B01
gemeente Veendam

0 M GE V I N G S VERGUN NI N G (uitgebreid)
vergunningnummer: V2016.030

verzenddatum :

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam;
beschikkende op de aanvraag van:
Windpark Vermeer Mldden B.V., per adres Zuiderinslag 4-D
te: 3871 MR Hoevelaken,
ontvangen op 17/2/2016;
om op de percelen, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie N, nummers 76, 366, 367 en 265 en
plaatselijk bekend nabij de Rijksweg N33, globaal tussen de Noorderweg en de Zuidwending en
evenwijdig aan de Vosseveld te Veendam,
.,
•
•

een windpark op te richten en in werking te hebben (milieuactiviteit);
4 windturbines en één inkoopstation te bouwen (bouwactiviteit);
een werk of werkzaamheden uit te voeren (aanlegactiviteit);

Procedure
In art ikel9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet
ruimtelijke ordenin g (Wro) van toepassing is.
Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor windpark N33 gezamenlij k worden
voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ)
en daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35,
vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in
samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.
Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor windpark N33 en daarom is ook op dit besluit de
rijkscoördinatieregeling van toepassing.
De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor windpark N33
bevorderd en onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan (RIP) en de andere besluiten als volgt
voorbereid:
op 29 september 2016 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regiona le
dagbladen;
op 29 september 2016 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan Windpark Vermeer
Midden (Yard Energie) gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van vrijdag 30 september 2016 tot en met donderdag 10 november
2016 ter inzage gelegen bij de gemeente Veendam, de gemeente Menterwolde en de gemeente
Oldambt;
er zijn twee informat ieavonden georganiseerd, op 6 en 10 oktober 2016, waarbij de mogelijkheid
werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro worden dit besluit en de
andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt en doet de minister van EZ daarvan
mededeling in de Staatscouran t, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs
elekt ronische weg en eerd ere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden
persoonlijk geïnformeerd.

BESLUITEN

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, artikel 2.2, artike l 2.10, artikel 2.11, artikel 2.14 en artikel3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
bouwactiviteit (artikel 2.1, lid 1, sub a, Wabo}
overwegende dat de aangevraagde omgevingsvergunning onderdeel bouw is getoetst aan de criteria van
artikel 2.10, lid 1, van de Wabo;
dat de aanvraag in strijd is met de geldende beheersverord ening Buitengebied Veendam, maar voor
windpark N33 een RIP (in voorb ereiding) is vastgesteld;
dat artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wro bepaalt dat in
zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aa n het in voorbereiding zijnde
inpassingsplan moet worden getoetst en daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit
inpassings plan en geb leken is dat dit niet het geval is;
dat in het inpassingsplan een voorlopige bestemming is t oegekend aan de locaties waar de windturbines
zijn voorzien voor een periode van 30 jaar en dat deze omgevingsvergunning derhalve wordt verleend
voor de periode van 30 jaar, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijk bouwverordening, behoudens de
gegevens en bescheiden genoemd in de vergunningsvoorwaarden voor het onderd eel bouw (bijlage B bij
deze beschikking), welke later ingediend dienen te worden en nog nader moeten worden beoordeeld en
goed gekeurd;
dat de aanvraag voor advies is voorgelegd aan de Welstandscommissie en deze op 23 mei 2016 heeft
geadviseerd dat de aanvraag op overwegende onderdelen niet strijdig is met rede lijke eisen van welstand;
dat gelet op het vorenstaande er geen redenen zijn om de gevraagde omgevingsvergunn ing voor het
onderdeel bouw te weigeren;
milieuactiviteit (artikel 2.1, lid 1, sub e, Wabo}
dat uit milieuoverwegingen, waarvan de bevindingen als bijlage A bij deze beschikking zij n gevoegd, blijkt
dat er geen redenen zijn de omgevingsvergunning te weigeren;
dat vanwege mogelijke effecten op de flora en fauna een aanvraag op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 voor het hele plan van windpark N33 voo rafgaand aan de onderhavige
aanvraag van de Wabo-vergunning is ingediend bij de provincie Groningen;
dat mede op basis van ecologische onderzoeken een ontheffing op grond van de Flora - en faunawet is
aangevraagd voorafgaand aan de onderhavige aanvraag van de Wabo-vergunning bij het ministerie van
Economische Zaken, onderdeel Rijksdienst voor Ondern emend Nederland (RVO);
aanlegactivit eit (artikel 2.1, lid 1, sub b, Wabo}
dat de activi teit , het uitvoeren van een werk (aanleg) is aangevraagd, en dat uit archeologische
onderzoeken blijkt dat er geen archeologisch indicatoren zijn aangetroffen en dat er daardoor geen
red enen zijn de aangevraagd e om gevin gsvergunning voor deze activiteit t e weiger en;

behandeling zienswijzen
dat naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten
van de eerste fase voor windpark N33 zien swijzen over de ontwerpbesluiten naar voren zijn gebracht en
dat de inhoudelijke reacties op deze zienswijzen, voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit zelf,
in de antwoordnota zienswijzen met kenmerk 161954 70 zijn terug te vinden. Deze antwoord nota, voo r
zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, maakt onderdeel uit van het
besluit en in deze antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige
besluit aan te passen;
OMGEVINGSVERGUNN ING TE VERLENEN
VOOR EEN PERIODE VAN 30 JAAR

onder de in de bijlage B verme lde voorwaarden met betrekking tot de bouwactiviteit en overeenkomstig
de bij dit besluit behorende, door of namens hen, in de bijlage C aangegeven gewaarmerkte bescheid en .
Datum besluit:

2 8 FEB 2017

burgemeester en wethouders van Veendam,

\

S.B. Swierstra

Secretaris
A. Castelein

Betaling leges
Ingevolge de legesverordening van de gemeente Veendam bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een
omgevingsvergunning leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u separaat een factuur. De leges zijn gebaseerd op de vastgesteld e
bouwkosten, zijnde € 13.600.000,00.
Beroepsprocedure
Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht kunnen tegen di t besluit beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een
belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van
het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven
welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden
meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis· en herstelwet van toepassing is.

gemeente Veendam

Bijlage A
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1 Inleiding
1. 1

Aangevraagde activi teit

Het oprich ten van een inrichting en het in werking hebben van een inrich ting als bedoeld in ar t ike l 2.1,
lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).
De aanvraag heeft betrekking op Windpark N33 , dee lpark Vermee r Mi dden (hierna ook aangedu id met
"het Windpark" of "de inri chting "). Het Windpark bes taat uit 4 win dtu rbines, 4 kraanopste lplaats en en 1
in koopstation.
De kadastrale gegevens van de 4 windturbines zijn vermeld in de bij deze aanvraag behorende bijlage
1, in par. 2.2 in tabel nr.2.1. Deze tabel is hieronder ook weergegeven .

