs lanen. Foeragerende 
dieren lopen om beide redenen vrijwel geen kans om in aanraking te komen met de 
turbines. Om dit risico nog te verkleinen is het wenselijk om ervoor te zorgen dat de 
vegetatie rond de turbines laag blijft ( bij voorkeur <2 m) en niet aansluit op 
opgaande lineaire landschapelementen, zie ook figuur S3. 
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Figuur S3: Interpretatie van het ruimtegebruik door vleermuizen in de Zuidlob in relatie tot de 
windturbines 
 
Dieren vliegen dagelijks van verblijfplaatsen (in gebouwen of bomen) naar 
foerageergebieden of tussen foerageergebieden – de vliegroute. Hierbij kan hoger 
gevlogen worden dan tijdens foerageren gebruikelijk is. Hoog vliegen is vooral van 
toepassing om over ongeschikte gebieden te vliegen, om obstakels te overwinnen of 
omdat daar de vliegomstandigheden beter zijn. Omdat in de Zuidlob op veel 
plaatsen en voor veel soorten de foerageeromstandigheden klaarblijkelijk geschikt 
zijn, zullen de individuen hier voornamelijk laag vliegen en ook onderweg 
foerageren. Daarnaast zijn er voor zover bekend ook geen obstakels of ongeschikte 
locaties om laag te vliegen, dus ontbreekt een reden om hoger te vliegen. Als de 
foerageerperiode is afgelopen of door verslechterende weersomstandigheden de 
dieren snel naar hun verblijfplaats willen vliegen is het mogelijk dat sterke vliegers 
welke zich goed in open gebied kunnen oriënteren (bv. Laatvlieger en rosse 
vleermuis) op grotere hoogte (20-40 m) vliegen. Een grotere hoogte (40-60 m en 
binnen bereik van de turbines) biedt geen bekend voordeel en zal daarom niet snel 
gebruikt worden. Het normale dagelijkse vliegverkeer zal daarom ver onder de 60 m 
plaatsvinden waardoor de lokale dieren vrijwel geen risico lopen om in contact te 
komen met de turbines.  
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In de aanvullingen van de natuurtoets in 2007 zijn met betrekking tot 
soortenbescherming aanvullende opmerkingen geplaatst: 
Zwemeenden: Literatuur maakt melding van waarnemingen aan de windturbines op 
de Eemmeerdijk. Deze turbines laten zien dat, wanneer de turbines draaien, grote 
aantallen eenden, ganzen en zwanen lange uitwijkende vliegbewegingen laten zien. 
Dit laat zien dat de vogels hun routes kunnen verleggen wanneer hier aanleiding 
voor is. Verder kan hieruit worden afgeleid dat de installatie van de windturbines op 
de Eemmeerdijk de vliegroutes over de Zuidlob hebben verlegd, waardoor het effect 
van de geplande windturbineopstellingen waarschijnlijk klein is. De Zuidlob ligt niet 
in een bekende trekroute van trekvogels. 
Blauwe kiekendief en Bruine kiekendief: Zijn beide soorten van moerasgebieden 
zoals de Oostvaardersplassen. Ze kunnen incidenteel gebruik maken van het 
plangebied als foerageergebied. Dit is echter onwaarschijnlijk omdat het plangebied 
hemelsbreeds circa 15 kilometer van de rand van de Oostvaardersplassen is 
verwijderd en door Bruine kiekendief een maximale foerageerafstand van 600 meter 
is waargenomen. Lokaal broedende Bruine kiekendieven kunnen wel gebruik maken 
van het plangebied, maar het gaat hierbij altijd om kleine aantallen omdat de habitats 
in het plangebied te intensief zijn voor de Bruine kiekendief. Eenzelfde redenering is 
van toepassing op de Blauwe kiekendief. 
Kleine zwaan: Het plangebied is anno 2006 (i.t.t. voor 1998) niet meer van belang 
voor de Kleine zwaan. Uit de gegevens van SOVON blijkt dat Kleine zwaan weinig 
gebruik maakt van de agrarische gronden in het plangebied. De 1% norm voor de 
Kleine zwaan ligt op 290 individuen. In geen enkel telgebied relevant voor dit project 
wordt deze norm gehaald. Maximaal is 0,4% van de biogeografische populatie 
geteld. Gemiddeld ging het hierbij slechts om 0,005% daarvan. Het plangebied is dus 
van ondergeschikt belang voor de Kleine zwaan. 
De intensiteit van het agrarisch gebruik in het plangebied, maakt het plangebied 
minder geschikt voor de Klein zwaan. In de directe omgeving van het plangebied 
zijn meer en betere habitats voor handen. Dit, in combinatie met de door SOVON 
getelde aantallen, maakt het onwaarschijnlijk dat verstoring van Kleine zwaan in het 
plangebied leidt tot significant negatieve effecten op de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 
Raaf: De aanwezigheid van de Raaf in het Horsterwold lijkt bevestigd. Voor de Raaf 
gelden dezelfde redeneringen als voor andere broedvogels in het plangebied. 
Rugstreeppad: Deze soort komt voor in het Hulkesteinse bos en heeft 
voortplantingswater in kavelsloten langs het Schillinkpad. In het agrarische gebied in 
de Zuidlob is in de periode 1986-2004 incidenteel op verschillende plaatsen de 
Rugstreeppad aangetroffen. Een vindplaats langs het Schillingpad wordt aangemerkt 
als leefgebied(je). Omdat sommige sloten in het plangebied droogvallen, zijn deze 
geschikt als voortplantingswater. De vindplaats in 2005, het Schillinkpad, ligt buiten 
de directe invloedssfeer van de aan te leggen windturbineopstellingen. Het is niet 
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uitgesloten dat de soort zich inmiddels heeft uitgebreid, hoewel het historisch 
patroon hiertegen spreekt. De geplande windturbines zijn niet gelegen binnen 
(voormalige) EHS-gebieden, waardoor er geen sprake is van afname van hete 
leefgebied. De watergangen zelf worden niet aangetast waardoor de 
voortplantingswateren zullen blijven bestaan. Ook de afname van het potentiële 
areaal geschikt voor deze soort is klein (circa 0,5% aangenomen dat het gehele 
agrarisch gebied in de Zuidlob geschikt is voor deze soort). De soort is bijzonder 
mobiel, waardoor hij buiten de winterrustperiode makkelijk kan vluchten. Effecten 
op deze soort worden dan ook niet verwacht ook omdat ze nauwelijks gevoelig zijn 
voor verstoring door geluid. Het project heeft geen wettelijke gevolgen ten aanzien 
van de Rugstreeppad. 
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit onderschrijft de 
conclusies uit de onderliggende rapporten en is van oordeel dat er voor de exploitatie 
en aanleg van het initiatief geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is 
vereist.  
 
 
Landschappelijke effecten 
De Zuidlob bestaat uit een landbouwgebied van circa 33 km2 en aangrenzende 
bosgebieden. Er wordt geboerd op Flevolandse Zeeklei waarmee een grootschalige 
en efficiënt landbouwlandschap is gebouwd. Het gebied kent een aparte verkaveling 
en ontstaansgeschiedenis. Het heeft duidelijke randen van infrastructuur en 
beplanting die als grens fungeren. Markant zijn de ronde vormen in wegen en 
waterlopen. Er liggen enkele kleine natuurterreinen in het gebied. Er zijn verspreid in 
de Zuidlob 7 solitaire windturbines aanwezig met een ashoogte van 35 meter. Nabij 
de Eemmeerdijk is een bestaande lijnopstelling met windturbines gesitueerd. Het 
gebied wordt doorkruist door hoogspanningslijnen. Het gebied kent op grond van 
het Omgevingsplan Flevoland 2006 geen landschappelijke en cultuurhistorische 
basiskwaliteiten.  
 
Het initiatief is ontwikkeld als pilotproject voor het nieuwe provinciale beleid 
waarvoor het credo “Minder molens, meer vermogen” is gekozen. Het initiatief is 
daarbij een vervanging van de indertijd mogelijke bouw van in totaal 65 solitaire 
windturbines in de Zuidlob. Met het initiatief wordt derhalve slechts de helft van het 
oorspronkelijk aantal windturbines in de Zuidlob opgericht. Het initiatief heeft een 
totaal vermogen van circa 108 MW hetgeen ongeveer het twintigvoudige is van het 
totale vermogen van de 65 solitaire windturbines die niet worden gebouwd. 
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De landschappelijke effecten van de drie lijnopstellingen zijn: 
1. De windturbines staan geprojecteerd op de achterkanten van de kavels 

waardoor lange lijnen zijn ontstaan. 
2. De plaatsing van de windturbines zal leiden tot een verandering in de 

visueel-ruimtelijke beleving van het landschap. 
3. De windturbines zullen vanwege de ashoogte van 94 tot 120 meter vanuit de 

verre omtrek zichtbaar zijn.  
4. Vanwege de redelijke afstand tussen de lijnen zullen de lijnopstellingen 

vooral als zelfstandige opstellingen zichtbaar zijn. 
5. Er zal enige interferentie optreden bij het zien van verschillende lijnen achter 

elkaar. Omdat sprake is van 3 lijnopstellingen die nagenoeg parallel staan 
levert dat niet veel onrust op. 

6. De lijnopstellingen benadrukken bestaande landschappelijke elementen in het 
gebied: de Rassenbeektocht en de Winkeltocht en de steeds belangrijker 
wordende verkeersader met Nijkerk.  

7. De openheid van het gebied blijft gewaarborgd: 
a. door concentratie van de windturbines in 3 lijnen die nagenoeg parallel 

van elkaar zijn gesitueerd; 
b. omdat de turbines groot zijn en met een behoorlijke tussenafstand (circa 

400 meter) in elke lijn worden gebouwd; 
c. windturbines zijn ranke bouwwerken die het zicht op het gebied erachter 

niet wegnemen. 
8. De lijnopstellingen sluiten aan bij bestaande karakteristieke patronen en 

structuren c.q. historische landschapskenmerken in de Zuidlob vanwege de 
plaatsing nabij tochten en een belangrijke verkeersader. 

Samenvattend moeten de effecten op het landschap als “groot” worden beschouwd. 
 
In verband met inspraakreacties van omliggende gemeenten bij de planologische 
procedure in 2006 (artikel 19 WRO-vrijstelling) heeft de gemeente Zeewolde 
fotovisualisaties laten maken beschouwd vanaf het oude land. 
Bij de fotovisualisaties is het initiatief in de foto’s gemonteerd met toepassing van 36 
windturbines met een ashoogte van 105 meter en een rotordiameter van 90 meter, 
één van de voorziene windturbinetypen. De effecten worden bij de overige 
windturbinetypen met een afwijkende ashoogte (maximaal 15%) niet belangrijk 
anders.  
De figuren S4 tot en met S6 geven inzicht in de toekomstige situatie. De figuren 
geven een uitsnede van de oorspronkelijke visualisaties. Zie voor de originele 
visualisaties bijlage VIII bij het planMER. 
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Figuur S4: Initiatief vanaf locatie nabij de Smeerweg Spakenburg, ingezoomd 
 

 
Figuur S5: Initiatief vanaf Havenstaat te Spakenburg, ingezoomd 
De windturbines links op de voorgrond maken deel uit van de bestaande opstelling nabij de 
Eemmeerdijk met een ashoogte van 63 meter. 



Windpark De Zuilob te Zeewolde, MER voor plannen, rapportnummer N090814  24 
 

 
Figuur S6: Initiatief vanaf Meentweg te Eemnes, ingezoomd 
 
 
Het Nationaal Snelwegpanorama Eemland igt in het Nationaal Landschap 
Arkemheen-Eemland, tussen de kernen Eemnes, Baarn, Bunschoten en het stedelijk 
gebied Amersfoort. Het snelwegpanorama biedt zicht op het extreem open 
veenweidelandschap vanaf één zijde van de snelweg A1 tegenover Baarn en vanaf 
beide zijden van de A1 tussen Baarn en Amersfoort, en op de rivier de Eem die het 
snelwegpanorama doorkruist. In de huidige situatie heeft het Nationaal 
snelwegpanorama Eemland vooral te maken met de afscherming aan de noordzijde 
door de bestaande windturbinelijnopstelling nabij de Eemmeerdijk. 
 
Effecten van het initiatief op het Nationale Snelwegpanorama Eemland zijn niet of 
nauwelijks aanwezig. Door de bestaande lijnopstelling met windturbines nabij de 
Eemmeerdijk zal een zicht op nog daarachter gelegen windturbines (met een 
minimale afstand van circa 1,8 kilometer tot de Eemmeerdijk) beperkt zijn. 
Bovendien is de tijdsduur dat de windturbines in de Zuidlob zichtbaar kunnen zijn 
zeer beperkt (minder dan 5 seconden).  
 
 
Effecten voor archeologie en cultuurhistorie 
Het archeologische landschap in Flevoland beperkt zich tot bewoning op de 
pleistocene zandgronden en scheepswrakken. Verder heeft de mens niet in het 
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landschap ingegrepen. Met name daar waar het begraven deklandschap, de 
pleistocene zandopduikingen, rivierduinen of dekzandruggen, zich in ongeschonden 
staat onder het basisveendek bevindt, bevat het gebied naar verwachting 
archeologische waarden van zeer hoge kwaliteit. Het gehele gebied ligt in een 
“archeologisch aandachtsgebied” respectievelijk “aardkundig waardevol gebied” op 
basis van het Omgevingsplan Flevoland 2006. Binnen de Zuidlob zijn volgens de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden zowel gebieden met lage, 
middelhoge als hoge verwachting voor archeologische waarden gelegen, zie figuur 
S7. Daarnaast is er sprake van terrein van zeer hoge archeologische waarde in de 
nabijheid van de Rassenbeektocht . 
  

 
Figuur S7: Archeologische waarden in de Zuidlob 
 
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het initiatief op de 
archeologische en cultuurhistorische waarden in het gebied.  
De heipalen die voor de windturbines worden gebruikt zijn circa 22 meter lang zodat 
ze een bedreiging vormen voor eventueel aanwezige scheepswrakken en 
prehistorische vindplaatsen. De funderingen zelf kunnen ook een bedreiging vormen 
voor scheepswrakken. 
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Uit het onderzoek van januari 2006 is gebleken dat de windturbines enkele 
pleistocene opduikingen met hoge verwachting op archeologische waarden 
doorsnijden. Op die locaties worden in totaal 18 windturbines voorzien. Één 
windturbine is voorzien op een locatie met zeer hoge verwachtingswaarde. De 
gebieden waar de overige windturbines zijn geprojecteerd hebben een middelhoge of 
lage verwachting op archeologische waarde. Van de te onderzoeken 19 locaties voor 
windturbines zijn er 8 tevens gelegen in het AMK-terrein met zeer hoge 
archeologische waarde. Er is een nader onderzoek voor de locaties met (zeer) hoge 
verwachting op archeologische waarden (inclusief de 8 locaties op AMK-terrein) 
uitgevoerd. Op basis van onderzoek op alle 19 locaties zijn geen indicatoren 
aangetroffen die wijzen op archeologische sporen in de bodem. 
Na het nat zeven van de bij het booronderzoek verkregen monsters bleek het 
zeefresidu in geen van de monsters archeologische indicatoren te bevatten. 
Ondanks de aanwijzing van het AMK-terrein worden gelet op de uitkomsten van het 
onderzoek geen effecten voor archeologie en cultuurhistorie verwacht.  
Het Omgevingsplan Flevoland 2006 heeft diverse milieubeschermingsgebieden 
aangewezen. 
 
 
Effecten voor bodem en water 
Het gehele plangebied is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied voor 
bodem, meer specifiek voor grondwater met een boringsvrije zone.  
Voor grondwaterbescherming is in bedoelde Verordening een gebied aangewezen 
met gedifferentieerde bescherming. De lijnopstellingen liggen gedeeltelijk in de 
boringsvrije zones met een maximale diepte ten opzichte van maaiveld van 20 en 30 
meter. Belangrijk ten aanzien van water is dat het huidige oppervlaktewatersysteem 
niet belemmerd mag worden.  
 
De bodem kent thans geen bedreiging vanwege de bestaande, voornamelijk 
agrarische activiteiten in het gebied. Grondwater in de polder is vaak brak water. 
Onder invloed van kwel uit de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug en achter de dijken 
uit de randmeren is er in Zeewolde ook veel zoet grondwater. De kwel vanuit de 
randmeren komt terecht in een kwelsloot aan de binnenzijde van de dijk. De 
kwaliteit hiervan is goed.  
 
Er treden (nagenoeg) geen effecten van deze activiteiten op bodem en grondwater 
op: 

1. De funderingen, heipalen zullen geen bodemverontreiniging veroorzaken 
door het toepassen van de juiste materialen. 
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2. Het gebruik van potentieel bodemverontreinigende stoffen vindt op een wijze 
plaats dat er op grond van de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming 
geen bodembedreigende situatie ontstaat. 

3. Alle heipalen zullen worden geslagen en niet worden gebruikt voor de 
uitwisseling van energie. 

4. Het aanleggen van de elektrische infrastructuur vindt plaats in de 
bovengrond waarbij slechts weinig grond zal worden geroerd. 

5. De ontsluitingswegen inclusief funderingen ervan worden aangelegd met 
bouwstoffen die voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen. 

6. Daar waar tochten moeten worden gekruist zal zo weinig mogelijk grond 
worden verzet en geroerd door het toepassen van efficiënte methoden. 

7. Ontsluitingswegen worden op afschot gelegd om het hemelwater direct naast 
de wegen in de bodem te verzinken.  

8. De grondwaterstand wordt niet of nauwelijks negatief beïnvloed door de 
verspreid aanwezige bouwwerken en verhardingen omdat het hemelwater 
direct naast de verharding in de bodem verzinkt.  

 
De effecten op het oppervlaktewater zijn: 
- De afvoer van het oppervlaktewater zal niet worden belemmerd door de aanleg 

van duikers op specificatie van het Waterschap; 
- Het bestaand waterbergend vermogen wordt niet aangetast. Het initiatief leidt 

weliswaar tot een forse verharding van thans onverhard terrein. Als gevolg van 
de verhardingen is er mogelijk toch sprake van een enigszins versnelde afvoer 
naar oppervlaktewater waardoor extra bergend vermogen vereist is. In overleg 
met het Waterschap is besloten tot de aanleg van extra waterberging in het 
gebied. Vanaf 2011 wordt de benodigde hoeveelheid waterberging gecreëerd in 
combinatie met de verduurzaming van de (noord)oostoevers van de 
Rassenbeektocht, Winkeltocht en Priemtocht; 

- De minimale afstand van het hart van de windturbines tot de insteek van de 
tochten bedraagt circa 40 meter. Tussen de lijnopstelling en de tochten worden 
de ontsluitingswegen aangelegd; 

- Op zich wordt als gevolg van het initiatief geen afvalwater op oppervlaktewater 
geloosd. Voor de bouw van de windturbines wordt gebruik gemaakt van 
duurzame bouwmaterialen (dus geen zink, koper, lood en PAK-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 water en bodem voorkomen. 
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Effecten op het woon- en leefklimaat 
De effecten op woon- en leefklimaat kunnen worden onderverdeeld naar 
geluidhinder, schaduwwerking, lichthinder en veiligheid.  
Voor de beoordeling van de effecten binnen dit aandachtsveld is het van belang de te 
onderscheiden kwaliteit van personen en gebieden nader te duiden omdat voor elke 
“doelgroep” geldt een aparte beoordeling plaatsvindt: 

1. Derden; bewoners  
2. Initiatiefnemers 
3. Derden; verblijfsrecreatie 
4. Verkeersdeelnemers en agrariërs 
5. Stiltegebied 

 
Ad 1. Derden; bewoners  
Hieronder worden bewoners begrepen die geen relatie met dan wel belang bij het 
initiatief hebben. In het plangebied zijn 2 woningen van derden aanwezig; in de 
directe omgeving liggen meerdere woningen binnen de potentiële invloedssfeer van 
het initiatief. Onderstaande tabel bevat de opsomming van de woningen van derden 
die in de directe omgeving binnen de invloedsfeer van het windpark kunnen vallen. 
 

 Adres  Gemeente 
Adelaarsweg 1 en 5 Zeewolde 

Bosruiterweg 30 en 33 Zeewolde 
Erkemederpad 5 en 10 Zeewolde 

Nekkeveldweg 37 Zeewolde 
Rassenbeekweg 26 Zeewolde 

Schillinkweg 9 Zeewolde 
Tureluurweg 1 en 5 Zeewolde 

Tureluurweg 58 Almere 
Tabel S2: Mogelijke woningen van derden binnen de invloedsfeer van het initiatief 
 
Ad 2. Initiatiefnemers 
De bewoners in de directe omgeving van het initiatief hebben nagenoeg allemaal een 
belang bij het initiatief. De woningen van de (mede)initiatiefnemers worden 
beschouwd als “woningen in de sfeer van de inrichting”. 
 
Ad 3. Derden; verblijfsrecreatie 
In de directe omgeving zijn recreatiewoningen aanwezig (De Eemhof en Flevo-
Natuur). Tevens vindt er verspreid in het gebied “kamperen bij de boer” plaats, naast 
activiteiten als Bed&Breakfast en overnachtingen in trekkershutten.  
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Ad 4. Verkeersdeelnemers en agrariërs 
Dit zijn de deelnemers aan het openbaar verkeer en de agrariërs die in het gebied 
werken. Ook overige personen die tijdelijk in het gebied aanwezig kunnen zijn 
worden hieronder begrepen. 
 
Ad 5. Stiltegebied 
De Verordening op de fysieke leefomgeving heeft een milieubeschermingsgebied 
voor stilte aangewezen in het Horsterwold, in de directe omgeving van het initiatief. 
Dit stiltegebied wordt op grond van genoemde Verordening beschermd. 
 
Woon- en leefklimaat; deelaspect geluid 
Uit het onderzoek naar het heersende achtergrondgeluidsniveau blijkt dat het 
achtergrondgeluidsniveau, gemeten bij windstille omstandigheden nabij woningen 
(van derden) in de nachtperiode tussen 30 en 35 dB(A) ligt. Overeenkomstig de 
gebruikelijke inzichten mag er van uit worden gegaan dat in de avond- en 
dagperiode de achtergrondgeluidniveaus 5 respectievelijk 10 dB(A) hoger liggen. 
Bij toenemende wind blijkt dat het heersende achtergrondgeluidsniveau bij 
woningen van derden in het gebied waar in de directe nabijheid een solitaire 
windturbine aanwezig is, vergelijkbaar met de WNC40, die overeenkomt met 40 
dB(A) bij lage windsnelheden. 
In het stiltegebied sluit het heersende achtergrondgeluidsniveau in windstille 
omstandigheden naar verwachting aan bij de in de normstelling opgenomen waarde 
van 35 dB(A) op 50 meter van de grens in het stiltegebied. Bij hogere windsnelheden 
zal het windgeruis in het stiltegebied (tevens bosgebied) snel oplopen. 
 
Omdat het bronvermogen van de windturbinetypen nogal kunnen verschillen, zijn 
de effecten van het initiatief voor de relevante doelgroepen en het stiltegebied per 
voorzien windturbinetype beschreven. 
 
Derden; bewoners 
De effecten zijn opgenomen in tabel S3. Abusievelijk is in de tabel Adelaarsweg 3 
vermeld, waar bedoeld wordt Adelaarsweg 5. 
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Tabel S3: Geluidimmissie van alle windturbinetypen ter plaatse van de immissiepunten 
 
Vijf van de 8 voorziene windturbinetypen voldoen zonder meer aan de normstelling 
voor de geluidbelasting van woningen van derden. Bij 3 voorziene windturbinetypen 
zijn maatregelen nodig om aan de normstelling te voldoen.  
 
Initiatiefnemers 
In het akoestisch rapport zijn geluidcontouren opgenomen die de effecten in het 
gebied aanduiden. De “worstcase” (windturbinetype Acciona AW3000) kent de 
geluidscontouren zoals opgenomen in figuur S8. Figuur S9 geeft dezelfde contouren 
bij toepassing van de stilste variant (windturbinetype Ecotecnia ECO 100). 
 

 
Figuur S8: Acciona AW3000, WNC-contouren. 
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Figuur S9: Ecotecnia ECO100, WNC-contouren van 35 en 40 dB(A). 
 
Bij veel woningen van initiatiefnemers wordt bij alle windturbinetypes voldaan aan 
de WNC40 die voor woningen van derden algemeen aanvaardbaar wordt geacht. De 
woningen die binnen deze contour liggen zullen te maken krijgen met een hogere 
geluidsbelasting dan WNC40, maar de geluidbelasting zal niet leiden tot een 
onaanvaardbare aantasting van het woon en leefklimaat. 
De “worstcase”, namelijk bij toepassing van het windturbinetype Acciona AW3000 
kent de geluidscontouren waaruit blijkt dat de woningen van initiatiefnemers 
maximaal circa WNC50 in de dag-, avond- en nachtperiode. Overige 
windturbinetypen leveren een (beduidend) lagere geluidsbelasting op. 
 
Derden; verblijfsrecreatie 
Uit de contourfiguren (figuren S8 en S9) blijkt welke effecten er voor de 
recreatiewoningen op De Eemhof en Flevo-Natuur zullen ontstaan: de 
recreatiewoningen liggen bij alle windturbinetypen buiten de 40 dB(A)-contour. Bij 
sommige windturbinetypen liggen recreatiewoningen op beide parken binnen de 35 
dB(A)-contour die als norm geldt voor woningen van derden in het gebied. Het 
kamperen bij de boer en andere vormen van verblijfsrecreatie zullen een 
geluidsbelasting ondervinden die, afhankelijk van de exacte locatie in het gebied, kan 
oplopen tot aan het niveau bij woningen van initiatiefnemers. 
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Verkeersdeelnemers en agrariërs 
Bij het werken op het land en voor geluid gevoelige verkeersdeelnemers (fietsers en 
voetgangers) in het gebied zal het geluid van de windturbines, afhankelijk van de 
afstand tot één of meerdere windturbines, duidelijk waarneembaar zijn. Uit de 
figuren S8 en S9 blijkt met welke geluidsbelasting rekening moet worden gehouden. 
 
Stiltegebied 
In de hiervoor opgenomen tabel S4 is tevens de geprognosticeerde geluidimmissie 
van de voorziene windturbinetypen ter plaatse van het stiltegebied (50 meter vanaf 
de grens in het stiltegebied) aangegeven. Hieruit blijkt dat 5 van de 8 voorziene 
windturbinetypen voldoen aan de normstelling voor het stiltegebied. Bij 3 voorziene 
windturbinetypen zijn maatregelen nodig om aan de normstelling WNC35 te 
voldoen. Uit het akoestische onderzoek blijkt de omvang van de te bereiken reducties 
aan het bronvermogen bij de 3 voorziene windturbinetypen. 
 
 
Woon- en leefklimaat; deelaspect schaduwwerking en lichthinder 
Het optreden van slagschaduw (omvang en plaats) wordt bepaald door de afmeting 
van de rotor in combinatie met de hoogte van de rotor. Omdat het optreden van 
slagschaduw geen merk/typespecifiek gevolg van windturbines is, is het onderzoek 
naar het optreden van slagschaduw gebaseerd op 2 windturbinetypen die 
representatief zijn in deze klasse, waarbij 1 windturbinetype in twee varianten 
bekeken is. De drie windturbinetypen omvatten het hele spectrum waarbinnen 
slagschaduweffecten als gevolg van elk windturbinetype kunnen optreden.  
 
Voor wat betreft lichthinder: de masten en rotorbladen van alle voorziene 
windturbinetypen zijn, zoals reeds jaren gebruikelijk is in deze branche, voorzien van 
een anti-reflectiecoating die voldoet aan de geldende norm. Er treedt daarom geen 
lichthinder (als gevolg van lichtschittering) op.  
 
Derden; bewoners 
Op een aantal woningen van derden kan slagschaduwwerking optreden. Tabel S4 
geeft de verwachte werkelijke slagschaduwduur op de woning. Daarbij is geen 
rekening gehouden vermindering van de slagschaduwduur als gevolg van 
afscherming tussen de windturbines en de woning. Evenmin is rekening gehouden 
met ramen in de gevel (de gevel is beschouwd als één groot raam). 
 



Windpark De Zuilob te Zeewolde, MER voor plannen, rapportnummer N090814  33 
 

 Verwachte werkelijke 
slagschaduwduur 

(uren/jaar) 
Type Vestas V90 

ashoogte 105 meter 

Verwachte werkelijke 
slagschaduwduur 

(uren/jaar) 
Type Vestas V112 
ashoogte 94 meter 

Verwachte werkelijke 
slagschaduwduur 

(uren/jaar) 
Type Vestas V112 

ashoogte 119 meter 
Adelaarsweg 1 2:27 3:13 3:51 
Adelaarsweg 5 2:41 1:19 1:51 
Bosruiterweg 30 0:00 0:00 0:04 
Bosruiterweg 33 0:00 0:00 0:00 
Erkemederpad 5 0:00 0:00 0:00 
Erkemederpad 10 4:58 6:56 5:56 
Nekkeveldweg 37 5:33 6:48 7:54 
Recreatiepark Eemhof  0:00 0:00 0:00 
Rassenbeekweg 26 0:00 0:00 0:00 
Schillinkweg 9 5:13 6:20 8:51 
Tureluurweg 1 0:00 0:00 0:00 
Tureluurweg 5 0:00 0:00 2:26 
Tureluurweg 58 2:41 3:39 4:19 

Tabel S4: slagschaduwduur woningen van derden 
 
Uit tabel S4 blijkt dat bij het toepassen van windturbinetype Vestas V90 zonder meer 
wordt voldaan aan de normering. 
Het toepassen van het windturbinetype Vestas V112 op een ashoogte van 94 en 119 
m leidt tot een slagschaduwduur op 3 woningen van derden van meer dan 5,6 
uur/jaar (5 uur en 36 minuten) op omliggende woningen. 
 
Het optreden van meer dan 5,6 uur per jaar slagschaduw op een woning betekent dat 
er een kans is dat niet wordt voldaan aan de normstelling van maximaal 17 dagen 
slagschaduw gedurende meer dan 20 minuten per dag. 
Voor de betreffende 3 woningen is specifiek onderzocht op hoeveel dagen meer dan 
20 minuten slagschaduw zal plaatsvinden. De resultaten zijn opgenomen in tabel S5. 
 

 Aantal dagen met 
meer dan 20 minuten 

slagschaduw 
Type Vestas V112 
ashoogte 94 meter 

Aantal dagen met 
meer dan 20 minuten 

slagschaduw  
Type Vestas V112 

ashoogte 119 meter 
Erkemederpad 10 14,3 13,2 
Nekkeveldweg 37 6,4 13,3 
Schillinkweg 9 0,4 3,5 

Tabel S5: Aantal dagen met meer dan 20 minuten slagschaduw per woning 
 
Er zijn voor bij alle voorziene windturbinetypen geen woningen van derden waarbij 
de slagschaduwduur op meer dan 17 dagen meer dan 20 minuten zal bedragen. 
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Initiatiefnemers 
Voor de woningen van initiatiefnemers gelden geen normen voor maximale 
slagschaduw. Uit slagschaduwcontouren is duidelijk dat er diverse woningen binnen 
de aangegeven contour zijn gelegen. Slagschaduwhinder tast echter niet op 
onaanvaardbare wijze het woon- en leefklimaat aan, mede omdat de frequentie niet 
extra hinderlijk is. Bovendien kunnen aan de woningen door de initiatiefnemers zelf 
eenvoudige maatregelen worden getroffen om slagschaduweffecten in de woning te 
beperken of te voorkomen. 
 
Derden; verblijfsrecreatie 
De effecten zijn, ondanks het ontbreken van een wettelijk kader en beleid voor 
recreatiewoningen gedeeltelijk onderzocht. Zoals blijkt uit tabel S4 is de verwachte 
slagschaduwduur bij recreatiepark De Eemhof nihil. Voor de recreatiewoningen op 
recreatiepark Flevo-Natuur is geen specifiek onderzoek gedaan. Op basis van de 
slagschaduwcontouren wordt geconcludeerd dat circa 5 uur slagschaduw per jaar zal 
optreden. 
 
