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18. Externe Veiligheid 

Kwaliteit Handboek 

18.1 Windturbines vallen onder het Besluit Omgevingsrecht, hierna: Bor, categorie B inrichtingen 

waarop het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, hierna: Activiteitenbesluit, van 

toepassing is. Voor de beoordeling van externe veiligheidseffecten gaat het om paragraaf 3.2.2. Artikel 

3. 1 Sa bevat regels omtrent het plaatsgebonden risico voor buiten de inrichting gelegen kwetsbare 

objecten. Voor de berekening van dit risico wordt veelal uitgegaan van het Handboek Risicozonering 

Windturbines, hierna: Handboek. Het Handboek bepaalt aldus of aan artikel 3.15a wordt voldaan. De 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau, hierna: NRD, geeft aan dat het windpark moet voldoen aan de 

algemene randvoorwaarden die gelden voor alle windparken. Eén van de voorwaarden die genoemd 

wordt is het Handboek uit 2013. 

18.2 Reclamanten achten de kwaliteit van de normen met de concrete toepassing in dit windpark, uit 

dit Handboek in redelijkheid onhoudbaar en betwisten daarom de waarborging van de externe veiligheid. 

Een rapport van een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van externe veiligheid, bevestigt deze 

zorg: "In de praktijk blijkt dat bij de uitvoer van risicozoneringen zoals beschreven in het HRW op diverse 

punten onduidelijkheid bestaat over de toe te passen methodiek. Dit signaal komt van advies- en 

ingenieursbureaus, bevoegd gezag, omwonenden en andere belangengroepen. Er is i.v.m. de 

complexiteit van nieuwe voorgestelde methodieken in het HRW veel benodigde additionele informatie 

nodig. Deze dient correct en volledig beschikbaar te zijn, en juist gehanteerd te worden in EV-analyses. 

Het HRW is op belangrijke punten multi-interpretabel. Juist dat laatste is een oorzaak waardoor fouten 

optreden. Wat mist in de huidige situatie (toepassing van het HRW) is een eenduidig en helder/duidelijk 

interpretabele methodiek, met heldere rekenparameters en goed toegelichte rekenmethodieken. Op 

onderstaande punten bestaat onduidelijkheid over de methodiek in het HRW in relatie tot de toepassing 

ervan in het MER."469 

Faalrisico 

18.3 Door deze onduidelijkheid over de toepassing van de methodiek in het Handboek zijn de 

faalrisico's onbepaald en vooralsnog objectief onbepaalbaar. De externe veiligheid kan niet worden 

gewaarborgd met onzorgvuldige inschattingen, zodat het bestreden besluit herroepen dient te worden. 

18.4 Het exacte windturbinetype is tot op heden onbekend. 470 Hierdoor is niet of moeilijk vast te 

stellen wat het faalrisico is. Het MER gaat uit van de maximale werpafstand die het Handboek hanteert, 

zonder het zwaartepunt van het turbineblad van het type windturbine hierbij te betrekken, aangezien die 

nog niet bekend is. Uit diverse passages van het Handboek blijkt dat de gebruikte gegevens verouderd 

zijn en niet goed toe te passen op de huidige stand der techniek en omvang van de, in het bestreden 

469 NRG Risk management Consultancy, L.P.M. Duisings, 23238/ 16.137318 C&S/LPD/RJ16.137318 C&S/LPD/RJ final, 
13 april, 2016, hierna: NRG. 

470 lnpassingsplan, p. 11. 

LW/N33081116 

0004 

521 van 694



-Li & Van Wieringen 
Advocaten en Belastingadviseur 

besluit gebruikte, windturbines. Zij zijn in strijd met de wettelijke houdbaarheidsbepaling van twee jaar. Dit 

bevestigt het Handboek in een paar passages: "De faalcijfers voor windturbines in het Handboek (2005) 

zijn gebaseerd op gegevens van 30.000 bedrijfsjaren van windturbines tussen 0 en 1300 kW in de 

periode 1984 - 2000. Van de 30.000 bedrijfsjaren hadden ruim 24.000 bedrijfsjaren betrekking op de 

vermogensklasse tussen 51 en 300 kW. Deze vermogensklasse ligt ver onder de tegenwoordig 

gebruikelijke windturbinevermogens van één tot enkele MW. De faalcijfers zijn hierdoor gedateerd en 

liggen buiten het toepassingsbereik. Bovendien zijn hierin veel gegevens van prototypen verwerkt. 

Momenteel worden juist veel windturbines met een vermogen van minimaal 2 MW geplaatst. Bij het 

bouwen van moderne windturbines wordt steeds meer aandacht besteed aan veiligheid. In de studie naar 

faalfrequenties is onderzocht of de faalfrequenties van moderne windturbines afwijken van de 

faalfrequenties die in het Handboek van 2005 zijn gehanteerd. Nieuwe faalstatistieken van moderne 

windturbines moeten uitwijzen of - en zo ja, hoeveel - de faalkansen daadwerkelijk kleiner zijn."
471

; 

"Opvallend is dat faalgegevens van windturbines niet centraal worden bijgehouden: er bestaan geen 

(openbare) wetenschappelijke databases die incidenten met windturbines of windturbineonderdelen 

registreren. In het Handboek (2005) hebben zowel ISET (lnstitut für Solare Energiesystemen) uit 

Duitsland en EMD (Energie- og Miljodata) uit Denemarken data aangeleverd voor het bepalen van de 

faalfrequenties van bladen, masten, rotors en gondels. Van deze databases kon geen gebruik gemaakt 

worden bij het opstellen van nieuwe faalfrequenties, aangezien zowel EMD als ISET (nu IWES van 

Fraunhofer) geen database met incidenten van windturbines meer hebben."; "DNV KEMA heeft 

verschillende windturbinefabrikanten benaderd om mee te werken aan de update van de faalfrequenties. 

Belangrijke fabrikanten voor de Nederlandse markt zijn benaderd via het Ministerie van l&M, via NWEA 

en zijn uiteindelijk ook allemaal rechtstreeks door DNV KEMA benaderd. Van twee fabrikanten zijn 

faalgegevens verkregen. Dit zijn representatieve fabrikanten in Nederland met windturbines in de MW

klasse van het type dat momenteel veelvuldig in Nederland wordt geplaatst. Opgemerkt wordt dat DNV 

KEMA de fabrikantendata heeft verkregen onder de voorwaarde van vertrouwelijkheid, de gegevens 

mogen niet rechtstreeks gepubliceerd worden."; "De fabrikanten hebben voor bladbreuk, mastbreuk en 

gondel/rotorafworp opgegeven hoe vaak falen is voorgekomen en in hoeveel turbinejaren. De faalcijfers 

voor windturbines die DNV KEMA van fabrikanten heeft gekregen zijn gebaseerd op gegevens van 

ongeveer 47.000 bedrijfsjaren tussen 2001 en 2010 voor windturbines van 1,5 MW tot 3 MW."
472 

In het 

onderhavige geval windpark N33 is vooralsnog opengelaten van welk windturbinetype sprake zal zijn. 

Slechts duidelijk is, dat het Voorkeursalternatief gebruik maakt van windturbines in de 3 tot 5 MW klasse. 

18.5 Aldus gaat het Handboek uit van een onjuist en onvolledig risico van bladbreuk bij de huidige 

turbines. Het miskent hiermee het daadwerkelijk, overal erkend en wereldwijd onmiskenbaar bij 

grootschalige windparken praktisch al ondervonden en op die wijze objectief bewezen risico en 

klaarblijkelijk groot gevaar voor de externe veiligheid. 

471 Handboek Risicozonering Windturbines, 3°, geactualiseerde versie mei 2013 en Herziene versie 3.1, hierna: HRW, 
Bijlage A onder 2.1. 

472 HRW, Bijlage A onder 2.1.1. 
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18.6 Bovendien: "Eén van de fabrikanten gaf aan dat bladbreuk bij de wortel van het blad nauwelijks 

meer voorkomt en dat vooral tippen afbreken. Deze fabrikant heeft daarom tipafworp als aparte categorie 

gedefinieerd. Onder "tippen" werden ook grotere bladdelen verstaan, i.e. als het blad niet in zijn geheel 

afbreekt heeft de fabrikant dat onder tipafworp gedefinieerd. Het is niet mogelijk om in te schatten welk 

deel van tipafworp onder bladafworp verstaan zou kunnen worden en welk deel daadwerkelijk tipafworp 

betreft. Wanneer alle getallen van tipafworp als bladafworp worden gerekend, komt de faalkans 

significant hoger uit dan de waarde die in het Handboek genoemd wordt. In het Handboek wordt bij het 

scenario bladafworp geen faalfrequentie van afworp van tippen meegenomen. In deze update is bij de 

berekeningen daarom alleen bladafworp meegenomen, zoals de fabrikant dat heeft gedefinieerd. "
473 

De 

conclusie luidt dat de faalfrequentie van bladbreuk kwalitatief wordt beoordeeld als: " (") in de orde van 

grootte van het Handboek (2005)." Dit is onjuist en ontoereikend naar de huidige en komende turbines 

binnen de bandbreedte van het inpassingsplan met MER en vergunningen. 

18. 7 De update van faalfrequenties is op dit punt onvolledig. Doordat het afbreken van ' tippen' niet 

wordt gekwalificeerd als bladbreuk is er geen sprake van een objectieve analyse. Gezien het formaat van 

de ' wieken' zal een breuk van een deel van het blad per definitie een potentieel risico voor zijn omgeving 

vormen. 474 Het is dan ook niet begrijpelijk waarom de fabrikant een 'tip-breuk' niet kwalificeert als 

bladbreuk. Mocht er geen sprake zijn van een bladbreuk, is het afbreukrisico onvolkomen. Het afbreken 

van delen van het blad vormt een gevaar voor de externe veiligheid. Dit is niet betrokken in het faalrisico. 

De externe veiligheid is onvoldoende gegarandeerd. Dit is uiterst onzorgvuldig gelet erop dat in 

Nederland nog niet eerder zijn geplaatst onderhavige, extreem hoge turbines en grootschalige 

opstellingen in veelvoud dichtbij elkaar en vlakbij vastgoed en bewoond gebied. 

18.8 Cirmagazine, een toonaangevend tijdschrift over Continuity, lnsurance & Risk formuleert het als 

volgt: "With an estimated 700,000 blades in operation globally, there are, on average, 3,800 incidents of 

blade failure each year. While the frequency of such incidents and their severity varies significantly from 

country to country, blade incidents can cost in the order of US$1 million to resolve and there is a clear 

industry imperative to ensure that these failures are kept to a minimum."
475 

Uitgaande van driebladige 

windturbines zijn dat per jaar gemiddeld 3800 defecten op 233.333 windturbines. Dat komt er in de 

praktijk op neer dat één op de 61 turbines per jaar defect raakt. Op 35 windturbines zoals bij onderhavig 

park het geval is, is dat een serieus en niet te verwaarlozen reëel risico. Daarbij is duidelijk dat het risico 

groter is naarmate de turbines ouder worden. Dus de materiaalmoeheid die kan optreden bij de 

wisselende belasting van de as en de wieken een steeds grotere rol kan gaan spelen. Vooral gezien de in 

de regio voorkomende aardbevingen. Daarnaast is gebleken van grondverzakkingen tot wel 15 

centimeter, welke ook een grote invloed kunnen hebben op de materiaalmoeheid en extra belasting op de 

windturbines.476 Kortom, er is sprake van een risico dat naar reële verwachting althans met een aan 

473 HRW, Bijlage A onder 2.1.4. 
474 Bij een draaisnelheid van 20 omwentelingen per minuut is de tipsnelheid bij een diameter van 120 meter (lengte wiek 

= 60 meter) 450 km/u. De valduur op 200 mis 9 sec" dus de werpafstand is dan theoretisch ongeveer 1100 meter. 
475 'New study examines wind energy risk mitigation', http://www.cirmagazine.com/cir/New-study-examines-wind-energy

risk-mitigation.php, augustus 2014. 
476 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/165844Nerzakkingen-landbouwgrond-niet-veroorzaakt-door-gaswinning. 
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zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat toenemen naarmate de turbines groter worden en langer 

staan. 

18.9 Afgelopen jaren hebben in Nederland al veel en verschillende, extreem gevaar zettende 

incidenten met windturbines plaatsgevonden, zoals: 

Mei 2008. Een rotorblad van 23 meter lang en 3000 kilo zwaar breekt af en belandt aan de 

andere kant van de weg, de N245; 

Mei 2009. Een wiek van een windmolen is op de snelweg A6 bij Lelystad gevallen. Volgens 

eigenaar Nuon is het onbekend hoe het circa twintig meter lange wiek heeft kunnen afbreken; 

December 2010. Scheuren in wieken windmolens Eemshaven. Het is onduidelijk wat de oorzaak 

is van de scheurtjes; de windmolens zijn nog maar drie jaar oud; 

Oktober 2013. Op Windpark Piet de Wit van Coöperatie Deltawind aan de Mariadijk te 

Ooltgensplaat ontstond door onbekende oorzaak brand in de machinekamer. Er vielen twee 

doden te betreuren; 

December 2014. In het IJsselmeer bij Medemblik is een windmolen beide wieken kwijtgeraakt. 

Metaalmoeheid is de oorzaak; 

December 2015. Windturbines Noordoostpolder stil na afbreken deel rotorblad; 

Januari 2016. In Vlissingen-Oost is een windmolen op hol geslagen. Volgens de Veiligheidsregio 

Zeeland werkte de rem niet meer waardoor de turbine veel te hard draaide. 

Bovendien is een lijst van branden in windturbines te geven477
: 

Op 27 december 2015 vliegt een windmolen in de buurt van Coevorden in de brand. Doordat de 

brand ontstond in de gondel, kan de brandweer door de hoogte de brand niet blussen. 

Op 9 mei 2016 vliegt een windturbine in het Duitse Ahaus-Graes, over de grens bij Winterswijk in 

de brand. Omdat de brand op grote hoogte woedt kan de brandweer de brand niet blussen en 

kon de brandweer slechts voorkomen dat de brand zich niet uitbreidde. 

In het Duitse Melstrup, vlak over de Nederlandse grens, is eveneens een windturbine in de 

brand gevlogen. De brand ontstond ook hier in de gondel, waardoor de brandweer wederom niet 

de brand kon blussen. Brandende (delen van de) rotorbladen vielen naar beneden en brandden 

op de grond volledig af. 

Ook op 28 augustus 2016 is bij het Duitse lsselburg een windmolen volledig afgebrand. Nog 

geen 5 uur na het ontstaan van de brand was de windmolen al twee rotorbladen kwijtgeraakt. 

Ook bij deze brand kon de brandweer niets anders doen dan de brand gecontroleerd laten 

afbranden, omdat de brand in de gondel was ontstaan en de brandweer als gevolg van de 

hoogte de brand niet kon blussen.478 

477 http://www. tubantia. nl/reg io/achterhoek/forse-brand-in-wi nd molen-aha us-te-hoog-om-te-blussen-1 . 600017 5 en 
http://www.westerwoldeactueel.nl/2016/07/07/windmolen-brandt-in-lathen/ en 
http://www.gelderlander.nl/reg io/achterhoek/aalten/g rote-windm olen-brandt-volledig-uit-1 . 6304 711 en 
http://112schagen.nl/2016/07 /30/wind molens-in-slootdorp-vliegen-in-bra nd-onderzoek-naar-oorzaak/. 

478 https://www .youtube.com/watch?v=LxHfrAzZifc&feature=youtu.be. 
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18.10 Uit bovenstaande incidenten blijkt hoe gevaarlijk het is als er brand uitbreekt in een windmolen. 

De brandweer kan de brand niet blussen vanwege de hoogte en de rotorbladen vallen zo goed als altijd 

naar beneden. Daarnaast is uit onderzoek van experts gebleken dat alle windmolens in Nederland niet 

(voldoende) brandveilig zijn.479 De windmolens zijn voor de brandweer vaak slecht bereikbaar en door de 

hoogte is de brandweer vaak niet in staat om de brand te blussen. Om de een of andere reden is de 

oorzaak van de brand vaak onbekend, waardoor geen maatregelen kunnen worden genomen om dit 

soort branden grotendeels te voorkomen. Het is wel duidelijk wat voor enorme desastreuze gevolgen dit 

kan hebben voor de omgeving van de windturbine. 

18. 11 Niet alleen in Nederland doen zich bovengenoemde gevaren zich voor. Het betreft ook ernstige 

berichtgevingen uit het buitenland waar, in tegenstelling tot hier, al ruim ervaring is opgedaan met alle 

nadelen, risico's en serieuze, significante effecten van grootschalige wind op land situaties. Vele video's 

online bevestigen de extreem gevaar zettende situatie van gebrekkige windturbines.
480 

Een veilige 

leefomgeving in het gebied van windpark N33 kan niet worden gewaarborgd. Op de foto's hierbij is 

zichtbaar wat de enorme afmetingen zijn van de rotorbladen en kan men wel inschatten wat de 

desastreuze gevolgen zijn wanneer zo'n rotorblad op de weg, het spoor, een woning of op een risicovolle 

inrichting terecht komt. 