Windturbinenummer

Coördinaat X

Coördinaat Y

Kadastra~ll perceel

28

257129,8

57 1045,2

VOMOON 00076

29

257167,8

570586,8

VOMOON 00366

30

257208,3

570128,5

VOMOON 00367

3'1

257246.4

569670, t

VOMOON 00265

1.2

Proced ure

Ten aanzien van de activiteiten die onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen,
beschouwen wij de aanvraag tevens als een melding op grond van het Acti vitei tenbe sluit milieubeheer.
1.3

Ver klaring van geen bedenkingen

Bestemmingsplan
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bes luit omgevingsrecht (hi erna: Bor) of een bijzondere wet
categorieën van geval len aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning nie t wordt verleend dan
nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen
heeft (wgb).
Aangezien de rijkscoörd inatieregeling van toepassing is en omdat er sp rake is van een inpassingsplan
wordt aan het inpassingsplan getoetst (art. 3.35, lid 7 van de We t ruim telij ke orden ing (Hierna Wro). Er
is geen sprake van strijd met dit inpassingsplan en derhalve is een wgb van de gemeenteraad niet
nodig.
1.4

Volledigheid

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit voor de fysieke leefomgeving . De aanvraag is dan ook volledig en is in
behandeling genomen.
1. 5

Bevoegd gezag

De aangevraagde activiteiten zijn een inrichting zoal s genoemd in artikel 1. 1 van de Wet mi li eubeheer
(hierna: Wm). De aangevraagde activiteit valt onder de volgende categorieën van bij lage I, onderdeel C
van het Bor:
1 .1, onder a, inrich ti nge n waar een of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen
of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW;
beschikking milieu Windpark N33 Deelpark Vermeer Middén
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20.1, on der a, inrichtingen voor het omzetten van windenergie in mechanische, elektrisch e of
therm i sche energie.
Daarnaast is de inrichting vergunningpl ichtig op grond van bij lage I, onderdeel B, onder 1, sub b, van
het Bor.
De inrichting valt onder laatstgenoemde categori e omdat bij de mededeling al s bedoeld in artikel 7.16,
li d 1, Wm de initiatie fnemer heeft verklaard dat een milieueffectrapport (h i erna: MER) zal worden
opgesteld (artikel 7.16, lid 3, Wm).
Het MER i s opgeste ld ten behoeve van het lnpassingsplan "Windpark N33" in de gemeenten
Menterwolde, Oldambt en Veendam en ten behoeve van de onderhavige vergunningaanvraag. Het
oprichten van een Windpark is vermeld in kolom 1 van onderdeel D 22.2 in de bijlage van het Besluit
Mi Iie ueffectrapportage.
Hierdoor is er geen sprake van een vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder i, van de
Wabo, (OBM), maar van een vergunningp licht als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo.
De gemeente Veendam is het bevoegd gezag om op deze aanvraag tot omgevingsvergunning te
beslissen .

beschikking milieu'Windpark N33 Dee lpark Vermeer Midden
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2 Inhoudelijke overwegingen
2.1

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en

het in werking hebben van een inrichti ng als

bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artike l 2.14 het
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
2.2

Projectomschrijving

De aanvraag betreft het oprichten en in werking hebben van een Windpark met 4 windturbines, 4
kraanopstelplaatsen

en

1 inkoopstation.

elektriciteitskabels afkomstig van

Het

inkoopstation

is

een

klein

het Windpark worden gekoppeld aan

gebouw waar

de

het netwerk van de

netbeheerder.
De definitieve keuze voor een windturbine is nog niet gemaakt en daarom is in de aanvraag uitgegaan
van een bandbreedte zodat het uiteindelijk gekozen windturbinetype binnen deze bandbreedte moet
passen.
Er wordt daartoe in de aanvraag een bandbreedte gegeven van onder andere de maximale en de
minimale turbineafmetingen voor wat betreft de ashoogte, mastvoet, rotordiameter en tiphoogte .
Een selectie van het definitief te realiseren windturbinetype vindt later plaats op basis van vergunde
bandbreedte. Het opgesteld vermogen volgt uit deze ke uze en wordt thans, per turbine, voorzien
tussen de 3 MW en 5 MW.
In de bij deze aanvraag behorende bijlage 1, in par. 3.4 tabel nr. 3.1 zijn de bandbreedtes vermeld
voor de minimale en maximale ashoogte, rotordiameter, mastvoet en tiphoogte van de windturbine.
Zie hiervoor ook de onderstaande tabel.
Eige nschap

1\let bandbreedte
Minimaal

Maximaal

Ashoogte (boven maaiveld)

115 meter

140 meter

Aflncting mastvoet (diameter)

3 meter

19meter

Rotordiameter

11 0 meter

130 meter

Tiphoogte (ashoogte + halve
rotordiameter, boven maaiveld)

170 meter

200 meter

2.3

Toetsingskader

Toetsing oprichten en in werking hebben
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder a, van de Wabo betrokken;
met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden;
de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1, onder c, van de Wabo in acht genomen.
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.4

Ligging van de locatie

beschikking milieu Windpark N33 Deelpark Vermeer Midden
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Het Windpark Vermeer Midden ligt in het buitengebied van de gemeente Veendam. In de omgeving van
het Windpark liggen diverse woningen . De dichtstbijzijnde won ing van derd en (Noorderweg 2) lig t op
circa 675 meter afstand van de windturbin epositie nr. 28.
2.5

Bestaande toestan d van het milieu

De bestaande toestand van het milieu wordt gekenmerkt als een agrarisc h gebi ed met woningen in de
nabijheid van dit gebied. Ten oosten van het plangebied bevind en zich agrari sche g ronde n, ten
zuidwesten liggen meerdere bedrijventerreinen parallel aan de rijkswe g N33.
2.6

Grote installaties

De aanvraag omvat geen installaties die zijn genoem d in bijlage I van de Richtlijn Indu striële Emissies
(Rie). Dit betekent dat bij het opstelle n van deze omgevingsvergunning geen rekening gehouden
behoeft te worden met extra besche rming van de invloeden van het bedrijf naar de omgeving anders
dan de in deze bedrijfstypen normale en gebruikelijke milieubescherm ende maatregelen.
2. 7

Besluit MER

De voorgenomen activiteit valt onder categorie D 22.2 sub l en sub 2 van de D- lij st van het Beslui t
mi Ii eueffectrapportage .
Voor Windpark N33 is een gecombineerd milieueffectrapport (besluit-MER en projec t- MER) opgeste ld
op grond van artikel 7.2, lid 1, onder b, en lid 2, van de Wm . Het MER is opgesteld ten behoeve van
het lnpass lngsplan en de onderhavige vergunnlngaanvraag .
In het kader van de rijkscoördinatierege ling worden de procedures voor de project- en plan- rn.e. r.
gecombineerd en gelij ktijdig doorlopen.
Het MER i s als bijlage 9a en 9b en de aanvulling MER als bij lage 9c bij deze aanvraag gevoegd. De
Commissie voor de m ilieueffectrapportage (hierna: de Commi ssie rn.e.r.) heeft een bezoek gebracht
aan het geb ied waar het Windpark Ve rm eer Midden gerealiseerd wordt.
Advies Commissie m.e.r.
De Comm issie m.e.r. heeft 13 ap ril 2016 een tussentijds toetsingsadvies uit ge brac ht. De Commiss ie
m.e. r. is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat voor het vo lwaardig meew egen van het
milieubelang bij een besl ui t over de reali satie van het Windp ark. Wel doet de Commissie m.e. r. een
aantal aanbeve lingen om informatie t oe t e voegen,
De Commissie m.e.r. adviseert in het definitieve MER enkele opstellingen uit te werken ui tg aande van
plaatsing van windturbines van ci rca 4 MW, bijvoorbeeld door de gevoeligheidsanalyse uit te breiden
met een model met minder turbines.
De Commiss ie m.e. r. adviseert om de mogel ijkheden die er zijn om lichthinder door de nachtelij ke
signaalverlich ting van de turbines te beperken , in het definitieve MER nader uit te werken.
Deze aanbevel ingen zij n overgenomen en door de aanvrager in de aanvulling MER van 9 juni 20 16
Definitief concept verwe rkt.