Verkeersdeelnemers en agrariërs 
Bij deelname aan het verkeer en werken op het land in het gebied zal slagschaduw 
van de windturbines, afhankelijk van de exacte locatie, waarneembaar kunnen zijn, 
zo blijkt ook uit slagschaduwcontouren. Het optreden van slagschaduw is echter 
maar zeer tijdelijk en zal vanwege de lage frequentie naar verwachting niet leiden tot 
hinderlijke situaties. Bewegende personen in het gebied, zoals verkeersdeelnemers, 
zullen slechts gedurende zeer korte tijd slagschaduw kunnen ondervinden.  
  
 
Woon- en leefklimaat; deelaspect veiligheid 
Alle typen windturbines zullen zijn gecertificeerd op grond van NVN11400 en/of 
NEN-EN-IEC 61400-2 waardoor veiligheidsrisico’s als gevolg van het losraken van 
onderdelen voor alle doelgroepen tot een minimum is beperkt.  
 
Derden; bewoners 
Omdat de woningen in dit gebied met een lagere dichtheid dan 2 woningen per 
hectare zijn gesitueerd worden deze aangemerkt ‘beperkt kwetsbaar object’. Beperkt 
kwetsbare objecten moeten buiten de 10-6-veiligheidscontour liggen die ongeveer 
overeenkomt met de tiphoogte van een windturbine. De hoogste tiphoogte van de 
voorziene windturbinetypen is bij de Vestas 112 met ashoogte 119 meter, namelijk 
175 meter. De 10-6-veiligheidscontour bedraagt dus circa 175 meter. 
De meest nabijgelegen woning van derden ligt op een afstand van meer dan 600 
meter (Tureluurweg 5 Zeewolde),  
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Initiatiefnemers 
De kortste afstand tussen een windturbine en een woning van initiatiefnemer 
bedraagt ongeveer 350 meter (Winkelweg 1 en 59 Zeewolde), ruim buiten de 
maximale 10-6-veiligheidscontour. 
De meest nabijgelegen woning van een van de initiatiefnemers ligt op een afstand 
van ongeveer 500 meter van het onderstation. 
 
Derden; verblijfsrecreatie 
De kortste afstand tussen een windturbine en een recreatiewoning bedraagt ongeveer 
1.000 meter (gelegen op recreatiepark De Eemhof), ver buiten de maximale 10-6-
veiligheidscontour. 
 
Verkeersdeelnemers en agrariërs 
De windturbines zijn zodanig gepositioneerd dat de rotorbladen niet boven wegen 
draaien zodat er geen veiligheidseffecten voor verkeersdeelnemers optreden. Bij de 
windturbinetypen met de grootste rotordiameter (Vestas V112 met een rotordiameter 
van 112 meter) draaien de rotorbladen in beperkte mate boven groenstroken. De 
windturbines worden gesitueerd op bestaande agrarische gronden waarop 
extensieve bewerking plaatsvindt. Dit is een gebruikelijke situatie die niet leidt tot 
een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. De toe te passen windturbines zijn 
gecertificeerd waardoor veiligheidsrisico’s zijn beperkt. 
 
Het veiligheidsrisico in verband met de periodiek bewegende schaduwen voor 
passanten op de wegen (die hiermee slechts gedurende zeer korte tijd van een 
zonnige dag worden geconfronteerd) is, gelet op de in Nederland gebruikelijke 
situatie, beperkt.  
 
Er kunnen risico’s voor verkeersdeelnemers en agrariërs optreden indien ijsafzetting 
op de rotorbladen losraakt. Zie ook hoofdstuk 7 Maatregelen en optimalisatie. 
 
Hoogspanningslijn 
De lijnopstelling aan het Nijkerkerpad kruist met een hoogspanningslijn. De kortste 
afstand tussen het hart van de hoogspanningslijn en het hart van de windturbines 
bedraagt 116,5 meter. De hoogspanninglijn is (gelet op het bestemmingsplan) 
maximaal 50 meter breed (25 meter aan elke zijde) waardoor de afstand tussen het 
hart van de windturbine en de hoogspanningslijn minimaal 91,5 meter bedraagt. Dit 
is ruim meer dan de minimaal benodigde circa 64 meter.  
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Radarverstoring 
Op ruim 17 km ten zuiden van het initiatief ligt radarstation Soesterberg. Hoge 
objecten hebben effect op de waarneming van objecten in het luchtruim door 
middel van radars. Eén van die effecten is het optreden van een radarschaduw achter 
een hoog object. De radarsignalen worden in een gebied achter het object plaatselijk 
verzwakt, waardoor objecten in het luchtruim minder goed kunnen worden 
waargenomen. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke verstoring van radarsignalen 
door enkele, op dat moment relevante windturbinetypen. Alle onderzochte 
windturbinetypen veroorzaakten geen onaanvaardbare verstoring van het 
radarsignaal. Nieuw onderzoek naar de nog niet onderzochte windturbinetypen is 
opgestart.  
 
 
Maatregelen en optimalisatie 
Er is tijdens de ontwikkeling van het initiatief op diverse momenten rekening 
gehouden met beperking van de milieugevolgen. De milieugevolgen hebben 
daarmee in het ontwikkelingsproces een belangrijke stempel op de uiteindelijke 
inhoud van het windpark gedrukt: 
- Het initiatief voorkomt dat het gebied met circa 65 kleinere windturbines zou 

worden bebouwd; 
- Alle bewoners in het gebied zijn in de gelegenheid gesteld om te participeren 

waarmee draagvlak is gecreëerd maar tevens is bereikt dat de bewoners 
accepteren dat er mogelijk geluid- en slagschaduwhinder optreden. 

 
 
Leemten in kennis en monitoring 
De milieugevolgen zijn zonder relevante leemten in kennis in beeld gebracht. 
Ten aanzien van enkele aspecten zoals archeologische vondsten tijdens de uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden en ter plaatse van het onderstation, is nog geen 
definitief of volledig inzicht in de gevolgen van het initiatief. Daarnaast is het 
onderzoek naar radarverstoring voor een aantal windturbines nog niet afgerond. 
 
In het kader van evaluatie (monitoring) zullen de werkelijke milieueffecten bij 
exploitatie van het initiatief worden onderzocht. Indien de daadwerkelijke effecten 
negatiever uitvallen dan in het MER was voorspeld, kan het bevoegd gezag besluiten 
om mitigerende maatregelen te treffen. Op basis van de resultaten kan besloten 
worden om aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. De volgende onderdelen 
zijn van belang: 
- Gevolgen voor vogels en vleermuizen in het gebied. 
- Geluidhinder ter plaatse van woningen van derden. 
- Schaduwwerking op woningen van derden. 
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1 Aanleiding 
 

1.1 Inleiding en leeswijzer 

Ten behoeve van de bouw van Windpark De Zuidlob te Zeewolde wordt een 
rijksinpassingsplan opgesteld. Het Windpark heeft een omvang van meer dan 10 
windturbines en meer dan 15 MW vermogen. Op grond van de Wet milieubeheer in 
samenhang met het Besluit milieu-effectapportage 1994 wordt er bij het 
rijksinpassingsplan een MER voor plannen opgesteld. 
 
In dit MER wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie inclusief de autonome 
ontwikkeling in het betrokken gebied omschreven waarna hoofdstuk 3 het landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk kader schetst. Hoofdstuk 4 bevat de 
beoordeling van het globale plan binnen het ruimtelijke kader en eerdere besluiten. 
De details van het plan zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5 dat tevens de basis biedt voor 
de beschrijving van de milieugevolgen die in hoofdstuk 6 in beeld zijn gebracht. 
Hoofdstuk 7 gaat nader in op de maatregelen om de milieugevolgen te beperken en 
het plan te optimaliseren. Het MER sluit af met een opsomming van de leemten in 
kennis en bevat een voorstel tot monitoring. 
 

1.2 Initiatief 

Het initiatief bestaat uit drie rechte lijnopstellingen van elk 12 windturbines met een 
onderlinge afstand van circa 405 meter binnen elke lijn. De in totaal 36 identieke 
windturbines hebben een maximale ashoogte van 120 meter, een maximale 
rotordiameter van 112 meter en elk een vermogen van circa 3 MW.  
De drie lijnopstellingen liggen in de gemeente Zeewolde, binnen het zogenaamde 
Zuidlobgebied, parallel aan de Rassenbeektocht, de Winkeltocht en het Nijkerkerpad.  
 
De aanleg en het in gebruik hebben van civiele werken zoals ontsluitingswegen en al 
dan niet tijdelijke kraanopstelplaatsen maar ook de aanleg van voor het functioneren 
van de windturbines benodigde elektrische werken (waaronder ondergrondse kabels 
en een onderstation) maken tevens onderdeel uit van het initiatief.  
 
De windturbines zijn in elke lijnopstelling met elkaar verbonden vanwege de 
gezamenlijke levering van elektriciteit. De drie lijnopstellingen zijn met kabels 
verbonden met een onderstation dat onderdeel uit maakt van het initiatief en zorg 
draagt voor de levering van de elektriciteit naar het landelijke elektriciteitsnet.  
 
De locaties van de windturbines zijn aangegeven in figuur 1. 
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Het onderstation voor levering van de opgewekte duurzame elektriciteit aan het 
landelijke elektriciteitsnet zal worden gesitueerd nabij de bestaande 
hoogspanningsleidingen en de kruising van de Winkelweg met het Nijkerkerpad, op 
een perceel tussen de Winkeltocht en de Winkelweg in. Het onderstation is voorzien 
nabij de lijnopstelling langs het Nijkerkerpad (de meest oostelijk gelegen lijn). Ten 
opzichte van de lijnopstelling Nijkerkerpad is het onderstation geprojecteerd 
oostelijk van de windturbine aangeduid met T9 in figuur 1.  
 

 
Figuur 1: globale aanduiding van het initiatief waarbij de windturbines rood zijn aangegeven 
 
Nabij de windturbines en het onderstation zullen ontsluitingswegen worden 
aangelegd en (tijdelijke) kraanopstelplaatsen voor de bouw van (en eventueel groot 
onderhoud aan) de windturbines. Een meer nauwkeurige overzichtstekening is 
opgenomen in bijlage I. 
 

1.3 Initiatiefnemers 

Initiatiefnemer voor het plan is Windmolenvereniging De Zuidlob. Het Windpark De 
Zuidlob wordt opgericht en in werking gebracht en daarna geëxploiteerd voor 
rekening en risico van Zuidlob Wind BV i.o. met als aandeelhouders de gezamenlijke 
participerende inwoners van de Zuidlob (95% aandelen) en NV NUON Duurzame 
energie (5% aandelen). Gebruikers van twee woningen op de in totaal 77 woningen 
in de Zuidlob hebben afgezien van participeren in het initiatief. 
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1.4 Procedure voorgeschiedenis 

Voor dit initiatief is in 2006 reeds een mer-beoordelingsnotitie opgesteld door 
initiatiefnemers. Op 11 april 2006 heeft het toenmalige bevoegd gezag, het college 
van burgemeester en wethouders van Zeewolde, beslist dat voor de Wm-vergunning 
geen besluitMER benodigd is, zie ook bijlage II. Er wordt voor dit initiatief derhalve 
geen MER voor besluiten opgesteld. Overigens worden inrichtingsalternatieven die 
in een besluitMER aan de orde zouden komen wel behandeld in deze planMER. 
 
Op grond van de voortoets, uitgevoerd op grond van de Natuurbeschermingswet 
1998, is door de provincie Flevoland beslist dat er geen sprake is van significante 
negatieve effecten en dat een passende beoordeling niet noodzakelijk is. 
 
Op 28 september 2006 heeft de gemeenteraad van Zeewolde besloten mee te werken 
aan het verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor de drie lijnopstellingen. 
De plannen hebben van 11 oktober tot en met 21 november 2006 ter inzage gelegen.  
 
Op 15 november 2006 heeft het ministerie van Defensie per brief aan de gemeente 
Zeewolde laten weten dat de radarverstoring boven de maximaal gestelde norm ligt. 
Daardoor kon de gemeente Zeewolde de procedure niet afronden en is het niet tot 
het afgeven van de aangevraagde vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO gekomen. Per 
brief van 10 februari 2009 heeft het ministerie van Defensie aan de gemeente 
Zeewolde laten weten dat met een verfijnd onderzoeksmodel de windturbines in de 
Zuidlob opnieuw zijn onderzocht en met als uitkomst dat de windturbines nu wel 
acceptabel zijn. 
 
Met ingang van 1 maart 2009 is artikel 9b van de Elektriciteitswet 1998 van kracht 
geworden en valt het windpark in de Zuidlob onder de rijkscoördinatieregeling zoals 
opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening. Daarbij is de bevoegdheid van de 
gemeenteraad van Zeewolde tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor het 
windpark in de Zuidlob vervallen. In de plaats daarvan zijn de ministers van 
Economische Zaken en van Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieu 
bevoegd tot het vaststellen van een rijksinpassingsplan. 
 
Het rijk heeft kennis genomen van de voorgeschiedenis en ontwikkeling van het 
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke kader en acht het initiatief uitermate 
geschikt om een belangrijke bijdrage te leveren in de doelstellingen voor het 
opwekken van duurzame energie. In het planMER hebben de ministers van 
Economische Zaken en van Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieu 
voortgebouwd op deze voorgeschiedenis.   
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1.5 MER voor plannen 

Overheidsplannen die kunnen leiden tot concrete projecten of activiteiten met 
mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moeten eerst een 
zogenaamde ‘plan-m.e.r.1’-procedure doorlopen. Deze verplichting is omschreven in 
de Wet milieubeheer en het daaraan gekoppelde Besluit milieueffectrapportage en 
geldt voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plannen: 
• die het kader vormen voor toekomstig besluit-m.e.r.(beoordelings)plichtige 

besluiten of; 
• waarvoor een passende beoordeling nodig is op grond van de Europese 

Habitatrichtlijn. 
 
Doel van een planmer is het integreren van milieuoverwegingen in de voorbereiding 
van in dit geval een rijksinpassingsplan. De resultaten van deze beoordeling worden 
vastgelegd in een milieueffectrapport dat tezamen met het 
ontwerprijksinpassingsplan ter inzage wordt gelegd. Anders dan bij een besluitMER 
gelden voor een planMER weinig specifieke eisen. De inhoud van een planMER is 
afhankelijk van het abstractieniveau van het plan.  
 
In een planMER: 
- wordt voor alle milieuaspecten systematisch ingegaan op de huidige situatie en 

de referentiesituatie; 
- wordt nagegaan of en in welke mate de ontwikkelingsruimte die het 

rijksinpassingsplan biedt effect heeft op de diverse milieuaspecten en welke 
maatregelen mogelijk zijn om deze effecten te voorkomen. 

 
 De procedure voor het planMER bestaat uit de volgende stappen:  
1. openbare kennisgeving opstellen planMER en rijksinpassingplan; 
2. raadpleging bestuursorganen over Reikwijdte en Detailniveau planMER; 
3. opstellen planMER en ontwerprijksinpassingsplan; 
4. terinzagelegging planMER met ontwerprijksinpassingplan met mogelijkheid 

van indienen van zienswijzen voor een ieder; 
5. verwerken reacties in (definitieve) plan;  
6. vaststelling en bekendmaking definitief planMER en rijksinpassingplan; 
7. evaluatie van effecten na planrealisatie. 
 
De openbare kennisgeving als bedoeld onder nummer 1 heeft plaatsgevonden in de 
Staatscourant van 12 juni 2009. 
                                                 
1 In deze notitie wordt, zoals gebruikelijk, de afkorting ‘plan-m.e.r.’ gebruikt voor de procedure en de afkorting plan-
MER voor het rapport waarin de resultaten zijn opgenomen.  
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De notitie reikwijdte en Detailniveau zoals aangegeven onder 2 is op 24 juli 2009 aan 
betrokken bestuursorganen toegezonden. Daarop is geen reactie ontvangen. 
 
Onderhavig document is het resultaat van een onderdeel van stap 3 van de plan-
m.e.r., namelijk het opstellen van de planMER. 
 
Het rijksinpassingsplan zal uiteindelijk vastgesteld worden door de ministers van 
Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Het planMER zal met het ontwerprijksinpassingsplan ter inzage worden gelegd, 
waarna een ieder de mogelijkheid wordt geboden om mondeling of schriftelijk zijn 
zienswijze kenbaar te maken.  
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2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling  
 

2.1 Gebiedsbeschrijving  

De Zuidlob wordt begrensd door de Nijkerkerweg, de Slingerweg, de Eemmeerdijk 
en de Gooiseweg. De Zuidlob vormt hierdoor een aparte landschappelijke eenheid 
binnen Zuidelijk Flevoland.  
 
De Zuidlob is het zuidelijkste puntje van Flevoland en heeft een agrarisch en 
recreatieve functie. Het gebied is het groene visitekaartje van het nieuwe land 
wanneer men vanuit de Randstad of de Veluwe binnenkomt. Het is een grootschalig 
gebied met variatie: de dijken van het randmeer, de bochtige wegen, de meer 
verspreide ligging van de boerderijen en de besloten randen van de bossen. De 
verkaveling van het gebied is grootschalig en uitermate geschikt voor de agrarische 
sector. 
 
Het gebied geldt als Poort van Flevoland bij binnenkomst via de Stichtse Brug en via 
de Nijkerkersluis. Het gebied is omgeven door grootschalige bosgebieden, namelijk 
het Hulkesteinse Bos en het Horsterwold, waardoor het gebied een natuurlijke 
begrenzing kent. Daarnaast geldt de begrenzende Eemmeerdijk als een dijk met 
allure. 
 
Het Omgevingsplan Flevoland 2006 en het bestemmingsplan Buitengebied gemeente 
Zeewolde kent een aantal functies toe aan (delen van) het gebied Zuidlob: 
- agrarisch gebied met bijbehorende bedrijfsbebouwing, wegen en bomensingels; 
- bodembeschermingsgebied; 
- grondwaterbescherming; boringsvrije zone (gehele Zuidlob); 
- archeologisch waardevol gebied (nagenoeg complete Zuidlob); 
- kleinere natuurgebieden (Rassenbeektocht, Gorzenveld, Gruttoveld en Winkelse 

Zand); 
- hoogspanningsmasten en –lijnen. 
 
De kleinere natuurgebieden in het plangebied zijn op grond van het Omgevingsplan 
Flevoland 2006 formeel onderdeel van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 
De wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden zijn niet (meer) van belang 
omdat anno 2006 het provinciale beleid dergelijke kleine geïsoleerde gebieden niet 
langer als onderdeel van de EHS benoemt (zie ook bijlage VI en paragraaf 6.4.3.1). 
 
Het bestemmingsplan kent in totaal 65 bouwblokken (met 77 woningen) voor 
agrarische doeleinden. Op of nabij 7 bouwblokken is in het verleden een windturbine 
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gerealiseerd. Figuur 2 geeft de locatie van de bestaande windturbines in het 
plangebied aan. Daarbij is tevens bij elke windturbine aangegeven het merk en type 
met vermogen en ashoogte. Bv. LW 18/80-40 = Lagerweij type 18, vermogen 80 kW 
ashoogte 40 meter.  
 

 
Figuur 2: Bestaande windturbines in het plangebied 
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Op de grens van het plangebied is tevens de bestaande windturbine-opstelling nabij 
de Eemmeerdijk aanwezig met 19 windturbines met een ashoogte van 63 meter, zie 
ook figuur 2. Overigens is in deze opstelling de 6e windturbine vanuit het westen 
inmiddels verwijderd. 
 
De directe omgeving rond de Zuidlob kent een aantal bijzondere gebieden: 
- Natura2000 gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever; 
- stiltegebied Horsterwold; 
- ecologische hoofdstructuur Hulkesteinse Bos en Horsterveld; 
- grootschalige recreatieparken als Center Parcs en Flevo Natuur; 
 
Op wat grotere afstand zijn de Natura2000-gebieden Arkenheem, Oostvaarderswold 
en Wolderwijd en Nuldernauw gelegen. 
 
Eveneens op wat grotere afstand van het plangebied ligt de defensieradar 
Soesterberg die van invloed is op het initiatief. 
 

2.2 Autonome ontwikkeling 

2.2.1 Inleiding 

De agrarische hoofdfunctie zal worden voortgezet, evenals de exploitatie van de 7 
solitaire windturbines. Uit diverse documenten blijken de verwachtingen en de 
bestuurlijke toekomstvisie voor dit gebied. Deze documenten worden in de volgende 
paragrafen nader belicht. 
Daarnaast lijkt het aannemelijk dat in de toekomst over het gebied een vliegroute 
vanuit luchthaven Lelystad wordt gepland. Het is nog onduidelijk wanneer hier 
sprake van kan zijn, maar eerdere uitbreidingsplannen van de luchthaven maken 
duidelijk dat de vliegtuigen boven de Zuidlob reeds een zodanige hoogte bereikt 
moeten hebben dat er geen aanleiding is om hoogtebeperkingen te verwachten. 
 

2.2.2 Vigerende bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan uit 2006 voorziet de volgende ontwikkelingen: 
Het toekomstperspectief voor de agrarische bedrijven in de gemeente wordt 
allereerst bepaald door de ondernemers en hun bedrijven zelf. Een van de aspecten 
die daarbij een rol speelt is de bedrijfsopvolging. Ongeveer 65% van de agrarische 
bedrijven in Zeewolde heeft geen opvolger, landelijk is dat ongeveer 80%. 
Het recente veleden heeft laten zien dat marktontwikkelingen en vooral 
milieumaatregelen van invloed zijn op de toekomst van de landbouw. De 
productieomstandigheden in Zeewolde blijven goed. Veranderingen zullen onder 
meer tot uitdrukking komen in schaalvergroting, agrificatie (gewassen voor niet-
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voedselindustrie) en omschakeling naar intensievere teelten. In bepaalde gebieden 
kan ook verbreding tot agrarisch natuurbeheer, biologische landbouw of ontwikkeling 
van andere nevenactiviteiten aan de orde komen. Een andere ontwikkeling is dat het 
landbouwgebied steeds meer te maken krijgt met ruimteclaims vanuit andere 
functies. 
In het Omgevingsplan is het beleid er op gericht het agrarisch gebied zoveel mogelijk 
te vrijwaren van functies die daaraan niet gebonden zijn. Er wordt gestreefd naar een 
duurzame ontwikkeling waarbinnen verschillende functies in hun onderlinge 
samenhang zo goed mogelijk tot ontplooiing kunnen komen. Echter, daar waar 
functies elkaar raken, kan een zorgvuldige combinaties van functies gewenst zijn. 
 
Specifiek over het Zuidlob-gebied vermeldt het bestemmingsplan: 
Het agrarische middengebied en de Zuidlob zijn in recreatieve zin minder attractief. 
Nieuwe ontwikkelingen zullen daar minder snel plaatsvinden. 
 
Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid tot het bouwen en 
exploiteren van windturbines in dit gebied. De bouw en exploitatie van windturbines 
is uitsluitend mogelijk indien het planologische kader daarin voorziet.  
 

2.2.3 Koersdocument structuurvisie Zeewolde 

De gemeenteraad van Zeewolde heeft op 25 juni 2009 het Koersdocument [1] voor 
een structuurvisie voor de gehele gemeente vastgesteld.  
Daarin is de koers om te komen tot een structuurvisie voor de gehele gemeente 
Zeewolde uitgezet. De gemeente is daartoe opgedeeld in 5 zones, waarvan de 
Agrarische Zuidlob er een is, zie figuur 3. 
 
Over dit gebied geeft het Koersdocument aan: 
Hoofddoel is dan ook het faciliteren van de landbouw in haar ontwikkeling 
en het beleefbaar maken en houden van het landschap. 
Aanvullend op het agrarische gebruik en de groene- en blauwe structuren is het 
mogelijk in dit gebied op ruime schaal verbrede landbouw toe te staan. De 
belangen van de landbouw, de versterking van groene en blauwe structuren en 
de kansen voor kleinschalige recreatieve voorzieningen bij de boer, maken de 
Zuidlob een onlogische plek voor andere functies. 
In dit gebied zal rekening moeten worden gehouden met de reconstructie dan wel 
verlegging van de N30 tot een A30, die zuidelijk Flevoland per snelweg met het 
oosten verbindt. Daarmee wordt ook Zeewolde met haar bedrijven beter 
bereikbaar. De wijze waarop deze snelweg op de bestaande A27 kan worden 
aangesloten, wordt later bepaald. 
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Figuur 3: de zonering zoals opgenomen in het Koersdocument 
 

2.2.4 Omgevingsplan Flevoland 

Het vigerende Omgevingsplan 2006 geeft in relatie tot de autonome ontwikkelingen 
in de Zuidlob twee specifieke ontwikkelingen aan: 
- Te ontwikkelen bijzondere waterkwaliteit (grondwater) in het gebied tussen 

Eemmeerdijk en Rassenbeektocht; 
- Onderzoek naar een (gefaseerde) uitbreiding van het wegennet in Zuidelijk 

Flevoland tot een A30 tussen Nijkerk en Almere. Bestaande provinciale wegen 
binnen dit wegennet zijn: Nijkerkerweg, Gooiseweg en Waterlandseweg. 
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3 Ruimtelijk kader  

3.1 Landelijk beleid 

Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte [2] is het nationaal ruimtelijk beleid voor de periode 2004-2020 
met een doorlijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd. De nota stelt een aantal 
beleidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de komende periode. 
Hoofddoel is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. 
In deze nota is het rijksbeleid voor plaatsing van windturbines op land beschreven. 
Het is aan provincies om te kiezen voor grootschalige dan wel kleinschalige 
bundeling van windturbines. Dit is afhankelijk van het landschapstype en van de 
mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en bedrijventerreinen.  
 
Schone energie 
De klimaatdoelstellingen van het huidige kabinet zijn vastgelegd in het programma 
Schoon en zuinig [3]. In dat programma is aangeven dat de eerstkomende jaren de 
groei van duurzame energie in Nederland vooral zal moeten komen van 
windenergie. In 2020 zal 20 % van het energieverbruik moeten zijn opgewekt door 
middel duurzame energiebronnen. Om dat doel in zicht te houden zou in de periode 
2007-2011 2000 MW extra windenergie op land moeten zijn vergund. Om de 
duurzaamheidsdoelen te halen zal windenergie ook in de periode na 2011 door 
moeten kunnen groeien. Hiervoor wordt in deze kabinetsperiode een ruimtelijk 
perspectief opgesteld. Een lange termijn visie die aan moet geven waar in Nederland 
mogelijkheden zijn voor windenergie.  
In het kader van Schoon en Zuinig zijn met respectievelijk IPO en VNG convenanten 
afgesloten. In deze convenanten onderschrijven IPO en VNG de doelstellingen van 
het kabinet: 2000 MW in deze kabinetsperiode er bij. Voor wat betreft realisatie van 
windenergieprojecten wordt aangesloten bij BLOW-afspraken zoals die in 2001 zijn 
gemaakt, dat wil zeggen dat provincies en gemeenten verantwoordelijk zijn voor het 
zoeken van geschikte locaties.  
In het kader van de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland [4] is afgesproken dat 
windenergie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van rijk, IPO en VNG. Tevens 
zijn een aantal acties afgesproken. Een daarvan is dat Rijk, provincies en gemeenten 
het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien om zoveel mogelijk 
pijplijnprojecten gerealiseerd of vergund te krijgen voor 2011. Het project Zuidlob is 
een van deze pijplijnprojecten.   
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over ondersteuning van projecten door middel van 
windteams, betere informatievoorziening en vermindering van belemmeringen voor 
windenergie door rijksregelgeving.  
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In het bestuurlijk overleg tussen rijk, IPO en VNG is op 12 februari 2009 het 
gezamenlijk plan van aanpak voor het opstellen van het ruimtelijk perspectief 
vastgesteld. Hierin is afgesproken dat de gezamenlijke overheden gaan zoeken naar 
doorgroei mogelijkheden van windenergie op land tot ten minste 6000 MW. Het is in 
eerste instantie in een inhoudelijke verkenning. Deze moet begin 2010 gereed zijn. Op 
basis van deze ruimtelijke verkenning zullen nieuwe bestuurlijke afspraken worden 
gemaakt.  
 

3.2 Provinciaal beleid en Omgevingsplan 

De provincie Flevoland wil het opwekken van duurzame energie stimuleren. Als 
windrijke provincie wil Flevoland optimaal gebruik maken van de milieuvoordelen 
en economische potenties van de opwekking van windenergie.  
 
In de evaluatie van het windmolenbeleid (2003) is geconcludeerd dat in ruime mate 
wordt voldaan aan de doelstelling van 250 MW windvermogen maar anderzijds is 
wel geconstateerd dat de landschappelijke inpassing van de windturbines niet goed 
heeft plaatsgevonden: de vele windturbineopstellingen zijn in grote delen van de 
provincie het landschapsbeeld gaan beheersen. Om deze reden is in 2004 besloten om 
een moratorium in te stellen op grond waarvan - met uitzondering van reeds lopende 
projecten - geen nieuwe windturbines meer toe te staan tot dat nieuw provinciaal 
beleid ontwikkeld is. Dat moratorium is op 9 juni 2005 effectief geworden door de 
partiële herziening van het toenmalige Omgevingsplan door besluit van Provinciale 
Staten. 
Daarbij zijn een aantal uitgangspunten voor het herziene beleid aangegeven 
namelijk: 

 het loslaten van de hoogtebeperking uit het tot dan toe geldende beleid (70 
meter) om op die manier een zelfde (of meer) vermogen aan windenergie te 
genereren met minder windturbines; 

 het waarborgen van de openheid van het landschap.   
 
In het Omgevingsplan Flevoland 2006 [5] zijn de uitgangspunten van het herziene 
beleid vastgelegd. Daarbij wordt een gesteld dat herstel van het open Flevolandse 
landschap een afname van 50% van het aantal windturbines vergt en concentratie 
van windturbines op enkele plekken. Aan nieuw te plaatsen windturbines wordt 
alleen medewerking verleend als deze windturbines (gelijktijdig) een equivalent 
bestaande windturbines vervangen, waarbij de hoeveelheid geleverde energie 
toeneemt ten opzichte van de geleverde energie door de te saneren windturbines. 
Medewerking aan de uitvoering en het opschalen van windenergieopstellingen 
gebeurt op projectbasis. Windenergie is in principe overal mogelijk mits wordt 
voldaan aan de eisen van natuur, veiligheid, geluid en slagschaduw. Woongebieden 
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en gebieden met hoogtebeperkingen als gevolg van de luchthaven Lelystad en het 
zenderpark Zeewolde zijn uitgesloten voor de plaatsing van nieuwe windturbines.  
 
Het Windpark De Zuidlob heeft van de provincie in 2004 een pilot-status toegewezen 
gekregen. GS hebben daarmee, na overleg met de Commissie Ruimte van Provinciale 
Staten op 2 augustus 2005 ingestemd.  
Concreet betekent de pilot-status dat de provincie het Windpark De Zuidlob met 36 
windturbines in 3 lijnopstellingen van 12 stuks als uitzondering op het algemene 
windenergiebeleid zoals ook neergelegd in het Omgevingsplan 2006 ondersteunt. 
 

3.3 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Zeewolde heeft altijd positief gestaan tegenover windenergie en de 
plaatsing van windturbines. Naast het streven naar duurzame energie-opwekking is 
deze houding mede gebaseerd op het streven naar een vitaal platteland (verbreding 
agrarische bedrijfsvoering). 
Dit gemeentelijk beleid is verwoord in het windmolenassenplan. Volgens een 
plaatsingsstrategie werden de windturbinelocaties gekoppeld aan het 
wegenstructuur en verkaveling van het gebied, welke aansloot op de provinciale 
beleidsregel "Plaatsing windmolens" uit 2001, ten behoeve van het oprichten van 
solitaire windturbines. Het windmolenassenplan was onderdeel van het 
Bestemmingsplan Buitengebied 2006. Ondanks dat Gedeputeerde Staten 
goedkeuring heeft onthouden aan dit windmolenassenplan geldt het nog steeds als 
gemeentelijk beleid. De gemeente heeft nog geen nieuw beleid geformuleerd, noch 
een heroverweging (reparatie) gemaakt betreffende dit niet goedgekeurde 
planonderdeel. 
 