479 http://www.nu.ni/binnenland/3621040/windmolens-in-nederland-niet-brandveiliq.html. 
480 Zie bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=-Y JuFvjtMOs; https://www.youtube.com/watch?v=CgEccqROq

o&feature=youtu.be; https://www.youtube.com/watch?v=OChtr76jJyA&feature=youtu.be; 
http://youtu.be/WXXXiSnQ82s; http://youtu.be/S41 lteibh9U; http://youtu.be/X2-aPCEpBko; 
http://youtu.be/1 R31 p1q14SU; http://youtu.be/wJBF19Vj-w4; https://youtu.be/wfzqlxMEoBq; 
https://www.youtube.com/watch?v=sPG6qRPdjOw&feature=youtu.be. 
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18.12 Na het afbreken van wieken in het IJsselmeer komt minister Kamp in antwoord op vragen uit de 

Tweede Kamer met het bericht dat er overleg wordt gepleegd met de windsector om ongelukken te 

voorkomen. Hij benadrukt dit geval als een unieke oude windmolen en stelt dat: "nieuwe windmolens 

door het ontwerp veiliger zijn". Minister Kamp heeft in zijn brief onvoldoende onderbouwd welke turbines 

het hier concreet betreft en dat er in de toekomst minder incidenten zullen plaatsvinden. Totdat de 

minister met goed onderbouwde rapporten komt, kan men er niet van uitgaan dat de in bestreden besluit 

begrepen windturbines veiliger zijn. 

18.13 Een geraadpleegd deskundigenrapport beschrijft dat de faalfrequenties in het MER niet juist zijn 

onderzocht. Uit het rapport blijkt het volgende: "Het Handboek Risicozonering Windturbines stelt op pg.8: 

"Voor situaties die buiten de reikwijdte van dit Handboek vallen, kunnen aanpassingen aan de 

rekenmethodiek besproken worden met het RIVM. Het RIVM heeft hiervoor het 'Protocol aanpassing 

rekenmethodieken externe veiligheid' opgesteld. Dit protocol schrijft voor hoe faalfrequenties kunnen 

worden afgeleid uit statistiek of op basis het analogon principe." In het Externe Veiligheidsonderzoek is 

niet aangetoond dat de faalfrequenties die het Handboek hanteert ook gelden voor aardbevingsgevoelige 

locaties in Nederland, terwijl aangenomen mag worden dat door aardbevingen de faalfrequenties hoger 

worden. Juist omwille van de aardbevingsgevoeligheid van het plangebied wordt verwacht dat de 

faalfrequenties van de breuk van het windturbineblad, het omvallen van de windturbine door een 

mastbreuk, het naar beneden vallen van de gondel en/of de rotor en kleine onderdelen hoger zijn dan 

waarvan voor Nederland gemiddeld wordt uitgegaan. Liquifactie/verweking van de grond is een locatie 

specifiek effect van aardbevingen (zie 9.2) dat tot hogere faalfrequenties kan leiden. In de externe

veiligheidsonderzoeken, noch in de toelichting op RIP wordt toegelicht dat - ondanks de te verwachten 

hogere faalfrequenties - de uitgangspunten van het Handboek ook gelden in onderhavige, 

aardbevingsgevoelige situatie. Om er zeker van te zijn dat de juiste faalfrequenties worden gehanteerd 

had vanuit voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsbeginsel is appellant van mening dat bij het RIVM het 

"Protocol aanpassing rekenmethodieken externe veiligheid" had moeten worden gevolgd."481 

Groepsrisico 

18.14 In het MER is geen verantwoording gegeven van het groepsrisico. Dit is naar de mening van 

reclamanten een tekortkoming. Deskundigen onderkennen het belang om een verantwoording te geven 

van het groepsrisico, hoewel dit volgens het Handboek geen verplichting is: "Het Handboek 

Risicozonering Windturbines stelt op pagina 9 dat het groepsrisico vanuit het Activiteitenbesluit géén 

beoordelingskader is voor windturbines. Op grond van het Activiteitenbesluit behoeft geen 

verantwoording voor het groepsrisico te worden afgelegd, maar er kan wel op dit aspect ingegaan worden 

in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing482
. In het Handboek Risicozonering Windturbines op 

pagina 14: "Een windturbine geldft als een risico verhogend object, en bij bestemming moet dus rekening 

gehouden worden met een mogelijke plaatselijke verhoging van het PR van de buisleiding op (beperkt) 

481 Lievense CSO" 
482 Besluit van 4 oktober 201 O tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit 

omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines), Staatsblad 2010, 749. 
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kwetsbare objecten in de nabijheid. Hierbij geldt dus dat door plaatsing van de wind turbine het (nieuwe) 

PR van de buisleiding op een kwetsbaar object binnen de grenswaarde van 1 o-6 moet blijven. Voor 

beperkt kwetsbare objecten wordt de richtwaarde van 10-5 aangehouden." Overeenkomstig het gestelde 

op pagina 16 van het Handboek Risicozonering Windturbines gaat het Groepsrisico (GR) over de impact 

van een calamiteit met veel dodelijke slachtoffers tegelijk. Er geldt voor het bevoegd gezag een 

verantwoordingsplicht. In de motivering dienen de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot 

beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst meegenomen te worden." In de toelichting op het 

RIP is in het geheel niet ingegaan op de toename van het groepsrisico; ook niet op de toename van het 

groepsrisico van de buisleidingen vanwege de plaatsing van de windturbines. Gelet op de omvang van 

risico-toenames en het gestelde in [12] wordt een afweging van het groepsrisico wel noodzakelijk 

geacht."483 

Werpafstand en Effectafstanden 

18.15 Reclamanten achten door bovengemelde onduidelijkheid over de toepassing van de methodiek 

in het Handboek dat de werp- en effectafstanden onzorgvuldig zijn. Afbreken van de gehele of delen van 

de wiek, brand in de machinekamer en defecte remmen brengen voor reclamanten een onaanvaardbaar 

risico met zich mee. Het bereik van een defect, strekt zich uit tot meer dan één kilometer. Zo zijn er 

ongelukken bekend waarbij een wiek 1400-1600 meter ver vliegt omdat de monteur de rem verkeerd had 

afgesteld en een blad met extra kracht wordt weggeslingerd.484 Ook zijn er langs de grens tussen 

Coevorden en Schoonebeek, bij slechts een matige wind, brokstukken van een afgebrande turbine op 

een afstand van ruim 1200 meter op een woning gekomen.
485 

Niet ondenkbaar is dat de smeulende 

resten van turbines, woningen in brand kunnen zetten. En natuurkundig staat vast dat een afgebroken 

wiek of gondel met een bandbreedte van 10-30 meter, een onevenredige kracht ontwikkelt, in het 

bijzonder bij het doorrollen op de grond met enorme effecten van vernietiging en vernieling. Te vergelijken 

met een rijdende auto die zijn wiel verliest waarbij het wiel zodanig doorrolt en dit wiel een 

onvoorstelbare, verwoestende kracht ontwikkelt. 

18.16 Deskundigen daarover: "Voor het verkrijgen van de juiste invloedssfeer van een WTG dient de 

maximale worpafstand te worden berekend. Deze is afhankelijk van de correcte invoerparameters van de 

windturbine en het correct modelleren of berekenen van de worpafstand van een afgebroken blad. Het 

hanteren van de invoerparameters (bladlengte en ligging van het zwaartepunt, en te hanteren toerental) 

brengt verwarring met zich mee: 

Het nominaal toerental is volgens het HRW [2] dat toerental, waarbij het maximale nominaal 

vermogen wordt geleverd (rpm max). Een WTG kan tijdens afregelen echter kortstondig een 

hoger toerental hebben. Het risico en de trefkans bij dit toerental worden niet beschouwd. In de 

praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van het 'gemiddelde' nominale toerental, waardoor de 

worpafstanden minder ver zijn; 

483 Lievense CSO. 
484 https://youtu.be/XHMcJT3Sg68. 
485 http://www.dvhn.ni/drenthe/Brokstukjes-molen-belanden-op-dak-21110219.html. 
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De overtoeren situatie dient berekend te worden door toepassing van 2x maximaal nominaal 

toerental (rpm max). tenzij de leverancier een alternatief toerental opgeeft waarbij bladbreuk 

optreedt (sterktebreuk). In de praktijk blijkt dat de door de leverancier van de windturbines op 

verschillende manieren worden gebruikt bij de berekeningen van de worpafstanden; 

De ligging van het zwaartepunt van het blad wordt niet consistent berekend. Voor de bepaling 

van deze parameter dient de zwaartepuntsafstand (gemeten vanaf de bladflens) van het blad 

vermeerderd te worden met de straal van de rotornaaf. Deze parameter heeft veel invloed op de 

werpafstand en invloedssfeer het scenario bladworp. "486 

18.17 Dit bevestigt dus de reële en onder de concrete omstandigheden objectief gerechtvaardigde 

vrees van reclamanten dat de werpafstand onzorgvuldig tot stand komt ingevolge het Handboek. 

Hoogstwaarschijnlijk naar wat reclamanten nu (algemeen) bekend is bevinden zich meer kwetsbare 

objecten binnen de effectafstand dan voorzien, dit leidt tot een onaanvaardbaar risico voor de externe 

veiligheid. 

18.18 Met betrekking tot het effectgebied mist een wezenlijk onderdeel in het MER en het Handboek 

waardoor een onzorgvuldige inschatting van het effectgebied is gemaakt: "Convolutie is niet impliciet 

beschreven in het HRW. Convolutie speelt een belangrijke rol bij de trefkansbeschouwing van 

bovengrondse objecten (bijvoorbeeld de te realiseren uitbreiding van de stikstofinstallatie, het 

hoogspanningsnetwerk, de biogashouder op het terrein van RWZI, het nieuw te bouwen ziekenhuis ten 

noordwesten van Scheemda en zie verder de bovengrondse risicovolle objecten genoemd onder het 

kopje 'industrie', red.). Convolutie houdt rekening met de bladgrootte bij de berekening van de trefkans 

van een bovengronds object. In het voorliggende MER is dit niet beschouwd. Dit levert een onjuiste 

inschatting (te optimistisch, te laag) van de trefkansen van bovengrondse objecten op. Bij de 

beschouwing van werpafstanden/effectafstanden van een bladworpscenario wordt in eerste instantie van 

een puntvormig geworpen zwaartepunt uitgegaan. Een blad heeft in realiteit dimensies (breedte en 

lengte), die niet slechts tot een punt zijn terug te voeren: 

486 NRG. 

Een blad van een WTG is het meest solide bij de aanhechting tussen blad en naaf, en wordt 

lichter naar de bladtip toe. Het zwaartepunt is op 1/3e van de bladlengte van een WTG-blad 

aangenomen (een gangbare aanname, al stelt het HRW 35% voor); 

De breedte van een blad varieert van minder dan een meter (bij de tip) tot enkele meters (4-5 

meter) bij het breedste deel; Deze breedte dient voor bovengrondse objecten sowieso te worden 

meegenomen in een faalkansanalyse; 

Indien een bovengronds object zou falen bij treffen door het zwaartepunt (op 1/3° bladlengte), 

dan faalt het object ook indien het door de bladwortel getroffen wordt. De minimale bladlengte 

die bij de werpafstand opgeteld dient te worden is daarmee 1/3" van de bladlengte; 

Bij een conservatieve aanname, dat een bovengronds object faalt bij ieder treffen door een blad, 

onafhankelijk ervan welk deel van het blad, dient 2/3e van de bladlengte bij de werpafstand te 

worden opgeteld. 
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18.19 Het niet beschouwen van convolutie, leidt tot een onjuiste en onderschatting van de EV risico's. 

Dit dient opnieuw geanalyseerd te worden. Dit geldt voor alle bovengrondse objecten, die door een 

windturbineblad kunnen worden getroffen. "487 

18.20 Niet verrassend is dan ook dat in andere landen met ruimere effectafstanden wordt gewerkt. Zo 

heeft Denemarken een grens van vier maal de ashoogte.488 Dat betekent in het geval van een 

windturbine met een ashoogte van 123 m een afstand van bijna 500 meter. Dit rechtsvergelijkend 

onderzoek is relevant waar het om externe veiligheid gaat. De normen in Nederland zijn klaarblijkelijk 

onder een maat die zorgvuldig is en van de overheid als toezichthouder verwacht kan worden. 

18.21 Maar ook binnen Nederland worden verschillende, onderling afwijkende normen gehanteerd. 

Sinds 15 januari 2016 geldt in de provincie Noord-Holland een minimale afstand tot gevoelige 

bestemmingen, zoals woningen, van 600 meter. De (gewijzigde) art. 32 lid 4 sub g PRV luidt: "De 

windturbines op minimaal 600 meter afstand worden geplaatst van gevoelige bestemmingen en in geval 

van bijzondere lokale omstandigheden normen als bedoeld in artikel 3.14a, derde lid, van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer worden vastgesteld conform de daarvoor gestelde voorschriften in de 

Provinciale Milieuverordening Noord-Holland." Ter toelichting ter zake: "Met de wijziging van artikel 32 lid 

4 sub g PRV op basis van variant c wordt teruggegrepen op artikel 32 lid 4 sub g PRV zoals opgenomen 

in de ontwerp PRV, waarbij de afstand tot gevoelige bestemmingen wordt vergroot van 500 naar 600 

meter. Deze optie wordt juridisch houdbaar geacht en is waarschijnlijk Raad van State proof aangezien 

de ruimtelijke onderbouwing van de 600 meter is gebaseerd op een goed woon- en leefklimaat ingekleed 

vanuit zowel een geluids- externe veiligheids- als een slagschaduwperspectief. "
489 

Geluidsnormen, 

externe veiligheidsnormen en slagschaduwnormen zijn normen die worden toegepast op alle windparken. 

Deze aanpassing door de provincie Noord-Holland geeft een trend aan ter zake de inkleding van 

veiligheidsnormen bij windturbines ter bescherming van een goed woon- en leefklimaat. Onduidelijk en 

onbegrijpelijk is dat het Handboek deze normen niet overneemt, en het lnpassingsplan zich hieraan niet 

als vanzelfsprekend houdt. Bovendien, de rechtszekerheid brengt mee dat een uniforme normering 

aangehouden wordt. Vooral met betrekking tot wezenlijke onderwerpen, zoals de externe veiligheid, die 

de veiligheid van burgers waarborgt. 

18.22 Het RIVM bevestigt deze afstand van 600 meter: "Het falen van een windturbine kan behalve op 

de plaats van de windturbine zelf ook daarbuiten nog schade berokkenen doordat een rotorblad breekt en 

weggeslingerd wordt. De maximale afstand waarover een afgebroken bladtip kan worden weggeslingerd, 

is ongeveer 600 meter. Hierbij is uitgegaan van een 3MW windturbine met een masthoogte van 120 

meter en een toerental dat twee keer zo hoog is als normaal (32 in plaats van 16 omwentelingen per 

minuut). Bij normale omwentelingssnelheid bedraagt de maximale werpafstand voor een 3MW 

487 NRG. 
488 Bosch & Van Rijn, 'Zijn Nederlandse normen soepeler dan in het buitenland?'; 

http://www. windunie. nl/Documents/Nederlandse%20normen%20vs %20buitenlandse%2020130212. pdf. 
489 Statenvoordracht Implementatie amendement A22-2014. 
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windturbine ongeveer 200 meter. "490 Echter, aangezien zowel de masthoogte als wieklengte significant 

groter of langer zullen zijn in komend plan, respectievelijk 132 en 114 meter, is aannemelijk dat de 

werpafstand ook groter is. Bij gebrek aan wetenschap daaromtrent ontkennen reclamanten dat de 500 

meter norm toereikend is. 

18.23 Vestas schrijft in het handboek voor onderhoudsmonteurs: 'Verblijf niet binnen een straal van 

400m (1300ft) van de turbine tenzij het echt nodig is. Als u een werkende turbine vanaf de grond moet 

inspecteren, ga dan niet onder de rotors staan maar observeer de rotor vanaf de voorkant.''
491 

Onduidelijk en onbegrijpelijk is waarom deze norm wel voor medewerkers van Vestas aangenomen 

wordt, terwijl er binnen die norm hier sprake is van bewoning en andere kwetsbare objecten. 

Reclamanten eisen dat er in deze geen onderscheid wordt gemaakt naar Vestas medewerkers en andere 

mensen. 

18.24 Met betrekking tot ijsafzetting, bepaalt het Handboek dat een windturbine niet in werking mag 

worden gesteld indien een zodanige ijslaag is afgezet op de rotorbladen dat door loslatend ijs de 

veiligheid voor de omgeving in het geding is. Bij moderne windturbines wordt door middel van 

ijsdetectiesystemen de windturbine automatisch stilgezet bij ijsvorming op de rotorbladen. Pas na visuele 

inspectie wordt de windturbine weer aangezet. Tijdens de stilstand is het mogelijk dat het ijs van de 

rotorbladen naar beneden valt. Afvallend ijs wordt dus niet weggeslingerd omdat de windturbines door het 

detectiesysteem worden uitgeschakeld. 492 Reclamanten betwisten de kwaliteit van het ijsdetectiesysteem 

in dit geval, en vragen zich af of, en in hoeverre er verzekerd is dat er daadwerkelijk tot stilzetten wordt 

overgegaan. Ook vragen ze zich af hoe deze visuele inspectie in zijn werk zal gaan. Het MER noch het 

inpassingsplan bevat een clausule met een voorwaardelijke verplichting jegens initiatiefnemers die 

hiertoe verplicht. Reclamanten wijzen op het gevaar dat rondvliegende ijspegels kunnen hebben. Dit mag 

niet onderschat worden en moet dus in acht worden genomen. 