0

In de RIE is per 1 januari 2013 opgenomen dat voor de daarin genoemde bedrijfstypen (in bijlage 1), de vergunningaanvraag moet
worden getoetst aan geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (IPPC). De RIE (Euro pese Richtlijn 2010/75/EU) verplicht
de lidstaten van de EU tot deze toets door middel van een integra le vergunning gebaseerd op de beste beschikba re technieken (BBT). De
RIE omvat bijvoorbeeld grote stookinstallaties, afvalverwerking, energieopwekking en chemische bedrijven.
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Conclusie
Het MER voldoet, mede gelet op hoofdstuk 7 van de Wet mi li eubeheer, aan de richtlijn voor he t project
m.e.r. Wij zijn van mening dat in het MER voldoende gegevens aanwezi g zijn ten aan zien van de keuze
voor het inrichti ngsalternatie f, de gevolgen voor de omgeving en de gevolgen voor het mi lieu. Uit het
MER en de daarbij behorende onderzoeken blijk t dat de aangevraagde oprichting en het in werk in g
hebben van de inrichting geen significante negatieve gevolgen he eft op de omgevin g en dat de
omgevingsvergunning milieu en bouwen verleend kan worden.
2.8

Beste beschikbare technieken

In het be lang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de
inri ch ting voor het milieu (de fysi eke leefomgeving) kan ve roorzaken, te voorkomen of, indien dat niet
mogelijk is, zoveel mogelijk -bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende
bes te beschikbare technieken (hierna: BBT~) worden toegepas t.
Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanme rking komende BBT t oe te passen. Dit beteken t
onder ande re dat door de inrichting alle passende preve ntieve maatregelen (moeten) worden getroffen
om verontrein iging van bodem, water en lucht te voorkomen dan wel te be perke n door toepass ing van
BBT, met inbegrip van maatregelen betreffende afvalpreventie en energiebesparing om aldus een hoog
niveau van bescherming van het milieu in zij n ge heel te waarborgen. Wij he bben bij de bepaling van
BBT onde r ande re gebruik gemaak t van de in de bijlag e bij de Regel ing omgevingsrecht (Mor)
opgenomen lij st met Nederlandse informatiedocumenten over BBT.
In deze bijlage is de Nederlandse Richtlij n Bodembescherm ing 2012 (NRB) opgenomen.
De uitwe rkin g van BBT vindt plaats onder de betreffende paragraaf.
2.9

Algemene regels

De inrichting waarvoor vergunn ing is aangevraagd is een type C inrichting als bedoeld in het
Activiteitenbesluit mi lieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). In het Activite!tenbesluit en de
Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Regeling) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen
inrichtingen plaats kunne n vinden algemene rege l s opgenomen. Deze voorschriften zijn direct
werkend. Dit betekent dat de voorschriften van het Activiteitenbesluit en de Regeling direct van
toepassing zijn voor (een deel van) de aangevraag de activiteiten en niet in deze omgevingsvergunn ing
mogen worden opgenomen.

De milieuregels ui t het Activiteitenbesluit en de Rege ling die van t oepassi ng zijn op de inrichting
betreffen de volgende activiteiten:
§ 3.1 .3:

Lozen

van

heme lwater dat niet afkomstig

is van

een

bodembeschermende

voorziening ;

§ 3.2.3: In werking hebben van een windturbine.

11

llllT, best besch ikbare technieken om een hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken met de meest doelt re ffende
tec hnieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting ka n veroorza ken, te voorkomen of, in dien dat
niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen- economisch en technisch haalbaar in de
bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland
of daarbuiten te verkrijgen zijn. Daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt
gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de in richting buiten gebruik wordt gesteld.
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Voor het overige is per hoofdstuk dan we l afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van
toepassing is. Dit be tekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 , 2.1 0 en 2.11 van
hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbes luit van toepassing
kunnen zijn.

Op basis van artikel 1. 10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden
geme ld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vall en
aangemerkt al s melding.

Maatwerkvoorschri ft en
Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvul l ende
maatwerkvoorschriften vas tstel len voor zover die mogelijkheid in he t Activiteitenbes luit i s aangegeven.
Er worden

in di t geval geen aanvul lende maatwerkvoorschriften vastgestel d voor genoemde

activi te iten. De voorsch ri ften ui t het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.
2. 10

Natu urbescherming

De natuurbescherming is opgenomen in de Natuu rbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en
faunawet (Ffw) en Boswet (Inmidde l s zijn deze wetten geïntegreerd in de Wet natuurbescherm ing,
we lke met ingang van 1 januari 20 17 het toetsingskader vormt) .. Deze wet kent een verbod op het
beschadigen, doden , vern ielen, verontrus ten en/ of verstoren van beschermde plan t - en diersoorten en
activi tei ten in de nabijheid van een beschermd natuurmonumenten/of een Natura 2000-gebied.
De aanvrager heeft een aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning op 1 1 februari 2016 bij
de provincie Groningen ingediend.
Omdat

de

aanvraag

Natuurbeschermingswet

1998

is

ingediend

voordat

de

aanvraag

omgevingsvergunning is ingediend, geldt er geen aanhaakplicht (conform artikel 46a, lid 1 en artikel
47a, lid l,van de Natuurbeschermingswet I 998).

Flora- en Fauna
De aanvrager heeft op 1 I februari 2016 een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet
aangevraagd bij het ministerie van EZ waardoor eveneens geen aanhaakplicht geldt.
2.11

Afvalst offen

Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 van de Wet mili eubeheer. Bij de beslissing
op de aanvraag is onder andere rekening gehouden met he t Landelijk Afvalbeheersplan. Op 24
decem ber 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerp lan (LAP- 2) van kracht geworden. LAP - 2 is het
resu ltaat van de evaluatie van het eerste LAP (2003- 2009) met onder andere extra aandacht voor
ketenbeleid.

Het LAP- 2 kent een looptijd van 2009 tot 202 1 en hierin is, in relatie tot de voorkeursvolgorde als
genoemd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer, opgenomen wat de beste beschikbare techniek is
voor verwe rking van de betreffende

afvalstof en

op welke wijze een duurzaam en

zuinig

materiaalgebruik gerealiseerd kan worden (afvalpreventie en afvalscheiding).

beschikking mili eu Windpark N33 Deelpark Vermeer Midden
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Afval scheid ing betreft het scheide n, gesche iden houden en gescheiden afgeven van afval dat zowe l
integraal al s gesche iden vrij komt. Het LAP- 2 be sch rij ft bij welke hoevee lheden afval stoffen ervan wordt
uitgegaan dat er geen fys ieke, financiële of organisatorische bele m meringen zijn om tot afval scheid ing
over te gaan. Daarbij stelt het plan dat bij gevaarlijk afval de specifieke eindverwerking de reden i s om
t ot afvalscheiding over te gaan.

In de bij lage behorende bij de Mor zijn geen BBT- documenten opgenomen met be trekk ing tot
afvalprevent ie.
Gezien de geringe hoeveelheden afvals toffen di e vrijkomen uit deze inr ichting zij n verdergaande
scheidingsmaatregelen niet noodzakelijk.
Het restafval dat tijdens onderhoud en reparatie kan ontstaan zal worden afgevoerd door de
dienstdoende monteur. In de inrichting worden geen afvalstoffen opgeslagen.
In het be lang van de bescherming van het mili eu zijn in deze besch ikking voorschriften opgenomen ter
voorkom ing of beperking van het ontstaan van afvalstoffen binnen de in ri chting. In hoofdstuk l 0 van
de Wet mil ieubeheer is opgenomen aan welke wij ze de afgifte van af valstoffen dient te voldoen.