Het gebied Zuidlob is niet opgenomen in het windmolenassenplan van Zeewolde 
omdat de rust en regelmaat van het totaal aan solitaire windturbines die bij het 
assenplan van belang is vanwege het kleinschalige karakter en de bochtige 
wegenstructuur niet inpasbaar waren in de Zuidlob. 
Tot enkele jaren geleden is een groot aantal aanvragen voor windturbines - met name 
in het open middengebied in de gemeente - aangevraagd en gehonoreerd. Bij de 
evaluatie van het planologische beleid (2004) is geconcludeerd dat door verschillen in 
hoogten en opstelling van de windturbines in de gemeente een rommelige situatie is 
ontstaan. Uitgangspunt voor nieuwe planontwerpen is dat een kwalitatieve groei van 
het windturbine-energiepotentieel mogelijk moet zijn op zodanige wijze dat zowel de 
gevestigde windenergiebelangen als de landschappelijke aspecten worden gediend. 
Randvoorwaarden voor nieuwe projecten zijn: 

 een projectmatige aanpak; 
 geen solitaire windturbines; 



Windpark De Zuilob te Zeewolde, MER voor plannen, rapportnummer N090814  51 
 

 een goede uitlijning van lijnopstellingen; 
 gelijke types en hoogtes in een gebied; 
 het volgen van landschappelijke structuren of nieuwe landschappelijke 

structuren vormen.  
In de Raadsvergadering van 30 juni 2005 heeft de Gemeenteraad besloten dat de 
gemeente Zeewolde zich blijvend zal inspannen voor het opwekken van duurzame 
energie met behulp van windturbines. 
 
In het coalitieprogramma 2006-2010 ‘Te plaveien wegen’ [6] onderstreept de coalitie 
het belang van windenergie voor de gemeente maar sluit zich aan bij het provinciale 
credo “Minder molens, meer vermogen”. 
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4 Locatiekeuze en –invulling; alternatieven en referentie 
 

4.1 Inleiding 

De Wet schrijft voor dat redelijke alternatieven voor het plan moeten worden 
onderzocht. Wat redelijke alternatieven zijn is afhankelijk van het abstractieniveau 
van het plan waaraan de plan-m.e.r.-plicht is gekoppeld., in dit geval het 
rijksinpassingsplan dat een kader vormt voor het initiatief. 
Op grond van de Handreiking milieueffectrapportage van plannen (planmer) [7] kan 
worden bepaald wat de scope voor redelijke alternatieven is. In dit geval zijn 
alternatieven zowel op locatieniveau als op inrichtingniveau onderzocht. 
 

4.2 Locatiekeuze; alternatieve locaties 

4.2.1 Historisch perspectief 

Het rijksinpassingsplan legt de inrichting van het initiatief vast. Daaraan is 
voorafgegaan de vastlegging van de locatie, zonder concrete inrichting. Dit is 
gebeurd bij de “streekplanuitwerking plaatsingsmogelijkheden voor windmolens” 
van 9 november 1999. Bij deze streekplanuitwerking zijn op basis van de “MER 
streekplanuitwerking windmolenlocaties provincie Flevoland” van 27 september 
1995 de mogelijke locaties voor windturbines in Flevoland afgewogen. Dit is daarna 
overgenomen en vastgelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2000. Op grond 
daarvan zijn vier grootschalige opstellingen mogelijk in Flevoland. Opstellingen 
waarbij geen beperkingen zijn opgelegd voor ashoogte en maximaal aantal 
windturbines. Door deze opstellingen mogen geen onevenredige nadelige 
milieueffecten optreden en ze dienen te voldoen aan de dan geldende Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn en natuurwaarden. Dit beleid richt zich op zo weinig 
mogelijk locaties met een zo groot mogelijke energieopbrengst per locatie. 
Bedoelde grootschalige opstellingen zijn gesitueerd langs de Noorder- en 
Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Langs de IJsselmeerdijk van de Ketelbrug 
naar Lelystad en in Zeewolde langs Gooiseweg en de Eemmeerdijk. Daarnaast is in 
de streekplanuitwerking bepaald waar In Flevoland geen windturbines mogen 
komen.  
In de overige gebieden zijn kleinschalige opstellingen toegestaan. Opstellingen van 
maximaal 10 windturbines met een ashoogte van maximaal 70 meter. De gemeenten 
hebben dit beleid nader uitgewerkt: 
In Almere zijn alleen tijdelijke opstellingen mogelijk in de voor toekomstige 
woningbouw gereserveerde gebieden. Lelystad heeft geen specifiek beleid 
ontwikkeld gelet op de bescheiden mogelijkheden (door het vliegveld Lelystad en in 
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het omgevingsplan uitgesloten gebied). Dronten heeft op basis van een 
landschapsplan nader aangegeven waar de windturbineopstellingen kunnen komen. 
In de Noordoostpolder is alleen het windpark langs de dijken mogelijk. Zeewolde 
heeft er voor gekozen dat iedere agrariër een windturbine kan bouwen, waarbij de 
initiatieven dienen te voldoen aan regelmaat en eenheid van opstelling ten opzichte 
van de weg en de bebouwingsclusters. 
In de gemeente Urk kunnen geen windturbines worden geplaatst. 
 
Op het grootste deel van deze mogelijke locaties zijn inmiddels windparken 
gerealiseerd. Ook voor de Zuidlob is een plan ontwikkeld voor de grootschalige 
opstelling langs de Gooiseweg en voor drie kleinschalige opstellingen van 
windturbines. Dit plan had in 2004 de instemming van gemeente en provincie. 
In 2005 werd door Provinciale Staten een tijdelijke stop op de bouw van 
windturbines in Flevoland ingesteld. Het plan voor de windturbines in de Zuidlob 
voldeed aan de overgangsbepalingen en kon derhalve alsnog gerealiseerd worden 
Inmiddels was ook bekend dat de lijn langs de Gooiseweg met relatief veel 
parkverlies moest rekenen, in verband met de situering ten opzichte van de 
overheersende windrichting. Ook kwamen er inmiddels veel grotere windturbines 
op de markt en wilde de provincie het windmolenbeleid evalueren.  
Hieruit is in 2005 in nauw overleg tussen de initiatiefnemers, de gemeente Zeewolde 
en de provincie het initiatief genomen voor een pilot opschalen van de geplande 
windturbines in de Zuidlob ontstaan.  
 
In de pilot is alles samengebracht, de plannen die gereed waren en aan het 
gemeentelijk en provinciale beleid voldeden, de bestaande mogelijkheden om 
windturbines te bouwen op grond van de toen vigerende bestemmingen en de zeven 
bestaande kleine windturbines. Hierbij moest iedereen zijn positie loslaten en is niet 
op grond van grondpositie naar een nieuwe opstelling gekeken. Er is op basis van de 
hoeveelheid MW die de oude rechten moest vervangen een nieuw plan ontworpen.  
 

4.2.2 Huidig perspectief 

In de pilot stond de locatie niet meer ter discussie. De locatie was al afgewogen in het 
kader van de streekplanherziening. Er waren immers geen reële alternatieve locaties 
voor dit plan van 36 windturbines, goed voor in totaal 108 MW. De locaties die op 
grond van het vigerende Flevolandse beleid mogelijk waren zijn allemaal benut.  
 
Op grond van het nieuwe windenergiebeleid zijn windturbines overal in Flevoland 
toegestaan, mits wordt voldaan aan de wettelijke eisen betreffende natuur, milieu etc. 
waarbij tegelijkertijd een fors aantal bestaande windturbines worden gesaneerd, 
gerekend is met ca. 80 % van het nieuw op te stellen vermogen.  
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Dat betekent dat nu alsnog alternatieve locaties in Flevoland denkbaar zijn langs de 
IJsselmeerdijk (tweede lijn in het water), ten oosten van de Larsserringweg in 
Lelystad (in het gebied dat in de streekplanherziening op grond van landschappelijke 
overwegingen was uitgesloten), in het IJssel- en Markermeer, langs de 
Markerwaarddijk en langs de Hoge Vaart. Mogelijk is ook het gebied Arkenheem-
Eemland een alternatief. Deze locaties zijn opgenomen in figuur 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

Figuur 4: Alternatieve locaties 
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Voor deze alternatieve locaties geldt: 
1. Tweede lijn IJsselmeerdijk:Hier zal maximaal 50 MW geplaatst kunnen worden. 

Een derde lijn is niet mogelijk vanwege de vaargeul. Deze lijn is gesitueerd in 
het Natura2000-gebied IJsselmeer. Gebruikmakend van de verkenning naar de 
natuurwaarden ten behoeve van het overslagproject Visvijvergebied duidt erop 
dat een windpark hier niet onmogelijk is. Deze locatie is gelet op de omvang 
geen reëel alternatief voor de Zuidlob. 

2. Ten oosten van de Larsserringweg in Lelystad kunnen mogelijk twee lijnen van 
10 windturbines geprojecteerd worden. Echter vanwege de hoogtebeperkingen 
(maximaal 83 meter) door het nabijgelegen vliegveld Lelystad kan hier dan 
slechts sprake zijn van een windpark van 15 tot 20 MW. Deze locatie is gelet op 
de omvang geen reëel alternatief voor de Zuidlob. 

3. Een locatie in het IJsselmeer en Markermeer. Deze mogelijkheden voor een 
locatie in deze gebieden zijn op grond van de aanwijzing tot Natura2000-
gebieden niet reëel, gezien de vele vogel trekbewegingen ten behoeve van het 
foerageren en rusten van de vogels. Bovendien zijn deze gebieden in de nota 
Ruimte uitgesloten. Hierbij is sprake van een near shore opstelling. Daarvan is 
bekend dat deze opstellingen onder het huidige subsidieregime niet kunnen 
renderen. Daarmee valt deze locatie af als alternatief voor de Zuidlob. 

4. Een alternatieve locatie langs de Markerwaarddijk is op grond van de nota 
Ruimte uitgesloten. 

5. Een alternatief langs de Hoge Vaart in Dronten zou rekeninghoudend met de 
afstand van de windturbines tot Biddinghuizen een locatie voor 60 MW (20 
windturbines van 3 MW) kunnen bieden. Op deze locatie dient rekening te 
worden gehouden met een niet onbelangrijk parkverlies t.o.v. de bestaande 
lijnen langs de Olsterweg. De vraag is of er dan wel voldoende rendement 
gehaald kan worden. Bovendien valt deze locatie in de beschermde radarzone 
van Defensie. Hoewel Defensie een nieuwe norm ontwikkelt die positief lijkt ten 
aanzien van windturbines, dient hier rekening te worden gehouden met het 
zogenaamde effect van schittering. Omdat hier dan meerdere opstellingen bij 
elkaar gesitueerd worden is onzeker of aan die radar eisen kan worden voldaan. 
Op grond van omvang, parkverlies en onzekerheid over het kunnen voldoen 
aan de radarnorm is deze locatie geen reëel alternatief. 

6. Het alternatief Arkenheem-Eemland: Buiten Flevoland vinden we in de directe 
omgeving open gebieden waar windturbines goed zouden kunnen renderen. 
Met name in de strook ten zuiden van Flevoland langs de Veluwe randmeren 
van Huizen tot Harderwijk. Echter deze gebieden vormen geen reëel alternatief 
voor het windpark Zuidlob Zeewolde. Deze open gebieden zijn aangewezen als 
Nationaal landschap Arkeheem-Eemland, onder andere vanwege de extreme 
openheid, de historische verkaveling en het typische veenweidenkarakter. 
Daarnaast zijn het Hulkesteinse bos (in Flevoland) en de Veluwerandmeren, 
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aansluitend op Arkeheem-Eemland aangewezen als Natura2000-gebied. Dit is 
daarmee geen reële alternatieve locatie voor het initiatief. 

 
Op grond van het voorgaande mag worden geconcludeerd dat er geen reële 
alternatieve locatie voor het initiatief aanwezig is. 
 

4.3 Inrichting Zuidlob; Beleidskeuzes in historisch perspectief 

In 1998 is het eerste initiatief voor de realisatie van een windturbinelijnopstelling in 
de Zuidlob ingediend. Dit was de aanleiding voor andere agrariërs uit het gebied om 
zich te oriënteren tot het ontwikkelen van windturbineprojecten in de Zuidlob. 
Sindsdien zijn diverse plannen ontwikkeld om windturbines in de Zuidlob te 
plaatsen. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in één windturbineplan voor het gebied 
de Zuidlob, waarbij nagenoeg alle agrariërs uit het gebied in het plan participeren. 
Op 24 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde 
het ontwerpplan aangemeld bij de provincie Flevoland als pilotproject in het kader 
van het nieuw te formuleren provinciaal windenergiebeleid. Het rijk bouwt op dit 
voorstel door. 
 
In haar brief van 2 augustus 2005 geven Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van 
besluitvorming over het plan voor windturbineopstellingen in de Zuidlob te 
Zeewolde, aan het college een aantal condities mee. De provinciale commissie 
Ruimte heeft met deze condities ingestemd.  
De provinciale condities voor wat betreft de ruimtelijk relevante onderdelen zijn op 
dat moment: 

1.  De reeds ingediende plannen en de, op grond van het geldende 
bestemmingsplan bestaande mogelijkheden voor het plaatsen van 
windturbines, worden geïntegreerd in één plan; 

2. Alle bewoners van de gebieden Zuidlob participeren in dit gezamenlijk 
ontwikkelde plan en doen daarmee afstand van de bestaande plannen en 
bouwmogelijkheden. Bewoners die van deelname afzien kunnen op grond 
van nieuwe plannen geen rechten meer doen gelden op plaatsing van 
windturbines in de Zuidlob; 

3. Het gebied Zuidlob voorziet in een plan voor 36 windturbines van minstens 
3 MW met een minimale ashoogte van 105 meter, in plaats van de bestaande 
en geplande circa 65 windturbines; 

4. De 7 bestaande windturbines in het gebied Zuidlob dienen, conform de 
gehanteerde exploitatieberekeningen bij de planontwikkeling, zo spoedig 
mogelijk te worden afgebroken; 

5. Er is sprake van één samenhangend plan, latere inpassingen zijn niet aan de 
orde. 
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De gemeente heeft daarop aangegeven de provinciale randvoorwaarden te vertalen 
naar gemeentelijke voorwaarden voor medewerking aan het plan: 
 
- Één integraal plan voor de Zuidlob, waarin alle bewoners kunnen participeren (conditie 1 en 
2) 
Voordat de planontwikkeling van het pilot-project vorm heeft gekregen, zijn reeds 
vanuit het gebied plannen voor windturbineopstellingen ingediend. Een groot deel 
van de Zuidlob (exclusief Nekkeveldweg) wilde in gezamenlijkheid vier 
lijnopstellingen met in totaal 41 windturbines realiseren. Tijdens het 
planontwikkelingsproces hebben de meeste agrariërs aan de Nekkeveldweg een 
bouwaanvraag voor een individuele windturbine (ashoogte 35 m) ingediend. 
Tijdens het planontwikkelingsproces van het pilot-project is als randvoorwaarde 
vanuit de provincie en de gemeente meegegeven dat alle bewoners van de Zuidlob 
dienen te participeren in het pilot-project. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het 
ondertekenen van een intentieovereenkomst waarbij nagenoeg alle bewoners van de 
Zuidlob hebben ondertekend. Daarmee zien de betreffende bewoners af van het 
plaatsen van een individuele windturbine. Bewoners die van deelname afzien 
hebben geen planologische mogelijkheden voor het realiseren van een individuele 
windturbine.  
 
- Meer rendement met minder windturbines 
In plaats van de oorspronkelijke circa 65 windturbines bestaat het planontwerp nu 
uit 36 turbines van 3 MW en een ashoogte van 105 meter.  
 
- Zeven bestaande windturbines in Zuidlob dienen verwijderd te worden 
Op dit moment zijn reeds 7 windturbines van het type Lagerweij aanwezig in de 
Zuidlob. In principe hanteert de gemeente Zeewolde het beleid dat realisatie van een 
nieuwe windturbine betekent dat de bestaande windturbine verwijderd moet 
worden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de economische levensduur van 
de windturbine op dat moment.  
 
- Latere inpassingen zijn niet mogelijk 
Conform de afspraken in het gebied krijgt iedere agrariër binnen het begrensde 
gebied nu de gelegenheid om deel te nemen in het pilot-project. Latere inpassingen 
van windturbines in het gebied zijn niet mogelijk.  
 
Een uitgebreidere beschrijving van het beleid- en besluitvormingsproces is 
opgenomen in bijlage III. 
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4.4 Inrichting Zuidlob; alternatieve inrichtingen 

In het verleden is onderzoek gedaan naar alternatieven om het gebied de Zuidlob zo 
optimaal mogelijk te benutten voor het exploiteren van windenergie. De rapportage 
van het onderzoek is opgenomen in bijlage IV. 
Aan de hand van ruimtelijke relevante factoren zijn 14 alternatieve opstellingen 
onderzocht. Enkele ruimtelijk relevante factoren daarbij zijn: 

 De opstelling dient herkenbaar te zijn voor waarnemers in de omgeving, met 
name verkeersdeelnemers op de A27, de inwoners in het gebied zelf en 
recreanten; 

 Milieuhinder en onveiligheid moeten beperkt worden waarbij het stiltegebied 
Horsterwold een bijzonder aandachtspunt is; 

 Natuureffecten moeten worden bewaakt; 
 De opstelling moet een beperkte aanspraak maken op de ruimte van de 

Zuidlob; Het gebied moet zo open mogelijk blijven; 
De 14 onderzochte opstellingen met windturbines in het gebied zijn in onderstaande 
figuren opgenomen, gevolgd door tabel 1 met een vergelijking van de effecten. 
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Figuur 5: alternatieve opstellingen nrs. 1 – 14 in de Zuidlob 
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Tabel 1: Effecten alternatieve inrichtingen  



Windpark De Zuilob te Zeewolde, MER voor plannen, rapportnummer N090814  64 
 

 
Op basis van milieueffecten, openheid, realiseerbaarheid, rendement (en parkverlies) 
en de gevoeligheid van het gebied (zie ook tabel 1) is in 2005 door de provinciaal-
gemeentelijke werkgroep (zie bijlage III) gekozen voor de hiervoor aangegeven 
variant 1, een opstelling met drie lijnen van 13, 11 en 12 windturbines. De werkgroep 
heeft daarbij wel uitgesproken dat vanwege de zichtbaarheid van de windturbines 
op grotere afstanden, rechte lijnen met een gelijk aantal windturbines de rust in en 
openheid van het landschap ten goede komt. 
 
Er zijn naast het initiatief 13 redelijke alternatieven voor de invulling van het gebied 
onderzocht maar op basis van milieueffecten, openheid, realiseerbaarheid, 
rendement (en parkverlies) en de gevoeligheid van het gebied minder geschikt 
bevonden.  
 
In dit planMER heeft het rijk daarom gekozen om uit te gaan van drie rechte lijnen 
met een gelijk aantal windturbines.  
 

4.5 Beoordeling initiatief aan ruimtelijk kader 

Het initiatief heeft een vermogen voor het opwekken van duurzame elektriciteit van 
circa 108 MW (minimaal 82,8 en maximaal 118,8 MW) en vervult vanwege deze 
omvang een belangrijke rol in het bereiken van de landelijke doelstelling voor het 
opwekken van windenergie. Het landelijke ruimtelijke kader heeft op correcte wijze 
zijn vertaling gekregen in het provinciale en gemeentelijke ruimtelijke kader nu 
daarin de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het 
gebied de Zuidlob nadrukkelijk zijn betrokken.  
 
Het provinciaal beleid houdt reeds sinds 2004/2005 rekening met de uitvoering van 
dit initiatief en ondersteunt de uitvoering met 3 lijnen met in totaal 36 windturbines 
met elk een vermogen van circa 3 MW. In het beleid en “pilot-toezegging”is 
uitgegaan van windturbines met een minimale ashoogte van 105 meter en een 
vermogen van 3 MW. Echter, gelet op energieopbrengst en rendement zijn varianten 
met windturbines die een lagere ashoogte en/of minder vermogen zoals in het 
huidige initiatief (zie hoofdstuk 5 en paragraaf 6.2) goed vergelijkbaar met de in het 
beleid genoemde uitgangspunten.  
Rekening houdend met de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke 
kwaliteiten van het gebied de Zuidlob en op verzoek van de provincie Flevoland en 
de gemeente Zeewolde legt het rijk in het rijksinpassingsplan een minimale ashoogte 
van 100 meter vast, waarbij wel een afwijking van maximaal 10% als algemene 
afwijkingsbevoegdheid binnen het rijksinpassingsplan is opgenomen. 
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Bij de in dit planMER voorziene windturbinetypen zijn alternatieven opgenomen die 
niet voldoen aan de eis voor de minimale ashoogte van 100 meter, maar wel voldoen 
aan de marge die daarbij hoort in verband met de algemene afwijkingsbevoegdheid.  
Hiermee zijn alle voorziene windturbinetypen die als alternatieven in deze planMER 
zijn beschreven, planologisch aanvaardbaar voor gemeente en provincie. 
 
Één van de randvoorwaarden voor de planologische medewerking door de gemeente 
Zeewolde en provincie Flevoland aan dit initiatief was dat de 7 bestaande solitaire 
windturbines in het gebied zouden verdwijnen. In eerste instantie was het 
verdwijnen van de solitaire windturbines gekoppeld aan het eind van de levensduur 
van de betrokken windturbines, later is door gemeente en provincie gesteld dat de 
bestaande windturbines zouden moeten zijn verwijderd op het moment dat de 
nieuwe windturbines worden gebouwd.  
De 7 solitaire windturbines zijn thans niet positief bestemd en vallen daarmee onder 
het overgangsrecht van het vigerende bestemmingsplan. Het saneren van deze 
windturbines is planologisch niet mogelijk maar kan wel op privaatrechtelijke basis 
zijn beslag krijgen. Tussen de initiatiefnemers en de eigenaren van 6 solitaire 
windturbines zijn definitieve overeenkomsten gesloten over het verwijderen van de 
windturbines voor exploitatie van dan wel aanvang van de bouwwerkzaamheden 
ten behoeve van de nieuwe lijnopstellingen. De kosten daarvoor worden gedragen 
door de initiatiefnemers. 
Met de eigenaar van de 7e solitaire windturbine in het gebied zijn de initiatiefnemers 
niet tot overeenstemming over verwijdering ervan kunnen komen. Hoewel het rijk 
met de provincie en gemeente van mening is dat het saneren van alle solitaire 
windturbines de voorkeur heeft, ziet zij geen redelijke mogelijkheden om de laatste 
solitaire windturbine te (laten) saneren. Samen met de provincie en gemeente is het 
rijk daarom van mening dat aan de randvoorwaarde over het verwijderen van de 7 
solitaire windturbines met voldoende inspanning en daardoor in voldoende mate 
tegemoet is gekomen. De solitaire windturbine die in het gebied niet gesaneerd 
wordt is aangegeven bij Schillingweg 9 op figuur 2 in paragraaf 2.1. 
  

4.6 Inrichting Zuidlob; referentiekader 

De wet schrijft voor dat de bestaande toestaand van het milieu en de te verwachten 
ontwikkelingen als het plan niet zou worden uitgevoerd moeten worden beschreven. 
Dit is het referentiekader voor het bepalen van de belangrijke nadelige 
milieugevolgen van zowel het plan als van redelijke alternatieven voor het plan. 
 
De autonome ontwikkeling is opgenomen in paragraaf 2.2. Tijdens de bijzondere 
beleidvorming omtrent windturbines in de Zuidlob is lopende het 
ontwikkelingsproces met initiatiefnemers een afspraak gemaakt om mogelijkheden 
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uit het vorige bestemmingsplan niet te benutten (realiseren van solitaire 
windturbines op elk bouwblok) en is een wijziging van het bestemmingsplan waarbij 
die mogelijkheid werd geschrapt reeds doorgevoerd.  
Zulks blijkt reeds uit de randvoorwaarden voor medewerking van provincie en 
gemeente aan het initiatief zoals die in paragraaf 4.2 zijn opgenomen. 
  
Als nadere uitwerking en ontwikkeling van het initiatief is tijdens de beleidvorming 
vanwege de voormalige bestemmingsplanregeling expliciet het volgende bepaald: 
Als referentiesituatie voor het gebied geldt vanaf dat moment (begin 2005) het 
volgende, uitgaande van 65 bouwblokken binnen het gebied: 

 het laatste initiatief voor 41 windturbines; 
 de bouwaanvragen van de bewoners aan de Nekkeveldweg voor in totaal 19 

windturbines; 
 de bestaande 7 solitaire windturbines in het gebied; 
 de mogelijkheid binnen het bestemmingsplan om bij iedere bouwkavel een 

windturbine van 35 meter ashoogte te plaatsen. 
Zie hiervoor ook bijlage III waarin het beleidvormingsproces nader is uitgewerkt. 
 
Gelet op de milieuwetgeving is echter voor dit planMER als referentiekader 
aangemerkt de huidige situatie met de aanwezigheid van 7 solitaire windturbines en 
de windturbineopstelling nabij de Eemmeerdijk omdat het planologische kader niet 
meer voorziet in de bouw van de circa 65 windturbines bij elk bouwblok. 
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5 Het initiatief 

5.1 Inleiding 

Het initiatief dat met het rijksinpassingsplan planologisch mogelijk wordt gemaakt 
komt overeen met één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer: 
De drie lijnopstellingen tezamen met het onderstation worden opgericht en 
geëxploiteerd door één organisatie, Zuidlob Wind BV i.o. Er bestaat derhalve een 
organisatorische binding tussen de lijnopstellingen onderling en het onderstation. 
Omdat de lijnopstellingen de opgewekte elektriciteit leveren aan het onderstation 
van waaruit de gebundelde elektriciteit de “inrichting zal verlaten”, bestaat er tussen 
alle installaties (36 windturbines en het onderstation) een technische binding door 
middel van kabels. Bovendien bestaat er een functionele binding tussen het 
onderstation en elke lijnopstelling. Een lijnopstelling kan immers niet functioneren 
zonder het onderstation om de energie af te voeren. Anderzijds heeft het 
onderstation uitsluitend als functie het doorvoeren van de elektriciteit vanuit de drie 
lijnopstellingen naar het landelijke net. 
Vanwege de organisatorische, technische en functionele bindingen tussen de 
installaties is er sprake van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. 
Voor deze inrichting is bij het bevoegd gezag, burgemeester en wethouders van 
Zeewolde, een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aangevraagd.  
 

5.2 Onderdelen van de inrichting 

De windturbines 
De ashoogte van de 36 identieke windturbines ligt naar de huidige inzichten tussen 
94 en 120 meter (vanaf bovenkant fundering) terwijl de rotordiameter tussen 90 en 
112 meter ligt. De bovenkant van de fundering komt afhankelijk van 
grondwaterstanden, tot maximaal 1,7 meter boven maaiveld. Er is nog niet definitief 
gekozen voor een specifieke windturbine. Windturbines in deze klasse en hoger zijn 
pas relatief korte tijd commercieel beschikbaar of komen tijdens de 
vergunningenprocedure commercieel beschikbaar en kunnen op dit moment nog niet 
definitief worden beoordeeld op efficiëntie en prestatie. Er is echter wel op een aantal 
criteria, zoals geschiktheid voor de gemiddelde windsnelheid, energieopbrengst in 
relatie tot verwachte kostprijs, beoordeeld dat een aantal windturbines serieus in 
aanmerking komen om in het initiatief te worden toegepast. Vanwege de vaak lange 
periode tussen de aanvraag om vergunningen en het onherroepelijk worden ervan 
wordt de aanbestedingsprocedure gehouden na de (aanvang van de) 
vergunningprocedure, zodat voor aanbieders van windturbines vaststaat welke 
windturbines definitief zijn toegestaan. 
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In tabel 2 staan de karakteristieken van de 8 voorziene windturbines die als 
alternatieven moeten worden beschouwd. Er zal maar 1 type windturbine worden 
gerealiseerd.  
 

Merk Type Vermogen (MW) Ashoogte 
 (m) vanaf 
bovenkant 
fundering* 

Rotordiameter (m) 

Vestas V90 3 105 90 
Vestas V112 3 119 112 
Vestas V112 3 94 112 

Repower 3.XM 3,3 98 104 
Acciona AW 3000 3 120 109 

Ecotecnia ECO 100 3 100 100 
GE Energy GE 2.5xl 2,5 100 100 

Siemens SWT 2,3-93 2,3 99,5 93 
Tabel 2: Mogelijk te plaatsen windturbinetypen en karakteristieken 
 
* in verband met het hoger aanleggen van de fundering kan de bovenzijde van de 
fundering maximaal 1,7 meter hoger liggen dan het omliggende maaiveld. Alle 
funderingen hebben wel dezelfde aanleghoogte t.o.v. NAP. 

Onderlinge afstand windturbines 
De windturbines zullen in de lijnopstellingen met een onderlinge afstand van ca. 405 
meter worden geplaatst. De totale lengte van elke lijnopstelling bedraagt ca. 4,5 km. 
Gelet op de richting van de aangevraagde lijnopstelling in relatie tot de meest 
voorkomende windrichting (zuidwest) is een plaatsing zoals aangevraagd technisch 
geen probleem. De afstand tussen de windturbines is zodanig gekozen dat er 
rekening is gehouden met de onderlinge beïnvloeding. De beschikbare ruimte voor 
de lijnopstellingen wordt op deze wijze qua energieopbrengst maximaal benut.  

Onderstation 
Het onderstation zal bestaan uit een open schakeltuin, installatiegebouw en 
transformator. Een overzichtstekening van het onderstation is opgenomen in bijlage 
I. Uitgangspunt voor het uiterlijk van het te plaatsen station is een zo neutraal 
mogelijke inpassing in de omgeving. De directe omgeving van onderstation zal 
bovendien worden voorzien van extra afschermende beplanting. 
 
Civiele infrastructuur 
Elke afzonderlijke windturbine moet tijdens de bouw bereikbaar zijn voor zwaar 
verkeer. Tijdens de exploitatie moeten de turbines bereikbaar zijn met een 
servicewagen (circa 4 maal per jaar) en incidenteel met zwaar bouwverkeer. Dit 
betekent dat er permanente ontsluitingen nodig zijn van het windturbinepark met de 
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drie lijnopstellingen. Dit gebeurt door het aanleggen van ontsluitingswegen bij de 
drie lijnopstellingen van ongeveer 5 meter breed. Daarnaast zullen er ook (tijdelijke) 
kraanopstelplaatsen nabij de funderingen worden aangelegd. 
Het onderstation zal ontsloten worden vanaf de Winkelweg. 
 
Elektrische infrastructuur  
De windturbines worden met middenspanningskabels onderling verbonden, waarbij 
tevens een glasvezelkabel voor datatransport wordt aangelegd. De lijnopstellingen 
worden met middenspanningskabels aangesloten op het onderstation. In het 
onderstation wordt de elektriciteit van de drie windturbinelijnen getransformeerd 
naar 150 kV en via een hoogspanningskabel ondergronds getransporteerd via de 
kortst mogelijke route naar het onderstation van Zeewolde waar de elektriciteit in het 
elektriciteitsnet gevoed zal worden. 
De werkzaamheden voor het aansluiten van het windpark op het hoogspanningsnet 
omvatten naast de bouw van het onderstation, het graven van sleuven, het maken 
van kruisingen met bestaande infrastructuur (wegen en watergangen) via boringen 
en persingen en het verleggen van de kabels.  
 
Locaties onderdelen  
In tabel 2 zijn de locaties van de windturbines weergegeven met behulp van RD 
coördinaten (X, Y). De ontsluitingswegen zijn op de overzichtstekening in bijlage I 
indicatief weergegeven. De locatie voor het onderstation is eenduidig vastgelegd in 
de Overzichtstekening Onderstation die in bijlage I is opgenomen.  
 

 
Tabel 3: RD coördinaten windturbines (coördinaten geven het hart van de windturbine aan) 
 
Een overzichtsfiguur van de locaties van de bouwwerken behorende bij de inrichting 
is hieronder opgenomen. 
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Figuur 6: aanduiding van de drie lijnopstellingen (in rood aangeduid) en het onderstation (aangeduid 
met 150/20kVstation). De groene lijn duidt de bestaande windturbineopstelling nabij de Eemmeerdijk 
aan. 
 