18.25 Met betrekking tot de werpafstand merken deskundigen, waarbij reclamanten nog het volgende 

op: "In de MER-onderzoeken worden andere (kleinere) afmetingen gehanteerd dan in de aanvraag van 

de omgevingsvergunning, terwijl de MER-onderzoeken wel als onderbouwing voor de aanvraag 

omgevingsvergunning worden gehanteerd. Onderstaand een voorbeeld: 

490 RIVM, 'Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden, update 2013, p. 39. 
491 http://docs.wind-watch.org/vestasv90-100 safetymanual.pdf. 
492 MER, p. 199. 
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Hoogte Aanvraag MER-onderzoek 
omgevingsvergunning EV- bijlage 8a, 
bijlage 1, pg. 13 pg 3 

Bijlage 8c, pg. 
30 

Maximale tiphoogte vanaf maaiveld 200 meter 198.5 meter 

1 
Maximale ashoogte vanaf maaiveld 140 meter 135 meter 

Maximale rotordiameter 130 meter 127 meter 

Hogere turbines en grotere rotordiameters leiden tot meer risico's dan kleinere turbines en rotorbladen. 

De maximale afmetingen van de windturbines waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd 

leiden derhalve tot meer risico's dan is beschreven in de MER-onderzoeken. In combinatie met de 

vaststelling dat in het MER slechts een beperkt afstandsoverschot (red.) is om te kunnen voldoen aan het 

gestelde in het Handboek Risicozonering Windturbines is niet uit te sluiten dat invulling van het windpark 

conform de omgevingsvergunning in strijd is (red.) met het Handboek Risicozonering Windturbines.(".). 

De werkelijke afstand tussen Windturbine 17 en NAM-leiding is 177 m. De veilige afstand voor het vallen 

van een omhoog staand enkel rotorblad is 169 m bij een ashoogte van 135 men 174 m bij een ashoogte 

van 140 m. In het laagste geval is er slechts 3 m afstandsoverschot. Voor het vallen gondel geldt 

hetzelfde: bij een ashoogte van 135 m is de veilige 168 men bij een ashoogte van 140 m 173 m. Mede 

gelet op diverse andere invullingsvrijheden in de globale omgevingsvergunning is het voldoen aan 

Handboek risiconormering Windturbines niet gegarandeerd."493 

Kwetsbare objecten 

18.26 In het Activiteitenbesluit staat vermeld dat binnen de PR 106 geen kwetsbare objecten, zoals 

woningen mogen staan (art. 3.15a lid 1 Activiteitenbesluit) en dat binnen de PR 105 geen beperkt 

kwetsbare objecten mogen staan (art. 3.15a lid 2 Activiteitenbesluit). Deze contouren worden in het 

Handboek omgezet in een bepaalde afstand in meters. In het Handboek wordt uitgegaan van de 

maximale werpafstand bij nominaal toerental voor de PR 106 contour. Voor de twee varianten in het MER 

zijn deze afstanden voor de PR 106 contour vastgesteld op 219 meter respectievelijk 195 meter. De PR 

105 contour is niet hoger dan een halve rotordiameter (63,5 meter respectievelijk 57 meter). Het MER 

houdt deze afstanden dan ook aan als toetsafstanden waarbinnen zich geen (beperkt) kwetsbare 

objecten, zoals woningen, ziekenhuizen etc. mogen bevinden. 

18.27 Zoals hierboven beschreven gaan reclamanten op grond van bevindingen van deskundigen uit 

van grotere werpafstanden en faalrisico's dan het MER en het Handboek. Volgens reclamanten zouden 

dus een groter aantal woningen en andere (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PR 106 contour vallen. 

Deze kwetsbare objecten zijn echter niet geïnventariseerd, omdat het MER uitgaat van de (onzorgvuldig 

berekende en verouderde) werpafstanden van het Handboek. Doordat deze woningen niet zijn 

493 Lievense CSO. 
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meegenomen in de externe veiligheidsanalyse lopen veel bewoners van woningen die in feite binnen 

deze contour vallen, een groot gevaar en kan de externe veiligheid niet worden gewaarborgd. 

18.28 Art. 3.15a Activiteitenbesluit stelt in lid 1 dat het Plaatsgebonden Risico (de PR contour) voor 

een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object niet groter mag zijn dan PR 106
. In de Nota van 

Toelichting wordt daarbij opgemerkt dat wanneer een windturbine op een perceel is gevestigd en zich 

tevens een woning op dat perceel bevindt, deze woning binnen de inrichting valt en de PR 106 contour 

dan ook niet voor deze woning geldt. Het MER gaat in paragraaf 6.1 uit van het feit dat deze contour niet 

geldt voor alle initiatiefnemers, waaronder grondeigenaren vallen, maar ook andere betrokkenen die 

helemaal geen windturbine op hun perceel hebben. Dit is niet in overeenstemming met de definitie die het 

Activiteitenbesluit aanhoudt ten aanzien van woningen die in de sfeer van de inrichting zijn gelegen en 

deze woningen moeten dan ook worden getoetst aan de externe veiligheidsrisico's. Met name de woning 

aan de Jan Kokweg 1A zal dan zeker problemen opleveren. 

18.29 "Op pagina 12 van het ontwerpbesluit van Vermeer Zuid en Vermeer Midden is het volgende 

geconcludeerd: "Er bevinden zich geen woningen, woningen in de sfeer van de inrichting of andere 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour (PR) 10-6 en dus ook 

niet binnen de kleinere PR 10-5 contouren voor beperkt kwetsbare objecten." Onduidelijk is waar deze 

conclusie op is gebaseerd. In ieder geval blijkt uit figuur 2.1 van bijlage 8c van de aanvraag dat 

sfeerwoningen zijn gesitueerd binnen de identificatieafstand van de windturbines. Deze sfeerwoningen 

zijn niet in getekend op deze figuur. Elders in bijlage 8c, noch in overige onderdelen van de aanvraag, is 

ingegaan op de ligging van deze sfeerwoningen in relatie tot de identificatieafstand, noch tot de PR=10-5 

en PR=10-6 contour. Met de beschikbare informatie heeft de vergunningverlener zich derhalve niet op het 

standpunt kunnen stellen dat er geen sfeerwoningen binnen de PR=10-5 en PR= 10-e zijn gesitueerd."494 

18.30 Uit bovenstaande blijkt dat een aantal woningen niet is meegenomen in de beoordeling of aan 

de wettelijke normen van het Activiteitenbesluit is voldaan, terwijl dit wel had moeten gebeuren. 

Reclamanten stellen dat de veiligheid met betrekking tot deze woningen niet gewaarborgd is en het 

besluit niet in stand kan blijven. 

Hoogspanningsverbindingen 

18.31 Door deelgebied Noord loopt een dubbele hoogspanningsverbinding. Een verbinding is 220 kV 

(Meeden - Delfzijl) en de andere is 380 kV (Meeden - Eemshaven). Verder loopt door deelgebied zuid 

een hoogspanningsverbinding van 110 kV (Veendam - Kraanlanden en Meeden - Veendam). De 

hoogspanningsverbinding die door deelgebied Noord loopt, kruist ook nog eens de buisleidingen van de 

Gasunie en de NAM. Bovendien lopen parallel aan de gasleidingen van de Gasunie, 4 

hoogspanningskabel (ondergronds, Meeden - Gasunie Scheemdakabel) door het deelgebied Noord. 

494 Lievense CSO. 
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18.32 In de Voorkeursvariant (VKA)495 staat een aantal windturbines in de buurt van deze 

hoogspanningslijnen. Het inpassingsplan stelt dat zich geen windturbines binnen de toetsafstand 

bevinden zoals deze door TenneT zijn afgegeven. 496 Het inpassingsplan is gebaseerd op het MER welke 

uitgaat van 219 meter als toetsafstand voor de varianten 1 en 3 en 195 meter aanhoudt voor de varianten 

2, 4, 5 en 6.497 Deze afstanden zijn gebaseerd op de generieke werpafstand van de 

voorbeeldwindturbines die het MER aanhoudt. Echter, het HRW stelt dat indien nog niet bekend is welk 

type windturbine gerealiseerd zal worden, de maximale werpafstand op 245 meter moet worden 

vastgesteld. 498 Bovendien is bij de aanvraag van de omgevingsvergunning een vrije zone opgenomen 

van 15 meter, waarbinnen de windturbine verschoven mag worden. 

18.33 Voor het overleg met TenneT of deze akkoord gaat met de te plaatsen windturbines, is relevant 

welk type windturbine geplaatst zal worden, zoals het HRW zelf beschrijft.499 Over het aspect of TenneT 

akkoord gaat met bepaalde posities van windturbines en afstanden kan dus nog geen uitsluitsel over 

worden gegeven. Er kan in het inpassingsplan dus ook nog geen conclusie worden getrokken ten aanzien 

van het feit of een voldoende afstand is gewaarborgd tussen de te plaatsen windturbines en de 

hoogspanningslijnen en masten. 

18.34 Met bovenstaande afstand van 245 meter kan in ieder geval worden vastgesteld dat voor een 

aantal windturbines de minimale afstand van 245 meter niet wordt gehaald. Allereerst staat WT N33-27 

op een afstand van 219 meter van de hoogspanningslijn richting Eemshaven - Meeden en die van 

Meeden - Delfzijl.500 Voorts staat WT N33-32, anders dan het MER aangeeft, op een afstand van slechts 

217 meter van hoogspanningsleiding Ommelanderwijk-Veendam (zie bijlage 3). Hetzelfde geldt voor WT 

N33-06 (222m), 11 (228m), 15 (227m) en 21 (241 m). Al deze genoemde windturbines staan dus dichter 

dan 245 meter op het hoogspanningsnetwerk. Dit heeft als gevolg dat de externe veiligheid van de 

windturbines met betrekking tot het hoogspanningsnetwerk niet kan worden gegarandeerd. Hier valt ook 

onder dat de kans groot is dat de leveringszekerheid van het hoogspanningsnetwerk in gevaar zal 

komen, wat voor een grote, maatschappelijke en economische ontwrichting kan zorgen. 

18.35 TenneT geeft voorts aan dat wanneer windturbines worden geplaats op een afstand die 

overeenkomt met de maximale werpafstand bij nominaal toerental, zij deze afstand aanvaardbaar acht. 

TenneT neemt daarbij de maximale werpafstand bij nominaal toerental over, zoals deze in het HRW 

wordt beschreven. 501 Hierboven hebben reclamanten reeds beschreven dat de maximale werpafstanden 

in het HRW onzorgvuldig, verouderd en daarmee niet realistisch zijn. 

18.36 Met betrekking tot de leveringszekerheid volgt nog uit een door reclamanten onderschreven 

deskundigenonderzoek: "Inzake de leveringszekerheid elektriciteit wordt in de MER het volgende 

geconcludeerd: "Voor de uiteindelijke opstelling (inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten) wordt in overleg 

495 Milieueffectrapportage (MER), p. 256 en inpassingsplan, p. 38. 
496 lnpassingsplan, p. 49. 
497 MER, p. 216 en 217. 
498 HRW, p. 50. 
499 HRW, p. 50. 
500 MER, Bijlage 8C, p. 23. 
501 MER, Bijlage 8C, p. 22. 
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met TenneT nader bekeken of er en wat het effect is van windturbines op de leveringszekerheid. Nadere 

informatie is te vinden in bijlage 8b." In de toelichting op het inpassingsplan, noch in de aanvragen om 

omgevingsvergunningen wordt ingegaan op de leveringszekerheid van hoogspanningsleidingen."502 

18.37 Op pagina 24 van bijlage 8C komt het MER tot de conclusie dat verdere analyse niet is 

benodigd, omdat alle windturbines voldoen aan de toetsafstand van 219 meter. Deze conclusie is 

derhalve onzuiver en onjuist, omdat er ten eerste moet worden uitgegaan van een afstand van 245 meter 

en er ten tweede wordt uitgegaan van minder hoge werpafstanden dan reclamanten voorstaan. De 

externe veiligheid, waaronder de leveringszekerheid is dan ook zeker niet gewaarborgd met betrekking 

tot het hoogspanningsnetwerk. 

Ondergrondse transportleidingen 

18.38 Calamiteiten van ondergrondse leidingen met gevaarlijke stoffen kunnen leiden tot explosies en 

fakkelbranden met grote omvang. Ex art. 11 

18.39 In het te realiseren windpark N33 liggen diverse transportleidingen van de N.V. Nederlandse 

Gasunie (Gasunie) en van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De leidingen, alsmede de 

installaties, zijn te beschouwen als zeer vitale infrastructuur, waarmee grote economische 

leveringszekerheid en tevens externe veiligheidsbelangen zijn gemoeid. 

18.40 Het MER hanteert een afstand tussen de buisleiding en de windturbine die gelijk is aan de 

generieke maximale werpafstand. Deze is 195 meter respectievelijk 219 meter. Zoals onder het kopje 

'werpafstanden en effectafstanden' is beschreven, gaan reclamanten uit van grotere werpafstanden dan 

het MER. Op basis van deze grotere werpafstanden kan worden vastgesteld dat een groter aantal 

windturbines de buisleidingen kunnen doen falen. 

18.41 Uit het MER blijkt verder dat er bij de varianten 1 en 6 zich een woning binnen de effectafstand 

van een ondergrondse/bovengrondse transportleiding bevindt. 503 De effectafstand is de afstand tot waar, 

bij breuken of lekken, de kans op overlijden nog slechts 1 % procent bedraagt. Binnen deze effectafstand 

is de kans op overlijden als gevolg van falen van de buisleiding dus groter dan 1 %. Het MER gaat hier 

echter uit van een onjuist criterium. Uit het BevB blijkt namelijk dat er binnen de PR = 106 contour zich 

geen kwetsbare objecten mogen bevinden en dat daar ook geen risico verhogende objecten, zoals 

windturbines mogen worden geplaatst (art. 11 BevB). Het MER gaat uit van een effectafstand van 1 % wat 

niet in overeenstemming is met het BevB. Een effectafstand van 1 % komt neer op een kans van 1 op de 

100 dat een persoon komt te overlijden terwijl de 106 contour inhoudt dat deze kans slechts 1 op 100.000 

mag zijn, waardoor de afstand vanaf de buisleidingen dus groter wordt. 

18.42 Verder geeft het MER geen onderbouwing tot waar de effectafstand reikt. Het MER volstaat 

louter met het noemen van twee woningen die zich binnen deze effectafstand bevindt, maar noemt niet 

wat de afstand is van die effectafstand en waarom de andere woningen zich dus niet binnen die 

502 Lievense CSO. 
503 MER, p. 214. 
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effectafstand bevinden. In noot 80 wordt slechts opgemerkt dat de effectafstanden in overleg met de 

Gasunie zijn aangeleverd ten behoeve van het MER. De onderbouwing van de effectafstanden is om die 

reden niet te controleren en daardoor kan geen conclusie worden getrokken met betrekking tot de externe 

veiligheid waardoor deze niet gewaarborgd kan zijn. Reclamanten houden vast aan wat zij inzichtelijk 

maken in bijgevoegde risicokaarten. 504 

18.43 Het MER analyseert vervolgens of een windturbine in de nabijheid van het gedeelte van de 

buisleiding staat, waar de woning zich binnen de effectafstand van de buisleiding bevindt. In dat geval 

kan door het falen van de windturbine de buisleiding tevens falen en kan het falen van de buisleiding 

gevolgen hebben op de woning die zich binnen deze effectafstand bevindt. Windturbine 1-13 en 

windturbine 6-35 staan op een afstand van 185 meter respectievelijk 180 meter van de buisleiding. 

Omdat de specifieke werpafstand van de Enercon E-126 141 meter is, ligt deze buisleiding buiten de 

specifieke werpafstand bij nominaal toerental van de windturbines, aldus het MER. Ook het omvallen van 

een windturbine levert geen gevaar op volgens het MER, omdat de buisleiding verder weg staat dan 177 

meter (masthoogte + 2/3" bladlengte). Deze afstand is een advies van de Gasunie. Reclamanten achten 

dit advies niet in overeenstemming met de externe veiligheid. Uit het HRW blijkt dat men moet uitgaan 

van de tiphoogte van de windturbine. Uit bijlage BA, pagina 4, tabel 1.1., valt af te leiden dat de tiphoogte 

van deze windturbine 198,5 bedraagt. Ook als men uitgaat van een lagere klasse (3-5 MW) bedraagt de 

tiphoogte 180 meter. Ook in dat geval staan deze windturbines dus wel degelijk te dicht op de buisleiding 

en kan zich een gevaarlijke situatie voordoen, wanneer deze windturbines omvallen en het falen van de 

buisleiding veroorzaken. Bovendien is de toestemming van de eigenaar van de buisleiding vereist, indien 

een windturbine binnen de toetsafstand van de buisleiding gepland staat. Uit het inpassingsplan blijkt niet 

dat er toestemming door de NAM of Gasunie is gegeven. 

18.44 In het VKA is de WT N33-1 op een grotere afstand geplaatst van de buisleidingen, maar deze 

afstand komt neer op zo'n 200 meter, wat gezien de gevolgen, geen afdoende afstand is om de enorme 

schadelijke gevolgen bij een ongeval voldoende te voorkomen, zoals hierboven beschreven. 

Reclamanten gaan namelijk, zoals reeds beschreven, uit van grotere werpafstanden dan het MER. 