2.12

Afvalwater

Niet verontrein igd heme lwat er wordt geloosd op het oppervlaktewate r. Op deze afvalwaterlozing die
binnen de inrichting plaatsvindt is paragraaf 3. 1.3 van het Activi teitenbesluit van toepassing.
2. 13 Bodem
De bodembedreigende activite iten bestaan uit de opslag van gevaarlijke stoffen en oliën. Deze
vloeistoffen zijn in de windturbine aanwezig en bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
kunnen deze vloeistoffen vrijkomen.
Het inwerking hebben van een windturbine is een activiteit als bedoe ld in hoofdstuk 3 waarop ook
afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit van toepass ing is. In artikel 2. 11 van afdeling 2.4 staat
zowel een nu londerzoek als eindonderzoek voorgeschreven.
Omdat er bodembeschermende voorzieningen worden toegepast is sprake van een verwaarloosbaar
r isico voor bodemverontrein iging als bedoe ld in de Nederlandse richtlijn bodembesche rming
bed rij f smatige activiteiten (NRB).
In de bij lage behorende bij de Mor is de Nede rl andse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB)
aangewezen als BBT.
Het preventieve bodembeschermingbeleid, uitgewerkt in de NRB, heeft als uitgangspunt dat - onder
reguliere bedrijfscondities -· preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten
zijn get roffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico (bodemrisicocategorie A). Het
bodem ri sico wordt vas tgest eld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoCheckl ist
(BRCL) van de NRB.
Binnen de inrichting worden geen gevaarlijke (vloei)stoffen opgeslagen.
In de hydraulische installaties van de windturbine zitten wel bodembedreigende vloeistoffen zoals
smeeroliën, vetten ed . Deze vloeistoffen zitten in de gondel c.q. windturbine en worden bij lekkage of
als ze vrijkomen bij jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden opgevange n doo r het omhul se l (gondel).
Volgens de NRB is hier sprake van een 'gesloten proces of bewerking'. Uitgangspunt bij een
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gesloten proces of bewerking is dat tijdens de gangbare bedrijfsvoering de stoffen niet buiten de
procesomhu ll ing treden . Deze gondel heeft voldoende capacite it om de to tale hoeveelhe id vloeistoffen
op te vangen. In geval er lekkage optreedt zal dit onmiddell ijk worden gesignalee rd omdat er dan
storingen optreden.
In de aanvraag is aangegeven dat voorafgaand aan de bouw een bodemonderzoek wordt uitgevoerd
naar de nu lsituatie. De resultaten van dit onderzoek worden ui terlij k drie weken voor de start van de
bouw aan het bevoegd gezag verstrekt.
Dit is niet opgenomen als voorschrift omdat het Activite itenbesluit hier rechtstreeks op van toepassing
is.
2.1 4

Ene rgie

Bij de beoo rdeli ng van de vergu nningaanvraag is reke ning gehouden met het aspect zu inig omgaa n
met energie en water. Om vast te stellen of het energiever bruik relevant is, is aangeslot en bij de
Uniforme leidraad energiebesparing gehanteerde ondergrens van 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh
elektriciteit per jaar. We merken op dat, hoewel voor deze inrichting niet van toepassing, deze
ondergrens ook is opgenomen in art. 2.15 lid 5 van het Activitei t enbesluit
Bed rijve n met een jaarlijks energieverb ruik da t lage r ligt dan deze waa rden, worden als niet energie
relevant bestempe ld.
De uniforme le idraad energiebesparing geeft aan dat indien er tussen de 25.000 m3 en 75.000 m3
aa rdgas of tussen de 50.000 kWh en de 200.000 kWh elektriciteit per jaa r verbruikt wordt, ten
minste alle energiebesparende maatregelen uitgevoerd worden die zich in vijf jaar (of minder}
ter ugverdienen .
In het aanvraagformulier is aangegeven dat het elektri citeitsve rbruik en aardgasve rbruik niet hoger is
dan 25 .000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per j aar.
In het Windpark wordt door middel van de wind energie geproduceerd. Het verbruik van energie
door het Windpark (onderdelen van de installatie zoals pompen en besturingssystemen} bedraagt
een fractie van de energie die doo r de windturbines geproduceerd wordt en daardoor vindt er netto
geen gebruik van energie plaats. Het netto energieverbruik is nul.
Gezien bovenstaande zijn ene rgiebesparende maa tregele n niet relevant.
In de aanvraag is aangegeven dat het netto energie verbruik nul is, zodat ook een
energiebesparingsonderzoek niet verplicht is.
Gezien he t bovenstaande is geen reden tot het opnemen van voorschriften voor (verdere)
energiebesparing en efficië ntie.
2. 1 5 Externe veiligheid
Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico' s bij industriële activiteiten, het
transport van gevaarlijke stoffen over weg , water, spoor, (ondergrondse) transportleidingen en
vliegve lden. Het doel van externe veil ighe id is het realiseren van een vei lige woon - en leefomgeving.
Het betreft risico's die voortkomen uit bovengenoemde activiteiten, voor zover deze stoffen als gevolg
van een voorval vrij kunnen komen .
beschikking milieu Windpark N33 Deelpark Vermeer Midden
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De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en hee ft tot doel om het risico
van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat
dergelijke ongevallen plaatsvinden door preventie te verkleinen, anderzijds door de gevolgen van een
ongeval door repressie te verkleinen.

Besluit risico's zware ongevallen
Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is per 8 juli 2015 van kracht en strekt tot
uitvoering van de zogenoemde Seveso lil-richtlijn . Het doel van dit besluit is de preventie van zware
ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn.
Bij een windturbine is geen sprake van de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
Het Brzo 20 15 is niet van toepassing op Windpark Vermeer Midden .

Besluit externe veiligheid inrichtingen
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid in richtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling
externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risicobronn en voor externe
veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de
risico's waaraan burg ers in hun leefomgeving worden blootgesteld, door activiteiten met gevaarlijke
st offen in inrichtingen, tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bere iken verplich t
het besluit het bevoegd gezag afstanden aan te houden tussen (beperkt) kwetsbare objecten en
risicovolle activiteiten. In dit besluit wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.
Windturbines zijn in het Bevi niet aangewezen als ri sicovol le inri chtingen. Het Bevi is niet van
toepassing op Windpark Vermeer Midden.

Activiteitenbesluit Milieubeheer en Activiteitenregeling Milieubeheer
Windturbines vallen onder de werking ss feer van het Activiteitenbesluit en de Activite itenreg eling). In
het Activiteitenbesluit zijn eisen voor beve iligingen, onderhoud - en reparaties opgenomen. In de
Activiteitenregeling zij n vei li gheidse isen opgenomen en de verplichting voor certificering van een
windturbine. In het Activiteitenbesluit is er voor windturbines, voor het onderwerp externe veiligheid,
geen mogelijkheid voor het stellen van maatwerkvoorschriften opgenomen.

Plaatsgebonden risico kwetsbaar object
Het plaatsgebonden risico voor een windturbine wordt bepaald aan de hand van ri sicomodellering uit
het Handboek Risicozonering Windturbines (versie 3.1, 20 14). Het Activiteitenbesluit gaat ook uit van
deze risicobenadering maar heeft de systematiek ni et dwing end voorgeschreven.
In artikel 3. 15a, lid 1, van het Activiteitenbesluit is geregeld dat het plaatsgebonden risico voor een
buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, ve roorzaakt door een windturbine of een combinatie
van windturbin es, niet hoger mag zijn dan 1Q-6 per jaar.

Plaatsgebonden risico beperkt kwetsbaar object
In artikel 3. 15a, lid 2 is bepaald dat het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen
beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, niet
hoger mag zijn dan 1o-s per jaar.

lnpassingsplan 'Windpark N33'
In het inpassingsplan 'Windpark N33' voor de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam
(Rapportnr. 212x01 096.076693_1, datum 23 december 2016) is ten aanzien van (bepe rkt) kwetsbare
objecten het volgende opgenomen .

beschikking milieu 'windpark N33 Deelpark Vermeer Midd en
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Er bevinde n zich gee n woninge n, woningen in de sfeer van de inrichting of andere kwetsbare of
beper kt kwetsbare obj ecten binnen de plaatsgebonden ri sicocon tour (PR) I 0-6 en dus ook niet binnen
de kleinere PR 1o-s contouren voor be perkt kwetsbare objecten.