5.3 Bewoners in het gebied - participanten en woningen van derden 

De drie lijnopstellingen zullen geëxploiteerd worden door Windpark Zuidlob BV i.o.  
De woningen van de participerende bewoners in het gebied hebben een duidelijke 
relatie met het initiatief. In het kader van de Wet milieubeheer worden deze 
woningen beschouwd als “woningen in de sfeer van de inrichting” en vallen 
daarmee buiten de bescherming van de Wet milieubeheer. Naar de hindereffecten bij 
de woningen van initiatiefnemers is vanwege de binding niet specifiek onderzoek 
verricht. Uit de rapportages over de onderzoeken naar de omvang van de effecten op 
woningen van derden blijkt wel van de omvang van de hindereffecten op de 
woningen van initiatiefnemers omdat effectcontouren zijn opgenomen. 
 

5.4 Overige aspecten 

Er zullen bij realisatie van het initiatief 6 van de 7 bestaande solitaire windturbines in 
het gebied worden gesloopt, zie ook paragraaf 4.5. 
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6 Mogelijke effecten 
 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijke effecten van het initiatief. Daarbij worden, voor 
zover relevant de effecten per voorzien windturbinetype aangeduid. Bovendien 
zullen de effecten worden uitgesplitst naar aanleg (transport en bouw), exploitatie 
(gebruik, beheer en onderhoud) en beëindiging (afbraak en verwijdering) van het 
initiatief.  
Voor elk mogelijke effect worden eerst het wettelijk kader en het beleid geschetst, 
waarna wordt ingezoomd op de huidige situatie en referentiesituatie. Vervolgens 
worden de effecten van de exploitatie beschreven met aansluitend de beschrijving 
van de effecten bij aanleg en beëindiging van het initiatief. 
 

6.2 Duurzame elektriciteitsopbrengst en reductie van CO2-emissie 

6.2.1 Wettelijk kader en beleid 

Het wettelijk kader voor duurzame elektriciteitsopbrengst ontbreekt. Er is wel 
landelijk en provinciaal beleid, zoals aangegeven in hoofdstuk 2. De duurzame 
elektriciteitsopbrengst is rechtevenredig met de reductie van CO2 zodat het beleid uit 
gaat van zoveel mogelijk opgewekte duurzame elektriciteit. 
 

6.2.2 Referentiesituatie 

In de referentiesituatie zijn 7 solitaire windturbines in het gebied aanwezig. De 
turbines van het type Lagerweij hebben elk een vermogen van 80 kW.  
Het totaal vermogen bedraagt 0,56 MW met een totale energieproductie van circa 
1.000 MWh per jaar (1.800 vollasturen). De CO2-reductie bedraagt circa 570 ton per 
jaar. De opbrengst van de windturbineopstelling nabij de Eemmeerdijk is niet 
bekend. 
 

6.2.3 Effecten exploitatie 

De opbrengst van een windenergieproject bestaat uit de geproduceerde elektriciteit. 
Hoeveel dat is hangt af van de gemiddelde windsnelheid op ashoogte, de oriëntatie 
ten opzichte van de windrichting zuidwest (in Nederland de meest voorkomende 
windrichting), het type en het vermogen van de windturbines. 
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Voor de berekening is gebruik gemaakt van het standaard softwarepakket WasP en 
Windpro 2.6. Hieruit blijkt dat de langjarig gemiddelde windsnelheid op 94 en 120 
wordt geschat op respectievelijk 7,2 en 7,8 m/s. De prognose van de productie van 
de diverse windturbinetypen is opgenomen in tabel 4. De productie (als P50) varieert 
afhankelijk van het type turbine van minimaal 235.307 MWh per jaar tot maximaal 
364.894 MWh per jaar. 
 
De gegeven opbrengstschattingen zijn gebaseerd op ervarings- en modelcijfers. 
Daarnaast zit er een bepaalde mate van onzekerheid en spreiding in de gebruikte 
gegevens. 
 
Tabel 4 geeft de duurzame elektriciteitsopbrengst en de daaraan gerelateerde 
reductie van CO2 voor de verschillende types windturbines weer. De opbrengst en 
productie zijn totaal gegevens voor 36 windturbines. 
 

Merk turbine Model
MW 

per WTG Totaal
MW

Rotor 
(m)

Ashoogte
(m)

Tip
(m)

Gemiddelde 
windsnelheid op 

ashoogte m/s

Opbrengst
MWhr/jr

CO²
(ton)

1 Vestas V90 3 108 90 105 150 7,4 254.404 145.010
2 Vestas V112 3 108 112 119 175 7,8 364.894 207.990
3 Vestas V112 3 108 112 94 150 7,2 332.970 189.793
4 Acciona AW3000 3 108 109 120 175 7,8 344.352 196.281
5 Ecotecnia 100 3 108 100 100 150 7,3 293.533 167.314
6 Siemens SWT2.3 93 2,3 82,8 93 99,5 146 7,3 235.307 134.125
7 GE Energy 2,5 xl 2,5 90 100 100 150 7,3 264.600 150.822
8 Re Power 3.XM 3,3 118,8 104 98 152 7,3 314.321 179.163

Tabel 4: duurzame energieproductie (P50) en CO2-reductie  
 

6.2.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

Er zijn geen effecten bij aanleg van het initiatief. Bij het beëindigen van het initiatief 
zal de duurzame elektriciteitsopbrengst en de CO2-reductie nagenoeg geheel 
vervallen (mogelijk zal 1 solitaire windturbine met 80 kW nog aanwezig zijn). 
 

6.3 Sociaal-economische effecten 

6.3.1 Wettelijk kader en beleid 

Er is geen wettelijk kader of beleid voor sociaal-economische effecten. De lokale 
economie wordt op verschillende manieren positief beïnvloed door de bouw en 
exploitatie van het initiatief. De mate waarin dat het geval is, is in dit stadium slechts 
beperkt aan te geven. Daarom wordt een kwalitatieve indicatie van de mogelijke 
effecten gegeven.  
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6.3.2 Referentiesituatie 

Het gebied kent in de huidige situatie vooral een landbouwfunctie en daar worden 
ook voornamelijk de economische voordelen behaald. De 7 solitaire windturbines in 
het gebied zorgen voor een (zeer) beperkte verbeterde financiële situatie voor 
uitsluitend de betrokken eigenaren.  
 

6.3.3 Effecten exploitatie 

Het initiatief is afkomstig van nagenoeg alle inwoners van het gebied de Zuidlob. 
Alle initiatiefnemers zullen gezamenlijk met financieringsinstellingen de 
investeringen dragen. Dat betekent ook dat belangrijk deel van de opbrengst uit het 
initiatief ten goede zal komen aan de inwoners van de Zuidlob. Het initiatief zal naar 
verwachting leiden tot een relevante inkomensverbetering van de inwoners. Daar 
tegenover staat ook het risico dat de inwoners met het initiatief nemen. 
De (lokale) economie zal een positief effect van de windparken ondervinden door de 
inzet van menskracht en middelen bij het beheer van het initiatief.  
Er is in dit stadium van ontwikkeling nog geen onderscheid te maken naar de 
economische effecten van de verschillende windturbinetypen. Het is niet per definitie 
zo dat het type met het hoogste vermogen ook het hoogste rendement voor de 
initiatiefnemers oplevert.  
Er worden geen belangrijke effecten voor toerisme verwacht. In het gebied en in de 
omgeving zijn enkele recreatieterreinen gelegen maar de effecten (die hierna nog 
zullen worden beschreven) zijn beperkt. Bovendien is de omgeving al langer bekend 
met windturbines.  
Op grond van afspraken tussen initiatiefnemers en provincie en gemeente zal een 
gedeelte van de opbrengst uit het initiatief worden besteed aan gebiedsgerelateerde 
verbeteringen. Het gebied, met name de natuurwaarde ervan, zal daardoor 
kwalitatief op een hoger plan komen. 
 

6.3.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

De aanleg maar ook de beëindiging van het initiatief zal gedurende een beperkte 
periode een impuls geven aan de lokale of regionale werkgelegenheid. 
Bij beëindiging van het initiatief zullen de positieve effecten zoals opgenomen in de 
vorige paragraaf komen te vervallen. 
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6.4 Ecologie 

6.4.1 Wettelijk kader en beleid 

Het wettelijk kader en beleid voor ecologie worden gevormd door respectievelijk zijn 
gebaseerd op de Natuurbeschermingswet 1998 (Europese gebiedsbescherming), 
Flora- en Faunawet (soortenbescherming), Nota Ruimte en het Omgevingsplan 
Flevoland 2006 (de laatste twee voor de ecologische hoofdstructuur). Er kan daarom 
een onderverdeling worden gemaakt naar gebiedsbescherming, soortenbescherming 
en EHS-gebieden. 
 

6.4.1.1 Gebiedsbescherming  

De Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nbw 1998) is het kader voor de (Europese) 
bescherming van gebieden om hun natuurwaarden of functie voor natuurwaarden. 
In 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd zodat voldaan wordt aan 
internationale verplichtingen. Dit betekent onder meer dat de geldende Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijnen in de Natuurbeschermingswet 1998 zijn verwerkt. De 
Natuurbeschermingswet 1998 is in Nederland dan ook het kader voor de 
bescherming van de (Europese) Natura2000-gebieden en gebieden daarbuiten indien 
plannen of projecten invloed kunnen hebben op een Natura2000-gebied 
(zogenaamde „externe werking�). 
Toetsing houdt in dat bepaald moet worden of mogelijk significant negatieve effecten 
kunnen optreden. Van significant negatieve effecten is sprake indien ten gevolge van 
menselijk handelen een instandhoudingdoelstelling van het Natura2000-gebied 
en/of EHS-gebieden niet gehaald zal worden. 
 

6.4.1.2 Soortenbescherming  

De Flora- en Faunawet vormt het wettelijk kader voor de bescherming van in het 
wild levende in- en uitheemse planten- en diersoorten. De wet bepaalt dat iedereen 
een zorgplicht heeft voor alle in het wild levende dieren en planten, en voor hun 
directe leefomgeving. De mate van bescherming is afhankelijk van de kwetsbaarheid 
van de soorten. Daarom wordt een onderscheid gemaakt naar drie categorieën:  
- Algemene soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling als het gaat om een activiteit 

met „bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik� of een bestendige 
ruimtelijke ontwikkeling. In andere gevallen moet een ontheffing worden 
aangevraagd. 

- Overige soorten. Ook voor deze soorten geldt een vrijstelling als het gaat om een 
activiteit met „bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik�. Daaraan 
is wel de voorwaarde verbonden dat de activiteiten worden uitgevoerd op basis 
van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode.  
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- Soorten die voorkomen op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en alle 
vogelsoorten. Voor deze soorten geldt dat in de meeste gevallen een ontheffing 
aangevraagd moet worden.  

 
Of een vrijstelling nodig is, dan wel een ontheffing aangevraagd moet worden, is 
afhankelijk van de soorten die in het gebied voorkomen en de omvang van de 
nadelige effecten op die soorten als gevolg van de activiteiten. 
Of een benodigde ontheffing ook daadwerkelijk wordt verleend, komt vast te staan 
na een procedure waarbij een toetsing plaatsvindt die afhankelijk is van de categorie 
waarin de beschermde soort waarvoor ontheffing wordt gevraagd, is ingedeeld. 
 

6.4.1.3 EHS-gebieden 

In de Nota Ruimte [2] en het Omgevingsplan Flevoland 2006 [5] zijn gebieden 
aangewezen die de (landelijk en provinciaal aangewezen) Ecologische 
Hoofdstructuur vormen (EHS). Tevens zijn de geplande gebieden voor ontwikkeling 
van nieuwe natuur en voor uitbreiding van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur opgenomen. Voor de natuur die binnen de provinciale EHS valt 
maakt de provincie onderscheid in drie typen gebieden:  
- Prioritaire gebieden: gebieden die op grond van hogere regelgeving zijn 

aangewezen (bijvoorbeeld Natura2000-gebieden) en gebieden met zeer 
bijzondere natuurlijke natuurwaarden die vanwege bijzondere abiotische 
omstandigheden niet of nauwelijks elders in Flevoland zijn te realiseren.  

- Waardevolle gebieden: gebieden met een hoge actuele of potentiële 
natuurwaarde. Deze zijn essentieel voor de gewenste samenhang en kwaliteit 
van de EHS. 

- Overige EHS: deze gebieden hebben vaak een hoge lokale waarde, deels door de 
ligging in of nabij de kernen. De omvang of gebruiksdruk zijn zodanig dat het 
alleen met hoge beheersinspanningen mogelijk is om deze waarde duurzaam te 
blijven beheren.  

 
Voor de prioritaire gebieden is het relevante toetsingskader leidend (bijvoorbeeld de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor Natura2000-gebieden). Voor overige gebieden is 
op grond van het omgevingsplan een soort „saldobenadering� mogelijk waarbij 
negatieve effecten gecompenseerd mogen worden.  
 

6.4.2 Referentiesituatie 

Het plangebied ligt aan de meest zuidelijke punt van Flevoland aan het Eemmeer. 
Het Eemmeer is onderdeel van Natura2000-gebied (in ontwerp) Eemmeer & 
Gooimeer Zuidoever (zie gele arcering zuidwest op figuur 7).  
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Op enkele kilometers ten zuidoosten van het plangebied ligt het Natura2000-gebied 
(in ontwerp) Arkenheem (zie de gele arcering zuidoost op figuur 7). 
Het Eemmeer & Gooimeer Zuidoever en Arkenheem maken eveneens deel uit van de 
EHS. 
Figuur 7 geeft een uitsnede van de kaart in het Omgevingsplan Flevoland 2006 met 
daarin aangegeven de Ecologische Hoofdstructuur inclusief aanduiding van het type 
gebied. 
  

 Prioritair gebied   Waardevol gebied   Overige EHS  Ecologische_verbinding 

 Zoekgebied robuuste ecologische verbinding met Gelderland    Natura2000gebied  
 
Figuur 7: Aanduiding van de EHS-gebieden en Natura2000-gebieden (bron: digitaal raadpleegbaar 
Omgevingsplan Flevoland 2006) 
 
Het (enige) prioritaire gebied betreft het Horsterwold, oostelijk van het initiatief 
gelegen. 
Ten zuiden van het initiatief ligt het waardevol gebied, genaamd Hulkensteinse bos. 
Verder liggen er in het plangebied nabij het initiatief enkele gebieden van het type 
“overige EHS-gebieden” Gruttoveld, Gorzenveld, Winkelse zand en 
Rassenbeektocht. Net buiten het plangebied (noordzijde) ligt het gebied Stichtse 
putten, eveneens met de status “overige EHS-gebieden”. 
Deze kleinere natuurgebieden zijn formeel onderdeel van de provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur maar volgens Gedeputeerde Staten (zie ook bijlage VI) zijn de 
wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden niet langer van belang voor de 
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provinciale ecologische Hoofdstructuur omdat het provinciale beleid dergelijke 
kleine geïsoleerde gebieden niet langer als onderdeel van de EHS benoemt. 
 
De Natura2000-gebieden zijn belangrijk voor onder meer kleine zwaan (Arkenheem 
en Eemmeer & Gooimeer zuidoever), fuut, aalscholver, grauwe gans, smient, 
tafeleend, kuifeend, nonnetje en visdief (allen Eemmeer).  
De voormalige EHS-gebieden zijn belangrijk voor specifiek grauwe gans 
(Gruttoveld), bruine kiekendief en roerdomp (Gorzenveld). 
 
In 2006 heeft, in het kader van de besluitvorming over een plicht tot het opstellen van 
een besluitMER door de gemeente Zeewolde, onderzoek plaatsgevonden naar de 
mogelijke effecten van de windturbines op natuurwaarden in en rondom het gebied. 
De rapportage over dit onderzoek uit 2006 (Natuuronderzoek windmolenproject 
Zuidlob) is integraal opgenomen in bijlage V. Voor de huidige situatie geldt:  
Omdat het plangebied voor het grootste gedeelte gebruikt wordt voor intensief 
agrarisch gebruik komen relatief weinig bijzondere natuurwaarden voor. De 
voornaamste waarden zijn gerelateerd aan de nabije beschermde (voormalige) EHS-
gebieden. Daarnaast worden delen van het gebied gebruikt door trekvogels. 
In en rondom het studiegebied komen veel meer natuurwaarden voor. Ook deze zijn 
vooral gerelateerd aan de beschermde gebieden. Belangrijkste gebieden zijn het 
Horsterwold met vooral bosvogels en zoogdieren en het Eemmeer met trekvogels. De 
Zuidlob zelf herbergt soms flinke aantallen van verschillende ganzensoorten. 
 
De bestaande lijnopstelling langs de Eemmeerdijk vormt op grond van 
waarnemingen en ervaringen elders, een barrière voor winter- en trekvogels. 
Daarnaast zorgen de windturbines voor verstoring van het gebied vlak achter de 
lijnopstelling. Als gevolg hiervan is de waarde van de Zuidlob als foerageer- en 
rustgebied de afgelopen jaren verminderd. In de huidige situatie is de Zuidlob van 
beperkt belang voor trek- en wintervogels. 
 
De inzichten over mogelijke effecten voor vleermuizen als gevolg van windturbine-
initiatieven zijn de laatste jaren gewijzigd en de publicatie Vleermuizen in Flevoland; 
een beschermde diergroep in beeld gebracht [8] maakt duidelijk dat de gewone 
dwergvleermuis foerageert in het gebied. 
Dit is mede aanleiding geweest om de huidige situatie qua vleermuizen in het gebied 
nader te onderzoeken. Er zijn daarom in de zomer van 2009 veldwaarnemingen 
gedaan waaruit het volgende is gebleken (zie de complete rapportage in bijlage VII): 
De hele Zuidlob blijkt van belang als foerageergebied voor soorten van open 
gebieden. Langs de bosrand, bomenrijen en boerderijen foerageren ook soorten die 
meer gebonden zijn aan opgaande landschapselementen.  
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Gewone dwergvleermuis 
Dit is de meest aangetroffen vleermuissoort en tevens de meest algemene soort van 
Nederland. Vrijwel alle waarnemingen zijn gerelateerd aan landschapselementen als 
boerderijen, wegen/wegbeplanting, sloten (vaak met rietkraag). Opvallend is het 
vrijwel ontbreken van de soort langs de bosranden. Het is zeer waarschijnlijk dat 
deze soort zowel zomer- als kraamverblijfplaatsen heeft in de omgeving van het 
plangebied. Daarnaast is het hele open deel van de Zuidlob in de nabijheid van 
landschapselementen geschikt en wordt gebruikt als foerageergebied.  
 
Laatvlieger 
De Zuidlob is in ieder geval eind juni en juli onderdeel van het vaste foerageergebied 
van enkele exemplaren van de laatvlieger. Zij kunnen in principe het hele gebied 
daarvoor gebruiken omdat ze ook makkelijk over open stukken vliegen zonder 
landschapselementen. Er zijn vooral foeragerende dieren gevonden.  
 
Meervleermuis  
Hoewel de meervleermuis vooral bekend is van foerageerplekken boven open water 
en moerassen, blijkt ook dat in de Zuidlob langs landschapselementen in ieder geval 
incidenteel gefoerageerd wordt. Dit betreft naar verwachting waarnemingen van 
foerageergedrag langs de vliegroute van een verblijfplaats naar een foerageergebied 
(mogelijk Hoge Vaart of Gorzenveld). Of mogelijk foerageert deze soort onder 
bepaalde omstandigheden toch ook boven land (weliswaar in de buurt van groot 
open water).  
 
Rosse vleermuis 
De Rosse vleermuis is op de tweede en derde veldinventarisatie vooral veel 
waargenomen vlak langs de bosrand van het Horsterwold. Tijdens de eerste 
veldinventarisatie is de soort ook aan de westzijde van het gebied vooral foeragerend 
waargenomen.  
 
Overige soorten 
Er zijn ook enkele exemplaren waargenomen van de watervleermuis, de 
tweekleurige vleermuis en de ruige dwergvleermuis. De laatste twee gebruiken het 
gebied zeker als foerageergebied en zijn aangetroffen nabij landschapselementen. De 
Tweekleurige vleermuis is vooral aan de bosrand aangetroffen, de overige soorten in 
het open gebied. Deze soorten komen in lage aantallen in het gebied voor, waardoor 
het gebied eind juni en juli niet van bijzonder belang bleek voor de populaties van 
deze soorten. 
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Samenvatting huidige situatie 
De Zuidlob wordt als foerageergebied gebruikt door een aanzienlijk aantal 
vleermuizen van meerdere soorten. Deze soorten hebben naar verwachting in de 
buurt van het gebied verblijfplaatsen in gebouwen (gewone dwergvleermuis en 
eventueel laatvlieger en tweekleurige vleermuis) of in bosgebieden (Rosse vleermuis, 
Ruige dwergvleermuis). 
 
Tabel 5 geeft de resultaten van de veldwaarnemingen weer. 
 

Soort Foeragerend Overvliegend 
Totaal aantal 

waarnemingen 
Gewone dwergvleermuis 40 2 42 

Grootoorvleermuis 0 0 0 
Laatvlieger 7 1 8 

Meervleermuis 2 1 3 
Rosse vleermuis 8 2 10 

Ruige dwergvleermuis 3 0 3 
Tweekleurige vleermuis 4 0 4 

Watervleermuis 0 2 2 
Tabel 5: Veldwaarnemingen vleermuizen in het plangebied (in 2 bezoeken) 
 

Alle in tabel 5 opgenomen vleermuizen komen voor op Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn. 
 

6.4.3 Effecten exploitatie 

In de natuurtoets uit 2006 met aanvullingen in 2007 (bijlage V) zijn de effecten zijn 
niet onderverdeeld naar de voorziene windturbinetypen omdat de verschillen tussen 
de typen daarvoor te gering zijn. Er is een effectenstudie verricht, gebaseerd op een 
“gemiddelde” maatvoering van ongeveer 110 meter voor zowel ashoogte als 
rotordiameter. Er is, naar aanleiding van inspraak in de in 2006 opgestarte procedure 
voor een vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan de 
deskundige gevraagd om de onderbouwing van de natuurtoets aan te vullen en een 
reactie te geven op de inspraak. Dat is gedaan in 3 afzonderlijke notities in september 
2007. Deze notities zijn integraal in bijlage V opgenomen. 
 

6.4.3.1 Gebiedsbescherming en EHS-gebieden 

Het gebied en de omgeving zijn sindsdien niet in belangrijke mate gewijzigd 
waardoor de natuurwaarden zouden kunnen zijn gewijzigd. Evenmin zijn 
naderhand de inzichten over de beschermde gebieden in belangrijke mate veranderd, 
zodat het onderzoek en de rapportages uit 2006/2007 nog steeds actueel zijn.  
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De effecten op natuurgebieden is hierna per gebied apart beschreven. 
 
Natura2000-gebied Arkenheem 
Dit gebied is vooral van belang voor de kleine zwaan die er foerageert. De 
graslanden in de Zuidlob zijn veel droger en nauwelijks geschikt voor deze soort. 
Door barrièrewerking van de windturbineopstelling langs Eemmeerdijk, de grote 
afstand tussen het plangebied en het Natura2000-gebied zijn er geen effecten op de 
populatie kleine zwaan in het gebied. 
 
Natura2000-gebied Eemmeer & Gooimeer zuidoever 
De meeste soorten van dit gebied rusten en foerageren op het water. Voor hen is het 
plangebied niet van belang. De doelsoorten grauwe gans, kleine zwaan en smient 
foerageren ook op grasland en zijn ook in het plangebied waargenomen. De kwaliteit 
van het foerageergebied in het plangebied is vooral voor de kleine zwaan en smient 
gering omdat deze de voorkeur geven aan veel nattere of ondergelopen graslanden. 
Samenvattend wordt verwacht dat er vanuit het plangebied absoluut geen 
verstorende effecten tot aan Natura2000-gebied optreden. Er is dus geen sprake van 
externe werking. Er bestaat waarschijnlijk wel enige relatie tussen het Eemmeer als 
rustgebied en de Zuidlob als foerageergebied. Met name voor de grauwe gans zal de 
Zuidlob minder toegankelijk en meer verstoord worden. Omdat dit geen direct effect 
is, is er geen sprake van externe werking. De grauwe gans heeft blijk gegeven steeds 
meer en nieuwe habitats te kunnen gebruiken, waardoor er geen effecten op 
populatieniveau worden verwacht en er geen effecten zijn op de staat van 
instandhouding. 
 
EHS-gebied Hulkensteinse bos 
Er worden geen geluidseffecten verwacht op het Hulkensteinse bos omdat de afstand 
tot de turbines voldoende groot is. Daarnaast worden ook geen effecten van 
beweging of slagschaduw verwacht omdat bomen de beweging afscherming en de 
slagschaduw alleen ten noorden van de turbines van belang is. 
 
EHS-gebied Horsterwold 
Voor het natuuronderzoek in 2006 is gebruik gemaakt van een akoestische 
rapportage met de lijnopstelling Nijkerkerweg op exact dezelfde locatie als in het 
huidige initiatief, maar met 13 windturbines in plaats van het huidige aantal van 12 
stuks. Om te voldoen aan de normen van het stiltegebied moesten de windturbines 
worden teruggeregeld. Omdat de thans voorziene windturbinetypen in beginsel ook 
zullen voldoen aan de norm voor het stiltegebied zijn de geluidseffecten (en daarmee 
gedeeltelijk ook de effecten op de natuur) van het initiatief op het Horsterwold gelijk 
(of geringer bij sommige windturbinetypen) met de situatie die in 2006 is onderzocht. 
Voor enkele windturbinetypen wordt een geringe overschrijding van de geluidsnorm 
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in het stiltegebied door de provincie aanvaardbaar geacht. Daardoor nemen de 
geluidseffecten mogelijk toe van 35 dB(A) naar 37 dB(A) in het stiltegebied dat in het 
Horsterwold is gelegen. Aan de rand van het Horsterwold (buiten het stiltegebied) 
zal er een iets hoger geluidsniveau aanwezig zijn. Omdat daar echter ook de drukke 
verkeersweg Nijkerkweg ligt, zal het achtergrondgeluidsniveau daar ook hoger 
liggen dan in het stiltegebied. Omdat daarnaast verstoring van broedvogels pas 
wordt aangenomen vanaf een geluidsniveau vanaf circa 42 dB(A) zullen de effecten 
op de natuur voor alle windturbinetypen niet afwijken van hetgeen in 2006 is 
gerapporteerd. Zie ook paragraaf 6.4.3.3 over de reactie op zienswijzen. De 
samenvatting van de effecten in het rapport uit 2006 luiden: 
Er worden geen geluidseffecten verwacht op het Horsterwold omdat de afstand tot 
de turbines voldoende groot is. Ook de afstand tot het stiltegebied is voldoende om 
hier effecten te voorkomen. Daarnaast worden ook geen effecten van beweging 
verwacht omdat bomen de beweging afschermen. Het Horsterwold ligt te noorden 
van de turbines en zal onder bepaalde omstandigheden effecten ondervinden van 
slagschaduw. De bomen zullen dit echter snel absorberen waardoor naar 
verwachting deze effecten al door de bomenrij ten westen van de Nijkerkerweg 
ongedaan gemaakt zullen worden. 
 
Gruttoveld, Gorzenveld, Winkelse Zand, Rassenbeektocht en Stichtse putten 
De voormalige EHS-gebieden zullen effecten ondervinden: 
Gruttoveld: de ligging van drie windturbines en de toegangsweg van de westelijke 
lijnopstelling vlak bij die gebied zal effecten hebben op planten en dieren in het 
gebied. Vooral broedvogels en wintervogels zullen verstoord worden. 
Gorzenveld: De realisatie zal leiden tot negatieve effecten op broed- en wintervogels. 
Winkelse zand: de realisatie zal leiden tot geringe negatieve effecten op broed- en 
wintervogels. 
Rassenbeektocht: De westelijke lijnopstelling ligt vlak bij dit gebied. Dit zal leiden tot 
een vrijwel volledige verstoring van de daar voorkomende broed- en wintervogels. 
Ook zijn effecten op andere dieren niet uit te sluiten omdat het hele gebied onder 
directe invloed van windturbines zal staan. Net als lokale zoogdieren en amfibieën 
zal naar verwachting de verstoring voor veel broedvogels niet zo belangrijk zijn dat 
ze het gebied niet meer gebruiken om te broeden. De meer gevoelige soorten zullen 
het gebied echter gaan mijden. Hetzelfde zal gelden voor veel van de wintervogels. 
De Zuidlob als geheel zal er minder geschikt en minder bereikbaar door worden. 
Binnen de Zuidlob blijven nog wel geschikte deelgebieden over, maar door de 
barrièrewerking van de lijnopstellingen zijn deze minder goed bereikbaar. 
Stichtse putten: De afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine is voldoende om 
effecten van geluid of slagschaduw te voorkomen. In principe is enig effect van 
beweging mogelijk, maar door de afscherming van bomen langs de zuidrand zal dit 
naar verwachting geen effecten hebben. 
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De conclusies voor wat betreft de (effecten op de) Natura2000-gebieden zijn: 

1. Het plangebied wordt in beperkte mate gebruikt door enkele soorten 
waarvoor het Natura2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn 
aangewezen. 

2. De voortoets heeft uitgewezen dat het project geen effecten heeft op de nabij 
gelegen Natura2000-gebieden of op de instandhoudingsdoelstellingen 
daarvan. 

3. Een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is 
niet nodig. 

 
De conclusies voor wat betreft de (effecten op de) (voormalige) EHS-gebieden zijn: 

1. In het plangebied liggen voormalig beschermde EHS-gebieden. De 
voorgestelde westelijke lijnopstelling van windturbines (Rassenbeektocht) ligt 
dicht bij de voormalige EHS-gebieden Rassenbeektocht, Gorzenveld en 
Gruttoveld. 

2. De natuurwaarden zijn geconcentreerd in de voormalige EHS-gebieden en 
EHS-gebieden Hulkensteinse bos en Horsterwold. 

3. Door de aanleg van de windturbines en toegangswegen gaan leefgebieden 
verloren en worden aangrenzende gebieden verstoord en versnipperd. Dit 
betreft echter uitsluitend voormalig beschermde EHS-gebieden. 

4. De oostelijke lijnopstelling (Nijkerkerpad) zal geen effect hebben op het EHS-
gebied Horsterwold en het stiltegebied ten oosten van de N301 
(Nijkerkerweg). 

 
Samenvattend leidt het onderzoek tot de conclusie dat er geen groot belang voor 
natuur is. 
 
De rapportage is aan Gedeputeerde Staten van Flevoland (verder: GS) voorgelegd 
met het verzoek of een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 is 
vereist. GS heeft medio juni 2006 geconcludeerd dat er ten behoeve van de 
gebiedsbescherming geen vergunning is vereist. De mededeling van GS is 
opgenomen als bijlage VI. 
 

6.4.3.2 Soortenbescherming 

Vanwege nieuwe inzichten over de aanwezigheid van en effecten van windturbine-
initiatieven op vleermuizen sinds het uitkomen van het rapport over het onderzoek 
naar de natuurwaarden in 2006 is in 2009 aanvullend onderzoek gedaan. De 
aanvullende rapportage over de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied en de 
effecten van het initiatief daarop is opgenomen bijlage VII. 
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Voor de in 2006 reeds voldoende onderzochte soorten zijn de effecten, onderverdeeld 
naar onderzochte soortgroepen als volgt te beschrijven: 
 
Vaatplanten 
Het is niet waarschijnlijk dat er beschermde vaatplanten voorkomen waardoor 
effecten ook onwaarschijnlijk zijn. 
 
Zoogdieren 
Het foerageergebied van de aanwezige soorten zal voor 0,5% vernietigd worden.  
Na de ingebruikname van de turbines zal sprake zijn van een blijvende verstoring. 
Over het algemeen passen zoogdieren zich snel aan als er voorspelbare verstoringen 
optreden (vergelijk rustig etende konijnen op enkele meters van een verkeers- of 
spoorweg). De turbines vormen bovendien geen fysieke barrière omdat zoogdieren 
gemakkelijk tussen de masten door kunnen lopen. 
De totale effecten op de regionale populaties zullen vrijwel nihil zijn en de gunstige 
staat van instandhouding van de soorten zal niet in het geding zijn omdat het maar 
een fractie van veel grotere regionale populaties betreft. 
 
Broedvogels 
De broedhabitat van vogelsoorten zal niet of hooguit voor een klein deel vernietigd 
worden. Daarnaast zal een veel groter gebied verstoord worden. Het vernietigde 
gebied is klein en over het algemeen ongeschikt als broedvogel door het intensieve 
agrarische gebruik. Het agrarische gebied zelf is nauwelijks geschikt als broedgebied, 
maar de aangrenzende (voormalige) EHS-gebieden wel. 
 