18.45 In het te realiseren windpark lopen verschillende ondergrondse buisleidingen van de Gasunie en 

van de NAM. Dwars door het deelgebied noord (boven Meeden) loopt langs dezelfde weg van de leiding 

van de Gasunie, ook een stikstofleiding van de Gasunie die de stikstoffabriek bij Zuidbroek verbindt met 

de stikstofopslag bij Heiligerlee.505 Dit zorgt voor een domino-effect en cumulatie van risico's indien in dat 

gebied windturbines zullen worden geplaatst. 

18.46 In de voorbereiding van de plannen voor het windpark N33 is tevens voorgesteld om boven de 

A7 een variant te plaatsen. Zo heeft de gemeente Menterwolde door een extern bureau een variant 7 

aangedragen, in de vorm van een ' wolk' boven Meeden. Deze variant is destijds afgewezen - naar 

reclamanten begrijpen -, omdat op die locatie teveel leidingen bij elkaar lagen. Dit geldt echter net zo, zo 

niet meer voor de windmolens in deelgebied noord, zo volgt uit bovenstaande. Door deelgebied noord 

504 Bijlagen bundel Externe Veiligheid 
505https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/04/Gasunie Kwantitatieve%20risicoanalyse%20stikstofleidingen.pdf. 
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loopt in ieder geval een buisleiding van de Gasunie voor aardgastransport, een buisleiding voor stikstof 

(N2) en een buisleiding van de NAM. Een windturbinepositie tussen nr. 13 en 14 is om deze reden ook 

weggelaten uit deelgebied noord. 506 

18.47 Daar komt nog bij dat in het MER niet de ondergrond is meegenomen in de analyse. De 

buisleidingen worden in zekere mate beschermd door de grond boven de buisleiding, maar de mate van 

bescherming is afhankelijk van de dichtheid en hardheid van de grond boven de buisleiding. In het gebied 

waar windpark N33 wordt gerealiseerd is er sprake van 'slappe klei', wat zorgt voor een zachte en 

gemakkelijk doordringbare ondergrond.507 Door deze zachte grond boven de buisleidingen zal het risico 

op falen van de buisleiding dus groter zijn, als gevolg van een rotorblad dat de buisleiding of de 

bovengrond raakt. Om die reden achten reclamanten de (externe) veiligheid van de windturbines in 

combinatie met de vele buisleidingen die het plangebied rijk is, niet gegarandeerd. Daaronder valt tevens 

dat de leveringszekerheid niet kan worden gegarandeerd. 

18.48 Voorts stelt het MER dat specifieke berekeningen kunnen worden gemaakt die inzicht kunnen 

geven in de optredende effecten, als het windturbinetype en de opstelling bekend zijn. De conclusies die 

in het bestreden besluit worden getrokken ten aanzien van de risico's met betrekking tot ondergrondse 

buisleidingen zijn voorbarig, omdat het windturbinetype nog niet bekend is. Ook dit zorgt voor een 

onvoldoende betrouwbare analyse met betrekking tot de externe veiligheid van het windpark en om die 

reden kan de externe veiligheid met betrekking tot ondergrondse buisleidingen niet worden 

gegarandeerd. 

18.49 Bovendien is op 12 oktober 2012 de Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld. Deze 

Structuurvisie geeft aan langs welke hoofdverbindingen nieuwe buisleidingen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen gelegd kunnen worden. Deze Structuurvisie is tevens geldig in het deelgebied noord 

van het windpark N33. Dat betekent dat er zich in de omgeving van windmolens buisleidingen kunnen 

bevinden of kunnen gaan bevinden die gevaarlijke stoffen vervoeren. Deze extra risicovolle dimensie is 

niet in het MER meegenomen en mede daarom achten reclamanten de externe veiligheid in de omgeving 

van het windpark niet gewaarborgd. 

18.50 Al de bovengenoemde punten doen reclamanten concluderen dat met betrekking tot de 

ondergrondse buisleidingen de externe veiligheid in en rondom het gebied van windpark N33 niet kan 

worden gewaarborgd. Naar de mening van reclamanten lopen er eenvoudigweg teveel buisleidingen voor 

transport van gevaarlijke stoffen door het gebied, dat niet op een veilige manier, zonder grote risico's een 

windpark gerealiseerd kan worden. 

Zoutcavernes 

18.51 Op ca. 2 kilometer afstand van deelgebied midden en deelgebied zuid, is de gasopslag van 

Gasunie Zuidwending B.V. (Gasunie Zuidwending) gevestigd, een dochteronderneming van Gasunie. Op 

dit terrein heeft de Gasunie sinds dinsdag 1 oktober 2013 vijf uitgeloogde zoutcavernes in gebruik, met 

506 MER, p. 255. 
507 http://www. rtvnoord. nl/n ieuws/165844N erzakki ngen-landbouwg rond-niet-veroorzaakt-door -gaswinning. 
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bovendien een vergunning voor uitbreiding tot in totaal tien cavernes in de toekomst. De Gasunie 

Zuidwending gebruikt deze vijf zoutkraters voor de opslag van aardgas en naar verluidt in de toekomst 

voor de opslag van C02. Deze opslag wordt gebruikt om overschotten van energie tijdelijk op te slaan en 

tekorten tijdig te kunnen aanvullen. 508 In Duitsland worden dit soort zoutcavernes onder meer gebruikt 

voor de opslag van olie, waar dit in 2014 is misgegaan en de zoutcavernes niet volledig dicht bleken te 

zijn, waardoor er zeer grote hoeveelheden olie naar het oppervlak konden lekken. 509 

18.52 Ook Nedmag uit Veendam wil binnen 12 jaar beginnen met zoutwinning tussen Zuidlaarderveen 

en Kiel-Windeweer. In dit gebied is door de gaswinning en waterwinning al sprake van bodemdaling. 

Deze aanvullende risico's van zoutwinning zijn onbepaald, onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. 

18.53 Dit soort cavernes en de opslag van aardgas in die kraters kunnen tevens voor een domino

effect van risico's op het windpark zorgen. Deze risicovolle installatie met opslag is niet meegenomen in 

het MER en daar is derhalve geen zorgvuldige analyse voor gemaakt. 

18.54 Deze zoutcavernes maken de bodem instabiel. Daarnaast komt het windpark N33 te liggen in 

een aardbevingsgebied. De laatste aardbevingen in de buurt van het plangebied, zijn door het KNMI 

gemeten in Noordbroek en nabij Hoogezand-Sappemeer, maar ook veel dichterbij de locatie van het 

geplande windpark.510 In het plangebied cluster noord hebben op zich op 25-3-2016 twee bevingen 

voorgedaan met een kracht van 1,8 op de schaal van Richter. Hoewel het windpark zelf vooralsnog niet 

binnen de risicocontour van de NAM (waarvan de juistheid is betwist in een onderzoek uitgevoerd door de 

TU Delft511
) komt te liggen, zijn er ook buiten deze contour gevallen van aardbevingen bekend. 512 Ook 

binnen het gebied van het te realiseren windpark N33 is een aardbeving dus zeker niet uitgesloten. 

Reclamanten bewonen nu al huizen in het plangebied met merkbare en zichtbare invloed van seismische 

bodembewegingen. 

18.55 Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen blijkt 

dat ook in de gemeente Oldambt, Veendam, Zuidhorn en Haren schade als gevolg van aardbevingen is 

ontstaan, maar dat deze schade niet wordt erkend, omdat deze buiten het aardbevingsgebied zou 

liggen.513 

18.56 Bovendien blijkt uit het opslaan van afvalwater in schalieputten in de Amerikaanse staat 

Oklahoma, dat deze opslag (zware) aardbevingen teweeg brengt. 514 Naar verluidt zullen ook de 

zoutcavernes bij Zuidwending gebruikt kunnen worden voor het opslaan van (afval)water, zoals het Rijk 

508 https://www.gasunie.nl/nieuws/uitbreiding-gasopslag-gasunie-zuidwending-bv-gereed?page=25. 
509 http://www.wattisduurzaam.ni/4602/energie-opwekken/fossiel/olie-en-gasopslag-duitse-zoutcavernes-flink-lek/. 
510 https://www.knmi.ni/nederland-nu/seismologie/aardbevingen/detail beving 8 en https://www.knmi.ni/nederland-

nu/seismologie/aardbevingen/detail beving 7 
511 http ://nos. n 1/ a rtikel/2126725-tu-delft-haa lt-onderzoek-naa r-schade-g roninge r -gas veld-onderuit. htm 1 en 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/166773!TU-Delft-Contourlijn-van-NAM-niet-houdbaar. 
512 http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/111720/PvdA-Tynaarlo-vraagt-opnieuw-aandacht-voor-aardbevingsschade-in-De

Groeve. 
513 iïttP:/lrïös. nl/artikel/2129869-100-000-mensen-met-aardbevingsschade-in-groningen .html. 
514 http:/lnos.nl/artikel/2129789-schalieputten-dicht-na-aardbeving-oklahoma.html. 
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dat al voornemens is te doen in Twente. 515 Die ontwikkelingen dienen vooraleerst te worden afgewacht 

omdat met onzekerheid, de externe veiligheid in het windpark niet kan worden gegarandeerd. Het 

opslaan van gas, stikstof of C02 in de zoutcavernes nabij Zuidwending kan een grote seismische invloed 

hebben op het windpark, althans dit is niet of onvoldoende onderzocht naar de mening van reclamanten. 

18.57 Daar komt nog bij dat er sprake is van bovengenoemde instabiele ondergrond. Door de enorme 

gaten van de zoutcavernes diep in de grond zal de grond zeer instabiel worden, wat gevolgen kan 

hebben voor de stevige verankering van de windturbines in de grond. Omdat er zoveel verschillende 

factoren spelen in het gebied en deze factoren niet tezamen zijn meegewogen, kan volgens reclamanten 

de externe veiligheid van de windturbines in het plangebied niet worden gegarandeerd. 

Gaslocatie 1 

18.58 Net boven Meeden bevindt zich een gaslocatie welke niet is meegenomen in het MER als 

risicovol object (zie bijlage 10). Binnen een straal van 200 meter bevindt zich WT N33-26. In het 

Bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde wordt deze gaslocatie aangeduid als 'gaslocatie 1', welk 

terrein als bestemming gaswinning en het transport van gas heeft. Hieruit volgt dat er sprake is van een 

risicovol object en uit de afstand tussen de gaslocatie en de WT N33-26 volgt dat voor deze windturbine 

een gedegen risicoanalyse had moeten worden uitgevoerd met betrekking tot de gaslocatie. Deze 

risicoanalyse is niet uitgevoerd. De afstand tussen de gaslocatie en de bebouwing in Meeden bedraagt 

slechts maximaal 800 meter. Omdat deze locatie niet is meegenomen in het MER, althans niet als 

risicovol object, is naar de mening van reclamanten de externe veiligheid van deze windturbine en dus de 

veiligheid van de omgeving daarvan niet gewaarborgd. 

Stikstoffabriek Gasunie 

18.59 Zoals ook in het MER wordt vermeld, is de Gasunie van plan om de bestaande stikstofinstallatie 

bij Zuidbroek uit te breiden. Deze uitbreiding staat gepland direct ten oosten van het huidige 

gasmengstation van de Gasunie, ten westen van de N33. In de toelichting op deze uitbreiding wordt al 

melding gemaakt van het feit dat de gebieden van beide besluiten (de uitbreiding van de stikstofinstallatie 

en het besluit met betrekking tot het windpark N33) elkaar overlappen. De toelichting gaat daarbij alleen 

in op het feit dat een eventueel te bouwen bouwwerk of andere werkzaamheden in het gebied voor beide 

besluiten, aan het inpassingsplan van beide besluiten moet worden getoetst. Wat de risico's zijn met 

betrekking tot externe veiligheid wordt niet over gesproken. Bovendien onder de werking van de Wet 

milieubeheer heeft de Afdeling geoordeeld dat de omstandigheid dat op één perceel verschillende 

vergunningen onder voorschriften voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting van 

toepassing zijn, zich niet verdraagt met het systeem van de Wet milieubeheer. In haar uitspraak van 1 juli 

2015 (ECLl:NL:RVS:2015:2081) heeft de Afdeling deze jurisprudentie van overeenkomstige toepassing 

verklaard op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

515 http://www.rtvdrenthe.ni/nieuws/113108/Provincie-Overijssel-stapt-naar-rechter-als-afvalwaterinjectie-wordt-hervat. 
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1B.60 Ook het MER gaat zeer summier in op de uitbreiding van deze stikstofinstallatie van de Gasunie. 

Uit WOB stukken - waarover reclamanten sinds de zomer 2016 beschikken in een bij de Rechtbank 

Noord-Nederland aanhangig gemaakte procedure - blijkt dat Tauw en Pondera hebben aangegeven dat 

de uitbreiding slechts beperkt kan worden meegenomen, gezien de planning. Volgens het MER zullen de 

additionele risico's als gevolg van beide projecten verwaarloosbaar klein zijn, op grond van een eerste 

analyse van de problematiek. Er wordt op geen enkele wijze inzicht gegeven op welke manier deze 

analyse tot stand is gekomen en op welke risico's dit is gebaseerd. Mogelijke calamiteiten bij de 

stikstofinstallatie als gevolg van falen van een windturbine zijn niet te overzien en om die reden achten 

reclamanten de externe veiligheid dan ook niet gewaarborgd. Dit terwijl windturbines 1, 12, 16 en 17 

dusdanig dichtbij de te realiseren stikstoffabriek zullen worden geplaatst dat deze wel degelijk een grote, 

gevaarlijke invloed kunnen hebben op de fabriek. Zoals boven reeds beschreven, gaan reclamanten 

namelijk uit van grotere werpafstanden dan het MER, waardoor bovenstaande windturbines van invloed 

kunnen zijn op de stikstoffabriek. Duidelijk is in ieder geval, dat de stikstoffabriek niet kenbaar en 

deugdelijk in de risicoanalyse is meegenomen en dat om deze reden de externe veiligheid niet kan 

worden gewaarborgd. 

1B.61 Deskundigen onderkennen met reclamanten het gebrek aan verificatie van de conclusies met 

betrekking tot de uitbreiding van de Stikstoffabriek nabij Zuidbroek: "In Bijlage Be, pg. 12: wordt verwezen 

naar de notitie "Windpark N33 en stikstoffabriek" van 17 september 2015 die in samenspraak met 

Gasunie is opgesteld en de "Gespreksnotitie overleg t.b.v. oplossingsrichtingen effecten WP N33 op 

geplande stikstoffabriek Gasunie " van 17 september 2015. Deze notities behoren niet tot de ter inzage 

gelegde documenten en zijn derhalve niet verifieerbaar. In Bijlage Be, pg. 13/14 wordt geconcludeerd dat 

"Conform de beschrijving in het handboek zijn de risico's voor de bovengrondse installaties in de 

omgeving door plaatsing van de windturbines hiermee van acceptabel niveau en is verdere analyse niet 

benodigd." Het is niet verfieerbaar welke afspraken zijn gemaakt, wat "gepaste" maatregelen zijn, welke 

consequenties deze maatregelen hebben voor exploitatie van de stikstoffabriek en het windpark, hoe de 

noodzakelijke maatregelen zijn gegarandeerd en of deze maatregelen een ruimtelijke impact hebben. 

1B.62 Op 12 september 2016 heeft de Minister van EZ de Tweede Kamer geïnformeerd dat het 

investeringsbesluit nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek met een jaar wordt uitgesteld tot de zomer van 

2017. De exacte invulling van de uitbreiding van de stikstoffabriek is derhalve nog niet duidelijk. 

Desondanks wordt er van uitgegaan dat eventuele resterende effecten nul zijn of kunnen worden 

gemitigeerd." Zonder nadere onderbouwing kunnen deze conclusies derhalve niet getrokken worden."516 

Industrie 

1B.63 Het MER gaat uit van een kleine generieke werpafstand bij overtoeren, en daardoor wordt er in 

het MER gebruik gemaakt van een kleinere identificatieafstand dan werkelijk het geval zou moeten zijn en 

worden dus bepaalde risicovolle inrichtingen niet beschouwd, die wel beschouwd zouden moeten 

worden. Zo is daar het Gasunie Compressorstation Scheemda, Nedmag Industries, Kisuma Chemicals 

516 Lievense CSO. 
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(BRZO inrichting), Biogashouder op het terrein van RWZI, het gasmengstation van de Gasunie, de 

gaswinningsinstallatie Uiterburen van de NAM, Stinoil (BRZO inrichting), de pluimveehouderij van 

, aardolie- en gaswinning Scheemderzwaag 1, Metalchem DRS B.V., aardolie- en gaswinning 

Gasunie Tusschenklappen, de gaswinningsinstallatie bij Zuidwending AGB Zuid, de mestvergister van de 

 in Borgercompagnie en de puinverwerkingsinstallatie Recycling Maatschappij Veendam 

B.V. De windturbines kunnen op al deze industriële inrichtingen invloed uitoefenen qua externe veiligheid, 

gezien het feit dat reclamanten uitgaan van grotere werpafstanden dan het MER doet. Reclamanten 

achten de externe veiligheid met betrekking tot deze objecten dan ook niet (voldoende) gewaarborgd. 