Croepsrisico
Voor een wi ndturb ine of een combina tie van windturbines zijn in het Activiteitenbes luit geen
toetsi ngswaarden voor he t groepsrisico opgenomen. In de prak t ijk blij kt dat ee n windturbine of een
combinatie van windtur bines zelden of nooit to t een groe psrisico leiden . Dit komt omdat vee l
windturbines geen ongevalssce nario's kennen of denkbaar zij n waarbij 10 of meer person en
tegelijkertijd, ten gevolge van een calam i teit met een windturbine, om het leven kunnen komen.

Externe veiligheid windturbines
Er zijn risicoanalyses voor externe vei li gheid ui tgevoerd om mogelijke ex terne veiligheidsrisico's in
kaart te brengen en te beoordelen of windturbinelocaties geen ontoelaatbare verhoging van het
externe veiligheidsris ico tot gevolg hebben. De 'Analyse ext erne vei ligheid t.b.v. MER varianten' en de
'Analyse externe vei ligheid voorkeursalternati ef zijn als Bij lage BA en 8C bij deze aanvraag gevoegd.
Het MER met daarin meer uitgebreide analyses is als Bijlagen 9A en 9B bij deze aanvraag gevoegd. Als
faal freque nties voor de verschillende ongeval scenario's zij n de aanbevolen reke nwaarden uit het
Handboek Risicozonering Wind t urbines (versie 3.1, 2014) gebruikt.
In de ri sicoanalyse is als uitgangspunt een windtur bine met maxi maal uitvoe rb are afme tingen gebruikt,
zoals die in Bij lage 1, Tabe l 3. 1 bij deze aanvraag i s opgenomen. Uit de risicoanalyse blijkt dat er geen
knelpunten optreden voor wat betreft externe veilig heid. De vier windturbines 0NT 28, 29, 30 en 31)
van Windpark Vermeer Midden voldoen aan de ges telde eisen van het plaatsgebonden risico in het

Activi teitenbes luit.

Handboek Risicozonering Windturbines
Windturbines moeten aan strenge vei ligheidseise n vol doen. Mogelij ke risi co's rond een windturbine
zijn mastbreuk en het afbreken van een gondel of een blad . Het Handboek Risicozonering
Windturbines 3. 1 (2014) kan worden gezien als een praktijkrichtlijn voor het uitvoeren van een
risicoanalyse voor windturbines. In di t handboek staan aan te houden afstande n tussen wind t urbi nes
en objecten zoals woningen, industrie, leidingen en wegen. In he t kader van externe vei ligheid is het
Handboek gebruikt bij de beoordeling van diverse berekeningen voor Windpark Vermeer Midden.

Veiligheidssystemen en certificering windturbines
Ten behoeve van het voor komen dan wel zoveel als mogel ijk beperken van r isico's voor de omgeving
is in artikel 3.14, lid 5, van het Activiteitenbe sluit bepaald dat windturbines moeten voldoen aan artike l
3. 14, lid 1, van de Activiteitenregeli ng. In di t arti ke l is bepaald dat een windturbine aan de
veiligheidseisen moet voldoen die zijn opgenomen in NEN-EN-IEC 61400- 2 en NVN 11400-0.
In artikel 3.14, lid 2, van de Activiteitenregeling is bepaald dat hier in ieder geval aan voldaan wordt
indien de windturbines zijn gecertificeerd door een daarvoor geaccrediteerde instantie. Het certificaat
van de op te richten windturbines zal uiterlij k dri e maanden voor aanvang van de bouw aan het

bevoegd gezag worden overlegd. Hiermee wordt beves t igd dat een w indturbine is ontworpen voor een
levensduur van tenminste 20 jaar. De wind t urbines voldoen hiermee aan de eisen die worden gesteld
aan de materialen om de levensduur te waarborgen .
De ve ilig heidssystemen zijn zodanig ontworpen dat windturbines in alle weersomstandigheden veil ig
funct ioneren. In geval van stor ing aan een windturbine zo rgen ve iligheidssystem en ervoor dat de
windturbine stil wordt geze t.

beschikking milieu Windpark N33 Deelpark Vermeer Middén
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De werking van de ve il igheidssystemen wordt zowel autonoom door de windturbine (softwarematig) als
door de periodieke inspectie - en onderhoudsbe urten gecontroleerd. De aansturing van de wi ndturbine
vindt automatisch plaats door computersturing. Het functioneren van de windturbine en de prestatie
kan op af stand gevolgd worden en indien wenselijk bijgestuurd word en. Daarn aast kan de windturbine
handmatig

gestopt

worden

met

de

aanwezige

start/ stop -schakelaar

en

de

diverse

n oods topschakeI aars.

Veiligheidsrisico 's voorkeursalternatief
De objecten in de omgeving van windturbines in Win dpark Vermeer Midd en zijn geïdentificeerd aan de
hand van de identificat ieafst and van 6 16 meter. De identificatieafstand is berekend en vastgesteld in
Bij lage BA: 'Analyse ex terne ve iligheid t.b.v. MER varianten'.
De volgende identificatie van objecten heeft plaatsgevonden:
Gebouwen, risicovolle inrichtingen (kwetsbare en beperkt kwetsbare objecte n);
Infrastructu rele we rken (wegen, vaarwegen en spoorwegen);
Ondergrondse buisleidingen;
Bovengrondse in stallaties en inrichtingen;
Hoogs pan n ing sne twerk;
Dijklichamen en waterkeringen.

Voor deze aanvraag zijn in het kader van externe vei ligheid in Bijlage 8C: 'Analyse externe vei ligheid
voorkeursalternatief' , aanvullende berekeningen uitgevoerd. Deze berekenin gen geven inzicht in de
effecten en de hoogte van moge lij ke veiligheidsrisico's die ontstaan door pl aats ing van windturbines in
de opstelling van het voorkeursalternatief (VKA).
De windturbines in het VKA voor Windpark Vermeer Midden kennen de volgende minimale - en
maxi male afmetingen:
Max imale tiphoogte vanaf maaiveld : 200 meter;
Maximale ashoogte vanaf maaiveld: 140 meter;
Minim aleashoog t e vanaf maaiveld : 115 meter;
Maximale rotord iameter: 130 meter;
Minimale rotordiame ter: 11 0 meter;
Maximale mastvoet-diameter: 19 meter.

Uit de identificatie van objecten in Bijlage 8C, blijkt dat voldoende afstand wordt aangeho ude n tussen
windturbines en gebouwen. Ook de afstand tot andere objecten in de voorkeursvar iant (VKA) i s
voldoende. Een nadere beoordeling van bovengenoemde objecten kan dan ook ach t erwege blijven.

Windturbines in relatie tot aardbevingen
Windpark Vermeer Midden bevindt zich in een gebied waar mogelijk aardbevingen voorkome n. In
Bijlage 8D is de notitie 'Wind park N33 en aardbevingen ', opgenomen. In deze notiti e zijn de effecten
van mogelijke aardbevingen weerg even. Het optreden van aardbevingen in Windpark Vermeer Midden
' beschi kking milieu Windpark N33 Deelpark Vermeer Midden
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vergroot het ris ico niet significant. De veiligheid voor personen is niet in het geding bij falen van een
windtu rbin e als gevolg van een aardbeving.
Regeling provinciale risicokaart
Op 30 maart 2007 i s het Regis tratiebesluit externe ve iligheid in werking getrede n. Dit bes luit gee ft aan
welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Ris icoreg iste r. Indien de
inrichting valt onder één van de in het Reg istratiebeslui t vermelde categorieën, dien t de informat ie te
zijn/worden weergegeven op de ri sicokaart
Een windturbine of een Wi nd park valt niet onde r één van de in het Reg istratiebesl ui t vermelde
categorieën. Daarom zal Wind park Verm eer Midden niet worden opgenomen in het risicoreg ister.
Conclusie veiligheidsrisico's Windpark Vermeer Midden
De plaatsing van vier windturbines in Windpark Vermeer Midden leidt niet tot knelpunten voor externe
veiligheid.
Op basis van bovenstaande informatie vorm t de realisatie en werking van Windpark Vermee r Midden
geen belemmering voor ex terne veiligheid.