Vanwege verstoring door geluid van de windturbines verdwijnen in totaal naar 
verwachting maximaal 73 broedparen (van de circa 200 broedparen) in de 
voormalige EHS-gebieden Gruttoveld, Gorzenveld en Rassenbeektocht. 
Van het Horsterwold of Hulkensteinse bos ligt geen oppervlakte binnen de 45 dB(A)-
contour waardoor geen afname van broedvogels wordt verwacht. 
 
Vogels vliegen soms tegen de rotors van windturbines. De schattingen over het 
aantal vogelslachtoffers per turbine lopen ver uiteen en lijken naast het type turbine, 
vooral gerelateerd met gebiedskenmerken. Op plaatsen met geconcentreerde stromen 
trekvogels vallen het meeste slachtoffers. Er is verder een sterke relatie tussen het 
aantal vogelslachtoffers en slecht weer (mist, regen, harde wind). De Zuidlob ligt niet 
in een bekende trekroute van trekvogels waardoor het potentiële aantal 
aanvaringsslachtoffers laag zal zijn. 
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Niet-broedvogels (watervogels of wintervogels) 
De niet-broedvogels in het plangebied betreffen vooral ganzen en in mindere mate 
zwanen en eenden. Een aantal maakt ook gebruik van de (voormalige) EHS-gebieden 
om te rusten. De installatie van de drie lijnopstellingen, parallel aan de al bestaande 
opstelling langs de Eemmeerdijk, reduceert de openheid en toegankelijkheid van het 
gebied. Daarnaast bestaat er ook het gevaar van aanvaring. 
De bestaande lijnopstelling langs de Eemmeerdijk heeft de waarde van de Zuidlob 
als foerageer- en rustgebied de afgelopen jaren verminderd. De installatie van extra 
windturbines in de Zuidlob zal deze functie nog verder doen afnemen tot minder 
dan de helft van de huidige kwaliteit (een beperkt belang voor trek- en 
wintervogels). 
De vogelsoorten welke op het Eemmeer rusten, foerageren vooral ten zuiden 
daarvan en niet of nauwelijks in de Zuidlob. De Zuidlob ligt ook niet in regionale 
vliegroutes (Eemmeer-Oostvaardersplassen of Wolderwijd-Oostvaardersplassen). 
Samenvattend wordt verwacht dat de extra windturbines niet of nauwelijks 
bijdragen aan extra barrièrevorming. Omdat het gebied van beperkt belang is voor 
winter- en trekvogels worden onder deze groep weinig aanvaringen met 
windturbines verwacht. 
 
Overige soorten 
In het plangebied komen weinig bijzondere soorten van andere groepen planten en 
dieren voor. Hier worden als gevolg van de exploitatie geen effecten verwacht. 
 
De algehele conclusies voor soortenbescherming uit het onderzoek in 2006 luiden: 

7. Het plangebied is vooral van belang voor broedvogels en in mindere mate 
voor zoogdieren. 

8. Voor overige soortengroepen is het plangebied niet of nauwelijks van belang. 
9. De voornaamste effecten betreffen broedvogels. Overige groepen zullen 

nauwelijks effecten ondervinden. 
10. Het plangebied wordt in beperkte mate gebruikt door enkele soorten 

waarvoor het Natura2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever zijn 
aangewezen. 

11. De bestaande lijnopstelling langs de Eemmeerdijk vormt een barrière tussen 
het plangebied en het Eemmeer. 

12. Er is geen groot belang voor natuur. 
 
Voor vleermuizen zijn de te verwachten effecten opgenomen in het rapport in bijlage 
VII en worden hieronder herhaald:  
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Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis foerageert voor zover bekend laag, meestal tussen 2- 5 
meter en hooguit tot 20 meter hoogte. Hierdoor wordt er vanuit gegaan dat de aanleg 
van de windturbines geen bedreiging vormt voor de lokale populatie van deze soort 
en dat er onder de Gewone dwergvleermuizen geen verhoogde kans op slachtoffers 
zal bestaan. 
 
Laatvlieger 
Foerageren gebeurt vooral laag boven de grond (tot minder dan 2 m) in open gebied 
en vlak rond bomen (tot 20-30m) bij lanen en bosranden. Vliegen van en naar 
foerageerplekken gebeurt over het algemeen enkele meters boven de grond. Door dit 
vlieggedrag lopen de individuen van de lokale populatie van deze soort vrijwel geen 
risico in de draaicirkels van windturbines terecht te komen welke tussen de 40-120 m 
hoogte liggen (de meeste huidige types >55m). 
 
Meervleermuis  
De meervleermuis volgt landschapselementen als wegen en sloten en foerageert en 
vliegt op enkele meters (<15m) boven de grond. Voor de in het gebied foeragerende 
Meervleermuizen is daardoor geen verhoogd risico in de draaicirkel van de turbines 
terecht te komen. 
 
Rosse vleermuis 
Van de Rosse vleermuis is bekend dat deze ook tot zeer hoog kan foerageren (200m) 
als daar prooien te vinden zijn, maar dat meestal veel lager doet. In open gebied tot 
5-10 m en in bosgebied tot 50m.  
De Rosse vleermuis is een sterke vlieger welke snel en hoog over allerlei terreinen 
kan vliegen naar een verblijfplaats of foerageergebied. In de literatuur wordt voor 
deze soort een hoog risico aangegeven om effecten te ondervinden van windturbines. 
Dit is vooral gerelateerd aan windturbines in beboste heuvel- en berggebieden. Zo is 
deze soort het meest frequente slachtoffer van windturbines in Duitsland. Deels 
omdat het een algemene soort is, en deels door het vlieggedrag. In bossen vliegen de 
vleermuizen altijd hoger dan boven open gebied en daarnaast zorgt thermiek er in 
heuvel- en berggebieden voor dat de insecten ook veel hoger in de lucht terecht 
kunnen komen. Het extrapoleren van deze effecten naar de Zuidlob is daarom niet 
van toepassing. De enige momenten waarop in de Zuidlob thermiek van belang kan 
zijn en dus insecten hoog in de lucht terecht komen is bij warm en windstil weer. En 
dan staan de turbines stil (bij windsnelheden van minder dat 3 meter per seconden).  
 
Overige soorten 
Eventuele effecten zijn nauwelijks te verwachten omdat deze soorten 
(watervleermuis, de tweekleurige vleermuis en de ruige dwergvleermuis) in dit 
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gebied ook niet hoog vliegen om vergelijkbare redenen als bij de uitgebreid 
besproken soorten is aangegeven. 
 
Uit de inventarisaties is duidelijk geworden dat de Zuidlob vooral een functie heeft 
als foerageergebied voor een flink aantal soorten. Het foerageren is vooral 
gerelateerd aan de bosrand en opgaande landschapselementen (bebouwing, lanen en 
sloten met rietkragen). De foerageerhoogte loopt per soort uiteen, maar vindt vrijwel 
geheel plaats beneden de 30 m. In open gebied wordt door bijvoorbeeld de Rosse 
vleermuis lager gefoerageerd dan in bebost gebied of langs lanen. Foeragerende 
dieren lopen om beide redenen vrijwel geen kans om in aanraking te komen met de 
turbines. Om dit risico nog te verkleinen is het wenselijk om ervoor te zorgen dat de 
vegetatie rond de turbines laag blijft ( bij voorkeur <2 m) en niet aansluit op 
opgaande lineaire landschapelementen, zie ook figuur 8. 
 

 
Figuur 8: Interpretatie van het ruimtegebruik door vleermuizen in de Zuidlob in relatie tot de 
windturbines 
 
Dieren vliegen dagelijks van verblijfplaatsen (in gebouwen of bomen) naar 
foerageergebieden of tussen foerageergebieden – de vliegroute. Hierbij kan hoger 
gevlogen worden dan tijdens foerageren gebruikelijk is. Hoog vliegen is vooral van 
toepassing om over ongeschikte gebieden te vliegen, om obstakels te overwinnen of 
omdat daar de vliegomstandigheden beter zijn. Omdat in de Zuidlob op veel 
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plaatsen en voor veel soorten de foerageeromstandigheden klaarblijkelijk geschikt 
zijn, zullen de individuen hier voornamelijk laag vliegen en ook onderweg 
foerageren. Daarnaast zijn er voor zover bekend ook geen obstakels of ongeschikte 
locaties om laag te vliegen, dus ontbreekt een reden om hoger te vliegen. Als de 
foerageerperiode is afgelopen of door verslechterende weersomstandigheden de 
dieren snel naar hun verblijfplaats willen vliegen is het mogelijk dat sterke vliegers 
welke zich goed in open gebied kunnen oriënteren (bv. Laatvlieger en rosse 
vleermuis) op grotere hoogte (20-40 m) vliegen. Een grotere hoogte (40-60 m en 
binnen bereik van de turbines) biedt geen bekend voordeel en zal daarom niet snel 
gebruikt worden. Het normale dagelijkse vliegverkeer zal daarom ver onder de 60 m 
plaatsvinden waardoor de lokale dieren vrijwel geen risico lopen om in contact te 
komen met de turbines.  
 
Een gebied kan ook van belang zijn voor trekroutes van vleermuizen welke van 
zomer- naar winterverblijf migreren of vice versa. De veldinventarisaties hebben hier 
geen uitsluitsel over gegeven omdat de methode en tijdstip daarvoor ongeschikt 
waren. Op hoofdlijnen is bekend dat vleermuizen uit noord en noord-oost Europa 
langs de kusten van de Oostzee en Noordzee naar het zuidwesten migreren. De 
vlieghoogtes van deze migrerende vleermuizen variëren afhankelijk van de soort en 
weersomstandigheden. De vlieghoogtes zijn meestal veel hoger dan de dagelijkse 
migratieroutes en kunnen tot meerdere honderden meters hoog liggen. Er zijn 
indicaties dat een deel van deze vleermuizen langs de kusten van Flevoland kunnen 
vliegen als zij de kustlijn vanaf Friesland landinwaarts volgen. Dit kan zowel de 
westkust (langs Lelystad zijn, als langs de randmeren zijn. De oostelijke oever van de 
Randmeren is tenslotte de oorspronkelijke kustlijn en veel routes bestaan naar 
verwachting al eeuwen. Omdat de oriëntatie van deze routes vooral langs de kust 
loopt en op hoofdlijn noordoost-zuidwest gericht is, is het onwaarschijnlijk dat voor 
deze langeafstandstrekroute over dwars over Zuidelijk Flevoland en dus over de 
Zuidlob gevlogen zal worden. Vleermuizen op hun normale trekroutes komen 
daardoor niet in de Zuidlob terecht en als ze al langs de Randmeren vliegen zal dat 
evenwijdig aan de kust zijn. 
 
Vleermuizen wijken incidenteel van hun normale trekroutes af als gevolg van slecht 
weer. Hierdoor kunnen ze vooral verder landinwaarts terecht komen (de stormen in 
Nederland komen vooral vanuit het westen (zuidwest tot noordwest). Tijdens 
dergelijke stormen zouden groepen trekkende vleermuizen heel incidenteel boven de 
Zuidlob terecht kunnen komen. Tijdens stormen staan de turbines in principe stil. Op 
grond van bovenstaande argumenten wordt er van uitgegaan dat de Zuidlob geen 
onderdeel is van normale trekroutes van migrerende vleermuizen en dat als ze daar 
eventueel incidenteel door slecht weer terecht komen, de kans op slachtoffers gering 
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zal zijn omdat de turbines uit staan. Daarom is aannemelijk dat er geen vergroot 
risico op sterfte bestaat voor trekkende vleermuizen.  
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit onderschrijft de 
conclusies uit de onderliggende rapporten en is van oordeel dat er voor de exploitatie 
van het initiatief geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is vereist. 
 

6.4.3.3 Zienswijzen inspraakprocedure 2006 

De rapportage heeft in het kader van de in 2006 opgestarte procedure voor een 
vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage gelegen. 
Daarbij zijn zienswijzen ingediend door onder meer Stichting Het Flevo-Landschap 
en de Gezamenlijke Natuurbeschermingsgroep, specifiek gericht op het 
natuuronderzoek. De deskundige is in 2007 door de gemeente Zeewolde gevraagd 
enerzijds een nadere onderbouwing bij het rapport uit 2006 en anderzijds een reactie 
op de ingediende zienswijzen te geven. De deskundige heeft een drietal notities 
uitgebracht in september 2007. Deze notities zijn bijgevoegd in bijlage V. 
 
In de aanvullende notities heeft de deskundige met de kennis en jurisprudentie van 
medio 2007 nogmaals het onderzoek naast de meetlat van de Flora- en faunawet en 
de Natuurbeschermingswet gelegd en geconcludeerd dat het onderzoek en rapport 
uit 2006 voldoen aan de dan geldende wetgeving en jurisprudentie en dat de 
conclusies nog steeds gelden. 
 
Voor wat betreft de gebiedsbescherming wordt naar aanleiding van de zienswijzen 
een aanvullende opmerking geplaatst over de gebieden Priembos en Grote Trap, 
beiden EHS-gebieden met de status “waardevolle gebieden”: 
Het Priembos bevindt zich op minimaal 1,5 kilometer van elk van de geplande 
windturbineopstellingen. Invloed van verstoring door geluid en slagschaduw zijn 
over deze afstand al opgegaan in de achtergrondverstoring. Direct effecten kunnen 
daarom worden uitgesloten. Het gebied wordt van het plangebied gescheiden door 
de drukke N305 en door een vaart van ongeveer 80 meter breed. Voor 
landzoogdieren is dat een aanzienlijke barrière zodat deze niet of nauwelijks van het 
plangebied gebruik maken. Voor vogels is de barrière minder groot en sommige 
soorten zullen deze wel over kunnen steken. Gezien de geheel verschillende habitats 
is echter de vraag of dat feitelijk voor zal komen. Voor deze soorten wordt verwacht 
dat de effecten nihil zullen zijn vanwege de grote afstand tot een van de 
windturbineopstellingen en de grote openheid van het gebied. Daar bovenop laten 
de gegevens van SOVON zien dat de Zuidlob voor foeragerende vogels van 
marginaal belang is. 
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Het gebied Grote Trap (Robuuste Ecologische Verbindingszone Oostvaarderswold) 
bevindt zich op ongeveer 1,5 kilometer van de meest noordelijke 
windturbineopstelling. Effecten van geluid en schittering zijn over deze afstand reeds 
opgegaan in de achtergrondverstoring. De geplande windturbines hebben geen 
direct effect op dit natuurgebied. Vogels kunnen op dit moment nagenoeg vrij 
migreren tussen de Zuidlob en Natura2000-gebied Oostvaarderplassen. Het gebied 
zal dus vooral van belang zijn voor grondgebonden soorten. Voor deze soorten 
vormt de N305, die het plangebied van de Grote Trap scheidt, een aanzienlijke 
barrière. Hetzelfde geldt voor de vaart. Daarnaast is het voor deze soorten na aanleg 
van de windturbines nog steeds mogelijk om, zonder gestoord te worden door de 
windturbines, het Horsterwold te bereiken. Het plangebied is op dit moment, door 
het (intensieve) agrarisch gebruik, minder geschikt voor de meeste grondgebonden 
dieren. Er wordt niet verwacht dat de windturbines voor grondgebonden soorten een 
onoverkomelijke barrière vormen, waardoor het functioneren van dit gebied 
nauwelijks wordt aangetast. 
Er is voor de omliggende Natura2000-gebieden, Eemmeer & Gooimeer zuidoever, 
Arkenheem en Oostvaarderplassen, geen sprake van een externe werking. 
  
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn met betrekking tot soortenbescherming 
samengevat de volgende aanvullende opmerkingen geplaatst: 
Vanwege een opmerking over vliegroutes van zwemeenden: Literatuur maakt 
melding van waarnemingen aan de windturbines op de Eemmeerdijk. Deze turbines 
laten zien dat, wanneer de turbines draaien, grote aantallen eenden, ganzen en 
zwanen lange uitwijkende vliegbewegingen laten zien. Dit laat zien dat de vogels 
hun routes kunnen verleggen wanneer hier aanleiding voor is. Verder kan hieruit 
worden afgeleid dat de installatie van de windturbines op de Eemmeerdijk de 
vliegroutes over de Zuidlob hebben verlegd, waardoor het effect van de geplande 
windturbineopstellingen waarschijnlijk klein is. De Zuidlob ligt niet in een bekende 
trekroute van trekvogels. 
Blauwe kiekendief en Bruine kiekendief zijn beide soorten van moerasgebieden zoals 
de Oostvaardersplassen. Ze kunnen incidenteel gebruik maken van het plangebied 
als foerageergebied. Dit is echter onwaarschijnlijk omdat het plangebied 
hemelsbreeds circa 15 kilometer van de rand van de Oostvaardersplassen is 
verwijderd en door Bruine kiekendief een maximale foerageerafstand van 600 meter 
is waargenomen. Lokaal broedende Bruine kiekendieven kunnen wel gebruik maken 
van het plangebied, maar het gaat hierbij altijd om kleine aantallen omdat de habitats 
in het plangebied te intensief zijn voor de Bruine kiekendief. Eenzelfde redenering is 
van toepassing op de Blauwe kiekendief. 
Voor wat betreft de Kleine zwaan: Het plangebied is anno 2006 (i.t.t. voor 1998) niet 
meer van belang voor de Kleine zwaan. Uit de gegevens van SOVON blijkt dat 
Kleine zwaan weinig gebruik maakt van de agrarische gronden in het plangebied. De 



Windpark De Zuilob te Zeewolde, MER voor plannen, rapportnummer N090814  90 
 

1% norm voor de Kleine zwaan ligt op 290 individuen. In geen enkel telgebied 
relevant voor dit project wordt deze norm gehaald. Maximaal is 0,4% van de 
biogeografische populatie geteld. Gemiddeld ging het hierbij slechts om 0,005% 
daarvan. Het plangebied is dus van ondergeschikt belang voor de Kleine zwaan. 
De intensiteit van het agrarisch gebruik in het plangebied, maakt het plangebied 
minder geschikt voor de Klein zwaan. In de directe omgeving van het plangebied 
zijn meer en betere habitats voor handen. Dit, in combinatie met de door SOVON 
getelde aantallen, maakt het onwaarschijnlijk dat verstoring van Kleine zwaan in het 
plangebied leidt tot significant negatieve effecten op de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 
De Raaf: De aanwezigheid van de Raaf in het Horsterwold lijkt bevestigd. Voor de 
Raaf gelden dezelfde redeneringen als voor andere broedvogels in het plangebied. 
De Rugstreeppad: Deze soort komt voor in het Hulkesteinse bos en heeft 
voortplantingswater in kavelsloten langs het Schillinkpad. In het agrarische gebied in 
de Zuidlob is in de periode 1986-2004 incidenteel op verschillende plaatsen de 
Rugstreeppad aangetroffen. Een vindplaats langs het Schillingpad wordt aangemerkt 
als leefgebied(je). Omdat sommige sloten in het plangebied droogvallen, zijn deze 
geschikt als voortplantingswater. De vindplaats in 2005, het Schillinkpad, ligt buiten 
de directe invloedssfeer van de aan te leggen windturbineopstellingen. Het is niet 
uitgesloten dat de soort zich inmiddels heeft uitgebreid, hoewel het historisch 
patroon hiertegen spreekt. De geplande windturbines zijn niet gelegen binnen 
(voormalige) EHS-gebieden, waardoor er geen sprake is van afname van hete 
leefgebied. De watergangen zelf worden niet aangetast waardoor de 
voortplantingswateren zullen blijven bestaan. Ook de afname van het potentiële 
areaal geschikt voor deze soort is klein (circa 0,5% aangenomen dat het gehele 
agrarisch gebied in de Zuidlob geschikt is voor deze soort). De soort is bijzonder 
mobiel, waardoor hij buiten de winterrustperiode makkelijk kan vluchten. Effecten 
op deze soort worden dan ook niet verwacht ook omdat ze nauwelijks gevoelig zijn 
voor verstoring door geluid. Het project heeft geen wettelijke gevolgen ten aanzien 
van de Rugstreeppad. 
 
Betreffende de verstoring van habitats komt de deskundige in september 2007 
vanwege een zienswijze met een aanvulling: “Opgemerkt dient te worden dat in dit 
onderzoek (Lichtveld Buis & Partners BV, 2005) uitgegaan is van 13 Vestas V90 
turbines met een ashoogte van 105 meter, terwijl ondertussen sprake is van 12 
turbines met een ashoogte van 110 meter in dezelfde lijn. De ordegrootte van de 
verstoringscontour blijft echter gelijk, waardoor er voor de 36 windturbines 
uitgegaan zal worden van een geluidgestoord gebied tussen 461 en 691 hectare. Het 
is nodig om een verstoord oppervlak te berekenen om een goede inschatting te 
kunnen maken van de effecten.”  
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6.4.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

Bij de aanleg van het initiatief is er sprake van vernietiging van habitat voor bepaalde 
soorten. Hiervoor is reeds aangegeven dat daarvan geen effecten op de 
natuurwaarden worden verwacht. 
Bij de aanleg en beëindiging van het initiatief is er ook sprake van tijdelijke 
verstoring. In het rapport Natuuronderzoek Windmolenproject Zuidlob uit 2006 is 
nader ingegaan op de effecten bij aanleg en beëindiging van het initiatief. 
De bouwwerkzaamheden zullen vooral verstorend op de omgeving werken door 
geluid, trillingen, licht en beweging. Er is geen permanent effect op de beschermde 
gebieden. Er zullen wel effecten zijn op soorten die ook in de beschermde gebieden 
voorkomen. 
Voor vaatplanten worden bij aanleg en beëindiging geen effecten verwacht. 
Zoogdieren zullen in de directe omgeving van de bouwplaatsen worden verstoord. 
Afhankelijk van de soort zullen zij de bouwplaats enkele meters (muizen) tot 
honderden meters mijden. Als gevolg hiervan zullen schuwe dieren tijdelijk 
maximaal enkele tientallen hectares foerageergebied verliezen. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat dit alleen tijdens de werktijden geldt. In avond, nacht en 
weekeinde is het aannemelijk dat ze gewoon gebruik blijven maken van het gebied. 
Gezien de soorten in het gebied, de tijdelijke duur van de verstoringen bij aanleg en 
beëindiging van het initiatief en de mogelijkheden om naar de ruime omgeving uit te 
wijken wordt verwacht dat de tijdelijke effecten niet tot een tijdelijke afname van de 
populaties zullen leiden. 
De effecten voor broedvogels tijdens aanleg en beëindiging van het initiatief zijn 
tijdelijk en kan afhankelijk van de soort tot enkele honderden meters vanaf de 
bouwplaats reiken. 
In het plangebied komen weinig bijzondere overige soorten van andere groepen 
planten en dieren voor. Deze krijgen te maken met een relatief kleine 
habitatvernietiging als gevolg van de aanleg van de windturbines, onderstation en de 
wegen, maar overige effecten zijn niet waarschijnlijk. 
Het ligt niet voor de hand dat tijdens de aanleg en beëindiging van het initiatief 
effecten voor vleermuizen zullen optreden. 
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit onderschrijft de 
conclusies uit de onderliggende rapporten en is van oordeel dat er voor de aanleg 
van het initiatief geen ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is vereist. 
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6.5 Landschap en archeologie 

6.5.1 Wettelijk kader en beleid 

Landschap 
Het wettelijk kader en beleid voor landschap worden gevormd door de Nota Ruimte, 
het Omgevingsplan Flevoland 2006 en het gemeentelijke beleid. Het ruimtelijk kader 
zoals dat in hoofdstuk 3 is beschreven steunt voor het belangrijkste deel op de pijler 
“landschap”. De Nota Ruimte geeft de provincies keuzemogelijkheden voor een 
“plaatsingsstrategie dan wel kleinschalige bundeling van windturbines, afhankelijk 
van de mogelijkheden per landschapstype en de mogelijkheden tot combinatie met 
infrastructuur en bedrijventerreinen”. Het Omgevingsplan Flevoland 2006 kent de 
volgende landschappelijk relevante uitgangspunten voor het huidige 
windmolenbeleid: 

 Het waarborgen van de openheid van het landschap door “Minder molens, 
meer vermogen”; een afname van 50% van het aantal windturbines en 
concentratie van windturbines op enkele plekken. 

 Geen hoogtebeperking uit het tot dan toe geldende beleid (70 meter).   
 
De gemeente heeft als landschappelijk relevant beleidsuitgangspunten: 

 geen solitaire windturbines; 
 een goede uitlijning van lijnopstellingen; 
 gelijke types en hoogtes in een gebied; 
 het volgen van landschappelijke structuren of nieuwe landschappelijke 

structuren vormen.  
 
Door het Ministerie van VROM is een publicatie over Nationale snelwegpanorama’s 
uitgebracht waaruit beleid voor mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die invloed 
hebben op een Nationaal Snelwegpanorama hebben. Het Nationale 
Snelwegpanorama Eemland wordt beschouwd als een landschappelijk gevoelig 
gebied en wordt daarom bij de behandeling van de effecten betrokken.  
 
Archeologie en cultuurhistorie 
Het wettelijk kader en beleid voor archeologie en cultuurhistorie worden gevormd 
door de Monumentenwet 1988, het Omgevingsplan Flevoland 2006 en 
Beleidsregeling archeologie en ruimtelijke ordening 2008. Uitgangspunt is dat 
archeologische waarden niet aangetast mogen worden. 
De Monumentenwet 1988 heeft ook relevantie voor dit gebied vanwege de 
aanwezigheid van het AMK-terrein (gebied op de landelijke Archeologische 
Monumentenkaart) nabij de Rassenbeektocht. 
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Het Omgevingsplan geeft op pagina 135-138 het volgende aan: 
 
In het archeologiebeleid maakt de provincie een onderscheid in Provinciaal 
Archeologische en Aardkundige Kerngebieden (PArK’en), archeologische 
aandachtsgebieden en de Top-10 archeologische locaties (…). Deze gebieden en 
locaties acht de provincie van provinciaal belang. De provincie zal het beleid voor de 
PArK’en en de Top-10 archeologische locaties nader uitwerken. De uitwerking van de 
archeologische aandachtsgebieden is een gemeentelijke verantwoordelijkheid.  
(…) 
Archeologische aandachtsgebieden zijn gebieden met een relatief hoge dichtheid 
aan goed geconserveerde archeologische waarden. Zij omvatten delen van de 
prehistorische stroomgebieden van de Vecht, IJssel en Eem,waarin onder andere 
nederzettingen van de Swifterbantcultuur liggen. De inzet in archeologische 
aandachtsgebieden beperkt zich tot het opsporen en het planologisch beschermen, 
dan wel – indien niet anders mogelijk - opgraven van individuele archeologische 
waarden. Terreinen die op de landelijke Archeologische MonumentenKaart (AMK) 
staan vallen onder de aandachtsgebieden, met dien verstande dat ze in principe altijd 
planologische bescherming moeten krijgen. 
 
Het grootste deel van het archeologisch erfgoed in de bodem is nog onbekend. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen in PArK’en en archelogische aandachtsgebieden moet 
tijdig expertise over de archeologische verwachting en de noodzaak voor 
inventariserend en waarderend onderzoek, alsook de te nemen 
behoudsmaatregelen, bij het planproces worden betrokken. De provincie handelt en 
oordeelt conform de landelijke richtlijnen ten aanzien van de archeologie. 
 

6.5.2 Referentiesituatie 

Landschap 
De Zuidlob bestaat uit een landbouwgebied van circa 33 km2 en aangrenzende 
bosgebieden. Er wordt geboerd op Flevolandse Zeeklei waarmee een grootschalige 
en efficiënt landbouwlandschap is gebouwd. Het gebied kent een aparte verkaveling 
en ontstaansgeschiedenis. Het heeft duidelijke randen van infrastructuur en 
beplanting die als grens fungeren. Markant zijn de ronde vormen in wegen en 
waterlopen. Er liggen enkele kleine natuurterreinen in het gebied. Er zijn verspreid in 
de Zuidlob 7 solitaire windturbines aanwezig met een ashoogte van 35 meter. Nabij 
de Eemmeerdijk is een bestaande lijnopstelling met windturbines gesitueerd. Het 
gebied wordt doorkruist door hoogspanningslijnen. Het gebied kent op grond van 
het Omgevingsplan Flevoland 2006 geen landschappelijke en cultuurhistorische 
basiskwaliteiten.  
In verband met inspraakreacties van omliggende gemeenten bij de planologische 
procedure in 2006 (artikel 19 WRO-vrijstelling) heeft de gemeente Zeewolde 
fotovisualisaties laten maken van mogelijk toekomstige situaties, beschouwd vanaf 
het oude land. Het integrale rapport is opgenomen in bijlage VIII. 
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Figuren 9a tot en met 9c geven de huidige situatie weer, zij het dat steeds een 
uitsnede is van de originele figuren in het visualisatierapport. De windturbines nabij 
de Eemmeerdijk hebben een ashoogte van 63 meter. 
 

 
Figuur 9a: Huidige situatie vanaf locatie nabij de Smeerweg Spakenburg, ingezoomd 
 

 
Figuur 9b: Huidige situatie vanaf Havenstaat te Spakenburg, ingezoomd 
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Figuur 9c: Huidige situatie vanaf Meentweg te Eemnes, ingezoomd 
 
In maart 2009 heeft de VROM-Inspectie van het Ministerie van VROM de publicatie 
Negen Nationale Snelwegpanorama's, Ruimtelijke ontwikkelingen in beeld 
uitgebracht [9]. Het Nationaal Snelwegpanorama Eemland (A1) ligt in het Nationaal 
Landschap Arkemheen-Eemland, tussen de kernen Eemnes, Baarn, Bunschoten en 
het stedelijk gebied Amersfoort. Het snelwegpanorama biedt zicht op het extreem 
open veenweidelandschap vanaf één zijde van de snelweg A1 tegenover Baarn en 
vanaf beide zijden van de A1 tussen Baarn en Amersfoort, en op de rivier de Eem die 
het snelwegpanorama doorkruist, zie figuur 10. 
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Figuur 10: Nationaal Snelwegpanorama Eemland 
 
In de huidige situatie heeft het Nationaal snelwegpanorama Eemland vooral te 
maken met de afscherming aan de noordzijde door de bestaande 
windturbinelijnopstelling nabij de Eemmeerdijk. 
 
Archeologie en cultuurhistorie 
Het archeologische landschap in Flevoland beperkt zich tot bewoning op de 
pleistocene zandgronden en scheepswrakken. Verder heeft de mens niet in het 
landschap ingegrepen. Met name daar waar het begraven deklandschap, de 
pleistocene zandopduikingen, rivierduinen of dekzandruggen, zich in ongeschonden 
staat onder het basisveendek bevindt, bevat het gebied naar verwachting 
archeologische waarden van zeer hoge kwaliteit. Het gehele gebied ligt in een 
“archeologisch aandachtsgebied” respectievelijk “aardkundig waardevol gebied” op 
basis van het Omgevingsplan Flevoland 2006. Binnen de Zuidlob zijn volgens de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden zowel gebieden met lage, 
middelhoge als hoge verwachting voor archeologische waarden gelegen, zie figuur 
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11. Daarnaast is er sprake van terrein van zeer hoge archeologische waarde in de 
nabijheid van de Rassenbeektocht, zie ook figuur 11, met daarin de locaties van de 
windturbines aangegeven. De figuur is overgenomen uit het rapport over het 
archeologisch van januari 2006, bijlage IX. 
 

 
Figuur 11: Archeologische waarden in de Zuidlob 
 

6.5.3 Effecten exploitatie 

Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven is het initiatief ontwikkeld als pilotproject voor 
het nieuwe beleid waarvoor het credo “Minder molens, meer vermogen” is gekozen. 
Het initiatief is daarbij nadrukkelijk een vervanging van de indertijd mogelijke bouw 
van in totaal 65 solitaire windturbines in de Zuidlob (bij elk bouwblok 1). Met het 
initiatief wordt derhalve slechts de helft van het oorspronkelijk aantal windturbines 
in de Zuidlob opgericht. Het initiatief heeft een totaal vermogen van circa 108 MW 
hetgeen ongeveer het twintigvoudige is van het totale vermogen van de 65 solitaire 
windturbines die niet worden gebouwd. 
 