18.64 Kisuma Chemicals heeft bovendien in haar zienswijze op de NRD van 2012 al aangegeven dat 

zij vestiging van een windpark in de nabijheid van haar inrichting niet ziet zitten. Kisuma Chemicals 

beschikt over gastanken met zinkchloride erin, wat een zeer gevaarlijke situatie kan opleveren als een 

falende windturbine deze gastanken raakt. Ook zal dit desastreus zijn voor haar bedrijfsproductie, omdat 

het netwerk dan voor langere tijd komt stil te liggen. 

Radioactieve Fijnstof 

18.65 Het gebied rond de N33 kent een grote concentratie Radon. De concentratie bevindt zich 

landelijk gezien op het hoogste niveau met 5,6 Bq/m3.517 Uit radon ontstaat van nature niet-gasvormige 

radioactieve stoffen die dochters genoemd worden. Deze stoffen hechten zich gemakkelijk aan minuscule 

stofdeeltjes in de lucht. Na inademen kunnen de stofdeeltjes in de longen achterblijven. Doordat de 

radioactieve stoffen daar verder vervallen, geven ze straling af die de cellen in de longen kan 

beschadigen. Dit verhoogt de kans op het ontstaan van longkanker.518 

18.66 Deze grote concentratie blijkt uit zeer verouderde gegevens van de Rijksuniversiteit 

Groningen. 519 Recenter blijkt uit de revisievergunning van Nedmag520 dat de uitstoot van alleen Nedmag 

alleen al 94 ton (fijn)stof per jaar bedraagt. Naast de fijnstof van Nedmag is er ook de uitstoot van 

Kisuma, de autosloperij naast Oldenburger transport, de sloophoutoverslag ook naast Oldenburger 

transport, de overslag van goederen bij RSCG en van de biovergister van de firma van Oosten. 

Bovendien zorgt de verdubbeling van de N33 voor extra verkeersintensiteit en dit verhoogt de gradatie 

fijnstof. Reclamanten hebben uit betrouwbare bron vernomen dat de N33 op dit moment op de grens zit 

van het aantal toegestane (vergunde) verkeersbewegingen. 

18.67 Gebrek aan recent, zorgvuldig onderzoek naar de huidige concentratie (schadelijk, radioactief) 

fijnstof in en om het plangebied van Windpark N33, en de negatieve effecten die de windturbines hierop 

hebben, achten reclamanten onzorgvuldig en onrechtmatig. Reclamanten menen dat met de huidige 

kennis en daaruit af te leiden onzekere gevolgen voor de gezondheid van deze radioactieve fijnstof door 

de komst van 35 windturbines in hun leefomgeving, de minister met de vaststelling van het 

517 Bijlage bundel externe veiligheid. 
518 www.rivm.nl. 
519 Bijlage bundel externe veiligheid: Fijnstofuitstoot Nedmag Provincie Groningen 18-2-2008. 
520 Bijlage bundel externe veiligheid: Uitslagen Radon 1987. 
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inpassingsplan (en verwante MER) en bij verlening van de ontwerp-vergunningen dientengevolge in strijd 

handelt met zijn zorgplicht respectievelijk het voorzorgsbeginsel. 

Laagvliegroute 

18.68 In de NRD wordt een aantal algemene randvoorwaarden opgenoemd waaraan moet worden 

voldaan die gelden voor alle windparken. Vanwege de veiligheid van de luchtvaart , worden er 

beperkingen gesteld aan de plaatsing van windturbines bij laagvliegroutes. Het MER heeft de 

laagvliegroute niet beoordeeld. Dit is een omissie, want gezien de verlegging van de corridor kan dit voor 

een erg gevaarlijke situatie zorgen nabij Windpark N33, ook en vooral aangezien (gepland) windpark 

DDMOM voor weinig tot manoeuvremogelijkheden zorgt. 

18.69 Nederland telt 2 laagvliegroutes: route 10 en route 10A, zie de bijlagen onder 'documenten 

laagvliegzones' voor een kaartje. Route 10 bevindt zich het dichtst bij te realiseren windpark N33. Deze 

komt Nederland binnen in de buurt van Eibergen en gaat noordelijk via Almelo richting Slagharen, om 

vervolgens af te buigen naar rechts, richting Musselkanaal. Vanaf daar loopt de route naar Duitsland. 

Reclamanten vrezen een ernstig gevaar voor de externe veiligheid door de aanwezigheid van de 

laagvliegroute. Door het bevoegd gezag is onvoldoende rekening gehouden met de route, er is niet op 

geanticipeerd, de veiligheid van het vliegverkeer, piloten, passagiers en omwonenden is niet 

gegarandeerd. 

18.70 Reclamanten hebben vernomen dat er onduidelijkheid bestaat over de precieze ligging van de 

laagvliegroute. Sommige instanties vermelden een route bestaande uit 7 punten bestaat en anderen een 

route van 6 punten. Zie het kaartje in de bijlagen voor een overzicht van het verschil. In een brief (zie 

bijlage) bevestigt de directeur van de Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid van het Ministerie van 

Defensie de door reclamant aangevoerde constatering dat de laagvliegzone op kaarten van meerdere 

instanties verkeerd is afgebeeld. De brief geeft aan dat de ligging vastgelegd in de Regeling VFR

nachtvluchten en minimum vlieghoogten voor militaire luchtvaartuigen uit 1994, het brondocument is voor 

de route. Dit is de route met 6 punten. Aangegeven wordt dat de onjuiste kaarten gewijzigd zullen worden 

en gemeenten, provincies en initiatiefnemers er intussen over geïnformeerd zijn. Desalniettemin wijzen 

reclamanten op het aanzienlijke verschil en op de onduidelijkheid en onzekerheid die dit teweeg kan 

brengen. Reclamanten vinden het erg kwalijk dat er tegenstrijdige kaarten in omloop zijn. De vliegtuigen 

vliegen slechts 75 meter boven het maaiveld, desastreuze ongelukken hadden gebeurd kunnen zijn. 

18.71 De laagvliegroute kan worden gezien als een lijn op de kaart waarop vliegers zich oriënteren. 

Om de lijn zit een navigatietolerantiezone van 1852 meter, aan beide kanten. Daardoor is de zone in zijn 

geheel ruim 3700 meter breed. Onder deze strook geldt een bouwhoogtebeperking van 40 meter. 

Reclamanten constateren dat deze zone in de praktijk vaak wordt losgelaten. In de bijlage staat 

beeldmateriaal van overvliegende vliegtuigen, zelfs buiten de zone. Vliegers houden zich niet aan de ene 

lijn, maar gebruiken de gehele corridor als vliegzone. Er wordt binnen de gehele zone plus 

veiligheidszone gevlogen wat extra gevaarzetting aan beide kanten veroorzaakt. Deze reservezone met 

veiligheidsmarge die ontbreekt nu praktisch met ernstig en zwaarwegende gevolgen van dien. Het reëel 
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risico ontstaat dat dit zeer dichtbij, dwars doorheen of tegen toekomstige windturbines zal zijn. Op bijlage 

2 is afgebeeld wat de posities van deelgebieden midden en zuid zijn ten opzichte van de laagvliegroute. 

18. 72 In bijlagenbundel externe veiligheid staat een vliegkaart afgebeeld. Rood omcirkeld zijn 

windturbines die erop afgebeeld zijn in de omgeving. Uiteraard missen deze nog op de plek waar 

windpark N33 gepland staat. Om de kaart voldoende actueel te houden zou de vliegkaart periodiek en in 

elk geval wekelijks bijgewerkt moeten worden door de Dienst der Luchtvaart en Verkeersleiding, die 

bijdraagt aan de bescherming van de Nederlandse belangen in de lucht. Vaststaande praktijk is, dat dit 

niet het geval is. Vliegers hebben een actualisatieplicht, belangrijk is dat zij op de hoogte zijn van de 

meest recente veranderingen op de ondergrond. Het vervaardigen en aanschaffen van steeds nieuwe 

vliegkaarten is erg kostbaar, en daarom vrezen reclamanten dat dit, behalve onzeker handmatig in de 

praktijk niet bijgehouden wordt, wat de externe veiligheid ernstig ondermijnt. 

18. 73 De laagvliegroute betreft niet alleen Nederlands luchtverkeer maar ook dat van de NAVO. 

Onduidelijk is en blijft of er overleg is gepleegd, en toestemming is gevraagd en verkregen van de NAVO 

alsmede dat praktisch de garantie bestaat dat de NAVO vliegbewegingen over de, enigszins zuidwaarts, 

verlegde laagvliegroute ook daadwerkelijk aanhoudt. Bij gebrek aan wetenschap hieromtrent ontkennen 

reclamanten dit. 

Veiligheidsregio Groningen 

18.74 In het Regionaal Risicoprofiel van de provincie Groningen van de veiligheidsregio Groningen 

2016 - 2019, worden de risico's in de provincie Groningen geïnventariseerd en wordt bepaald op welke 

manier invulling wordt of kan worden gegeven met betrekking tot adequaat reageren wanneer die risico's 

werkelijkheid worden. Daarbij kan men denken aan rampen, crisis, branden en risicovolle inrichtingen in 

de regio. 521 

18.75 In bovenstaande Regionaal Risicoprofiel van 2016 - 2019 staat in het kader van burenregio's 

beschreven welke gebieden aan de provincie Groningen grenzen en welke risico's in die buurregio's 

aanwezig zijn. 522 

18.76 De oostzijde van de regio Groningen wordt begrensd door Duitsland. Met betrekking tot deze 

buurregio is beschreven dat er afspraken zijn gemaakt met Duitsland over de rechten en 

verantwoordelijkheden van gaswinning en de aanleg van windmolenparken en alles wat daarbij hoort, 

zoals de aanleg van kabels en leidingen. 

18.77 Uit het bovenstaande Regionaal Risicoprofiel blijkt op geen enkele manier dat en welke risico's 

met betrekking tot windpark N33 zijn geïnventariseerd. Bij eventuele te ontstane calamiteiten als gevolg 

van dit windpark of met betrekking tot dit windpark is geen beschrijving gegeven van welke risico's daarbij 

kunnen ontstaan en is ook geen inventarisatie gemaakt over eventuele te nemen maatregelen. Deze 

risico's en hoe daarop te anticiperen is ook niet verdisconteerd in het inpassingsplan voor windpark N33. 

521 Veiligheidsregio Groningen 2016-2019, Regionaal Risicoprofiel, p. 2. 
522 Veiligheidsregio Groningen 2016 -2019, Regionaal Risicoprofiel, p. 36. 
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Reclamanten zien dit als een omissie, omdat bij eventuele calamiteiten niet duidelijk hoe er moet worden 

gehandeld. Om die reden is en kan de (externe) veiligheid niet worden gewaarborgd. 

18.78 Voor de vaststelling van het inpassingsplan is geen advies gevraagd aan de Veiligheidsregio 

Groningen. Dit is geen verplichting, zoals dat in het Bevi (art. 12 lid 3) wel het geval is, maar uit de 

uitspraak ABRS 4 december 2013, 201303074/1/R1 valt af te leiden dat dit zeker nuttig, zo niet 

noodzakelijk kan zijn. De Veiligheidsregio Groningen kan in dit geval advies uitbrengen over onder 

andere de mogelijke risico's met betrekking tot het windpark en hoe te handelen bij eventuele 

calamiteiten. Dat voor Windpark N33 geen advies is gevraagd, zien reclamanten als een tekortkoming in 

het inpassingsplan. 

Traumahelikopters 

18. 79 De windturbines leveren een gevaar op voor traumahelikopters en hun verzorgingsgebied. 

Wanneer er sprake is van een ernstig ongeluk, is het belangrijk dat er snel hulp komt voor eventuele 

slachtoffers. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de vier ziekenhuizen in 

Nederland die een traumahelikopter heeft en van waar de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 

een deel van Overijssel bediend worden. Na een ongeluk wordt het slachtoffer zo snel mogelijk, per 

helikopter vanaf Groningen, naar het dichtbij zijnde ziekenhuis gebracht. 523 In het onderhavige geval is 

dat het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Winschoten en in de toekomst het OZG bij Scheemda (zie 

onder 18.64). Reclamanten vrezen dat het traumahelikopters door de komst van de windturbines niet, niet 

veilig, onmogelijk of door middel van een tijdrovende omweg ter plekke van een ongeval kunnen geraken 

wat inbreuk maakt op de te borgen 24-uurs bereikbaarheid bij spoedeisend te verlenen hulp. Nergens in 

het MER of inpassingsplan wordt voorzien in een oplossing voor de met hoge obstakels omgeven 

vliegroute waarmee traumahelikopters worden geconfronteerd indien deze ergens in en rondom het 

gebied van het te realiseren windpark N33 hulp moeten verlenen. Reclamanten menen dat dit essentieel 

en ernstig gevaar niet is onderzocht en evenmin in acht is genomen. 

Zweefvliegveld 

18.80 Ten zuidwesten van Veendam ligt een zweefvliegveld. Het windpark zelf komt buiten de 

afstandscontouren van het zweefvliegveld te liggen, maar het windpark kan wel invloed hebben op de 

aanvliegroutes van de zweefvliegtuigen. Als de zweefvliegtuigen vanaf de kant van het windpark komen 

aanvliegen om te landen, kunnen voornamelijk de windmolens in deelgebied zuid hen daarbij sterk 

belemmeren, met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Bij sterke wind kan de vliegroute van een 

zweefvliegtuig zowel horizontaal als verticaal afwijken, waardoor er zeer gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan als de zweefvliegtuigen in de buurt van de windmolens geraken. Naar de mening van 

reclamanten is de externe veiligheid met betrekking tot het zweefvliegveld dan ook niet (voldoende) 

gewaarborgd. 

523 Het Mobiel Medisch Team is per 27 oktober 2016 verhuisd van Groningen naar Eelde. In 2015 is 1333 
traumahelikopter ingezet. 
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Modelvliegveld Veendammer Luchtvaarclub (VLC) 

18.81 Aan de oostzijde van de N33 en ten westen van Veendam ligt het modelvliegveld van de 

Veendammer Luchtvaartclub. De VLC heeft ten aanzien van de conceptnotitie NRD reeds een zienswijze 

ingediend met het verzoek dat dit modelvliegveld zou worden meegenomen in het MER. Dit is niet 

gedaan en reclamanten achten dit een tekortkoming en omissie in de besluitvorming. 

18.82 Bovendien stelt art. 33 lid 1 jo. Art. 31 lid 1 sub e Regeling veilig gebruik luchthavens en andere 

terreinen, dat binnen een straal van 2000 meter rondom het terrein waarop de luchthaven is gelegen, een 

hoogtebeperking geldt van 45 meter. In dat geval zullen in ieder geval windturbines nr. 30 t/m 34 binnen 

deze contour komen te staan, met een hoogte groter dan 45 meter. Indien er toch binnen deze contour 

gebouwen of werken staan hoger dan 45 meter, dient de exploitant hieromtrent maatregelen te nemen. In 

het onderhavige besluit wordt op geen enkele manier duidelijk gemaakt hoe er overeenstemming is 

bereikt met de VLC en de initiatiefnemers van het Windpark N33. 

Gepland ziekenhuis Scheemda 

18.83 Ten noordwesten van Scheemda, op ca. 2,5 kilometer afstand van de geplande WT N33-6, is 

door de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) de bouw van een nieuw ziekenhuis gepland. Dit risicovolle 

object is niet meegenomen in het MER, mede omdat er over de bouw van het ziekenhuis nog geen 

besluit is genomen op het moment van schrijven van het MER en de bouw van het ziekenhuis om die 

reden niet valt onder de autonome ontwikkelingen die moeten worden meegenomen in de externe 

veiligheidsanalyse. 524 Op grond van art. 7.23 lid 1 sub d Wet milieubeheer, dienen in een MER de te 

verwachten gevolgen voor het milieu in de omgeving van de voorgenomen activiteit te worden 

beschreven. Met andere woorden, wat zijn de te verwachten autonome ontwikkelingen in en in de 

nabijheid van het plangebied windpark N33, die wederzijds van invloed kunnen zijn op het windpark. 

Deze autonome ontwikkelingen vallen onder de referentiesituatie, welke in het MER moet worden 

beschreven. Wanneer deze referentiesituatie gebrekkig is, kan het inpassingsplan niet op het MER 

worden gebaseerd. 525 

18.84 Met betrekking tot de vraag of bepaalde ontwikkelingen als autonome ontwikkelingen moeten 

worden aangemerkt, is van belang of de ontwikkelingen al dan niet in voldoende concrete mate 

planologisch zijn voorzien en of omtrent de uitvoering daarvan nog onzekerheden bestaan kan worden 

afgeleid dat ontwikkelingen waarover reeds een besluit is genomen als autonome ontwikkelingen moeten 

worden meegenomen en indien er nog geen begin is gemaakt met de besluitvorming voor toekomstige 

ontwikkelingen, deze ontwikkelingen onvoldoende concreet zijn om als autonome ontwikkelingen te 

worden meegenomen.526 

524 MER, p. 45. 
525 AbRS 24 december 2014, ECLl:NL:RVS:2014:4654, JM 2015/25. 
526 AbRS 19 november 2008 BG 4693; AbRS 25 april 2007,ECLl:NL:RVS:2007:BA3768, Men R 2008/36); AbRS 12 

november 2008, ECLl:NL:RVS:2008:8G4085, JM 2009/9 en AbRS 6 mei 2015, ECLl:NL:RVS:2015:1470 
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18.85 Met betrekking tot de bouw van het ziekenhuis bij Scheemda, heeft de raad van de gemeente 

Oldambt reeds op 18 december 2013 een projectuitvoeringsbesluit vastgesteld, welke in ieder geval 

toestemming verleent voor de bouw van een ziekenhuis met bijbehorende gebouwen. 527 De bouw van het 

OZG bij Scheemda is echter niet als autonome ontwikkeling in het MER meegenomen, wat reclamanten 

als een omissie en een tekortkoming in het MER zien. Het windpark N33 kan namelijk wel degelijk 

gevolgen hebben voor het ziekenhuis op het gebied van externe veiligheid. Zoals gezegd, wanneer de 

referentiesituatie gebrekkig is beschreven, kan het inpassingsplan niet op het MER worden gebaseerd. 