2. 16 Geluid
In artike l 1.11 , lid 3, onde r a, van het Ac tiviteitenbes luit staat aangegeven dat bij het melden van één
of meer wind t urbines een akoes ti sch onderzoeksrapport moet worden ingediend .
Voor

windturbines

gelden

de

regels

voor

het

akoestisch

onderzoek

vastgelegd

in

de

Activiteiten regeling milieubeheer in de artikelen 3.14a t /m 3.14e en in de bij deze regeling behore nde
Bijlage 4. Bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen miÏieubeheer, Reken- en meetvoorschrift
windturbine.
Het besche rmingsniveau tegen ge luidhinder van w indturbines is geregeld in het Activiteitenbesluit
paragraaf 3.2. 3 "I n werking hebben van een windturbine".
Voor de 4 windturbines voor Windpark Vermeer Midden i s de geluidbe lasting naar de omgeving in
beeld geb racht met het akoes tisch onderzoek,
Vermeer Midden B.V., 22 januari 2016

Onderzoek akoes ti ek en slagschad uw Windpark

I $11088 I Definitief v3

uitgevoerd door Pondera Cons ul t.

Het Activiteitenbeslu it bied t aan ee n beperkt aantal objecten bescherm ing . Het gaat om gevoe li ge
gebouwen (waaronde r woni ngen) en gevoe lige ter reinen. Het Ac ti vi t eitenbes luit slui t hierbij aan bij het
begrippenkader uit de Wet geluidhinder.
Dit

toetsingskader

geldt

voor

windtu rbin es

of

een

combinatie

van

windturbines.

Het

beschermingsniveau op de gevel van gevoe lige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van
het terrein bedraagt 47 dB Lden en 41 dB Lnighl, ten zij deze zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein. De woningen op het geluidgezoneerde " Industrieterrein Vee ndam · worden daarom
buiten beschouwing gelaten.
He t geluid van windtu rbines wordt vo lledig geregeld door de voorschriften ui t het Activitei tenbes lui t
Het Windpark Vermeer Midden maakt dee l uit van het Windpark N33 .
Dit Windpark bestaat naast Windpark Vermeer Midden, uit nog 3 inrichtingen waarbij voor elke
inrichting de ge luidbelasting af zonderl ijk en gecumuleerd is onder zocht.

beschikking milieu Windpark N33 Dee"lpark Vermeer Midden
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Toetsing
In het akoestisch onderzoek is de ge luidbelasting berekend. Daarbij is uitgegaan van een "worst case "
scenario, omdat nog niet bekend is welke type windturbine uiteinde lijk zal worden geplaatst. De in het
rapport gebruikte voorbeeldturbine heeft de hoogste geluidbelasting die het Windpark op de omgeving
kan hebben . Alle mogelijk te realis eren turbines blijven binnen deze maximale geluidbelasting.
Uit het akoestisch onderz oek is gebleken dat de hoogste geluidbelasting op de omgeving zal worden
veroorzaakt op de woning Noorderweg 2 in Veendam. Deze zal ten hoogsteLden = 45 dB en Lnight = 39
dB bedragen. Hierm ee wordt voldaan aan artikel 3.14a Activi teitenbesluit (47 dB Lden en 41 dB Lnight).

Maatwerk
Op grond van artikel 3.14a, lid 2 en lid 3 kan middels maatwerkvoorschriften afgeweken worden van
de in 3.14a, lid 1, van het Activiteitenbesluit opgenomen geluidnormen. Dit is mogelijk teneinde
rekening te houden met cumulatie van geluid als gevol g van een andere windturbine of een andere
combinatie van windturbines of in verband met bijzondere lokale omstandigheden.

Bijzondere lokale omstandigheden
Er

bestaan

geen

bijzondere

lokale

omstandigheden

di e

aanl eid ing

geven

om

middels

maatwerkvoorschriften normen met andere waarden vast te stellen.

Cumulatie
Hiervan is bij Windpark Vermeer Midden geen sprake gezien de grote afstanden tot de twee
Windparken ten noorden en 1 Windpark ten zu iden van de inrichting en de bijbehorende ge ring e
geluidniveaus.
Ook zijn er in de omgeving geen andere (solitaire) windturbines waarmee rekening gehouden dient te
worden.

Laagfrequent geluid
In het Activiteitenbesluit zijn de normen voor ge luid opgenomen. Uit onderzoeken en studies blijkt dat
laagfrequent geluid bij windturbines uitsluitend in same nhang met hoogfrequent geluid wordt gehoord
en niet afzonderlij k daarvan . Voor wat de boordeling van laagfrequent geluid verwijzen wij verder naar
de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (31 maar t 2014, kenmerk IENM/BSK2014 / 44 56 4). De strekking van deze brief is dat voor windturbines gangbare gelu idn ormen voldoende
bescherm in g bieden, ook voor laagfrequent geluid.
2.1 7 Slagschaduw
De passerende schaduw van draaiende wieken van een windturbine kan op bepaalde plaatsen en onder
bepaalde omstand igh eden een hinderlijk schaduweffect, dat wil zeggen wisseling van lichtsterkte,
veroorzaken. Bewegende slagschaduw van een windturbine op bijvoorbeeld het raam van een huis
wordt vaak als hinderlijk ervaren. De mate van hinder wordt onder meer bepaald door de frequentie
van het passeren (rotortoerental), door de blootstellingsduur en door de intensiteit van de wisselingen
in lich tsterkte. Passeerfrequenties tussen 2, 5 en 14 Hz (aantal passeringen per seconde) word en al s
meer hinderlijk ervaren dan bij lage re pas seerfrequenties.
Bij de bouw van een windturbine nabij woningen of bouw van woningen nabij een windturbine(park)
dient dan ook rekening gehouden te worden met deze slagschaduw.

Toetsingskader
Door het stellen van randvoorwaarden in mi lieurege lg eving word en omwonenden beschermd tegen
hind erlijke slagsc had uw. Voor windturbines is dit geregeld in artikel 3. 14, vierde lid, van het
be schikking mili eu Windp ark N33 Deelpark Vermeer Midd en
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Activiteitenbes luit Daarin wordt voor wat betre ft het voorkomen of beperken van slagschaduw
aangegeven dat de voorgeschreven maatregelen in de Activiteitenrege ling moeten worden toegepast.
In artikel 3.12 Activiteitenregeling wordt aangegeven dat een windturbine moet zijn voorzien van een
stilstandsvoorziening wanneer de afstand tussen de windturbine en het gevoelige object
minder is dan twaal f maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar
gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden.
Voor de toetsing is uitgegaan van een 'worst case' situatie waarbij de rotordiameter 130 meter
bedraagt. Het gebied waarbij beoordeeld moet worden of slagschaduw een rol spee lt bedraagt
daardoor 1560 meter (12 maal 130 meter). Binnen deze afstand liggen enkele woningen waardoor
nader onderzoek naar de noodzaak voor het toepassen van een stilstandsvoorziening noodzakelijk is.

Beoordeling
De schaduweffecten van het in werking zijn van de windturbines binnen het Windpark Vermeer Midden
zijn onderzocht en vastge legd in het rapport Sl1 088 I Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark
Vermeer Midden, 22 januari 2016 I Definitief v3, Pondera Consult. Dit rapport is als bijlage 5 bij de
aanvraag omgevingsvergunning gevoegd .
In het rapport wordt een grens aangehouden van 6 uu r slagschaduwhinder per jaar.
Voor de uitleg van de aangehouden 6 uur slag schaduwhinder wordt verwezen naar het rapport.