De landschappelijke effecten van de drie lijnopstellingen zijn: 

9. De windturbines staan geprojecteerd op de achterkanten van de kavels 
waardoor lange lijnen zijn ontstaan. 
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10. De plaatsing van de windturbines zal leiden tot een verandering in de 
visueel-ruimtelijke beleving van het landschap. 

11. De windturbines zullen vanwege de ashoogte van 94 tot 120 meter vanuit de 
verre omtrek zichtbaar zijn.  

12. Vanwege de redelijke afstand tussen de lijnen zullen de lijnopstellingen 
vooral als zelfstandige opstellingen zichtbaar zijn. 

13. Er zal enige interferentie optreden bij het zien van verschillende lijnen achter 
elkaar. Omdat sprake is van 3 lijnopstellingen die nagenoeg parallel staan 
levert dat niet veel onrust op. 

14. De lijnopstellingen benadrukken bestaande landschappelijke elementen in het 
gebied: de Rassenbeektocht en de Winkeltocht en de steeds belangrijker 
wordende verkeersader met Nijkerk.  

15. De openheid van het gebied blijft gewaarborgd: 
d. door concentratie van de windturbines in 3 lijnen die nagenoeg parallel 

van elkaar zijn gesitueerd; 
e. omdat de turbines groot zijn en met een behoorlijke tussenafstand (circa 

400 meter) in elke lijn worden gebouwd; 
f. windturbines zijn ranke bouwwerken die het zicht op het gebied erachter 

niet wegnemen. 
16. De lijnopstellingen sluiten aan bij bestaande karakteristieke patronen en 

structuren c.q. historische landschapskenmerken in de Zuidlob vanwege de 
plaatsing nabij tochten en een belangrijke verkeersader. 

Samenvattend moeten de effecten op het landschap als “groot” worden beschouwd. 
 
De fotovisualisaties die in opdracht van de gemeente Zeewolde zijn gemaakt geven 
het beeld vanaf het oude land, vanaf dezelfde locaties als waarmee de huidige 
situatie in beeld is gebracht (zie voor huidige situatie figuren 9a tot en met 9c). Bij de 
fotovisualisaties is het initiatief in de foto’s gemonteerd met toepassing van 36 
windturbines met een ashoogte van 105 meter en een rotordiameter van 90 meter, 
één van de voorziene windturbinetypen. De effecten worden bij de overige 
windturbinetypen met een afwijkende ashoogte (maximaal 15%) niet belangrijk 
anders.  
De figuren 12a tot en met 12c zijn overgenomen uit het visualisatierapport. De 
figuren geven een uitsnede van de oorspronkelijke visualisaties. 
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Figuur 12a: Initiatief vanaf locatie nabij de Smeerweg Spakenburg, ingezoomd 
 

 
Figuur 12b: Initiatief vanaf Havenstaat te Spakenburg, ingezoomd 
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Figuur 12c: Initiatief vanaf Meentweg te Eemnes, ingezoomd 
 
 
De locatie voor het onderstation is gelegen nabij aanwezige landschappelijke 
elementen in het gebied, in de directe nabijheid van de bestaande bovengrondse 
hoogspanningslijnen en één van de geplande windturbines. Daarmee zal het 
onderstation een logische samenhang krijgen met de bestaande zichtbare elektrische 
infrastructuur en het windpark. De locatie is gelegen tussen de Winkelweg en de 
verhoogd aangelegde Nijkerkerpad waardoor het onderstation minder zichtbaar 
wordt voor de omgeving. Bovendien zal het bouwwerk door beplanting worden 
afgeschermd. Het onderstation zal nauwelijks tot landschappelijke effecten leiden. 
 
Nationale Snelwegpanorama’s 
Effecten van het initiatief op het Nationale Snelwegpanorama Eemland zijn niet of 
nauwelijks aanwezig. Door de bestaande lijnopstelling met windturbines nabij de 
Eemmeerdijk zal een zicht op nog daarachter gelegen windturbines (met een 
minimale afstand van circa 1,8 kilometer tot de Eemmeerdijk) beperkt zijn. 
Bovendien blijkt uit figuur 13, waar het “zoekgebied 36 nieuwe windturbines” 
overigens te dicht bij de Eemmeerdijk is getekend, dat de tijdsduur dat de 
windturbines in de Zuidlob zichtbaar kunnen zijn zeer beperkt is (minder dan 5 
seconden). Tevens blijkt uit figuur 13 dat het initiatief geheel “achter” het bestaande 
windturbinepark nabij de Eemmeerdijk ligt.  
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Figuur 13: Ruimtelijke ontwikkelingen Nationale Snelwegpanorama Eemland 
 
Archeologie en cultuurhistorie 
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het initiatief op de 
archeologische en cultuurhistorische waarden in het gebied.  
De heipalen die voor de windturbines worden gebruikt zijn circa 22 meter lang zodat 
ze een bedreiging vormen voor eventueel aanwezige scheepswrakken en 
prehistorische vindplaatsen. De funderingen zelf kunnen ook een bedreiging vormen 
voor scheepswrakken. 
De effecten op archeologische en cultuurhistorische waarden zijn niet afhankelijk van 
het type windturbine zodat de effecten niet per voorzien windturbinetype worden 
gegeven. 
 
Uit het onderzoek van januari 2006 (zie bijlage IX) is gebleken dat de windturbines 
enkele pleistocene opduikingen met hoge verwachting op archeologische waarden 
doorsnijden. Op die locaties worden in totaal 18 windturbines voorzien. Één 
windturbine is voorzien op een locatie met zeer hoge verwachtingswaarde. De 
gebieden waar de overige windturbines zijn geprojecteerd hebben een middelhoge of 
lage verwachting op archeologische waarde. Van de te onderzoeken 19 locaties voor 
windturbines zijn er 8 tevens gelegen in het AMK-terrein met zeer hoge 
archeologische waarde. 
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Gelet op het provinciale beleid is een nader onderzoek voor de locaties met (zeer) 
hoge verwachting op archeologische waarden (inclusief de 8 locaties op AMK-
terrein) noodzakelijk. Dat onderzoek, een inventariserend veldonderzoek is later in 
2006 uitgevoerd, zie bijlage X. 
 
Het Inventariserend Veldonderzoek beperkte zich tot die windturbinelocaties, 
waarvan uit het bureauonderzoek is gebleken dat er zich pleistocene opduikingen in 
de ondergrond bevinden en waarvoor derhalve volgens de IKAW (Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden) een hoge archeologische verwachting geldt en/of gelegen 
zijn op een terrein waarvoor volgens de AMK (Archeologische Monumenten Kaart) 
een zeer hoge archeologische waarde is vastgesteld. 
Methoden toegepast bij het Inventariserend Veldonderzoek zijn conform de KNA, 
versie 2.2, 2005, in het bijzonder specificatieVS03 (booronderzoek). Uitgangspunt van 
het inventariserend veldonderzoek is het gespecificeerde verwachtingsmodel zoals 
dat is opgesteld in het eerder uitgevoerde bureauonderzoek. De strategie voor het 
veldonderzoek is hierop gebaseerd.  
 
In het plangebied zijn grondboringen uitgevoerd met als doel het bepalen van de 
bodemopbouw en eventuele bodemverstoringen. Dit is de verkennende fase van het 
inventariserend veldonderzoek. 
Het verkennen van de bodemopbouw gebeurt door de bodemtextuur en – indien 
relevant – bodemkundige horizonten – systematisch te beschrijven. Eventuele 
afwijkingen van de verwachte bodemopbouw zoals vastgesteld op grond van het 
bureauonderzoek, en andere niet-natuurlijke bodemkenmerken kunnen er aanleiding 
toe geven om (delen van) het plangebied als verstoord te beschouwen. 
Het karteren van de vindplaatsen gebeurt door het vaststellen van de aan- of 
afwezigheid van archeologische indicatoren in het opgeboorde materiaal. 
Archeologische indicatoren zijn bijvoorbeeld fragmenten aardewerk, houtskool, 
verbrande klei, (on)verbrand bot en andere insluitsels die van nature niet in de 
bodem voorkomen. Daarnaast kunnen bodemverkleuringen in voorkomende 
gevallen een indicatie vormen voor bewoning in het verleden. 
Gezien de diepte van het pleistocene dekzand is booronderzoek de meest optimale 
methode. Op iedere windturbinelocatie worden in eerste instantie twee boringen 
verricht op de oostelijke en westelijke punt van de heipalencirkel, wat neerkomt op 
een gemiddelde dichtheid van ca. 35 boringen per ha. Alle boringen bevinden zich op 
een afstand van 8 m tot het middelpunt van de windturbinelocatie. Indien een intact 
bodemoppervlak wordt aangetroffen worden twee extra boringen gezet op de 
noordelijke en zuidelijke punt, waarmee het grid verdubbeld wordt.  
Het opgeboorde sediment dient te worden gesneden, alle intacte bodemmonsters van 
de top van het pleistocene zand wordt (nat) gezeefd met een zeef met een maaswijdte 
van 1 mm, waardoor de waarnemingskans op archeologische indicatoren verhoogd 
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wordt. Houtskool is geen primaire indicator voor menselijke activiteiten, maar de 
aanwezigheid ervan vormt wel een verhoogde trefkans hierop in de vorm van 
vuursteen, bot of aardewerk. 
 
Op basis van onderzoek op alle 19 locaties zijn geen indicatoren aangetroffen die 
wijzen op archeologische sporen in de bodem. 
Na het nat zeven van de bij het booronderzoek verkregen monsters bleek het 
zeefresidu in geen van de monsters archeologische indicatoren te bevatten. 
 
Op de locatie voor het onderstation (die in 2006 nog niet bekend was) is geen 
Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd. Deze locatie is wel gelegen in een gebied 
met hoge verwachting op archeologische waarden. Op korte afstand (circa 150 meter) 
van de locatie voor het onderstation is voor een geprojecteerde windturbine het 
Inventariserend Veldonderzoek met grondboringen wel uitgevoerd. Gelet op de 
resultaten van dit specifieke veldonderzoek maar ook het beeld dat het gehele 
Inventariserend Veldonderzoek in het gebied oplevert, worden op de locatie voor het 
onderstation geen andere indicatoren verwacht.  
 
Ondanks de aanwijzing van het AMK-terrein worden gelet op de uitkomsten van het 
onderzoek geen effecten voor archeologie en cultuurhistorie verwacht. Het is echter 
niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog 
archeologische resten voorkomen. Hiervoor worden maatregelen getroffen, zie 
hoofdstuk 7. 
 

6.5.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

Landschap 
Bij aanleg van het windpark zijn er, anders dan dat er gedurende een langere tijd 
(maximaal 2 jaar) in het gebied steeds verschuivende bouwactiviteiten zijn, geen 
effecten op het landschap. 
Bij beëindiging van het windpark (inclusief onderstation) zullen de windturbines in 
het geheel verdwijnen hetgeen het landschap weer terugbrengt naar de huidige 
situatie. 
 
Archeologie en cultuurhistorie 
Bij de aanleg treden de effecten op zoals die hiervoor zijn beschreven bij “Effecten 
exploitatie”. Als de effecten eenmaal zijn opgetreden worden die niet meer hersteld, 
ook niet bij beëindiging. Een groot gedeelte van de heipalen zal na beëindiging in de 
bodem achterblijven. 
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6.6 Bodem en water 

6.6.1 Wettelijk kader en beleid 

Het wettelijk kader en beleid worden gevormd door het Omgevingsplan Flevoland 
2006 (bodem en water) en voor zover het water betreft de beleidsplannen van het 
Waterschap Zuiderzeeland, zoals het Waterbeheerplan 2007-2011 “Meer dan water 
alleen� [10]. 
 
Bodem en grondwater 
Het Omgevingsplan Flevoland 2006 heeft diverse milieubeschermingsgebieden 
aangewezen. 
Een gedeelte van het plangebied is gelegen is een bodembeschermingsgebied. Het 
gehele plangebied is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied voor bodem, 
meer specifiek voor grondwater met een boringsvrije zone.  
Deze gebieden zijn aangegeven op figuur 14, overgenomen uit het Omgevingsplan 
Flevoland 2006. 
 

 

 
Figuur 14: Uitsnede milieubeschermingsgebieden Omgevingsplan Flevoland 2006  
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De bescherming en daarmee het wettelijk kader en beleid voor bodembescherming 
en grondwaterbescherming zijn uitgewerkt in de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland, waarbij de beschermingsgebieden met kaarten formeel zijn 
vastgelegd. 
 
Er is in bedoelde Verordening geen bodembeschermingsgebied aangewezen. Er 
gelden daardoor geen bijzondere regels voor de in het Omgevingsplan Flevoland 
2006 opgenomen bodembeschermingsgebied. Indien in het gebied een toestemming 
van de provincie Flevoland is vereist, bijvoorbeeld in het kader van de 
Ontgrondingenwet en/of de Verordening op de fysieke leefomgeving kunnen 
Gedeputeerde Staten wel met deze status rekening houden.  
 
Voor grondwaterbescherming is in bedoelde Verordening een gebied aangewezen 
met gedifferentieerde bescherming, zie figuur 15. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 15: Grondwaterbescherming via aanduiding boringsvrije zone 
 
De lijnopstellingen liggen gedeeltelijk in de boringsvrije zones met een maximale 
diepte ten opzichte van maaiveld van 20 en 30 meter. Op grond van de Verordening 
op de fysieke leefomgeving mag de grond in deze gebieden niet verder worden 
geroerd, doorboord of anderszins doordringen dan de aangegeven diepte. Dit verbod 
geldt niet voor het slaan of hebben van heipalen mits geen palen voor de uitwisseling 
van energie worden gebruikt. 
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Oppervlaktewater 
Belangrijk ten aanzien van water is dat het huidige oppervlaktewatersysteem niet 
belemmerd mag worden. Voor het initiatief zijn de volgende uitgangspunten van 
belang:  

1. Het oppervlaktewater mag niet belemmerd worden in zijn afvoer in verband 
met wateroverlast.  

2. Invloed op het huidig waterbergend vermogen. 
3. De afstand tussen een lijnopstelling windturbines en een watergang dient 

voldoende te zijn om een oever duurzaam of natuurvriendelijk te kunnen 
maken. 

4. De waterkwaliteit mag niet negatief worden beïnvloed door 
milieubedreigende stoffen. 

 

6.6.2 Referentiesituatie 

Bodem en grondwater 
De bodem kent geen bedreiging vanwege de bestaande, voornamelijk agrarische 
activiteiten in het gebied.  
Grondwater in de polder is vaak brak water. Onder invloed van kwel uit de Veluwe 
en Utrechtse Heuvelrug en achter de dijken uit de randmeren is er in Zeewolde ook 
veel zoet grondwater. De kwel vanuit de randmeren komt terecht in een kwelsloot 
aan de binnenzijde van de dijk. De kwaliteit hiervan is goed. Een overzicht van de 
kwel, infiltratie en kwaliteit van het grondwater is aangegeven in figuur 16. 
 

  
Figuur 16: Aanduiding grondwater (bron: bestemmingsplan Buitengebied 2006) 
 
De bestaande windturbines in het gebied (zowel de solitaire windturbines als de 
opstelling nabij de Eemmeerdijk) vormen geen bedreiging voor de bodem- en 
grondwaterkwaliteit. Eventueel gebruikte heipalen tasten de kwaliteiten, gelet op de 
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vrijstellingsregeling in de Verordening op de fysieke leefomgeving, niet aan. 
Funderingen en infrastructuur liggen in of op de bovenlaag van de bodem, waarvoor 
geen bijzondere bescherming geldt. Potentieel bodemverontreinigende stoffen 
worden uitsluitend toegepast met maatregelen zodat er geen bodembedreiging meer 
optreedt. Er zijn geen activiteiten in het gebied die de kwaliteit van bodem en 
grondwater bedreigen. Er zijn geen bodemverontreinigingen in het gebied bekend. 
Gelet op de voornamelijk agrarische activiteiten in het gebied hoeft dat ook niet te 
worden verwacht. 
 
Oppervlaktewater 
In Zuidelijk Flevoland vormen de parallel gelegen hoge Vaart en Lage Vaart de 
belangrijkste aan- en afvoerende watergangen. De provincie gaat in de gemeente 
Zeewolde uit van 3 verschillende watersystemen. Het plangebied maakt deel uit van 
het watersysteem Horsterwold, Hulkensteinse Bos, zoals ook blijkt uit figuur 17. 
 

  
Figuur 17: Aanduiding oppervlaktewater (bron: bestemmingsplan Buitengebied 2006) 
 
Het watersysteem Horsterwold, Hulkensteinse Bos kenmerkt zich door: 
- In het watersysteem Horsterwold komt plaatselijk een hoge kwelintensiteit voor. 

Dit kwelwater is rijk aan nutriënten en chloride. In een smalle strook aan de dijk 
komt zoet kwelwater vanuit het randmeer voor. 

- De waterkwaliteit wordt bepaald door hoge gehalten aan chloride en ijzer. De 
landbouw heeft last van lichte droogteschade. 

 
Het overtollige water van neerslag en kwel wordt in de bodem grotendeels 
afgevoerd door middel van een drainagestelsel. De drainagebuizen komen uit in de 
kavelsloten; die leiden het water naar de tochten. De tochten komen uit in de vaarten 
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en die voeren het water naar de gemalen, onder andere gemaal Lovink en de Blocq 
van Kuffeler. De gemalen slaan het polderwater uit op de randmeren. 
Wanneer de neerslag groter is dan de capaciteit van de gemalen wordt het water in 
de tochten en vaarten geborgen. Wanneer meer dan 20 cm stijging van 
oppervlaktewater plaatsvindt doen ook de kavelsloten en wegsloten mee aan het 
opvangen van water.  
 
Voor wat betreft de referentiesituatie is de verwachting dat er (aanzienlijke) 
bodemdaling zal optreden. Door klimaatverandering zullen meer en intensievere 
buien vallen en zal het peil van de randmeren mogelijk stijgen. Dit kan het tijdig 
uitmalen van overtollig water bemoeilijken. De laagste punten bevinden zich onder 
meer in het plangebied, namelijk omgeving Priemtocht en Winkelweg. Problemen 
met wateroverlast zullen het eerst in deze gebieden plaatsvinden. Vanwege deze lage 
ligging zal ruimte voor een eventuele noodberging moeten worden gevonden. Ook 
een vergroting van de bergingscapaciteit wordt voorzien.  
 
Het Waterschap zal vanaf omstreeks 2011 de oevers van de Rassenbeektocht, 
Winkeltocht en Priemtocht aan de zijde van de windturbinelijnopstelling 
verduurzamen. 
 

6.6.3 Effecten exploitatie 

De effecten zijn niet afhankelijk van de toe te passen type windturbine. Er zullen 
weliswaar verschillen in funderingen zijn, maar deze verschillen leiden niet tot een 
relevant onderscheid in (de omvang van) het effect. 
 
Bodem en grondwater 
Het initiatief omvat windturbines met funderingen van circa 2 meter hoog en 
heipalen met een lengte van naar verwachting ongeveer 22 meter.  
Er wordt elektrische infrastructuur aangelegd in de bovenlaag van de bodem en 
mogelijk onder tochten door. Er zal bestaande agrarisch gebruikte bodem worden 
verhard voor funderingen, kraanopstelplaatsen en ontsluiting van de 
windturbinelocaties naar de openbare weg. Als gevolg van de aanleg van 
funderingen, kraanopstelplaatsen en ontsluitingswegen wordt een fors oppervlak 
bodem verhard, maar de afvoer van hemelwater zal niet of slechts zeer beperkt 
versneld plaatsvinden via kavelsloten en tochten. Het hemelwater zal aan de rand 
van de verhardingen alsnog in de bodem terechtkomen. Het onderstation zal worden 
uitgevoerd met een fundering inclusief heipalen. In het onderstation worden grote 
hoeveelheden olie gebruikt in transformatoren. Ook hier zal een ontsluitingsweg 
(uitrit) worden aangelegd. Het hemelwater zal ter plaatse in de bodem verzinken. 
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Er treden (nagenoeg) geen effecten van deze activiteiten op bodem en grondwater 
op: 

9. De funderingen, heipalen zullen geen bodemverontreiniging veroorzaken 
door het toepassen van de juiste materialen. 

10. Het gebruik van potentieel bodemverontreinigende stoffen vindt op een wijze 
plaats dat er op grond van de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming 
geen bodembedreigende situatie ontstaat. 

11. Alle heipalen zullen worden geslagen en niet worden gebruikt voor de 
uitwisseling van energie. 

12. Het aanleggen van de elektrische infrastructuur vindt plaats in de 
bovengrond waarbij slechts weinig grond zal worden geroerd. 

13. De ontsluitingswegen inclusief funderingen ervan worden aangelegd met 
bouwstoffen die voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen. 

14. Daar waar tochten moeten worden gekruist zal zo weinig mogelijk grond 
worden verzet en geroerd door het toepassen van efficiënte methoden. 

15. Ontsluitingswegen worden op afschot gelegd om het hemelwater direct naast 
de wegen in de bodem te verzinken.  

16. De grondwaterstand wordt niet of nauwelijks negatief beïnvloed door de 
verspreid aanwezige bouwwerken en verhardingen omdat het hemelwater 
direct naast de verharding in de bodem verzinkt.  

 
Oppervlaktewater 
De effecten op het oppervlaktewater zijn uit te splitsen naar de aandachtpunten in 
het wettelijk kader en beleid: 
 
Afvoer oppervlaktewater 
Als gevolg van het initiatief zullen watergangen worden doorkruist ten behoeve van 
ontsluitingswegen en aanleg van elektrische infrastructuur (kabels). De afvoer van 
het oppervlaktewater zal daarbij niet worden belemmerd door de aanleg van duikers 
op specificatie van het Waterschap. Voor de wijziging van watergangen of 
werkzaamheden nabij watergangen zullen ontheffingen van de Keur van Waterschap 
Zuiderzeeland nodig zijn. Het Waterschap bewaakt daarbij specifiek de belangen van 
de onbelemmerde afvoer van het oppervlaktewater. 
 
Invloed op waterbergend vermogen 
Het bestaand waterbergend vermogen wordt niet aangetast.  
Het initiatief leidt tot een forse verharding van thans onverhard terrein. Er zal voor 
de windturbines en het onderstation ongeveer 10.000 m2 worden bebouwd. Tevens 
worden circa 12 kilometer ontsluitingswegen aangelegd (circa 80.000 m2) en 36 
(tijdelijke) kraanopstelplaatsen (circa 36.000 m2). 
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Als gevolg van de verhardingen is er mogelijk toch sprake van een enigszins 
versnelde afvoer naar oppervlaktewater waardoor extra bergend vermogen vereist is. 
In overleg met het Waterschap is besloten tot de aanleg van extra waterberging in het 
gebied. Vanwege de aanleg van circa 90.000 m2 wegen en funderingen in het gebied 
is in totaal circa 2.160 m3 extra waterberging in het gebied nodig. Indien permanente 
kraanopstelplaatsen worden aangelegd wordt nog eens 36.000 m2 verhard waardoor 
864 m3 extra waterberging nodig is. Mogelijk worden de kraanopstelplaatsen na de 
bouw van de windturbines weer verwijderd. Vanaf 2011 wordt de benodigde 
hoeveelheid waterberging gecreëerd in combinatie met de verduurzaming van de 
(noord)oostoevers van de Rassenbeektocht, Winkeltocht en Priemtocht. 
 
Afstand lijnopstelling tot een watergang 
De lijnopstelling nabij de Rassenbeektocht en Winkeltocht zijn gelegen in de directe 
omgeving van tochten. De minimale afstand van het hart van de windturbines tot de 
insteek van de tochten bedraagt circa 40 meter. Tussen de lijnopstelling en de tochten 
worden de ontsluitingswegen aangelegd. Bij de Rassenbeektocht waarvoor concrete 
plannen bestaan voor de verduurzaming van de oever wordt de exacte locatie voor 
de ontsluitingsweg in overleg met het Waterschap bepaald. Bij de Winkeltocht en 
Priemtocht zal de ontsluitingsweg dichter bij de insteek van de tocht worden 
aangelegd. Ook hier wordt de exacte locatie in overleg met het Waterschap bepaald. 
In bijlage I is de locatie van de ontsluitingswegen voor de windturbines opgenomen. 
Daarbij kunnen de wegen over een afstand van 5 meter (aan beide kanten) worden 
verschoven om maatwerk mogelijk te maken bij de eventuele verduurzaming van de 
oevers van de tochten.  
 
Beïnvloeden waterkwaliteit 
Op zich wordt als gevolg van het initiatief geen afvalwater op oppervlaktewater 
geloosd. Voor de bouw van de windturbines wordt gebruik gemaakt van duurzame 
bouwmaterialen (dus geen zink, koper, lood en PAK-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 water en bodem 
voorkomen. 
 

6.6.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

De grondwaterstand in de Zuidlob is redelijk hoog. Bij een traditionele aanleg van 
funderingen in dit gebied zal bronbemaling nodig zijn met als gevolg grote 
hoeveelheden bronneringswater dat moet worden afgevoerd. Dit zou een tijdelijk 
effect kunnen hebben, lokaal op de 36 windturbinelocaties. Gelet op de kwaliteit van 
het grondwater (chloride en ijzer) is lozing ervan op de bestaande watergangen 
potentieel bedreigend voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.  
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Om de bronnering tijdens de aanleg van de funderingen voor de windturbines te 
beperken dan wel geheel te voorkomen worden de funderingen daarom op een vaste 
maatvoering ten opzichte van NAP gelegd waarbij de bovenkant van de funderingen 
maximaal 1,7 meter boven het maaiveld komt.  
Uitgaande van een zorgvuldige toepassing van bouwmateriaal en wijze van aanleg 
wordt niet verwacht dat het voornemen gevolgen zal hebben voor de 
(grond)waterkwaliteit. 
Effecten op de bodem als gevolg van de aanleg worden niet verwacht. 
Bij beëindiging van het initiatief worden geen effecten op bodem, grondwater en 
oppervlaktewater verwacht. 
 

6.7 Woon- en leefklimaat 

6.7.1 Inleiding 

De effecten op woon- en leefklimaat kunnen worden onderverdeeld naar 
geluidhinder, schaduwwerking, lichthinder en veiligheid. Deze onderdelen worden 
in de navolgende paragrafen afzonderlijk behandeld. Voor de beoordeling van de 
effecten binnen dit aandachtsveld is het van belang de te onderscheiden kwaliteit van 
personen en gebieden nader te duiden. Voor elke “doelgroep” geldt een eigen 
wettelijk kader en beleid. 
 
Binnen de potentiële invloedssfeer van het initiatief zijn de volgende doelgroepen 
c.q. belangen te onderscheiden: 

6. Derden; bewoners 
7. Initiatiefnemers 
8. Derden; verblijfsrecreatie 
9. Verkeersdeelnemers en agrariërs 
10. Stiltegebied 

 
Ad 1. Derden; bewoners  
Hieronder worden bewoners begrepen die geen relatie met dan wel belang bij het 
initiatief hebben. In het plangebied zijn 2 woningen van derden aanwezig; in de 
directe omgeving liggen meerdere woningen binnen de potentiële invloedssfeer van 
het initiatief. Onderstaande tabel bevat de opsomming van de woningen van derden 
die in de directe omgeving binnen de invloedsfeer van het windpark kunnen vallen. 
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 Adres  Gemeente 

Adelaarsweg 1 en 5 Zeewolde 
Bosruiterweg 30 en 33 Zeewolde 
Erkemederpad 5 en 10 Zeewolde 

Nekkeveldweg 37 Zeewolde 
Rassenbeekweg 26 Zeewolde 

Schillinkweg 9 Zeewolde 
Tureluurweg 1 en 5 Zeewolde 

Tureluurweg 58 Almere 
Tabel 6: Mogelijke woningen van derden binnen de invloedsfeer van het initiatief 
 
Ad 2. Initiatiefnemers 
De bewoners in de directe omgeving van het initiatief hebben nagenoeg allemaal een 
belang bij het initiatief. De woningen van de (mede)initiatiefnemers worden 
beschouwd als “woningen in de sfeer van de inrichting”. 
 
Ad 3. Derden; verblijfsrecreatie 
In de directe omgeving zijn recreatiewoningen aanwezig (De Eemhof en Flevo-
Natuur). Tevens vindt er verspreid in het gebied “kamperen bij de boer” plaats, naast 
activiteiten als Bed&Breakfast en overnachtingen in trekkershutten. De gevolgen 
voor de recreatiewoningen zullen expliciet worden aangegeven. De overige 
verblijfsrecreatie zal dezelfde effecten ondervinden als de initiatiefnemers omdat de 
activiteiten nabij de woningen van initiatiefnemers plaatsvinden.  
 
Ad 4. Verkeersdeelnemers en agrariërs 
Dit zijn de deelnemers aan het openbaar verkeer en de agrariërs die in het gebied 
werken. Ook overige personen die tijdelijk in het gebied aanwezig kunnen zijn 
worden hieronder begrepen. 
 
Ad 5. Stiltegebied 
De Verordening op de fysieke leefomgeving heeft een milieubeschermingsgebied 
voor stilte aangewezen in het Horsterwold, in de directe omgeving van het initiatief. 
Dit stiltegebied wordt op grond van genoemde Verordening beschermd. 
 

6.7.2 Geluidhinder 

6.7.2.1 Wettelijk kader en beleid 

Het wettelijk kader en beleid worden gevormd door de Wet milieubeheer. De eisen 
vanuit de Wet milieubeheer zijn gericht op een aanvaardbaar geluidklimaat ter 
plaatse van de nabijgelegen woningen van derden. De wettelijke regeling gaat uit 
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van een locatiegerichte aanpak; het aanvaardbaar geluidklimaat is afhankelijk van de 
aanwezige situatie, zie hieronder bij Derden; bewoners. 
Er is geen wettelijk kader en beleid dat zich richt op een aanvaardbaar geluidklimaat 
voor initiatiefnemers, derden in verblijfsrecreatie en verkeersdeelnemers en agrariërs 
anders dan op grond van de Arbowetgeving voor arbeiders.  
 
De provinciale Verordening op de fysieke leefomgeving vormt het kader voor 
effecten op het stiltegebied in het Horsterwold, zie hieronder bij Stiltegebied. 
 
Derden; bewoners 
Voor het vaststellen beleid voor een aanvaardbaar geluidklimaat bij woningen van 
derden is in opdracht van de gemeente Zeewolde onderzoek gedaan naar het 
heersende achtergrondgeluidsniveau in de omgeving ten behoeve van de 
beoordeling van de aanvaardbaarheid van (en normstelling in het kader van de Wet 
milieubeheer voor) het windpark. Daarbij wordt het geluid van windturbines 
beoordeeld op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en 
de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. 
De rapportage over het akoestisch onderzoek dateert van 29 mei 2009 en is 
opgenomen als bijlage XI. 
Naar aanleiding van het onderzoek naar het heersende achtergrondgeluidsniveau 
rapport heeft de gemeente Zeewolde het beoordelingskader voor de 
vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer voor het aspect geluidbelasting 
van woningen van derden als gevolg van het windpark schriftelijk aan 
initiatiefnemers kenbaar gemaakt. 
 
Samengevat heeft de gemeente de volgende normstelling afgeleid uit de metingen 
naar het achtergrondgeluidsniveau: 

1.  Ter plaatse van woningen van derden sluit de normstelling zich aan bij het 
gemeten referentieniveau en geldt een WNC352 in de nachtperiode, tenzij bij 
die woning een solitaire windturbine op het erf aanwezig is, dan geldt de 
WNC40 omdat het achtergrondgeluidsniveau hoger is. 

2. In de avond- en dagperiode geldt een norm als bedoeld onder 1. die 5 
respectievelijk 10 dB(A) hoger ligt conform de gebruikelijke normstelling 
vanwege een hoger achtergrondgeluidsniveau. 

 
Tabel 7 geeft de woningen van derden aan inclusief de normstelling zoals die 
voortvloeit uit de Wet milieubeheer in combinatie met de interpretatie van het 
akoestische onderzoek door de gemeente Zeewolde. 

                                                 
2 WNC = WindnormCurve. Met deze curve zijn de geluidsnormen windsnelheidsafhankelijk gemaakt om rekening te 
houden met het gegeven dat met een toenemende windsnelheid niet alleen de windturbines sneller draaien en 
daarom meer geluid maken, maar ook het achtergrondgeluid (ten gevolge van de wind) toeneemt.   
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Adres Solitaire 

windturbine op of 
nabij erf? 