18.86 Windturbine N33-6 is gepland op ca. 2,5 kilometer afstand van het ziekenhuis. Tussen deze 

windturbine bevinden zich een gaswinningslocatie Scheemderzwaag Il een gaswinningsgebied van de 

Gasunie en een Compressorstation van de Gasunie. Al deze factoren kunnen zorgen voor een domino

effect met betrekking tot het ziekenhuis, bij falen van WT N33-6 of een andere nabije windturbine. Dat de 

windturbine zal worden geplaatst op een afstand van meer dan 2 kilometer vanaf het ziekenhuis is niet 

voldoende, gezien de afstand die kan worden overbrugd bij (volledig) falen van een windturbine, zoals 

ook al is benoemd onder het kopje faalrisico, waar afstanden worden genoemd van in ieder geval 1.4 

kilometer. Dit te ontwikkelen ziekenhuis is niet meegenomen als een risicovol object in het MER en 

reclamanten achten dit als een omissie in het onderhavige besluit, waardoor de externe veiligheid bij en 

in de buurt van het ziekenhuis niet kan worden gewaarborgd. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

18.87 Een windturbine kan met betrekking tot het spoor en wegen een gevaar opleveren voor 

verkeersdeelnemers. Een andere en gevaarlijkere dimensie in dit kader is dat over de weg en het spoor 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Dat een windturbine voor de weg (en het spoor) een risico kan 

opleveren blijkt wel uit ongevallen die reeds hebben plaatsgevonden. Zo landde in 2009 een afgebroken 

rotorblad op de snelweg A6. Een jaar eerder brak een wiek van één van de acht turbines langs de N245 

ter hoogte van Warmenhuizen af om vervolgens aan de overkant van de weg te landen. Hoewel de kans 

klein is dat een toevallige passant wordt getroffen door een onderdeel van een windturbine, is die kans 

allesbehalve uitgesloten. 528 

18.88 Zoals ook uit het MER blijkt, vindt zowel over de weg (A7 en N33) als over het spoor (Veendam -

Zuidbroek en Zuidbroek - Scheemda) vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Uit het Basisnet Weg blijkt 

dat over de N33 1500 tankauto's per jaar passeren en over de A7 1000 tankauto's per jaar. Uit Bijlage Il 

van de Regeling Basisnet blijkt dat de volgende stof categorieên en hoeveelheden over de twee 

spoortrajecten door het plangebied worden vervoerd. Deze hoeveelheden zijn zichtbaar in onderstaande 

tabellen. 

Traject Veendam - Zuidbroek 

527 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMR0.1895.03PUB001-0401/vb NL.IMR0.1895.03PUB001-0401.pdf. 
528 R.J.J. Aerts, 'Windturbines en externe veiligheid. Safety first!', M&R 2014/65, p. 13. 
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Stofcategorie A (brandbare gassen) 1080 ketelwagens per jaar 

Stofcategorie 82 (toxische gassen) 360 ketelwagens per jaar 

Stofcategorie C3 (brandbare vloeistoffen) 1620 ketelwagens per jaar 

Stofcategorie D3 (toxische vloeistoffen) 360 ketelwagens per jaar 

Stofcategorie D4 (zeer toxische vloeistoffen) 180 ketelwagens per jaar 

Traject Zuidbroek - Scheemda 

Stofcategorie A (brandbare gassen) 1750 ketelwagens per jaar 

Stofcategorie 83 (zeer toxische gassen) 200 ketelwagens per jaar 

Stofcategorie C3 (brandbare vloeistoffen) 8750 ketelwagens per jaar 

18.89 Het MER beschrijft dat indien windturbines binnen een afstand van de generieke maximale 

werpafstand bij nominaal toerental liggen, er een kwantitatieve risicoanalyse moet worden gemaakt om 

meer informatie te verkrijgen over het optredend risico. Deze risicoanalyse vindt plaats in bijlage 8C van 

het MER. Voor zowel het vervoer over de weg als over het spoor is de conclusie dat de risicotoevoeging 

als gevolg van plaatsing van de windturbines verwaarloosbaar klein is. Dat deze toevoeging 

verwaarloosbaar klein is wordt door reclamanten betwist. 

18.90 Zoals boven beschreven gaan reclamanten uit van een hogere generieke maximale 

werpafstand, waardoor er een groter aantal windturbines van invloed kunnen zijn op het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. Naar het oordeel van reclamanten had dus met betrekking tot meer windturbines een 

kwalitatieve risicoanalyse moeten worden uitgevoerd. Hoewel de kans op treffen van een gevaarlijke 

transport niet bijzonder groot is, is de kans niet met zekerheid uit te sluiten en zijn de gevolgen van 

bijzonder grote omvang op het gebied van de veiligheid op de weg en het spoor en in de omgeving 

daarvan. Reclamanten zijn dan ook van mening dat gezien de vele windturbines die in de nabijheid van 

de weg of het spoor zullen worden geplaatst, de externe veiligheid niet kan worden gegarandeerd. 

18.91 Hierbij betwisten reclamanten de kwalitatief beschouwde risicoanalyse in het kader van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Deskundigen kennen het gebrek van de 

analyse in het MER, zo blijkt uit de volgende overweging: "Op pg. 6 van bijlage 8c van de MER wordt 

geconcludeerd dat: 

indien rekening wordt houden met de intrinsieke faalkans op volledig falen van een stilstaande 

gastank van 5 x 10-7 per 3 jaar, dan zal bij het maximale aantal passages (IPR=1,5 x 10-8) voor 

een enkele tankwagen de risicotoevoeging kleiner zijn als 3% en 

er geen significante additionele risico is voor gevaarlijk transport door plaatsing van de 

windturbines. 
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18.92 Uitgangspunt van de Handreiking Risiconormering Windturbines is dat de windturbine niet leiden 

tot een onaanvaardbaar verhoogd risico. Er is niet gemotiveerd dat een verhoging van de 

risicotoevoeging van 3% in onderhavige situatie niet onaanvaardbaar is."529 

Uitbreiding spoor Zuidbroek 

18.93 De provincie Groningen is voornemens om tussen Veendam en Scheemda/Winschoten een 

zogenaamde Oostboog te realiseren (zie bijlage 3). Deze Oostboog is bedoeld om het goederenverkeer 

tussen Veendam, vanaf Groningen Railport Veendam en Duitsland sneller en soepeler te doen 

verlopen. 530 Voor dit plan is zo'n 2,5 km aan extra spoor nodig. Er is ongeveer 500 meter spoor nodig om 

de verbinding te maken tussen het spoor Veendam/Zuidbroek en Winschoten/Bad-Nieuweschans. 

Daarnaast is er 2 km spoor nodig om het spoor tussen Veendam en Zuidbroek te verdubbelen, zodat het 

personenvervoer in deze richting niet wordt belemmerd. 

18.94 Deze plannen zijn niet meegenomen in het MER, omdat het niet gaat om autonome 

ontwikkelingen. De WD dringt verder aan op realisatie van dit plan en het is volgens reclamanten dan 

ook raadzaam om deze ontwikkelingen in de externe veiligheidsanalyse mee te nemen. Het nieuw te 

realiseren spoor zal gebruikt worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vanaf Groningen Railport 

Veendam richting Duitsland. Dit vervoer van gevaarlijke stoffen is niet beoordeeld onder 'wegen, 

waterwegen en spoorwegen' in het MER. Dat terwijl de plannen met betrekking tot de realisatie van de 

Oostboog Veendam al behoorlijk concrete plannen zijn. Het ontbreken van een gedegen risicoanalyse 

met betrekking tot deze plannen, zorgt ervoor dat volgens reclamanten de externe veiligheid niet kan 

worden gewaarborgd. 

18.95 In de Omgevingsverordening 2016 van de Provincie Groningen is op kaart 4 zichtbaar dat er een 

'zoekgebied spoorverbinding' is aangeduid. Dit zoekgebied is gereserveerd voor de mogelijke aanleg van 

de Oostboog Veendam, aldus de Omgevingsvisie Groningen. Tevens is er een gereserveerd tracé 

spoorverbinding op de kaart gearceerd, dit ten behoeve van een goede verbinding tussen Veendam en 

Bad Nieuweschans. Bovenstaande Omgevingsverordening is weliswaar vastgesteld (1 juni 2016) nadat 

het MER is vastgesteld (1 januari 2016), maar ook in de Omgevingsverordening van 2009 die in 2013 

werd gewijzigd, is op kaart 5c zichtbaar dat ook toen al hetzelfde zoekgebied voor de Oostboog Veendam 

werd aangeduid. 531 Reclamanten zien dit als een reeds begin van besluitvorming, althans in ieder geval 

als voldoende concrete ontwikkelingen op grond waarvan deze ontwikkelingen als autonome 

ontwikkelingen kunnen worden aangemerkt. Deze ontwikkelingen hadden dan ook in het MER moeten 

worden meegenomen in de externe veiligheidsanalyse (zie hiervoor ook paragrafen 18.64 en verder). 

Aardbevingen 

529 Lievense CSO. 
530 http://www.veendammer.nl/nieuws/30735/wd-drinqt-aan-op-realisatie-oostbooq-liin-veendam/ en 

http://www.qic.nl/wonen/groninqen-railport-in-veendam-wil-nieuwe-trein-verbindinq-met-dui 
http://wunderline.ni/oostbooq-zuidbroek/. 
531 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMR0.9920.POVGron2009-0001/i NL.IMR0.9920.POVGron2009-

0001 kaart5c.pdf. 

LW/N33081116 

0004 

547 van 694



-Li & Van Wieringen 
Advocaten en Belastingadviseur 

18.96 In bijlage 8D wordt een korte analyse gemaakt met betrekking tot de gevaren als gevolg van 

aardbevingen in het gebied van het windpark. De conclusie luidt kort gezegd dat de menselijke veiligheid 

niet in het geding is, omdat er geen personen langdurig aanwezig zijn in of in de nabijheid van een 

windturbine. Deze veiligheidsanalyse is naar de mening van reclamanten echter te beperkt. De notitie 

begint met de opmerking dat in de onderhavige notitie een 'inschatting van de mogelijke effecten en 

gevolgen gemaakt'. Deze inschatting is naar de mening van reclamanten te vrijblijvend. Het te realiseren 

windpark komt, zoals uit bovenstaande punten blijkt, in een gebied te liggen waar meerdere risicofactoren 

aanwezig zijn. Zo zijn er diverse risicovolle inrichtingen, zoals de nog te realiseren stikstoffabriek bij 

Zuidbroek, gaswinningslocaties en een biogashouder op het terrein van RWZI. Ook loopt er een 

hoogspanningsnetwerk door het deelgebied noord en zuid, lopen er diverse risicovolle buisleidingen door 

deelgebied noord en zuid en is er een gasopslag in vijf zoutcavernes bij Zuidwending, op nog geen twee 

km afstand van het windpark. 

18.97 In de notitie wordt expliciet verwoord dat voor de aanvullende berekeningen die vermeld staan in 

het NPR, de grondcondities van belang zijn in het plangebied. De grondcondities worden pas in een 

latere fase van het plan onderzocht, waardoor er nog geen berekeningen kunnen worden gemaakt of aan 

de technische richtlijnen van het NPR is voldaan. Ondanks dat wordt in de notitie toch de conclusie 

getrokken dat het onwaarschijnlijk is dat rekening moet worden gehouden met aardbevingen in het 

plangebied. Deze conclusie is naar de mening van reclamanten wederom te vrijblijvend en ongefundeerd 

gezien het ontbreken van de gegevens met betrekking tot de grondcondities. 

18.98 Deskundigen merken met betrekking tot de analyse in bijlage 8D nog het volgende op: "In het 

Externe Veiligheidsonderzoek is niet aangetoond dat de faalfrequenties die het Handboek hanteert ook 

gelden voor aardbevingsgevoelige locaties in Nederland. Juist omwille van de aardbevingsgevoeligheid 

van het plangebied wordt verwacht dat de faalfrequenties van de breuk van het windturbineblad, het 

omvallen van de windturbine door een mastbreuk, het naar beneden vallen van de gondel en/of de rotor 

en kleine onderdelen hoger zijn dan waarvan voor Nederland gemiddeld wordt uitgegaan. 

Liquifactie/verweking van de grond is een locatiespecifiek effect van aardbevingen (zie 9.2) dat tot hogere 

faalfrequenties kan leiden. In de externe-veiligheidsonderzoeken, noch in de toelichting op RIP wordt 

toegelicht dat - ondanks de te verwachten hogere faalfrequenties - de uitgangspunten van het Handboek 

ook gelden in onderhavige, aardbevingsgevoelige situatie. Om er zeker van te zijn dat de juiste 

faalfrequenties worden gehanteerd had vanuit voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsbeginsel bij het RIVM 

het "Protocol aanpassing rekenmethodieken externe veiligheid" moeten worden gevolgd." 

18.99 "De genoemde 10m als invloedsgebied van heitrillingen is misleidend. Dit is conform het 

genoemde artikel alleen een indicatie (conform de metingen/voorspellingen die voor het betreffende 

artikel ter beschikking stonden) voor het fenomeen van wateroverspanningen, die gedurende heitrillingen 

kunnen worden veroorzaakt." 

18.100 "Het invloedsgebied van trillingen zelf, dus hoe ver trillingen in de omgeving nog sterk voelbaar 

en meetbaar zijn ten gevolge van het heien van funderingspalen, zal echter aanzienlijk groter zijn dan de 
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genoemde 10m en is afhankelijk van verschillende parameters (grondgesteldheid, dynamische 

grondeigenschappen, vereiste paaldiepte cq. vereist paaldraagvermogen; afmeting palen, type en 

energieniveau van de heistelling)." 

18.101 "Het invloedsgebied van de trillingen en de mate van trilling die nog op een bepaalde afstand 

optreedt dient vooraf rekenkundig beschouwd te worden middels huidig beschikbare 

voorspellingsmodellen om te onderzoeken in hoeverre het voor de omgeving haalbaar is om de 

funderingspalen te kunnen heien. Met deze voorspelling dient zowel de invloed op de belendende 

constructies in de omgeving als ook de dynamische invloed op de waterkeringen in de omgeving getoetst 

te worden, om ongewenste risico's op schadeontwikkeling aan panden en de stabiliteitsrisico's van 

waterkeringen te kunnen waarborgen."532 

18.102 Ook met betrekking tot de effecten van aardbevingen op het windpark N33, stellen deskundigen 

dat er omissies zijn in de opgestelde analyse: "Er worden verschillende literatuurbronnen vermeld, 

waaruit de conclusie wordt getrokken, dat het onwaarschijnlijk is dat het ontwerp van de 

(funderingsconstructie) van de windturbines aangepast dient te worden vanwege de 

aardbevingsbelastingen. De literatuurbronnen zijn echter gebaseerd op ervaringen bij tektonische 

aardbevingen in het buitenland, terwijl het in Groningen geïnduceerde aardbevingen betreft. Tektonische 

en geïnduceerde aardbevingen hebben die een andere karakteristiek en brengen andere krachten 

teweeg. Een rekenkundige vertaalslag conform de recente ontwikkelingen in de NPR dient daarom te 

worden gemaakt om te kunnen onderbouwen dat de constructie geen ontwerpaanpassingen behoeft voor 

de aardbevingsbelastingen volstaat een verwijzing naar de genoemde literatuur niet; Er had een 

rekenkundige vertaalslag conform de recente ontwikkelingen in de NPR te worden gemaakt. Met de 

beschikbare informatie is derhalve onvoldoende onderbouwd dat het ontwerp aardbevingsbestendig is." 

18.103 Door de aardbevingen is er kans op liquifactie/verwerking van de ondergrond. Dit belangrijke 

effect is niet onderzocht; niet is nagegaan of, en zo ja in hoeverre, daarop het (funderings)ontwerp 

mogelijk dient te worden aangepast. Project specifiek inzicht in de seismische kenmerken van de 

grondgesteldheid en de dynamische grondconstructie interactie van de constructie van de windturbine/de 

funderingsplaat en de paalfundering is daarbij van belang. Liquifactie/verwerking van de ondergrond is 

één van de optredende effecten in het plangebied die tot hogere faalfrequenties kunnen leiden dan voor 

de rest van Nederland (zie 8.1 ). 