Resultaten
De jaarlijkse hinderduur is berekend bij een aantal
beoordelingsgebied . Bij twee maatgevende woningen
slagschaduwhinder op.

maatgevende
treedt

woningen

jaarlijks

meer

binnen
dan 6

het
uur

Het betreft de woning Korte Akkers 24 met 7 uur en 48 minuten en de woning Noorderweg 2 met 21
uur en 3 minuten.

Maatregelen
De overschrijding van de jaarlijkse hinderduur wordt niet door alle windturbines van het Windpark
veroorzaakt en deze kan ook als gevolg van het (nog) wijzigen van het type windturbine afnemen . Alle
type windturbines kunnen worden voorzien van een programmeerbare stilstandsvoorziening.
Wanneer de definitieve keuze voor het type windturbine bekend is, zal van deze opnieuw de
hinderduur van slagschaduw bere kend moeten worden. Wanneer dan nog steeds sprake is van meer
dan 6 uur slagschaduwhinder per jaar zullen de betreffende windturbines zoveel al s nodig worden
stilgezet zodat wordt voldaan aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
voor slagschaduwhinder. Het is daarom niet noodzakelijk om hiervoor maatwerkvoorschriften aan de
vergunning te verbinden .
2. 18 Lucht(geun
Vanuit de inrichting vindt geen emissie van stoffen, geur of fijn stof naar de lucht plaats en daarom
zijn er geen voorschriften opgenomen voor dit aspect.

Het Activiteitenbesluit is rechtstreeks van

toepassing en het beschermingsniveau wordt toereikend geacht.
2. 19

Lich thinder

In art. 3. 14 van het Activiteitenbesluit worden slagschaduw en lichtschittering geregeld. Op grond van
i neernationale

bu rgerl uchevaartregel geving

moeten

windturbines

worden

voorzien

van

obstakelverlichting in verband met de luchtvaartveil igheid .

beschikking milièu Windpark N33 Deelpark Vermeer Midden

Pagina 16 van 20

De afstand van woningen tot de windturbinelocaties is dusdanig groot dat er geen sprake is van
gangbare lichthinder, namelijk van het direct inschijnen van woonruimtes. Er is mogelijk wel sprake
van hinder in de zin van het zichtbaar zijn van de windturbinelocaties in de nacht.
Het Windpark ligt niet in een aangewezen gebi ed waarvoor het bevoegd gezag eisen heeft gesteld om
de du isternis of het donkere landschap te beschermen. Bijvoorbeeld met een beleidsregel, verordening
of bestemmingsplan.
Wij zien dan ook geen aanleiding tot het stellen van maatwerk.

2.20

Ongewone voorvallen

In de Wet milieubeheer is opgenomen (hoofdstuk 17.2) dat calamiteiten en ongewone voorvallen met
een invloed naar de omgeving onmiddellijk dan wel zo spoedig mogelijk moeten worden gemeld aan
het bevoegd gezag.
2.21

Bedrijfsbeëindiging

Op grond van artikel 5. 7, lid l, van het Bor moeten aan de vergunning in ieder geval de voor de
inrichting

in

aanmerking

komende

voorschriften

worden

verbonden

met

betrekking

tot de

maatregelen die moeten worden getroffen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen
die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd , ongedaan te maken of te
beperken. Dit voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor de volgende functie.
Aan de vergunning is een voorschrift verbonden dat bij definitieve bedrijfsbeëind iging relevant is. In de
voorschriften is onder andere opgenomen dat de in de inrichting aanwezige grondstoffen, producten
en afvalstoffen bij defini t ieve bedrijfsbeëindiging moeten worden verwijderd.
2.22

Toekomstige ontwikkelingen

In de directe omgeving van de inrichting is als toekomstige ontwikkeling de realisatie van het Windpark
Vermeer Zuid te verwachten.

2.23

Informatie algemeen

De aanvraag en de daarbij gevoegde documenten verschaffen duidelijkheid over de milieugevolgen van
de activiteiten en de toe te passen maatregelen, zodat het bevoegd gezag tot een volwaardige
milieuhygiënische toetsing kan komen en derden in staat zijn daaruit voldoende achtergrondinformatie
op te nemen.

De inrichting voldoet, met inachtnem ing van de aan de omgevingsvergunning te verbind en voorschriften, aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter bescherming van het milieu voor lucht,
bodem, water, geluid, afval, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per
milieuthema en toetsin gskaders wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen hiervoor.

2.24 Conclusie milieubeoordeling
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten en in werking hebben van een
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
beschikking mili eu Windpark N3 3 Deelpark Verm ee r Midden
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In de ze beschikking zij n de voor deze activitei t relevante voorschriften opgenomen.

beschikking milieu Wi ndpark N33 Deelpark Venhe er Midden
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3 Voorschriften
3.1

ALGEMEEN

Definities en begrippen act iviteiten milieu
Voo r de def ini ties van de begripp en wordt int egraal ve rweze n naar het ges telde in afde ling 1. 1 van het
Ac ti vitei t enbesl ui t en de Regelin g.
3.1. 1

De ge hele inrichting, inclus ief het buiten t errein, wordt schoon en ordelij k gehoude n en
verkeerd in goede staat van onderhoud.

3.1.2

Het aantrekken van insecten , knaagdieren en ander onged ierte wordt voorkomen. Zo vaak de
omstandighede n daartoe aanleiding geven, vindt doelmatige bestrijding van insecten,
knaagdieren en ander ongedi erte plaats.

3. 1.3

Inciden ten diene n voor i edere windt urbinelocati e te worden gereg i streerd en in ee n logboek
binnen de w indtu rbin e te worden bewaard. Onder inci dent en wordt verstaan mastbreuk, het
afbreken van ee n turbineb lad of de gondel, afbreken of lo sraken van t urbineonderde len en
naar be neden vallen van (kl ein e) t urbine-onderdelen en het niet in werkin g treden van een
beve iligi ng.

Bedrijfsbeëindiging
3. 1.4

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en /of beëindigen van
(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 30 dagen op de hoogte worde n
gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zij n gesteld en
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg me t het bevoegd gezag
worde n verwijderd tenzij de (delen van de) install aties in een zodan ige staat van onderhoud
worden gehoude n dat de nadelige gevolgen nie t kunnen op t reden.

3.1.5

De windturbines moeten al tijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van
calamitei t en toe gang to t de inricht ing/ins tallatie moeten hebbe n.

Windturbine
3.1.6

Uiterlijk 3 maanden voor de start van de bouw van de windt urbines moet aan het bevoegd
gezag meegedeeld worden welk type windturbines gerealisee rd wordt. Hierbij dient een
rapport te worden overlegd waarin de gelu idbe las ti ng op de gevel van gevoelige gebouwen en
waarin de slagschaduweffecte n worden weergegeven. In het rapport moet rekening gehouden
worden met cumul atieve effecten van de nabijgelegen Wi ndparken en uit het rapport moet
blij ke n dat aan het Activitei tenbes lu it mi lieubeheer en de Activiteitenregeling mili eubeheer
wordt voldaan. Dit voorschri ft laat onve rlet dat er op basis van het art ike l 1.1 0 van het
Activi teitenbesluit mili eu behee r de verp lichting geldt om veranderingen van ee n inrichting en
veranderingen van de werking van een inrich ting te melde n.

Instructies

'

beschikki ng milieu Windpark N33 Deelpark Vermeer Midden
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3.1. 7

De vergunninghouder moet de binnen de inrichti ng (tijdelijk) werkzame personen instrueren
over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van
toepassing zijnde veiligheid smaatre gelen. Er moet steeds voldoende, kundig personeel
bereikbaar en beschikbaar zijn om in geval van calamiteiten te kunne n in grijp en .