Norm 
  

dB(A) 
Adelaarsweg 1 Zeewolde ja WNC40 
Adelaarsweg 5 Zeewolde ja WNC40 
Bosruiterweg 30 Zeewolde ja WNC40 
Bosruiterweg 33 Zeewolde ja WNC40 
Erkemederpad 5 Zeewolde nee WNC35 
Erkemederpad 10 Zeewolde nee WNC35 
Nekkeveldweg 37 Zeewolde nee WNC35 
Rassenbeekweg 26 Zeewolde nee WNC35 
Schillinkweg 9 Zeewolde ja WNC40 
Tureluurweg 1 Zeewolde ja WNC40 
Tureluurweg 5 Zeewolde ja WNC40 
Tureluurweg 58 Almere nee WNC35 

Tabel 7: Normstelling voor woningen van derden 
 
Stiltegebied 
In het Horsterwold, ten oosten van het initiatief is een milieubeschermingsgebied 
voor stilte gelegen, zie ook figuur 14, paragraaf 6.6.1. Dit gebied is aangewezen in de 
Verordening voor de fysieke leefomgeving en geeft het volgende beoordelingskader: 
 
Als richtwaarde voor de maximale geluidsbelasting vanwege een geluidsbron buiten het 
milieubeschermingsgebied geldt een geluidsniveau van 35 dB(A) gemiddeld per uur op 50 
meter in het milieubeschermingsgebied gerekend vanaf de grens van het 
milieubeschermingsgebied.  
 
Bij het verlenen van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer dient door het 
bevoegd gezag (burgemeester en wethouders van Zeewolde) met de richtwaarde 
rekening te worden gehouden. Omdat windturbinegeluid windsnelheidsafhankelijk 
is, mag voor inrichtingen met windturbines de richtwaarde van 35 dB(A) 
uurgemiddelde worden gelezen als WNC35 (35 dB(A) bij lage windsnelheden en 
oplopend naar hogere waardes bij hogere windsnelheden). Namens Gedeputeerde 
Staten (GS) die primair uitvoerder is van genoemde Verordening is voor de 
toepassing van de normstelling in geval van windturbines aangeven dat het 
achtergrondgeluidsniveau vanaf een windsnelheid van 5 meter per seconde op 10 
meter hoogte, dusdanig zal zijn dat geluid afkomstig van de windturbines zal 
worden gemaskeerd. De richtwaarde geldt derhalve in redelijkheid tot en met een 
windsnelheid van 5 meter per seconde op 10 meter hoogte gemeten. Daarnaast is 
namens GS aangegeven dat de norm een richtwaarde betreft waarvan door 
burgemeester en wethouders gemotiveerd mag worden afgeweken. GS heeft daarbij 
te kennen gegeven dat het (efficiënt) opwekken van windenergie van dusdanig 
belang is dat het bevoegd gezag voor de milieuvergunning een afwijking van de 
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richtwaarde mag toestaan mits dat in de vergunning goed wordt gemotiveerd en tot 
een maximale geluidbelasting van 39 dB(A) bij een windsnelheid van 5 meter per 
seconde op 10 meter hoogte op het relevante punt in het milieubeschermingsgebied. 
Die maximale geluidbelasting komt overeen met een WNC37.  
 
De gemeente Zeewolde die bij de vergunningverlening ingevolge de Wet 
milieubeheer rekening dient te houden met de richtwaarde heeft het volgende 
standpunt ingenomen: 

1. Als richtwaarde en richtnorm geldt WNC35 op 50 meter in het stiltegebied 
gerekend vanaf de grens ervan. 

2. Er zal inzichtelijk moeten worden gemaakt welke maatregelen noodzakelijk 
zijn en wat de gevolgen voor de inrichting zijn indien de WNC35 niet, maar 
de WNC37 wel kan worden bereikt. 

3. Als absoluut maximum voor de norm geldt WNC37 op 50 meter in het 
stiltegebied vanaf de grens ervan. 
 

6.7.2.2 Toekomstig wettelijk kader en beleid 

Op 30 juni 2009 heeft de Minister van VROM de concept-circulaire geluidhinder 
veroorzaakt foor windturbines; beoordeling in het kader van de 
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer [11] uitgebracht. Deze 
concept-circulaire kondigt een nieuwe beoordelingswijze aan.   
De nieuwe beoordelingswijze houdt in dat de geluidsbelasting veroorzaakt door een 
windturbine wordt berekend door middel van een nieuwe meetmethode die afwijkt 
van de methode uit de Handleiding meten en rekenen en industrielawaai en die beter 
rekening houdt met de windsnelheid in de nacht op grote hoogten (80 tot 200 meter). 
In de concept-circulaire wordt geadviseerd bij de vergunningverlening een maximale 
grenswaarde van 47 dB Lden aan te houden op de gevels van woningen en andere 
geluidsgevoelige gebouwen en op de grens van geluidsgevoelige terreinen als 
bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder.    
Er is daarbij aangekondigd dat de nieuwe beoordelingswijze van geluid afkomstig 
van windturbines wordt vastgelegd in een wettelijk regeling. Het is de bedoeling 
door een aanpassing van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(hierna: Activiteitenbesluit) te komen tot een harmonisering van de normstelling 
voor windturbines waarin in de nieuwe beoordelingswijze wordt meegenomen. Een 
ontwerp-besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit is inmiddels in procedure 
gebracht, en zal naar verwachting medio 2010 in werking kunnen treden.   
 
Nagenoeg gelijktijdig met de concept-circulaire is een concept van het Reken- en 
meetvoorschrift Windturbines uitgebracht. Op dit moment is de circulaire nog 
definitief vastgesteld en is het Reken- en meetvoorschrift Windturbines nog concept. 
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De concept-circulaire voorziet in overgangsrecht: 
De circulaire moet worden toegepast op toekomstige aanvragen om vergunning in 
het kader van de Wet milieubeheer. De beoordelingswijze heeft geen invloed op 
verleende, al dan niet onherroepelijk geworden vergunningen en kan evenmin 
worden gehanteerd bij de beoordeling van reeds in behandeling genomen aanvragen. 
 
Het overgangsrecht geldt uiteraard pas nadat de circulaire is bekendgemaakt. 
De aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is door initiatiefnemers 
ingediend op 9 juli 2009. 
 
De circulaire en het Reken- en meetvoorschrift zijn nog niet vastgesteld en zullen, 
gelet op het voorgenomen overgangsrecht, niet van toepassing worden op het 
initiatief zodat de nieuwe beoordelingswijze in deze paragraaf niet is toegepast. 
 

6.7.2.3 Referentiesituatie 

Uit het onderzoek naar het heersende achtergrondgeluidsniveau (bijlage XI) blijkt dat 
het achtergrondgeluidsniveau, gemeten bij windstille omstandigheden nabij 
woningen (van derden) in de nachtperiode tussen 30 en 35 dB(A) ligt. 
Overeenkomstig de gebruikelijke inzichten mag er van uit worden gegaan dat in de 
avond- en dagperiode de achtergrondgeluidniveaus 5 respectievelijk 10 dB(A) hoger 
liggen. 
Bij toenemende wind blijkt dat het heersende achtergrondgeluidsniveau bij 
woningen van derden in het gebied waar in de directe nabijheid een solitaire 
windturbine aanwezig is, vergelijkbaar met de WNC40, die overeenkomt met 40 
dB(A) bij lage windsnelheden. 
In het stiltegebied sluit het achtergrondgeluidsniveau in windstille omstandigheden 
naar verwachting aan bij de in de normstelling opgenomen waarde van 35 dB(A) op 
50 meter van de grens in het stiltegebied. Bij hogere windsnelheden zal het 
windgeruis in het stiltegebied (tevens bosgebied) snel oplopen. 
De aanwezigheid van de windturbineopstelling nabij de Eemmeerdijk leidt tot een 
verstoring in het plangebied. Bij het stiltegebied zullen vanwege de afstand echter 
geen effecten optreden. 
 

6.7.2.4 Effecten exploitatie 

Omdat het bronvermogen van de windturbinetypen nogal kunnen verschillen, 
worden de effecten van het initiatief voor de relevante doelgroepen en het 
stiltegebied per voorzien windturbinetype beschreven. Voor de overige doelgroepen 
wordt volstaan met de best case en worst case omdat een duidelijk normkader 
ontbreekt. 
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Met het door de gemeente geschetste beoordelingskader is de geluidbelasting voor 
woningen van derden in beeld gebracht. Er is een akoestische rapportage met de 
geluidsprognoses voor alle windturbinetypen opgesteld, zie bijlage XII. De 
rapportage is op detailniveau aangepast, zie ook bijlage XII. 
Ten behoeve van de leesbaarheid van de tabellen en de interpretatie van de effecten 
is onderstaande figuur uit het rapport overgenomen. 
 

 
Figuur 18: Aanduiding windturbines (rode sterren), stiltegebied en relevante woningen van derden 
(gele stippen W0x) en het stiltegebied 
 
Bij de kruising Winkelweg en Nijkerkerpad, in figuur 18 nabij rode ster NKP04 
bevindt zich een schakelstation ten behoeve van het windpark. Dit schakelstation ligt 
op 2 km van de meest nabijgelegen woning van derden en ca. 700 m van het 
stiltegebied. Uit de akoestische rapportage verder dat de bijdrage van het 
onderstation aan de geluidbelasting vanwege het windpark verwaarloosbaar is.  
 
De effecten worden voor de te onderscheiden doelgroepen c.q. belangen hierna apart 
beschreven. 



Windpark De Zuilob te Zeewolde, MER voor plannen, rapportnummer N090814  118 
 

Derden; bewoners 
De effecten voor woningen van derden in en nabij het gebied zijn onderzocht. De 
resultaten zijn opgenomen in tabel 8. In combinatie met figuur 18 waarop de locaties 
van de immissiepunten zijn aangegeven geeft dit een volledig beeld. Abusievelijk is 
in de tabel Adelaarsweg 3 vermeld, waar bedoeld wordt Adelaarsweg 5. 
 

 
Tabel 8: Geluidimmissie van alle windturbinetypen ter plaatse van de immissiepunten 
 
De akoestische rapportage geeft voor wat betreft deze doelgroep de volgende 
conclusies (hoofdstuk 4): 
 
Uit de berekeningen blijkt dat niet voor alle windturbinetypes bij standaardinstellingen 
voldaan wordt aan de gestelde strenge WNC-norm van 35 dB(A) ter plaatse van de 
woningen van derden. De overschrijdingen worden veroorzaakt ter plaatse van de 
woningen aan de Nekkeveldweg 37 (punt W01), Erkemederpad 10 en 5 (W03 en 
W04), Tureluurweg 58 (W09) en Rassenbeekweg 26 (W12). In tabel 3.2 zijn, per 
windturbinetype, de voor de nachtperiode benodigde instellingen of reducties op de 
bronsterkte opgenomen om te kunnen voldoen aan deze WNC35-norm. (…) 
Ter plaatse van de woningen van derden geldt gedurende de avond- en dagperiode 
een 5 dB respectievelijk 10 dB ruimere WNC-norm. Alle beperkingen kunnen in deze 
perioden komen te vervallen, zodat alle 36 windturbines gedurende de totale periode 
van 07.00 tot 23.00 uur in bedrijf kunnen zijn met de gewenste configuratie van de 
betreffende windturbinetype. 
 
Vijf van de 8 voorziene windturbinetypen voldoen zonder meer aan de normstelling 
voor de geluidbelasting van woningen van derden. Bij 3 voorziene windturbinetypen 
zijn maatregelen nodig om aan de normstelling te voldoen.  
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Uit het akoestische onderzoek blijkt de omvang van de te bereiken reducties aan het 
bronvermogen bij de 3 voorziene windturbinetypen. Deze maatregelen, die gepaard 
gaan met een verminderde energieopbrengst, zijn in hoofdstuk 7 nader uitgewerkt. 
 
Initiatiefnemers 
De exacte omvang van de effecten voor de woningen van initiatiefnemers zelf zijn 
niet onderzocht. 
In het akoestisch rapport zijn wel geluidcontouren opgenomen die de effecten in het 
gebied aanduiden. De “worstcase”, namelijk bij toepassing van het windturbinetype 
Acciona AW3000 kent de geluidscontouren zoals opgenomen in figuur 19. Figuur 20 
geeft dezelfde contouren bij toepassing van windturbinetype Ecotecnia ECO 100, de 
stilste variant. 
 

 
Figuur 19: Acciona AW3000, WNC-contouren van 35 en 40 dB(A) met meethoogte 1,5 meter ter 
plaatse van milieubeschermingsgebied voor stilte en 5 meter buiten het milieubeschermingsgebied 
Het verspringen van de contouren is een gevolg van het verschil in meethoogte. 
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Figuur 20: Ecotecnia ECO100, WNC-contouren van 35 en 40 dB(A) met meethoogte 1,5 meter ter 
plaatse van milieubeschermingsgebied voor stilte en 5 meter buiten het milieubeschermingsgebied 
Het verspringen van de contouren is een gevolg van het verschil in meethoogte. 
 
Bij veel woningen van initiatiefnemers wordt bij alle windturbinetypes voldaan aan 
de WNC40 die voor woningen van derden algemeen aanvaardbaar wordt geacht. De 
woningen die binnen deze contour liggen zullen te maken krijgen met een hogere 
geluidsbelasting dan WNC40, maar de geluidbelasting zal niet leiden tot een 
onaanvaardbare aantasting van het woon en leefklimaat. 
De “worstcase”, namelijk bij toepassing van het windturbinetype Acciona AW3000 
kent de geluidscontouren zoals opgenomen in figuur 21 waaruit blijkt dat de 
woningen van initiatiefnemers maximaal circa WNC50 in de dag-, avond- en 
nachtperiode. Overige windturbinetypen leveren een (beduidend) lagere 
geluidsbelasting op. 
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Figuur 21: Acciona AW3000, WNC-contouren met meethoogte 1,5 meter ter plaatse van 
milieubeschermingsgebied voor stilte en 5 meter buiten het milieubeschermingsgebied 
Het verspringen van de contouren is een gevolg van het verschil in meethoogte. 
 
Derden; verblijfsrecreatie 
Uit de contourfiguren (figuren 19 en 20) blijkt welke effecten er voor de 
recreatiewoningen op De Eemhof en Flevo-Natuur zullen ontstaan: de 
recreatiewoningen liggen bij alle windturbinetypen buiten de 40 dB(A)-contour. Bij 
sommige windturbinetypen liggen recreatiewoningen op beide parken binnen de 35 
dB(A)-contour die als norm geldt voor woningen van derden in het gebied. Het 
kamperen bij de boer en andere vormen van verblijfsrecreatie zullen een 
geluidsbelasting ondervinden die, afhankelijk van de exacte locatie in het gebied, kan 
oplopen tot aan het niveau bij woningen van initiatiefnemers. 
 
Verkeersdeelnemers en agrariërs 
Bij het werken op het land en voor geluid gevoelige verkeersdeelnemers (fietsers en 
voetgangers) in het gebied zal het geluid van de windturbines, afhankelijk van de 
afstand tot één of meerdere windturbines, duidelijk waarneembaar zijn. Uit de 
figuren 19 tot en met 21 blijkt met welke geluidsbelasting rekening moet worden 
gehouden. 
 
Stiltegebied 
In de hiervoor opgenomen tabel 8 is tevens de geprognosticeerde geluidimmissie van 
de voorziene windturbinetypen ter plaatse van het stiltegebied (50 meter vanaf de 
grens in het stiltegebied) aangegeven. 
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Hieruit blijkt dat 5 van de 8 voorziene windturbinetypen voldoen aan de 
normstelling voor het stiltegebied. Bij 3 voorziene windturbinetypen zijn 
maatregelen nodig om aan de normstelling WNC35 te voldoen.  
Uit het akoestische onderzoek blijkt de omvang van de te bereiken reducties aan het 
bronvermogen bij de 3 voorziene windturbinetypen. Deze maatregelen, die gepaard 
gaan met een verminderde energieopbrengst, zijn in hoofdstuk 7 nader uitgewerkt. 
 

6.7.2.5 Effecten van aanleg en beëindiging 

Vanwege de korte duur en de beperkte omvang van de activiteiten tijdens de aanleg 
en beëindiging van het initiatief zullen de geluideffecten hiervan zodanig beperkt 
zijn dat een nadere detaillering hiervan achterwege kan blijven. 
 

6.7.3 Schaduwwerking en lichthinder 

6.7.3.1 Wettelijk kader en beleid 

Het kader voor slagschaduweffecten en lichthinder (lichtschittering) van 
windturbines wordt bepaald door de Wet milieubeheer en het daarop gebaseerde 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dit kader is uitsluitend 
relevant voor woningen van derden. Er bestaat geen specifiek wettelijk kader of 
beleid voor de overige doelgroepen en belangen.  
In de Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer, een uitwerking van het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is als uitwerking van een in 
jurisprudentie aanvaardbaar geachte normering voor slagschaduw opgenomen:  
 
Artikel 3.12 lid 1: Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en 
lichtschittering is de windturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening 
die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige 
objecten voorzover de afstand tussen de windturbine en de geluidgevoelige objecten 
minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en gemiddeld meer dan 17 dagen per 
jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden en 
voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie 
van geluidgevoelige gebouwen of woonwagens ramen bevinden. De afstand geldt 
van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het geluidgevoelige 
object. 
 
Naast de normering van de omvang van het optreden van slagschaduw is ook de 
frequentie ervan relevant. Door de draaiende rotor ontstaat een periodieke 
verandering van de belichting van de zon op een bepaalde plaats. Dit wordt 
aangeduid als lichtsterktewisseling. Uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen van 
de lichtsterktewisseling afhankelijk zijn van de frequentie. In het geval van 
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windturbines wordt de frequentie bepaald door het toerental van de rotor en het 
aantal bladen. Uit onderzoek, onder andere voor de verlichting van verkeerstunnels, 
blijkt dat de meeste proefpersonen met name de frequenties tussen 5 en 10 Hz als 
hinderlijk ervaren. De maximale gevoeligheid ligt tussen de 8 en 10 Hz. Onder de 2,5 
en boven de 14 Hz wordt nagenoeg geen hinder ervaren. 
 
Specifiek ten aanzien van lichtschittering is in bedoelde Regeling opgenomen: 
 
Artikel 13.3 lid 1: Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en 
lichtschittering wordt lichtschittering bij het in werking hebben van een windturbine 
zoveel mogelijk voorkomen of beperkt door toepassing van niet reflecterende 
materialen of coatinglagen op de betreffende onderdelen. Het meten van 
reflectiewaarden vindt plaats overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten 
minste gelijkwaardige meetmethode. 
 

6.7.3.2 Referentiesituatie 

In de huidige situatie zijn er 7 solitaire windturbines en een windturbineopstelling 
nabij de Eemmeerdijk aanwezig. De windturbines met een ashoogte van 35 meter 
veroorzaken geen noemenswaardige slagschaduwwerking en/of lichthinder in het 
gebied. De windturbineopstelling nabij de Eemmeerdijk leidt wel tot 
slagschaduweffecten op grotere afstand en in het gebied. Gelet op de afstand tot 
woningen zullen woningen naar verwachting nauwelijks slagschaduweffecten 
ondervinden. De gevolgen van slagschaduw worden bovendien op grond van de 
verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beperkt. 
 

6.7.3.3 Effecten exploitatie 

Het optreden van slagschaduw (omvang en plaats) wordt bepaald door de afmeting 
van de rotor in combinatie met de hoogte van de rotor. Omdat het optreden van 
slagschaduw geen merk/typespecifiek gevolg van windturbines is, is het onderzoek 
naar het optreden van slagschaduw gebaseerd op 2 windturbinetypen die 
representatief zijn in deze klasse, waarbij 1 windturbinetype in twee varianten 
bekeken is:  

1. Maximum impact variant op een hoge mast - Vestas V112 op 119 meter 
ashoogte met een rotor van 112 meter. Deze turbine is de turbine met de 
grootste rotor op een hoge ashoogte (hoogste tiphoogte). Deze windturbine 
wordt dan ook beschouwd als de turbine die de meeste slagschaduw zal 
veroorzaken omdat de schaduw het verst zal reiken. 

2. Maximum impact variant op een lage mast – Vestas V112 op 94 meter 
ashoogte. De berekening voor dit turbinetype met een ashoogte van 94 
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meter en een rotordiameter van 112 meter wordt beschouwd als de variant 
waarin de meeste slagschaduw het dichtst bij de turbine valt (laagste 
tipdoorgang).  

3. Minimum impact variant - Vestas V90 op een ashoogte van 105 meter en een 
rotordiameter van 90 meter. Deze turbine heeft de kleinste rotor en wordt 
beschouwd als de turbine die de minste slagschaduw zal veroorzaken.  

Deze drie windturbinetypen omvatten het hele spectrum waarbinnen 
slagschaduweffecten als gevolg van elk windturbinetype kunnen optreden.  
Om dit visueel te ondersteunen is in bijlage XIII een figuur opgenomen waarin 
duidelijk wordt dat de onderzochte windturbinetypen en hun effecten het hele 
windturbinespectrum omvatten (hoogste tiphoogte, laagste tipdoorgang, grootste 
rotor en kleinste rotor).  
 
Bij het onderzoek dat is neergelegd in de rapportage zoals opgenomen in bijlage XIV 
is de volgende methodiek gevolgd: 
Op grond van de positie en de afmetingen van de betreffende gevel en de posities en 
het formaat van de windturbines is voor elke dag van het jaar op basis van de 
zonnebaan berekend worden wat de kans op schaduwwerking op de betreffende 
gevel is. Dit geeft de maximale duur op een dag. Deze berekening is met behulp van het 
computerprogramma WindPro (versie 2.6) uitgevoerd. Dit Deense softwarepakket 
wordt internationaal gezien als industriestandaard voor het bepalen van de impact 
van een windturbineproject op de omgeving. In WindPro zijn de coördinaten en 
afmetingen van de turbines en de woningen binnen de invloedsfeer opgenomen op 
een topografische ondergrond.  
De uitkomst van de berekening bestaat uit een kalender waarin per dag aangegeven 
wordt of er hinder plaatsvindt. Indien er hinder is op een dag worden begin- en 
eindtijdstip weergegeven, de maximale duur van de hinder en welke turbine de 
hinder veroorzaakt. In het programma wordt dit de ‘worst case’ berekening 
genoemd. In de worst case is er altijd zon, altijd wind en is de windrichting 
evenwijdig aan de positie van de zon waardoor de breedte en daarmee de duur van 
de slagschaduw maximaal is. 
 
De theoretische worst case wordt vervolgens gecorrigeerd voor de kans op zon, kans 
op wind en rotororiëntatie. De gecorrigeerde berekening geldt als prognose van de 
hinderduur op de woningen (real case). Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat er 
geen enkele afscherming is, dus geen bomen of struiken die de woning afschermen 
van de slagschaduw. In de praktijk (real case) is dit regelmatig wel het geval, 
waardoor er in de praktijk vaak minder hinder is. De onderzoeksmethode leidt 
derhalve tot een nog steeds conservatief real case-scenario. 
In de rapportage is abusievelijk het Adres Adelaarsweg 3 opgenomen daar waar 
Adelaarsweg 5 is bedoeld. 
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De voorziene windturbinetypen hebben een toerental van maximaal 16,1 
omwentelingen per minuut. De rotor bestaat uit 3 bladen De maximum 
passeerfrequentie is daarmee 48,3 keer per minuut of maximum 0,8 Hz. Dit ligt ruim 
onder de drempelwaarde van 2,5 Hz waarboven slagschaduw extra hinderlijk wordt 
ervaren. Het beschouwen van de passeerfrequentie per voorziene windturbinetypen 
is daarom achterwege gebleven. 
 
Voor wat betreft lichthinder: de masten en rotorbladen van alle voorziene 
windturbinetypen zijn, zoals reeds jaren gebruikelijk is in deze branche, voorzien van 
een anti-reflectiecoating die voldoet aan de geldende norm. Er treedt daarom geen 
lichthinder (als gevolg van lichtschittering) op.  
 
Voor het “stiltegebied” is slagschaduw en lichthinder niet relevant, dus wordt dat 
belang niet beschreven. 
 
Derden; bewoners 
Op een aantal woningen van derden kan slagschaduwwerking optreden. Tabel 9 
geeft de verwachte werkelijke slagschaduwduur op de woning. Daarbij is geen 
rekening gehouden vermindering van de slagschaduwduur als gevolg van 
afscherming tussen de windturbines en de woning. Evenmin is rekening gehouden 
met ramen in de gevel (de gevel is beschouwd als één groot raam). 
 

 Verwachte werkelijke 
slagschaduwduur 

(uren/jaar) 
Type Vestas V90 

ashoogte 105 meter 

Verwachte werkelijke 
slagschaduwduur 

(uren/jaar) 
Type Vestas V112 
ashoogte 94 meter 

Verwachte werkelijke 
slagschaduwduur 

(uren/jaar) 
Type Vestas V112 

ashoogte 119 meter 
Adelaarsweg 1 2:27 3:13 3:51 
Adelaarsweg 5 2:41 1:19 1:51 
Bosruiterweg 30 0:00 0:00 0:04 
Bosruiterweg 33 0:00 0:00 0:00 
Erkemederpad 5 0:00 0:00 0:00 
Erkemederpad 10 4:58 6:56 5:56 
Nekkeveldweg 37 5:33 6:48 7:54 
Recreatiepark Eemhof  0:00 0:00 0:00 
Rassenbeekweg 26 0:00 0:00 0:00 
Schillinkweg 9 5:13 6:20 8:51 
Tureluurweg 1 0:00 0:00 0:00 
Tureluurweg 5 0:00 0:00 2:26 
Tureluurweg 58 2:41 3:39 4:19 

Tabel 9: slagschaduwduur woningen van derden 
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Uit tabel 9 blijkt dat bij het toepassen van windturbinetype Vestas V90 zonder meer 
wordt voldaan aan de normering. 
Het toepassen van het windturbinetype Vestas V112 op een ashoogte van 94 en 119 
m leidt tot een slagschaduwduur op 3 woningen van derden van meer dan 5,6 
uur/jaar (5 uur en 36 minuten) op omliggende woningen. 
 
Het optreden van meer dan 5,6 uur per jaar slagschaduw op een woning betekent dat 
er een kans is dat niet wordt voldaan aan de normstelling van maximaal 17 dagen 
slagschaduw gedurende meer dan 20 minuten per dag. 
Voor de betreffende 3 woningen is specifiek onderzocht op hoeveel dagen meer dan 
20 minuten slagschaduw zal plaatsvinden. De resultaten zijn opgenomen in tabel 10. 
 

 Aantal dagen met 
meer dan 20 minuten 

slagschaduw 
Type Vestas V112 
ashoogte 94 meter 

Aantal dagen met 
meer dan 20 minuten 

slagschaduw  
Type Vestas V112 

ashoogte 119 meter 
Erkemederpad 10 14,3 13,2 
Nekkeveldweg 37 6,4 13,3 
Schillinkweg 9 0,4 3,5 

Tabel 10: Aantal dagen met meer dan 20 minuten slagschaduw per woning 
 
Er zijn voor bij alle voorziene windturbinetypen geen woningen van derden waarbij 
de slagschaduwduur op meer dan 17 dagen meer dan 20 minuten zal bedragen. 
 
Initiatiefnemers 
Voor de woningen van initiatiefnemers gelden geen normen voor maximale 
slagschaduw. In het slagschaduwrapport (bijlage XIV) is met twee figuren de 5-uur 
slagschaduwcontour van de windturbine met de geringste impact en die met de 
meeste impact weergegeven. Deze figuren zijn overgenomen in figuur 22 
respectievelijk 23. 
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Figuur 22: Uitgangspunten berekeningen minimum impact variant. De kruisjes geven de posities van 
de windturbines aan. De rode lijn representeert de 5-uur iso-schaduw contour voor de Vestas V90 -
105m mast. 

 
Figuur 23: Uitgangspunten berekeningen, maximum impact variant. De blauwe kruisjes geven de 
posities van de windturbines aan. De rode lijn representeert de 5-uur iso-schaduw contour voor de 
Vestas V112-119m mast.  
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Hoewel in de figuren 22 en 23 de woningen van initiatiefnemers niet zijn aangeduid 
is duidelijk dat er diverse woningen binnen de aangegeven contour zijn gelegen. 
Slagschaduwhinder tast echter niet op onaanvaardbare wijze het woon- en 
leefklimaat aan, mede omdat de frequentie niet extra hinderlijk3 is. Bovendien 
kunnen aan de woningen door de initiatiefnemers zelf eenvoudige maatregelen 
worden getroffen om slagschaduweffecten in de woning te beperken of te 
voorkomen. 
 
Derden; verblijfsrecreatie 
De effecten zijn, ondanks het ontbreken van een wettelijk kader en beleid voor 
recreatiewoningen gedeeltelijk onderzocht. Zoals blijkt uit tabel 8 is de verwachte 
slagschaduwduur bij recreatiepark De Eemhof nihil. Voor de recreatiewoningen op 
recreatiepark Flevo-Natuur is geen specifiek onderzoek gedaan. Op basis van de 
contouren in de figuren 22 en 23 zal circa 5 uur slagschaduw per jaar optreden. 
 
Verkeersdeelnemers en agrariërs 
Bij deelname aan het verkeer en werken op het land in het gebied zal slagschaduw 
van de windturbines, afhankelijk van de exacte locatie, waarneembaar kunnen zijn, 
zo blijkt ook uit de contouren in de figuren 22 en 23. Het optreden van slagschaduw 
is echter maar zeer tijdelijk en zal vanwege de lage frequentie naar verwachting niet 
leiden tot hinderlijke situaties. Bewegende personen in het gebied, zoals 
verkeersdeelnemers, zullen slechts gedurende zeer korte tijd slagschaduw kunnen 
ondervinden.  
  

6.7.3.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

Bij de aanleg en de beëindiging van het windpark treden geen slagschaduweffecten 
en/of lichthinder op. 
 

6.7.4 Veiligheid 

6.7.4.1 Wettelijk kader en beleid 

Bij het aspect veiligheid gaat het om de veiligheid voor omwonenden, van 
verkeersdeelnemers en van personen die in de onmiddellijke omgeving werken 
(zoals agrariërs, onderhoudspersoneel). Risico’s kunnen bestaan uit het losraken van 
draaiende delen of het loslaten van ijsafzetting op de wieken. Verkeersdeelnemers 
kunnen last hebben van schrik- of afleidingsreacties. 

                                                 
3 Zie hiervoor: De maximale frequentie is 0,8 Hz. Dit ligt ruim onder de drempelwaarde van 2,5 Hz waarboven 
slagschaduw extra hinderlijk wordt ervaren. 
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Het wettelijk kader en beleid voor de windturbines worden onder meer gevormd 
door de Wet milieubeheer en het daarop gebaseerde Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer. In de Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer, 
een uitwerking van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is:  
 

Artikel 3.14 

1. Ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone 
voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken 
van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich 
voordoen en de gevolgen hiervan voldoet een windturbine aan de 
veiligheidseisen opgenomen in: 

a. NEN-EN-IEC 61400-2; 

b. NVN 11400-0. 

2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is 
afgegeven door een certificerende instantie waaruit blijkt dat de windturbine 
voldoet aan deze regels. De certificerende instantie is geaccrediteerd voor het 
afgeven van certificaten, overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij 
de Raad voor Accreditatie of bij een accrediterende instantie die erkend is door 
een andere staat, aangesloten bij de Multilateral Agreement on European 
Accreditation of Certification. 

 
Het wettelijk kader en beleid dat relevant is voor de positionering van windturbines 
ten opzichte van andere gebruiksfuncties worden gevormd door het Handboek 
risicozonering windturbines [13]. Hierin is aangegeven welke afstand moet worden 
aangehouden tot bebouwing. Woningen met een dichtheid van maximaal 2 per 
hectare worden gekwalificeerd als “beperkt kwetsbare objecten”. Deze objecten 
mogen niet aanwezig zijn binnen de 10-6-contour. Bij grote windturbines komt deze 
contour overeen met een cirkel met een straal gelijk aan de tiphoogte van de 
windturbine. Er zijn geen ‘kwetsbare objecten’ zoals in het Handboek bedoeld in de 
directe omgeving aanwezig. 
 