18.104 Zoals aangegeven in het stuk van Pondera zijn in dit stadium nog geen grondcondities bekend 

rondom de geplande locaties van de windturbines, waardoor nog geen rekenkundig onderbouwde 

beschouwing is uitgevoerd en aangetoond kan worden, dat er in het ontwerp van de palen en de 

funderingsplaat wel voldaan kan worden aan de eisen van NPR richtlijn. Tegelijkertijd stelt Pondera in 

bijlage 1, pg. 13 van de aanvraag om de omgevingsvergunning dat wordt uitgegaan van een standaard 

fundament. "533 

532 Lievense CSO. 
533 Lievense CSO. 
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18.105 Een eventuele aardbeving moet voorts niet alleen op zichzelf worden beschouwd, maar moet 

ook in samenhang met al de risicofactoren worden bezien. Zo blijkt uit een analyse van de bodem in het 

plangebied, dat de bodem voornamelijk uit een veen- en/of kleilaag. Dit zorgt voor een instabiele bodem 

wat niet is meegenomen in de risicoanalyse met betrekking tot aardbevingen in het gebied. Wanneer een 

aardbeving plaats vindt, is de kans zeer groot dat deze aardbeving ook gevolgen heeft voor de andere 

risicofactoren in het gebied wat een desastreus domino-effect teweeg kan brengen. In dit geval kan 

volgens reclamanten de conclusie niet anders zijn dan dat het windpark qua externe veiligheid in een 

dusdanig risicovol gebied wordt gerealiseerd, dat de externe veiligheid niet kan worden gewaarborgd. 

18.106 Uit een onderzoek van deskundigen blijkt verder dat, als gevolg van de gaswinning, een 

aardbeving van 5 op de schaal van Richter in Groningen mogelijk is. 534 Een zwaardere aardbeving wordt 

zelfs niet geheel uitgesloten. Als gevolg van een aardbeving met die kracht kunnen gebouwen instorten 

en masten breken/omvallen. Tevens kan brand en kunnen gaslekkages ontstaan bij aardbevingen van 

die kracht. Zoals onder het kopje ondergrondse transportleidingen al is genoemd, lopen er diverse 

aardgasleidingen door het gebied. Daarnaast zijn er diverse andere risicovolle objecten te vinden in de 

nabijheid van windturbines. Wanneer in of in de nabijheid van dit kwetsbare gebied een aardbeving van 

die kracht plaatsvindt zijn de gevolgen zijn niet te overzien. Reclamanten achten de externe veiligheid in 

dit gebied dan ook zeker niet gewaarborgd met betrekking tot het windpark N33. 

18.107 Bovendien vallen deelgebieden Noord en Zuid volgens de risicokaart binnen de categorie IV van 

de Mercalli-zone. Dat houdt in dat er volgens de risicokaart in dit gebied aardbevingen kunnen 

voorkomen die schade aan minder solide huizen kunnen veroorzaken. Deze aardbevingen kunnen 

derhalve invloed hebben op het windpark naar de mening van reclamanten en de invloed van 

aardbevingen op het windpark is naar de mening van reclamanten niet voldoende onderzocht. 

Waterkeringen 

18.108 De invloed van het windpark op waterkeringen en dijklichamen in het gebied is niet voldoende 

onderzocht. Deskundigen merken daaromtrent het volgende op: "Op pagina 31 van bijlage 8c van de 

MER wordt het volgende geconcludeerd: "De risicotoevoegingen vergeleken met een normstelling van 

T300 voor de waterkeringen bedraagt 4,5% aan de noordelijk waterkering van het Winschoterdiep en 6% 

aan de zuidelijke waterkering van het Winschoterdiep". Omdat de beschreven waarden kleiner zijn dan 

10% van de norm wordt de risicotoevoeging van de windturbines als verwaarloosbaar gezien. Dit is in 

tegenspraak met het algemeen toetsingsprincipe van de handreiking Risiconormering Windturbines (p. 

51 ): " In het algemeen kan gesteld worden dat de risico's als gevolg van het plaatsen van windturbines 

niet mogen leiden tot een verhoogde bezwijkkans van de dijklichamen. Generieke bezwijkkansen van 

dijklichamen zijn niet voorhanden." 

18.109 Pagina 52 van het Handboek Risiconormering Windturbines stelt: "De resultaten van een 

risicoanalyse van een windturbine kunnen getoetst worden aan de ontwerpwaarden die zijn gebruikt voor 

de kans van voorkomen van een MHW. Het bepalen van de gevolgschade aan het dijklichaam wordt in 

534 http://www. rtvnoord. n l/n ie uws/16644 7 Il nschatti ng-s peci a 1 isten-Zwa a rste-aardbevi ng-G ron ingen-5-0. 
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de bijlage van de Handreiking niet behandeld. De gevolgschade is namelijk erg afhankelijk van onder 

andere de grondsoort van de dijk en zijn functie. Het vaststellen van de gevolgschade dient in overleg 

met de beheerder van het dijklichaam te gebeuren." In de procedurestukken is geen informatie te vinden 

over de in overleg met de beheerder van de dijk vastgestelde gevolgschades."535 Dat het bouwen van 

turbines in dijken nadelig effect heeft toont de Eemshaven en Delfzijl situatie aan. Om die reden achten 

reclamanten de conclusies met betrekking tot de invloed op waterkeringen en dijklichamen ongefundeerd 

en onvoldoende onderbouwd. 

Domino-effecten 

18.110 Zoals al een aantal keer genoemd, is er in het plangebied van windpark N33 sprake van een 

heel aantal risicovolle factoren die in ieder geval niet tezamen of soms helemaal niet in het MER zijn 

meegenomen. Met name in het deelgebied Noord is er sprake van een gevaarlijk mengsel van bijzonder 

risicovolle objecten. Allereerst lopen daar de buisleidingen van de Gasunie, daarnaast lopen daar, dwars 

door het deelgebied heen buisleidingen van de NAM. Verder ligt er ten westen van de N33 een 

gasmengstation van de Gasunie. Ook in het deelgebied zuid lopen buisleidingen van de Gasunie. Verder 

lopen door deelgebied noord en zuid hoogspanningslijnen. Ten westen van de N33, in deelgebied noord 

staat een uitbreiding van de stikstoffabriek bij Zuidbroek gepland (waar ook weer uitbreidingen voor 

buisleidingen voor benodigd zijn). Vast staat dat er vervoer van gevaarlijke stoffen over de N33, de A7 en 

het spoor Veendam - Zuidbroek en Zuidbroek - Scheemda loopt. Bovengenoemde Oostboog komt daar 

nog bij. Al deze factoren tezamen bezien, zorgen voor een enorme cumulatie aan risicovolle factoren die 

in het MER niet in onderlinge samenhang zijn onderzocht. Reclamanten achten het in het kader van 

externe veiligheid dan ook zeer roekeloos om een windpark in zo'n kwetsbaar gebied te plaatsen en 

achten de externe veiligheid in dit gebied niet gewaarborgd, ook omdat al deze factoren slechts op 

zichzelf zijn onderzocht en niet in onderlinge samenhang. 

Onderhoud 

18. 111 Volgens het Handboek moeten de veiligheidssystemen periodiek worden gecontroleerd en 

worden er eisen gesteld aan het elektrisch systeem, de arbeidsveiligheid en de onderhoudsprocedures 

om de veiligheid van de turbine te waarborgen. 536 Artikel 3.14, lid 1 van het Activiteitenbesluit bepaalt dat 

een windturbine tenminste eenmaal per kalenderjaar wordt beoordeeld op de noodzakelijke beveiligingen, 

onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied van windturbines. Het MER noch het 

inpassingsplan stelt een voorwaardelijke verplichting jegens initiatiefnemers om aan deze 

onderhoudseisen te voldoen. Reclamanten betwisten dan ook dat dit handhaafbaar en verifieerbaar 

plaats zal vinden en de externe veiligheid op deze manier gewaarborgd zal worden. 

535 Lievense CSO. 
536 HRW, bijlage A, p. 13. 
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19. Locatie 

Voor het vinden van geschikte locaties voor windenergie zijn diverse factoren van invloed, zoals de 

landschappelijke inpassing, beschikbaar gestelde grondposities, afstand tussen gevoelige effecten met 

het oog op de externe veiligheid, mogelijkheden van aansluiting op het elektriciteit netwerk en het 

windaanbod. Bovendien, op zowel provinciaal als rijksniveau worden draagvlak en leefbaarheid 

meegegeven als belangrijk aandachtspunt bij realisatie van grootschalige windparken. 537 De ruimtelijke, 

maatschappelijke en landschappelijke belangen die doorslaggevend hadden moeten zijn, zijn van meet af 

aan ondergeschikt geweest aan financiële belangen, dit maakt het bestreden besluit onhoudbaar. 

Alternatieve locatie 

19. 1 Reclamanten menen dat om verschillende, veelomvattende redenen niet tegemoet is gekomen 

aan het belangrijke aandachtspunt dat leefbaarheid in en rond het windpark voor omwonenden 

gegarandeerd moet zijn, ondanks het feit dat er wel mogelijkheden waren om hieraan te voldoen. Dit is 

door betrokken bestuurders van de provincie met het ministerie al dan niet doelbewust nagelaten. 

Reclamanten hebben het gerechtvaardigd vermoeden dat vanwege eerdere bestuurlijke, gedragingen 

tussen het rijk, de provincies, initiatiefnemers en/of grondeigenaren, de huidige opstelling en locatie met 

grondposities, om financiële redenen, vooropgezette afspraken en toezeggingen doorslaggevende 

betekenis hebben gehad bij de locatiekeuze voor inpassing van windpark N33. Daarmee is een goede 

ruimtelijke ordening niet gegarandeerd, specifiek met betrekking tot leefbaarheid en het daarmee verband 

houdende draagvlak. Door aantoonbare aanwijzing van een preferred supplier is er geen sprake van 

open mededinging en eerlijke concurrentie, waartoe ACM procedure de geëigende is. De ter zake 

relevante bijlagen zijn ook aan en in deze zienswijze integraal opgenomen. 538 

19.2 Vanaf 2000 wordt het oorspronkelijke uitgangspunt van de provincie verlaten dat alleen de 

windrijke gebieden bij Delfszijl en Eemshaven geschikte locaties zijn voor grootschalige windenergie op 

land. Het latere provinciaal Omgevingsbeleid en de SWOL betrekken om onduidelijke redenen de 

gronden langs de N33 bij Veendam ook bij de zoeklocaties. Het MER geeft zelf aan dat de onderzochte 

zoekgebieden met betrekking tot leefomgeving niet goed scoren, en dat dit een belangrijk uitgangspunt is 

voor het bepalen van de inrichtingsvarianten en de effectenbeoordeling.539 Vanuit het veld komen dan 

ook verschillende aanbiedingen van grondposities waarbij omwonenden minder geraakt worden en niet 

gehinderd zijn, waar aldus wel draagvlak is. De provincie en het NLVOW wijzen de minister op de 

mogelijkheden van een zogenoemde zesde variant. Volgens hen is er sprake van een volwaardig 

alternatief, die leidt tot een betere en meer aanvaardbare inpassing, waarbij de grondposities beschikbaar 

worden gesteld. 540 

537 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van het Ministerie van Economische zaken aan KDE EnergyB.V., 
8 november 2010.; Energieakkoord, p. 68. 

538 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen gespreksoverleg provincie - RWE 23-4-2013. 
539 MER, p. 24. 
540 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen aan het 

Ministerie van Economische Zaken, 9 april 2014; Bijlage 4: Brief NLVOW aan Rijk, 10 april 2014. 
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19.3 Naar aanleiding van dit aandringen onderkent ook de Tweede Kamer het belang van een 

alternatieve locatie overweging: "De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij het project 

N33 de zogenaamde zesde variant in de Eekerpolder verreweg het beste scoort en de provincie 

Groningen hiernaar een verdiepend onderzoek wil laten uitvoeren; verzoekt de regering om de provincie 

Groningen, onder de voorwaarde dat deze haar taakstelling voor 2020 realiseert, de ruimte te bieden 

voor onderzoek naar en realisatie van een betere variant die meer draagvlak geniet en om de lopende 

RCR-procedure aan te houden totdat dit onderzoek is uitgevoerd, en gaat over tot de orde van de 

dag."541 De Minister geeft in de brief van 20 mei 2014 invulling en maximale uitvoering aan deze motie. 542 

Er wordt hierin niet specifiek gewezen op de Eekerpolder als alternatieve locatie, de minister geeft de 

ruimte een alternatief te realiseren indien het alternatief op de in het MER voor windpark N33 

onderzochte criteria wezenlijk beter scoort; er overeenstemming is bereikt met de betrokken 

initiatiefnemers over een alternatief projectvoorstel dat aangemeld kan worden voor de RCR; de 

betreffende initiatiefnemers beschikken over de voor het alternatief noodzakelijke grondposities. Hiermee 

geeft de minister ook de mogelijkheid om andere, misschien betere alternatieve locaties te onderzoeken 

die aan deze voorwaarden voldoen en deze vóór 1 september 2014 aan te dragen. 

19.4 Desalniettemin houdt de provincie vast aan de mogelijkheden van een windpark in de 

Eekerpolder, variant 6. Onjuist staat in een provinciaal persbericht van 21 mei 2014 dat de minister 

uitsluitend de ruimte biedt om de mogelijkheden in de Eekerpolder te onderzoeken, onder de A7. 543 

Hiermee wordt onterecht geen uitvoering gegeven aan de bredere strekking van invulling van de motie 

die de Minister voor ogen had. Dat duidt op willekeur ingevolge artikel 3:3 Awb, aanwending van de 

bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor bedoeld, waarbij één ontwikkelaar stelselmatig 

gefavoriseerd wordt en alle anderen benadeeld worden. Dit favoriseren blijkt uit het gespreksoverleg 

tussen de Provincie en RWE op 23 april 2013, waarin RWE impliciet een voorkeursrecht toegewezen 

krijgt. 544 Deze positie door deze marktpartij heeft stand gehouden, het voorkeurs locatiealternatief zoals 

nu gepubliceerd ziet voor dit deel van het plangebied op de gronden van RWE zoals destijds 

overeengekomen. 

19.5 Er is mogelijk sprake van een misverstand en/of een opzettelijke eenzijdige vertaling van een 

rijks instructie door de provincie. Vanuit de regio, worden door de gemeente Menterwolde en het NLVOW 

een andere alternatieve locaties voorgesteld aan het Ministerie ván EZ, de Gedeputeerde Staten en de 

Provinciale Staten. Zij stellen alternatieven voor met aanwezige en beschikbare grondposities, die op 

meer draagvlak kunnen rekenen en een positievere score op MER-punten zullen hebben dan variant 6, 

namelijk ten noorden van de A?.545 Deze gronden voldoen meer aan de voorwaarden die de Minister 

stelt. De brief van Gemeente Menterwolde wijst op de rampzalige gevolgen van variant 6.546 

541 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Motie 33 612, nr. 24, voorgesteld 24 april 2014, status: aangenomen. 
542 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van de Minister van Economische Zaken, 33612, Nr. 44, 20 mei 

2014. 
543 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Persbericht 21 mei. 
544 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Gespreksoverleg tussen de Provincie en RWE op 23 april 2013. 
545 Bijlage 3: Bijlagen bundel locatieoverwegingen, Brief van NLVOW aan Ministerie van EZ, 23 juni 2014; Bijlage 8: Brief 

gemeente Menterwolde aan Provinciale Staten van Groningen, 28 mei 2014, met kenmerk 488-2014; Bijlage 9: Brief 
gemeente Menterwolde aan Gedeputeerde State van Groningen, 28 mei 2014, met kenmerk 488-2014; Bijlage 10: 
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19.6 Ook in het tussentijds toetsingsadvies van de commissie m.e.r. wordt aangegeven dat de 

commissie in overweging geeft in het definitieve MER ook de (on-) mogelijkheden en milieu voor- en 

nadelen van plaatsing van windturbines ten noorden van Rijksweg A7 te beschrijven, zodat hierover 

duidelijkheid ontstaat. De Commissie is het eens met de gemeente Menterwolde dat het eventueel 

vervallen van de drie turbines westelijk van de N33 voordelen voor het landschap heeft en het eventueel 

laten vervallen van de zuidelijke rij (in het noordelijke deel) voordelen heeft voor de leefomgeving (grotere 

afstand tot het dorp Meeden).547 Initiatiefnemers hebben geen gehoor gegeven aan dit advies, in het 

MER wordt niet ingegaan op deze mogelijkheid. 

19. 7 Er zijn gronden aanwezig en beschikbaar bij Noordbroek. Het eerste contact tussen de heer 

Adema van de Provincie en de heer  directeur van Alan Accountants, die namens een groep 

grondeigenaren optreedt, dateert al van maart 2013. Op 26 maart is er een overleg geweest bij het 

Provinciehuis.548 Ook per brief heeft  op 20 juni 2014 laten weten (een groep) grondeigenaren ten 

noorden van de A7 te vertegenwoordigen, die bereid zijn hun gronden te gebruiken voor de ontwikkeling 

van een windpark, waarover aantoonbaar is gecontracteerd. 549 Hij spreekt over een prachtkans voor de 

ontwikkeling van windenergie in de gemeente Groningen. In de brief wordt er (expliciet) op vertrouwd dat 

dit met gedeputeerde de heer  besproken gaat worden of het in ieder geval onder zijn aandacht 

wordt gebracht. 550 

19.8 Daarnaast zijn er meer westelijk hiervan boven de A7 bij Zuidbroek genoeg grondposities 

beschikbaar. Hiervoor zijn reeds intentieovereenkomsten gesloten tussen ontwikkelaar KDE551 en 

grondeigenaren.552 Verder, ook bij Nieuwolda zijn verschillende grondposities aanwezig en beschikbaar. 