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

3. 1.8 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam
en tele foonnum mer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger)
met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden
opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de
wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3.2

3.2. 1

AFVALSTOFFEN

Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen geschiedt op ordelijke en nette wijze. Van
afvalstoffen afkomstige geur verspreidt zich niet buiten de inrichting .

3.2.2

Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen geschiedt zodani g dat geen afval in of buiten de
inrichting verspreid t wordt.

3.2 .3

(Gevaarlijke) afvalstoffen worden, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar
soort bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane
gevaarlijke afvalstoffen worden niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met
andere stoffen ve rmengd of gemengd.

beschikking milieu Windpark N33 Deelpark Vermeer Midden
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gemeente Veendam

Bijlage B

Voorwaarden behorende bij de bouwactiviteit :
van

Windpark Vermeer Mi dde n

locatie

nabij Ri jksweg N33, globaal t u ssen de Noorderweg en
de Zu idwending en eve nwij dig aan de Vosseveld te
Vee n dam.

De originele vergunning en bijbehorende bescheiden dienen op het werk
aanwezig te zijn en op aanvraag getoond te worden aan de t oezichtho uder
van de geme ente .
De gemeente dient vooraf in kennis te vlorden gesteld van het begin van
de bouwwerkzaamheden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde
rode kaartj e "Kennisgeving start werkzaamheden".
De gemeente dient na gereed komen van het bouwwerk h i ervan in kennis te
worden gesteld . Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde gele
kaartje "Kennisgeving voltooiing werkzaamheden" .
Ten minste 3 maanden voor de aanvang van de bouw dienen de volgende
gegevens en bescheiden te worden ingediend bij de gemeente ter nadere
beoorde l ing en goedkeuring :
o Sonderingen ;
o de finit ieve keuze windturbinetype , conform inpassingsplan;
o definitieve ontwerp fundatie windturbine;
o definitieve kleurstelling windturbine en mast;
o de ta illering van een eve ntuee l hekwerk en trappen ;
o een bouwveiligheidsplan.
Alle windturbines dienen van hetzelfde type te zijn, zoals vermeld in
het inpassingspl an. Met het zelfde type wordt bedoeld, de combina tie van
merk, model en ashoogte . Het windturbinetype dient dezelfde te zijn als
voor windpark Vermeer Zuid .
Ten mins te 3 weken voor de aa nvang van d e bouw dienen de volgende
gegevens en bescheiden te worden ingediend bij de gemeente ter nadere
beoordeling en goedkeuring :
o Verkeer- en vervoersplan aanlegfase;
o Bodemonderzoeksrapport ;
Alle nog in te dienen gegevens en bescheiden dienen in het Nederlands te
zijn gesteld .

1

Voordat mag worde n begonnen met de bouwwerkzaamheden dient de gemeente
te beschikken over goedgeke u rde cons tr uc~iebereke n i ngen en -tekeningen.
Op grond van de Ministeriele regeling omgevingsrech t (MOR), pa r agraaf
2 . 2, artikel 2 .7, dienen deze berekeningen en tekeninge n van de
belastingen en belas tingcombina t ies (st erkte en stabiliteit) en de
uit erste grenstoestand van al le (te wijzigen) constructieve delen van
het bouwwerk te n minste drie we ken voor u i tvoe r van de werkzaamheden te r
goedkeuring bij de gemeente t e worden ingediend . Met de
bouwwerkzaamheden mag pas worden ges ta rt, wanneer deze constructieve
berekeningen en -tekeningen zijn goedgekeurd door de gemeentelijke
constructeur .
Met het bouwen mag ni et Zl J n begonnen , voordat door de gemeente de
rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op he t bouwterrein zijn uitgezet e n
het straatpeil is uitgezet. Hiertoe dient voortijdig contact te worden
opgenomen met de gemeente .
De gemeente dient vooraf in kennis te worden ge ste ld van :
o Ontgravingswerkzaamheden ;
o Het inb reng en van funderingspal e n;
o Grondverbeteringswerkzaamheden ;
o De aanvang v an he t storten van het beton ;
Hiervoor ku nt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente of
melden via info@veendam . nl .
Het bemalen van b ouwputten , leidingsleuven en andere tijdelijke
ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag n iet leiden tot een
zodanige wijz i ging van de grondwaterstand dat g e vaar kan ontsta an voor
de veiligheid van belendingen.
Bouw- en/of sloopwerkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat
tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en/of sloopafval deugdelijk wordt
gescheiden.
He t is nad ru kkelijk verboden bouwmaterialen te plaatsen o p de openbare
weg . Bouwkranen en dergel ijk materieel dienen zodanig te worden
opgesteld dat er geen belemmering optreedt voor het verkeer, één en
ander in overleg me t de toezichthouder van de gemeente .
Tijdens de bouw dien t het terrein waarop wordt gebouwd , grond wordt
o ntgraven of dergelijke werkzaamheden worde n verricht, te worden
a fg escheiden indien gevaar of hinder t e duchten is, tenzij de
toezichthouder van de gemeente dit niet nodig acht.
Tijdens de bouw d ienen alle vei l igheidsmaatregelen te worden genomen om
he t bouwen en alles wat daarmee in verband staat op een veilige wijze te
laten plaatsvinden.
Binnen een jaar na ommekomst van de ins tandhoudingstermijn van 30 jaar
van deze vergunning dienen de bovengrondse d e len en de fundering tot ten
minste 1 meter onder het maaiveld t e worden verwijderd.

2

gemeente Veendam

Bijlage c

De hieronder genoemde stukken maken onderdeel uit van de (ontwerp)beschikking
Windpark Vermeer Midden:

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4a
Bijlage 4b
Bijlage 4c
Bijlage 4d
Bijlage 5
Bijlage 6a
Bijlage 6b
Bijlage 6c
Bijlage 7
Bijlage Ba
Bijlage 8b
Bijlage Be
Bijlage 8d
Bijlage 9a
Bijlage 9b
Bijlage 9c
Bijlage lOa
Bijlage lOb
Bijlage lOc
Bijlage lOd
Bijl age lOe
Bijlage 11
Bijlage 12
Bijlage 13a
Bijlage 14
Bijlage 15

Toelichting op de aanvraag
Machtigingsformulier Windpark Vermeer Midden B.V.
Uittreksel Windpark Vermeer Midden B.V.
Overzichtstekening Windpark N33
Situatietekening Windpark Vermeer Midden
Detailtekeningen Windpark Vermeer Midden
Aanzichten windturbine en gondel
Onderzoeken akoestiek en slagschaduw
Bureauonderzoek archeologie
Verkennend booronderzoek turbinelocaties
Verkennend en karterend onderzoek turbinelocaties
Vooronderzoek bodem
Onderzoek externe veiligheid (MER)
Risicoanalyse hoogspanning (MER)
Onderzoek externe veiligheid VKA (MER)
Analyse Windpark N33 en aardbevingen
Milieueffectrapport (MER) Windpark N33
Milieueffectrapport (MER) Windpark N33- Bij lagen
Aanvulling MER
Technische specificaties Siemens SWT 3.2 -113- Ashoogte 115m
Technische specificaties Vestas Vl26- Ashoogte 137m
Palenplan fundering
Aanvulling technische gegevens voorbeeldturbine Enercon E115
Aanvulling technische gegevens voorbeeldturbine Enercon E126
Ontvangstbevestigingen NB en FFwet
Voorbeeldsonderingen omgeving
Tekeningen inkoopstation
Aanvulling aanvraagformulier uitvoeren werk of werkzaamheden (aa nleg)
Nota aanvullingen deelpark Vermeer Midden
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