De minimale afstand tussen een hoogspanningslijn en het hart van een windturbine 
moet op grond van voornoemd Handboek ten minste 7,85 meter + halve 
rotordiameter bedragen. De rotordiameter van de voorziene windturbinetypen is 
maximaal 112 meter zodat de minimale afstand van het hart van een windturbine tot 
hoogspanningslijnen 63,85 meter moet bedragen. 
 
Voor een onderstation wordt op grond van de uitgave Bedrijven en Milieuzonering 
[14] geadviseerd vanwege veiligheidsaspecten een maximale afstand van 50 meter tot 
woningen aan te houden.  
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De lijnopstellingen zijn gelegen in de directe nabijheid van wegen in de Zuidlob, 
zowel van gemeente als provincie. Voor wegen en vaarwegen die geen eigendom zijn 
van het rijk zijn geen algemene externe veiligheidsnormen van toepassing. Om 
rekening te houden met de veiligheid van passanten over deze en de andere wegen 
in het gebied, wordt aangesloten bij de norm van Rijkswaterstaat ten aanzien van 
snelwegen (Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over 
rijkswaterstaatswerken, Stcrt. 2 juli 2002 nr. 123). Dit betekent dat de minimale 
afstand tussen een windturbine en de rand van de weg 30 meter of (indien groter) 
één wieklengte moet zijn. Bij grotere windturbines betekent dit dat er geen relevant 
veiligheidseffect optreedt indien de wieken niet boven de (auto)weg draaien. 
 

6.7.4.2 Referentiesituatie 

In de huidige situatie met 7 windturbines en de windturbine-opstelling nabij de 
Eemmeerdijk zijn er geen relevante veiligheidseffecten in het gebied, anders dan in 
de directe omgeving van de windturbines, op en nabij het erf/bouwblok. Omdat de 
windturbines op korte afstand van het woon/werkklimaat  
De bestaande lijnopstelling van windturbines nabij de Eemmeerdijk voldoen aan de 
wettelijke vereisten voor veiligheid. De positie van de windturbines ten opzichte van 
andere gebruiksfuncties en wegen is voorafgaande aan de bouw ervan als 
aanvaardbaar beoordeeld. 
 

6.7.4.3 Effecten exploitatie 

Dit aspect is niet relevant voor het stiltegebied. Overige doelgroepen worden 
hieronder besproken. Er is één doelgroep aangevuld, namelijk “hoogspanningslijn”. 
De lijnopstelling windturbines aan het Nijkerkerpad kruist namelijk met een 
hoogspanningslijn. Alle typen windturbines zullen zijn gecertificeerd op grond van 
NVN11400 en/of NEN-EN-IEC 61400-2 waardoor veiligheidsrisico’s als gevolg van 
het losraken van onderdelen voor alle doelgroepen tot een minimum is beperkt.  
Omdat de veiligheidseffecten tussen de voorziene windturbinetypen daarom zeer 
beperkt zijn, worden deze niet uitgesplitst naar elk type. Als er een relevant verschil 
in effect bestaat is dit specifiek aangegeven. 
 
Derden; bewoners 
Omdat de woningen in dit gebied met een lagere dichtheid dan 2 woningen per 
hectare zijn gesitueerd worden deze aangemerkt ‘beperkt kwetsbaar object’. Beperkt 
kwetsbare objecten moeten buiten de 10-6-veiligheidscontour liggen. Als vuistregel bij 
windturbines geldt dat deze contour gelijk is aan het maximum van de ashoogte plus 
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een halve rotordiameter = de tiphoogte. De hoogste tiphoogte van de voorziene 
windturbinetypen is bij de Vestas 112 met ashoogte 119 meter, namelijk 175 meter. 
Daarmee komt de 10-6-veiligheidscontour dus overeen met een cirkel rondom elke 
windturbine van maximaal 175 meter. 
De meest nabijgelegen woning van derden ligt op een afstand van meer dan 600 
meter (Tureluurweg 5 Zeewolde),  
De meest nabijgelegen woning van derden ligt op ongeveer 2 kilometer afstand van 
het onderstation. 
 
Initiatiefnemers 
De kortste afstand tussen een windturbine en een woning van initiatiefnemer 
bedraagt ongeveer 350 meter (Winkelweg 1 en 59 Zeewolde), ruim buiten de 
maximale 10-6-veiligheidscontour. 
De meest nabijgelegen woning van een van de initiatiefnemers ligt op een afstand 
van ongeveer 500 meter van het onderstation. 
 
Derden; verblijfsrecreatie 
De kortste afstand tussen een windturbine en een recreatiewoning bedraagt ongeveer 
1.000 meter (gelegen op recreatiepark De Eemhof), ver buiten de maximale 10-6-
veiligheidscontour. 
 
Verkeersdeelnemers en agrariërs 
De windturbines zijn zodanig gepositioneerd dat de rotorbladen niet boven wegen 
draaien zodat er geen veiligheidseffecten voor verkeersdeelnemers optreden. Bij de 
windturbinetypen met de grootste rotordiameter (Vestas V112 met een rotordiameter 
van 112 meter) draaien de rotorbladen in beperkte mate boven groenstroken. De 
windturbines worden gesitueerd op bestaande agrarische gronden waarop 
extensieve bewerking plaatsvindt. Dit is een gebruikelijke situatie die niet leidt tot 
een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. De toe te passen windturbines zijn 
gecertificeerd waardoor veiligheidsrisico’s zijn beperkt. 
 
Het veiligheidsrisico in verband met de periodiek bewegende schaduwen voor 
passanten op de wegen (die hiermee slechts gedurende zeer korte tijd van een 
zonnige dag worden geconfronteerd) is, gelet op de in Nederland gebruikelijke 
situatie, beperkt.  
 
Er kunnen risico’s voor verkeersdeelnemers en agrariërs optreden indien ijsafzetting 
op de rotorbladen losraakt. Zie ook hoofdstuk 7 Maatregelen en optimalisatie. 
 



Windpark De Zuilob te Zeewolde, MER voor plannen, rapportnummer N090814  132 
 

Het onderstation is gelegen op een afstand van circa 50 meter van agrarische 
gronden. Binnen die afstand ligt de Winkelweg. Zie verder Hoofdstuk 7 Maatregelen 
en optimalisatie. 
 
Hoogspanningslijn 
De lijnopstelling aan het Nijkerkerpad kruist met een hoogspanningslijn. De kortste 
afstand tussen het hart van de hoogspanningslijn en het hart van de windturbines 
bedraagt 116,5 meter. De hoogspanninglijn is (gelet op het bestemmingsplan) 
maximaal 50 meter breed (25 meter aan elke zijde) waardoor de afstand tussen het 
hart van de windturbine en de hoogspanningslijn minimaal 91,5 meter bedraagt. Dit 
is ruim meer dan de minimaal benodigde circa 64 meter.  
  

6.7.4.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

Bij aanleg en beëindiging van het windpark zijn er licht verhoogde veiligheidsrisico’s 
in de directe omgeving van de bouwplaatsen die gedurende een langere tijd 
(maximaal 2 jaar) in het gebied steeds verschuiven. De aanvoer van materialen leiden 
tot een verhoogde verkeersdruk op en rondom het gebied. De toename van de 
verkeersintensiteit zal echter beperkt blijven zodat het niet leidt tot een effect op de 
verkeersveiligheid . 
 

6.8 Radar 

6.8.1.1 Wettelijk kader en beleid  

Op ruim 17 km ten zuiden van het initiatief ligt radarstation Soesterberg. Hoge 
objecten hebben effect op de waarneming van objecten in het luchtruim door 
middel van radars. Eén van die effecten is het optreden van een radarschaduw achter 
een hoog object. De radarsignalen worden in een gebied achter het object plaatselijk 
verzwakt, waardoor objecten in het luchtruim minder goed kunnen worden 
waargenomen. De sterkte van het effect van radarschaduw wordt door de 
Koninklijke Luchtmacht gebruikt als criterium bij het beoordelen van de 
aanvaardbaarheid van hoge objecten zoals windturbines op geplande locaties. Naast 
het effect van schaduw achter de windturbine, treden andere schadelijke effecten op, 
zoals 'windturbine clutter' die leidt tot verminderde detectie capaciteit in het  
luchtruim in de directe omgeving van de windturbine.  
Het is beleid dat het Ministerie van Defensie beoogde windturbinelocaties toetst op 
radarverstoring alvorens het planologische kader daarvoor wordt gewijzigd. 
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6.8.1.2 Referentiesituatie  

In de referentiesituatie zijn de 7 solitaire windturbines in het gebied aanwezig, 
evenals de windturbineopstelling nabij de Eemmeerdijk. Deze windturbines leiden 
niet tot onaanvaardbare verstoring van de radardetectie. 
 

6.8.1.3 Effecten exploitatie 

In verband met mogelijke verstoring van radarsignalen is begin 2009 namens het 
Ministerie van Defensie onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van enkele, 
op dat moment relevante windturbinetypen, waaronder de windturbinetypen Vestas 
V90 met ashoogte 105 meter (is identiek aan één van de in dit planMER beoordeelde 
typen) en de Ecotecnia ECO100 met een ashoogte van 90 meter (in dit planMER is de 
variant met een ashoogte van 100 meter beoordeeld). 
Alle onderzochte windturbinetypen veroorzaakten geen onaanvaardbare verstoring 
van het radarsignaal. De brief van het Ministerie van Defensie aangaande 
radarverstoring is opgenomen in bijlage XV. Nieuw onderzoek naar de nog niet 
onderzochte windturbinetypen is opgestart. Zie ook hoofdstuk 8. 
 

6.8.1.4 Effecten van aanleg en beëindiging 

Bij de aanleg en beëindiging van het initiatief treedt er geen radarverstoring op. 
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7 Maatregelen en optimalisatie  
 

7.1 Op locatieniveau 

Er is tijdens de ontwikkeling van het initiatief op diverse momenten rekening 
gehouden met beperking van de milieugevolgen. De milieugevolgen hebben 
daarmee in het ontwikkelingsproces een belangrijke stempel op de uiteindelijke 
inhoud van het windpark gedrukt. 
 
Hiervoor is reeds aangegeven dat het windpark met 36 windturbines heeft 
voorkomen dat het gebied de Zuidlob zou zijn bebouwd met circa 65 kleinere 
solitaire windturbines zonder landschappelijk verantwoorde inpassing en met slechts 
een fractie van de met het initiatief te behalen energieopbrengst. 
 
Een andere belangrijke maatregel die is getroffen is die van de betrokkenheid van de 
bewoners aan het windpark. Daarmee is niet alleen een groot draagvlak in het gebied 
ontstaan (slechts 2 van de circa 65 woningen in het gebied hebben geen relatie met 
het windpark) maar is tevens bereikt dat de bewoners accepteren dat er mogelijk 
geluid- en slagschaduwhinder optreden.  
 

7.2 Op inrichtingniveau 

Bij de ontwikkeling van het initiatief op inrichtingniveau zijn diverse maatregelen 
getroffen en heeft optimalisatie van de inrichting centraal gestaan. 
Uitgesplitst naar de relevante milieugevolgen worden de maatregelen hierna 
besproken. 
 

7.2.1 Ecologie 

Om de verstoring van broedvogels in de omgeving te voorkomen zal de bouw (en 
werkzaamheden bij beëindiging) zoveel als mogelijk buiten het broedseizoen worden 
uitgevoerd in combinatie met het treffen van maatregelen waardoor de 
bouwplaatsen en de directe omgeving tijdig ongeschikt worden gemaakt voor 
broedende vogels zodat deze een alternatieve broedlocatie kunnen en zullen zoeken. 
 
Uit de inventarisaties is duidelijk geworden dat de Zuidlob vooral een functie heeft 
als foerageergebied voor een flink aantal soorten vleermuizen. Foeragerende dieren 
lopen vrijwel geen kans om in aanraking te komen met de turbines. Om dit risico nog 
verder te verkleinen is het wenselijk om ervoor te zorgen dat de vegetatie rond de 
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turbines laag blijft ( bij voorkeur <2 m). De windturbines zijn daarom op voldoende 
afstand van de opgaande lineaire landschapelementen gesitueerd. De turbines sluiten 
daarom niet aan op opgaande landschapselementen welke vleermuizen kunnen 
geleiden. Er zullen bovendien geen opgaande landschapselementen (> 2 m hoog) in 
de nabijheid van de turbines worden aangelegd. 
 

7.2.2 Landschap en archeologie 

Omdat het maaiveldniveau in de Zuidlob lichte glooiingen kent zou het gevolg van 
de aanleg van de fundering op een vaste maatvoering ten opzichte van maaiveld 
leiden tot een variatie in de rotorhoogte. Omdat de invloed van de windturbines tot 
ver buiten het gebied reikt, doet het draaien van de rotoren op wisselende hoogte 
afbreuk aan het rustige beeld. Gekozen is voor de aanleg van de fundering op een 
vaste hoogte ten opzichte van NAP waardoor ook van buiten het gebied de rotoren 
op gelijke hoogte draaien. 
 
Ten aanzien van gevolgen voor de archeologische waarden zal tijdens de aanleg het 
advies van de deskundigen worden opgevolgd. Er worden geen effecten voor 
archeologie en cultuurhistorie verwacht. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat 
binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. De 
uitvoerder van het grondwerk zal worden gewezen op de plicht archeologische 
vondsten te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de Monumentenwet 
1988, artikel 47, lid 1. 
 

7.2.3 Bodem en water 

De verhoogde aanleg van funderingen tot 1,7 meter boven maaiveld leidt tevens tot 
een beperking van de hoeveelheid grondwater dat moet worden gebronneerd en 
geloosd tijdens de aanleg van het initiatief. Naar verwachting kan het bronneren en 
lozen van grondwater geheel achterwege blijven.  
 
In verband met de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater door de aanleg van 
extra verharding, is met het Waterschap afgesproken om de wegen op afschot aan te 
leggen. Het afschot dient dan van de tocht af te liggen, zodat het hemelwater de 
natuurlijke weg naar de watergang of tocht kan gaan. Met dit ontwerp worden de 
effecten op de watersystemen beperkt. 
 

7.2.4 Geluidhinder 

In de rapportages over de onderzoeken zijn maatregelen opgenomen waarmee de 
effecten kunnen of moeten worden beperkt om te voldoen aan de normstelling. 
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Indien voor een windturbinetype wordt gekozen waarmee zonder aanpassingen niet 
aan het beoordelingskader voor geluid kan worden voldaan zullen de instellingen 
van de windturbines dusdanig worden gekozen dat wordt voldaan aan de 
voorschriften die zullen worden verbonden aan de vergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer. Daarmee wordt voorkomen dat de geluidseffecten op woningen van 
derden en het milieubeschermingsgebied voor stilte Horsterwold onaanvaardbaar 
zullen zijn. 
De te nemen maatregelen om te voldoen aan de normstelling zijn opgenomen in het 
akoestische rapport (bijlage XII). Uit de rapportage blijkt dat de gevolgen van de 
gezamenlijke drie lijnopstellingen met elk 12 windturbines bij alle 8 verschillende 
windturbinetypen voldoen aan het wettelijk kader en beleid. Bij enkele 
windturbinetypen zal bij bepaalde windturbines wel moeten worden afgeweken van 
de standaardinstellingen om een geluidreductie te bereiken.  
Het akoestisch rapport daarover: 
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In bijlage XVI zijn drie memo’s opgenomen waarin de opbrengstverliezen bij 
toepassing van de windturbinetypen Vestas V90, Acciona AW3000 en Repower 3.XM 
inzichtelijk zijn gemaakt indien moet worden voldaan aan WNC35 respectievelijk 
WNC37. De windturbine van het type Repower 3.XM veroorzaakt een maximale 
geluidbelasting van WNC36 op het stiltegebied. In tabel 11 zijn de 
opbrengstverliezen als gevolg van het terugschakelen respectievelijk stilzetten van de 
windturbinetypen opgenomen. 
 

 Energieopbrengst 
zonder maatregelen 

(totaal voor lijn 
Nijkerkerpad) 

Opbrengstverlies bij 
terugschakelen naar 

WNC37 in stiltegebied  

Extra opbrengstverlies bij 
terugschakelen naar 

WNC35 in stiltegebied 
(t.o.v. WNC37) 

 MWh/jr MWh/jr % MWh/jr % 
Vestas V90 90.454 724 0,8 6.728 7,5 
Acciona AW3000 113.367 2.573 2,2 5.817 5,3 
Repower 3.XM 97.362 0 0 16.063 16,5 

Tabel 11: energieopbrengst en opbrengstverlies als gevolg van toepassen maatregelen t.b.v stiltegebied 
  
Voor de Repower 3.XM is nog geen terugschakelstrategie bekend. Daarom kan alleen 
met toepassing van stilstand aan de norm van WNC35 worden voldaan, zie tabel 12 
en bijlage XII. 
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Tabel 12: benodigde stilstand Repower 3.XM 
 

7.2.5 Schaduwwerking en lichthinder 

Een maatregel die door de branche is doorgevoerd: de masten en rotorbladen van 
windturbines zijn standaard voorzien van een anti-reflectiecoating die voldoet aan de 
geldende norm. Er treedt daarom geen lichthinder (als gevolg van lichtschittering) 
op.  
 

7.2.6 Veiligheid 

Op grond van de geldende wetgeving en inzichten moet elke nieuwe windturbine 
die wordt gerealiseerd volgens de (internationale) veiligheidsnormen gecertificeerd 
zijn. De certificering is gericht op een veilige en betrouwbare werking van een 
windturbine en wordt verricht door een erkend onafhankelijk keuringsinstituut. Het 
windturbineontwerp wordt gecontroleerd op sterkte van de constructie, elektrische 
veiligheid, bliksemafleiding en beveiliging tegen harde wind. Ook in de praktijk 
wordt de windturbine getest. Elk onderdeel van de windturbine wordt apart 
gecertificeerd volgens het CE conformity certificate. De voorziene windturbinetypen 
zullen voldoen aan deze norm. Enkele typen zijn reeds gecertificeerd, voor de 
overige zal een certificering beschikbaar zijn voor aanvang van de 
bouwwerkzaamheden. Voor ingebruikname van het windpark zullen de 
windturbines een afnametest ondergaan. 
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Het onderstation voldoet aan de gebruikelijke veiligheidseisen. Het station zal 
worden omheind door een deugdelijk en efficiënt hekwerk om te voorkomen dat 
onbevoegden de installatie onderdelen kunnen benaderen waardoor een 
veiligheidsrisico kan ontstaan.  
 
De windturbines worden voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien 
ijsafzetting op de rotorbladen kan optreden. Daarmee worden het veiligheidsrisico 
voor personen en dieren in de directe omgeving beperkt. 
 
Tijdens aanleg (bouw) en beëindiging (sloop) zal een bouwveiligheidsplan gelden 
om de veiligheidsrisico voor werknemers en de omgeving te beperken. 
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8 Leemten in kennis en monitoring 
 

8.1 Leemten in kennis 

De milieugevolgen zijn zonder relevante leemten in kennis in beeld gebracht. 
Ten aanzien van enkele aspecten is nog geen definitief of volledig inzicht in de 
gevolgen van het initiatief. 
 

8.1.1 Landschap en archeologie 

Ten aanzien van gevolgen voor de archeologische waarden ter plaatse van de 36 
windturbines is een voorbehoud gemaakt hoewel het inventariserend veldonderzoek 
op zich voldoende informatie heeft opgeleverd. 
Voor wat betreft de archeologische waarden ter plaatse van het onderstation is nog 
geen onderzoek op de exacte locatie van de funderingen verricht. 
 

8.1.2 Radar 

Niet alle voorziene windturbinetypen zijn door het Ministerie van Defensie 
beoordeeld op de aanvaardbaarheid voor wat betreft mogelijke radarverstoring. Het 
onderzoek loopt nog. 
 

8.2 Monitoring 

Deze paragraaf geeft een aanzet voor een evaluatieprogramma. Wettelijk bestaat de 
verplichting om een evaluatieonderzoek uit te voeren. In de evaluatie wordt alleen 
aandacht besteed aan het uiteindelijk daadwerkelijk te realiseren alternatief. 
Onderzocht worden de werkelijke milieueffecten bij exploitatie van het initiatief 
omdat de verwachte effecten tijdens aanleg vanwege de beperkte omvang daartoe 
geen aanleiding geven. 
 
Indien de daadwerkelijke effecten negatiever uitvallen dan in het MER was 
voorspeld, kan het bevoegd gezag besluiten om mitigerende maatregelen te treffen. 
Op basis van de resultaten kan besloten worden om aanvullende mitigerende 
maatregelen te treffen. De volgende onderdelen zijn van belang: 
- Gevolgen voor vogels en vleermuizen in het gebied. 
- Geluidhinder ter plaatse van woningen van derden. 
- Schaduwwerking op woningen van derden. 
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Ontwikkeling beleid windenergie in de Zuidlob

De start van beleid- en besluitvorming over het project Zuidlob vondplaats op 9 februari
1998, het moment waarop een initiatiefvoorstel werd ingediend voor het plaatsen van
meerdere windturbines in één lijnopstelling langs de Gooiseweg. Het toen vigerende
provinciale Omgevingsplan bood deze mogelijkheid en enkele agrariërs zagen de
mogelijkheid van een welkome financiële aanvulling op hun (verlieslijdende) agrarische
bedrijfsvoering. De gemeente verleende echter geen medewerking aan het initiatief en drong
aan op een meer integrale benadering van de Zuidlob.

In de periode daarna zijn er meerdere initiatieven ontwikkeld in de Zuidlob.
In november 2002 lag er een initiatief voor 41 windturbines, waarvan 14 windturbines met
ashoogte 90 meter langs de Gooiseweg (2,75 MW per molen) en 27 windturbines met
ashoogte 70 meter verdeeld over drie lijnen langs de Rassenbeektocht, de Winkeltocht en de
Nijkerkerweg (2 MW per molen). Dit initiatief paste binnen het toen vigerende provinciale
Omgevingsplan en voldeed aan de bepalingen uit de provinciale Beleidsregel Plaatsing
Windturbines.
In de commissievergadering Ruimte en Wonen van 12 mei 2003 zijn de plannen nader
toegelicht. Om een goed beeld te kunnen vormen is door bureau BugelHajema een
onderzoek uitgevoerd naar de inpasbaarheid van windturbines in de Zuidlob, waarbij
geconcludeerd werd dat in het gebied maximaal 27 windturbines inpasbaar zijn. Deze
conclusie werd voorgelegd aan de Commissie Ruimte en Wonen. De commissie gaf aan dat
er verder gepraat moet worden met de initiatiefnemers, waarbij de landschappelijke
inpassing een belangrijk aandachtspunt is (1 december 2003).

Op 18 december 2003 is een verzoek ingediend om drie lijnopstellingen voor 41
windturbines te realiseren. Op 20 januari 2004 besluit het college om het planontwerp voor
de Zuidlob als pilot-project bij de provincie aan te melden in het kader van het nieuw te
formuleren provinciaal windmolenbeleid.

Op 15 december 2004 heeft het college ingestemd met de evaluatie plaatsingsbeleid
windmolens in het middengebied. Deze evaluatie is richtinggevend voor het nieuwe
windmolenbeleid in Zeewolde zoals opgemaakt wordt uit de onderstaande citaten:

- in de evaluatie wordt gesteld dat nieuwe planontwerpen tot stand moeten komen
door middel van ontwikkelingsplanologie met inachtneming van
omgevingskenmerken en wet- en regelgeving;

- door ruimte te bieden voor nieuwe technologie wordt het toepassen en investeren
hierin gestimuleerd;

- er dienen voorwaarden ontwikkeld te worden om kwalitatieve groei van het
windenergiepotentieel in Flevoland mogelijk te maken. Dit betekent groeien op een
zodanige manier dat de gevestigde windenergiebelangen en de landschappelijk



aspecten worden samengebracht, waarbij synergie tussen de verschillende belangen
kan worden bereikt;

- per gebied en per situatie zal maatwerk geleverd moeten worden in nauwe
samenwerking tussen initiatiefnemers, overheden en betrokkenen.

Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn:
- projectmatige aanpak;
- geen solitaire molens;
- goede uitlijning van lijnopstellingen;
- gelijke types en hoogte in een gebied;
- landschappelijke structuren volgen of nieuwe landschappelijke structuren vormen.

Op dat moment gelden voor de Zuidlob twee bestemmingsplannen namelijk
'Eemmeergebied' en 'Agrarisch Middengebied en Schillinkweggebied'. In beide
bestemmingsplannen wordt de mogelijkheid geboden voor het plaatsen van windturbines
met een maximale ashoogte van 35 meter, mits gekoppeld aan de agrarische bedrijfsvoering.
Dit betekende dat op dat moment het planologisch was toegestaan om naast de 7 bestaande
solitaire windturbines nog eens circa 60 solitaire windturbines op te richten in de Zuidlob.
Voor 19 solitaire windturbines aan de Nekkeveldweg in de Zuidlob waren daadwerkelijk
bouwaanvragen ingediend. Dit werd als zeer onwenselijk beoordeeld.

Provinciaal-gemeentelijke ontwikkeling Pilotproject Zuidlob

Het pilot-project Zuidlob is medio 2004 opgestart. De pilot is bij de provincie aangedragen
door de gemeente Zeewolde in samenspraak met de initiatiefnemers in de Zuidlob. Ten
behoeve van de pilot is een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit een
vertegenwoordiger van provincie Flevoland, adviesbureau Royal Haskoning, gemeente en
vertegenwoordigers van de inwoners van de Zuidlob.

Door toedoen van de besluitvorming van Provinciale Staten in oktober 2004 (moratorium op
nieuwe windturbines in afwachting van niet beleid) is het proces enigszins in het slop
geraakt. Begin 2005 hebben gemeente en provincie de volgende uitgangspunten voor de
ontwikkeling van de pilot vastgesteld:

� substantieel minder windturbines dan in de uitgangssituatie (41 molens verdeeld
over vier lijnen) met als doel om de openheid van het landschap te waarborgen;

� geen hoogtebeperking, zodat met minder windturbines hetzelfde vermogen
gegenereerd kan worden;

� het mogelijk maken van participatie van de bewoners aan de Nekkeveldweg.



Als referentiesituatie voor het gebied geldt vanaf dat moment het volgende, uitgaande van
65 bouwblokken binnen het gebied:

� het laatste initiatief voor 41 windturbines;
� de bouwaanvragen van de bewoners aan de Nekkeveldweg voor in totaal 19

windturbines;
� de bestaande 7 solitaire windturbines in het gebied;
� de mogelijkheid binnen het bestemmingsplan om bij iedere bouwkavel een

windturbine van 35 meter ashoogte te plaatsen.

Er werd een nieuwe werkgroep geformeerd, die mede is ingevuld om de bovenstaande
uitgangspunten goed te behartigen met een onafhankelijk voorzitter van SenterNovem, een
landschapsdeskundige van Royal Haskoning, een technisch windmolenexpert van ECN,
vertegenwoordigers van provincie en gemeente en vertegenwoordigers uit de Zuidlob
(exclusief Nekkeveldweg).
Deze veranderde samenstelling, waarbij twee extra experts zijn toegevoegd, heeft als reden
om zo slagvaardig mogelijk te zijn, waarbij de onafhankelijke voorzitter voorkomt dat de
provincie of de gemeente min of meer verantwoordelijk worden geacht voor het te
doorlopen proces.

Op 10 maart 2005 is de nieuwe werkgroep bijeen gekomen om een planontwerp voor de
Zuidlob op te stellen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de organisatie en beheer van
een mogelijk park. De volgende uitgangspunten werden door de aanwezige partijen gedeeld
en bij de verdere ontwikkeling van het project verder uitgewerkt:

� Gestreefd wordt naar één organisatie voor ontwikkeling en beheer;
� In de organisatie wordt ruimte ingebouwd voor deelname van alle agrariërs in de

Zuidlob;
� In de organisatie wordt ruimte ingebouwd voor ontwikkeling van andere functies

in het gebied.

Het resultaat van het ontwerp was:
1. Uitgaande van het loslaten van de hoogtebeperking is bepaald welk windturbinetype,

zowel qua techniek als qua exploitatie en investeringen, als realistisch en haalbaar wordt
geacht. Het gaat dan om windturbines met een ashoogte tussen de 105 en 120 meter met
een zelfde wiekdiameter (nominaal vermogen van 3 MW);

2. Het rendement van de referentiesituatie (41 windturbines in de Zuidlob en 19
windturbines aan de Nekkeveldweg) kan tevens gehaald worden met 36 windturbines.
Daarbij is uitgegaan van een gelijke verdeling van de opbrengst onder de participanten,
inclusief de bewoners aan de Nekkeveldweg;

3. Bij de plaatsing van de 36 windturbines in de Zuidlob zijn onder andere criteria als
hinder voor bewoners, ligging ten opzichte van stiltegebied, openheid binnen het
gebied, draagvlak bij Provinciale Staten en Gemeenteraad gehanteerd. Er zijn vele



ontwerpopties binnen het gebied doorgenomen en als beste optie kwamen de volgende
lijnen naar voren:
� lijnopstelling langs de Nijkerkerweg (Nijkerkerpad);
� lijnopstelling langs de Winkeltocht;
� lijnopstelling langs de Rassenbeektocht.
In bijlage IV is een ruimtelijke beschrijving gegeven van dit planontwerp. De
aangegeven lijn langs de Nijkerkerweg maakt daarbij een flauwe bocht, maar deze moet
als een rechte lijn gerealiseerd gaan worden.

4. De in het gebied aanwezige 7 solitaire windturbines dienen op termijn te
verdwijnen, nadat de economische levensduur is verstreken.

Achteraf beoordeeld is de samenstelling en de persoonlijke invulling van de werkgroep een
goede greep gebleken. Er was sprake van een slagvaardige, positief ingestelde werkgroep,
die in brede zin de mogelijkheden binnen de Zuidlob heeft beoordeeld en zodoende
eensluidend tot het voorgestelde planontwerp is gekomen.

Toetsend aan de uitgangspunten heeft het college het volgende over het planontwerp (voor
zover ruimtelijk relevant) geconcludeerd:

1. Substantieel minder molens dan in de uitgangssituatie
Uitgaande van 65 bouwblokken in het gebied zou dit neerkomen op 65 windturbines.
Uiteindelijk is het resultaat van de werkgroep een aantal molens van 36. Ongeveer een
halvering van het aantal mogelijke windturbines, waardoor zeker sprake is van een
substantieel minder aantal molens.

2. Geen hoogtebeperking
Er is optimaal van dit uitgangspunt gebruik gemaakt, wat tot een aantal van 36 windturbines
heeft geleidt. De stand der techniek is op dit moment (met een realistische, vooruitziende
blik) een molen met een ashoogte tussen de 105 en 120 meter met een zelfde wiekdiameter.

3. Kanttekeningen
� De exacte locatie van de opstelling van de windturbines langs de Nijkerkerweg

(Nijkerkerpad) zal het resultaat moeten zijn van een toetsing aan de geluidsnormen
in het stiltegebied Horsterwold. Dit zal bepalend zijn op welke afstand van het hart
van de Nijkerkerweg de windturbines geplaatst moeten worden. Op basis van een
indicatieve inschatting lijkt plaatsing langs de Nijkerkerweg tot de mogelijkheden te
behoren;

� De lijnopstellingen hebben relatief weinig impact op de andere functies binnen het
gebied. Ze liggen op afdoende afstand van bedrijfswoningen. Er zal nader
onderzoek moeten plaatsvinden als het gaat om de invloed op de ecologische
verbindingszone (Rassenbeektocht), het weidevogelgebied en de archeologisch
waardevolle gebieden in de Zuidlob;



� Bij het bepalen van de openheid van het gebied zijn de geplande lijnopstellingen
beoordeeld ten opzichte van de huidige opstellingen in het Open Middengebied.
Hieruit blijkt dat ten opzichte van dat gebied de openheid in de Zuidlob aanzienlijk
beter gewaarborgd blijft.

Het pilotproject Zuidlob is na het resultaat vanuit de werkgroep nader ontwikkeld door de
initiatiefnemers, de inwoners van de Zuidlob. Later is de ontwikkeling in samenwerking met
WEOM (Wind Energie Ontwikkelings Maatschappij) en NV NUON Duurzame Energie
voortgezet.






























































































































































































