19.9 En zijn er mogelijkheden bij Nieuwe Pekela, weliswaar helemaal ten zuiden van het oude 

plangebied. De gemeente Nieuwe Pekela en initiatiefnemers daar hebben al in 1999 aangegeven 

mogelijkheden te kunnen bieden voor een windpark in hun gemeente. Dit ter ontlasting van de plannen 

boven Meeden: de gemeente Nieuwe Pekela geeft in een brief aan dat, indien het park op de door hun 

genoemde plek wordt geplaatst, er twintig turbines minder in het gebied rondom Meeden geplaatst 

kunnen worden. In de brief van 2014 geeft de gemeente de voordelen weer van een windpark tussen 

Pekela en Alteveer: het beoogde park loopt parallel aan de autosnelweg N366, er loopt een 380 kV

leiding centraal door het beoogde gebied, het park sluit aan bij de bouw van een grootschalige industriële 

Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief gemeente Menterwolde aan Ministerie van EZ, 2 juni 2014; Brief 
van Gemeente Menterwolde aan Ministerie van EZ. 4 november 2014. 

546 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief gemeente Menterwolde aan Gedeputeerde State van Groningen, 
28 mei 2014, met kenmerk 488-2014. 

547 Tussentijds toetsingsadvies Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport, 13 april 2016, p. 4. 
548 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van Alan Accountants dhr.  aan Provinciehuis Groningen, 

t.a.v.de heer  29 augustus 2014. 
549 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, contracten Alan Accountants 
550 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van Alan Accountants aan Provinciehuis Groningen, t.a.v.de heer 

Adema, 20 juni 2014. 
551 YARD per 2014. 
552 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Intentieovereenkomst KDE en grondeigenaar, ter ontwikkeling 

windturbinepark. 
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gasinstallatie en er liggen geen woningen in de directe omgeving van het beoogde park.553 Overigens is 

er nooit gehoor gegeven aan dit voorstel. Het is door de toenmalige gedeputeerde  naar de zijlijn 

verwezen tijdens een overleg met de planmakers windpark Pekela met de woorden: "jullie hebben het 

beste plan, maar het wordt de N33!". Al hoewel, het lijkt alsof het gebied met voorbedachte rade is ' 

bewaard ' voor later. Ook al bood Pekela destijds gronden aan ter vervanging van windpark N33. 

Reclamanten krijgen de indruk dat de ter alternatief aangeboden gronden niet in plaats van, maar samen 

met windpark N33 op de planning staan ter realisatie van windturbineprojecten. Op dit moment is dit plan 

dan ook opgenomen in de Structuurvisie Pekela. 554 Mocht dit het geval zijn, dan benadrukken 

reclamanten dat een dergelijke concentratie van windturbineprojecten en daarmee onevenredige 

benadeling van de regio in zuidoost Groningen en noordoost Drenthe zeer onwenselijk is. 

19.10 Ondanks dat de provincie klaarblijkelijk al langere tijd weet van deze betere varianten, die ruim 

aan de voorwaarden van minister Kamp in zijn brief van 20 mei 2014 voldoen, in het bijzonder waar 

klaarblijkelijk wel sprake is van draagvlak, is het opmerkelijk dat gedeputeerde  enkel de 6° 

variant bij de onderzoeken betrekt. Uit de invulling van de motie blijkt dat er een ruim 

alternatievenonderzoek mogelijk is. Ook in de brief van EZ in antwoord op het NLVOW waarin gevraagd 

wordt om ruimte te geven voor variant 7 boven de A7, staat dat de invulling van de motie niet aangeeft 

welke locatie onderzocht moest worden, er stond enkel hoe die locatie eruit moet zien, daarmee was het 

aan de Provincie te bepalen wat zij wil laten onderzoeken. 555 Het NLVOW is terecht verbaasd van 

Gedeputeerde  te vernemen dat hij niet meer ruimte van de minister had gekregen dan de door 

hem zelf naar voren gebrachte 6° variant. 556 Ook  van de SP fractie vindt het onzorgvuldig 

dat gedeputeerde  alleen de Eekerpolder onderzoekt en niet de door de omgeving aangedragen 

varianten. De fractie vindt dit bizar en stuitend. Volgens  moet wanneer zowel de gemeente 

Menterwolde als Veendam en de inwoners van Meeden spreken voor de variant boven de A7, dit dan ook 

onderzocht worden. 557  ziet in het argument over tijdsdruk dat wordt aangevoerd een loos 

argument. Immers zijn er al jaren vergooid door niet eerder onderzoek te laten doen en zijn er 

deskundige modellen die binnen een kort tijdsbestek kunnen onderzoeken of een variant wel of niet 

geschikt is. Bovendien, het contact met bijvoorbeeld Alan over de alternatieve variant dateert al van 

maart 2013558
, dus de provincie was al lange tijd op de hoogte van deze alternatieven. Ook wijst 

 op de ongebruikelijke en onverklaarbare gedraging van portefeuillehouder  Onjuist 

stelt  dat hij van de minister niet de ruimte heeft gekregen om nadere varianten te onderzoeken 

niet buiten het zoekgebied mocht omgegaan, en dat er geen grondposities zijn in het gebied boven de A7 

wat reclamanten ontkennen en betwisten omdat deze er wel waren en zijn. Zodat gedeputeerde's 

uitlatingen onjuist is en moet worden gelezen als dat RWE boven de A7 geen grondposities geniet. Ook 

 interpreteert de brief van 20 mei 2014 van de Minister over de invulling van de motie als 

een bevel tot een breed alternatieven onderzoek waarbij logischerwijs naar verzoeken vanuit de regio 

553 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief gemeente Pekela betreffende locatie windpark Pekela, 16 juni 
2014. 

554http://www. pekela. nl/document.php?m= 1&fileid=7789&f=4aaaee8dbb4c85012a3effe7838d 122e&attachment=O 
555 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van EZ aan NLVOW, 3 juli 2014. 
556 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van NLVOW aan Ministerie van EZ, 23 juni 2014. 
557 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Vergadering Provinciale Staten van Groningen, 2 juli 2014. 
558 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van Alan Accountants dhr.  aan Provinciehuis Groningen, 

t.a.v. de heer  29 augustus 2014. 

LW/N33081116 

0004 

555 van 694



-Li & Van Wieringen 
Advocaten en Belastingadviseur 

wordt gekeken. Hij quote de wethouder van de gemeente Menterwolde: 'Wanneer het uitgangspunt 

rondom windenergie is dat er draagvlak zou moeten zijn onder de bevolking - een bevolking die zeker wil 

meedenken over alternatieven - juist dan zou u er nu open moeten staan om deze varianten mee te 

nemen in uw onderzoeken'. Daarom dient hij een motie in getiteld 'Onderzoek variant Windpark N33" 

waarin hij stelt dat draagvlak een belangrijke randvoorwaarde is voor de aanwijzing van een windpark en 

hij roept het College van GS daarom op om een verdiepend onderzoek uit te voeren naar een variant 

waarbij de A7 als harde grens komt te vervallen, aldus rekening houdend met de gronden boven de A7, 

100 hectare onbevolkt gebied. 

19. 11 Ook de CDA fractie dient een motie in 'Onderzoek alternatieve locatie' waarin uitgesproken 

wordt dat het College op korte termijn onderzoek moet doen naar de geschiktheid van de door de lokale 

partijen aangereikte alternatieve locatie, rekening houdend met de landschappelijke inpassing, 

maatschappelijke acceptatie en economische geschiktheid van deze locatie, en deze locatie ook 

vergelijkt met de alternatieve locaties. 

19.12  reageert op de moties met een verwijzing naar de eerste brief van het NLVOW, waar 

alle partijen nog voor de zesde variant waren. Hij veronachtzaamt c.q. verzaakt terug te komen op de 

vele brieven door zowel het NLVOW, de gemeente Menterwolde en georganiseerde grondeigenaren 

waarin de betere varianten worden toegelicht en aangeboden boven, ten oosten en westen van de A?.559 

Daarbij stelt hij dat 'het onduidelijk is hoe de grondposities daar precies verdeeld zijn, er is geen 

ontwikkelaar die zich heeft gemeld die wij als aanspreekpunt en informatiebron kunnen gebruiken'. 

Gedeputeerde spreekt onjuistheden uit, verdraait en verzwijgt de waarheid. Bovenvermelde brief 

van Alan Accountants op 20 juni 2014 heeft de heer  bereikt, en hij was dan ook zeker op de 

hoogte van dit zeer geschikt alternatief. 560 Alan Accountants wijst  op deze onjuistheid. Gewezen 

wordt op het overleg van 26 maart 2013 en de brief van 20 juni 2014. 561 Hierop reageert de heer  

onredelijk, te laat met een excuus. Hij geeft toe dat 'ontbreken van initiatieven van ontwikkelaars' niet als 

argument gebruikt had mogen worden om te beweren dat de varianten boven de A7 niet realiseerbaar 

zijn binnen de voorwaarden van de Minister. 562 Hiermee onderkent hij dat hij op de hoogte was van de 

variant boven de A7. De democratische besluitvorming is door middel van deze leugen doelbewust 

beïnvloed. Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 2 juli 2014 nemen partijen aan dat er nog geen 

initiatieven opgestart waren en dat er geen beschikbare grondposities aanwezig zijn. De moties zijn zo 

verworpen. Aldus zijn de Provinciale Staten door loze argumenten (zoals: geen turbines buiten het 

zoekgebied, maar de hierbij bestreden inpassing bevindt zich ook al grotendeels daarbuiten) en 

onjuistheden op een verkeerd spoor gebracht en misleid. Zij zijn daarmee onjuist ingelicht en onvolledig 

geïnformeerd, wat mogelijk kan duiden op een onrechtmatige daad, schending van de rechtszekerheid en 

het vertrouwensbeginsel. Doelbewust heeft gedeputeerde  vastgehouden aan de variant in de 

Eekerpolder, terwijl er aanzienlijke betere alternatieven voor handen waren, aangereikt door de regio zelf. 

559 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief gemeente Menterwolde aan Ministerie van EZ, 2 juni 2014. 
560 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van Alan Accountants aan Provinciehuis Groningen, t.a.v.de heer 

Adema, 20 juni 2014. 
561 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van Alan Accountants dhr.  aan Provinciehuis Groningen, 

t.a.v.de heer  29 augustus 2014. 
562 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Mail van aan dhr.  1 september 2014. 
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19.13 Zijn beweegredenen zijn zeer opmerkelijk, brengen de leefbaarheid van de regio in het gedrang 

en door vast te houden aan bepaalde grondposities bestaat het gerechtvaardigd vermoeden dat er 

sprake is van bevooroordeling van de partij die betrokken is bij deze grondposities. Door vast te houden 

aan de variant in de Eekerpolder, zijn de grondposities van RWE gegarandeerd, waarvan gedeputeerde 

 bovendien in relevante periode bestuurder was en waarnaar al in 2013 uitgesproken 

toezeggingen gedaan zijn. 563 Hetzelfde geldt voor YARD. Voorganger van  afgetreden 

gedeputeerde Galon, heeft aan Koop (aandeelhouder van KDE, nu YARD) naar algemeen bekend is -

wind concessies toegezegd, ter compensatie van de verliezen van Blauwe Stad waarvan akte bij 

vertrouwelijk vaststellingsakkoord.564 Het concrete geval bezien is door zijn toedoen op zijn minst de 

schijn van verboden belangenverstrengeling en misbruik van bevoegdheid gewekt, wat niet getuigt van 

een behoorlijk bestuur en in concreet geval zelfs als onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd. 

Derden zijn geschaad en op deze wijze is gelijke kans op ontwikkeling van een voor de regio beter 

alternatief uitdrukkelijk en naar het voorkomt met voorbedachten rade onthouden. Net als in Duitsland, de 

windlobby gericht is op eigen gewin van betrokken bestuur(der).565 

19.14 Omdat de provincie niet bereid is om een onderzoek naar de noordelijke variant te doen, heeft 

de gemeente Menterwolde zelf opdracht gegeven aan Bosch Slabbers landschapsarchitecten tot een 

onderzoek naar een meer noordelijke variant. Uit dit onderzoek komt naar voren dat een windpark ten 

noorden van de A7 landschappelijk inpasbaar is. In november 2014 heeft de gemeente Menterwolde het 

Ministerie van EZ hiervan op de hoogte gebracht. 566 

19. 15 Komt het reclamanten hier - gegeven de door hen uiteengezette en aantoonbare 

gevalsomstandigheden - voor dat ook het Ministerie van EZ een verwijt treft. Op 20 mei 2014 geft de 

minister aan de provincie ruimte te bieden naar een onderzoek naar een alternatief voor het beoogde 

windpark N33 en om de lopende RCR procedure aan te houden totdat dit onderzoek is afgerond. De 

resultaten zullen betrokken worden bij de verdere besluitvorming in het kader van de RCR voor windpark 

N33. De minister vreest dat de 100 MW opstelling niet gehaald gaat worden en heeft de provincie nodig 

voor het in kaart brengen van genoeg gronden. Hier wordt maatschappelijk draagvlak meegegeven als 

belangrijk uitgangspunt. De minister wordt door gemeenten, het NLVOW en meerdere potentiële 

initiatiefnemers op de hoogte gehouden van het gebrek aan draagvlak bij de betreffende zoeklocaties en 

wordt ook gewezen op het gebied boven de A7, die om uiteenlopende redenen een geschikte vervanging 

zou zijn voor de turbines in de Eekerpolder. De minister houdt geen toezicht op zijn eigen 

randvoorwaarden meegegeven aan de provincie. De handelwijze van de minister van EZ kan verklaard 

worden door bewezen vriendschappelijke banden met bevooroordeelde grondeigenaren, exemplarisch 

de heer , wiens zoon's grondposities verzekerd zijn door huidige inpassing. Ook dit wekt op zijn 

minst de schijn op van verboden belangenverstrengeling en misbruik van bevoegdheid. 

563 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Gespreksoverleg tussen de Provincie en RWE op 23 april 2013. 
564 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Blauwestad, kavelafname door Ballast Nedam en BAM 14 oktober 

2011. 
565 https://www.youtube.com/watch?v=wbzQnSEMZAw. 
566 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen,Briefvan Gemeente Menterwolde aan Ministerie van EZ. 4 november 

2014. 
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19. 16 Aldus heeft het MER onvoldoende alternatieven in beschouwing genomen die daarnaast niet zijn 

onderbouwd. Het MER voldoet dus niet aan de eisen van art. 7:23 lid 1 Wm. Aan de eisen gesteld door 

de SMS-richtlijn, CHW (als geëvalueerd 3" kwartaal 2016) en vooruitlopend de Omgevingswet, is 

overigens niet voldaan. De Europese Commissie geeft in haar toelichting (uitvoering van Richtlijn 2001/42 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
567

) in 

paragraaf 5.6 aan: "Doel van het rapport is, de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het plan of 

programma en van de redelijke alternatieven ervan te bepalen, te beschrijven en te beoordelen. Bijlage 1 

geeft verdere voorschriften inzake de informatie die over deze effecten moet worden verstrekt. Het 

onderzoeken van alternatieven is een belangrijk element van de beoordeling en de richtlijn verlangt een 

uitgebreidere beoordeling van die alternatieven dan de m.e.r.-richtlijn. De betekenis van 'alternatieven' 

wordt verder besproken in de onderstaande paragrafen 5.11 - 5.14." En verder in paragraaf 5.12: 

"Wanneer de richtlijn voorschrijft dat de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van redelijke alternatieven 

moeten worden bepaald, beschreven en beoordeeld, gelden ter zake dezelfde vereisten als voor het plan 

of programma. Hoofdzaak is dat het bepalen, beschrijven en beoordelen van de mogelijke aanzienlijke 

effecten van het plan of programma en van de alternatieven, op een vergelijkbare wijze gebeurt." Aan de 

genoemde alternatieven - in dit concreet geval de N33 - liggen bestuurlijke afspraken ten grondslag. De 

aangewezen locaties vormen geen 'redelijk' alternatief. Bovendien vormt de summiere beoordeling van 

de alternatieven een dermate globaal en onvolledig beeld dat een voorkeursalternatief in alle redelijkheid 

niet kan worden bepaald. Het MER kan zo niet ten de grondslag liggen aan dit besluit. 

19.17 Gerenommeerd bureau stelt dat de locatieafweging als in bijlage 2 van het MER ongemotiveerd 

en onduidelijk heeft plaatsgevonden: 'Geconcludeerd wordt dat het gebied van Windpark N33 (G9) goed 

scoort op ecologie en landschap en dat dit gebied slecht scoort op leefomgeving. Samen met de locatie 

N391 - Emmen scoort het gebied van Windpark N33 het slechtst op leefomgeving van alle onderzochte 

locaties. Daarbij wordt een onterechte nuance gemaakt over afscherming bij woonkernen en door 

industrie- en bedrijventerreinen: vanwege de hoge situering van de geluidsbron en de verspreide ligging 

van een veelheid aan geluidsbronnen is - in tegenstelling tot de nuancering - geen tot slechts zeer 

beperkt sprake van geluidafscherming door aanwezige bebouwing. Door deze onterechte nuance zijn de 

negatieve effecten vanwege het Windpark N33 onderschat en is deze locatie te positief in de 

locatieafweging betrokken. Gesteld wordt dat de scores per gebied aangeven dat geen van de locaties 

ongeschikt is voor grootschalige windenergie. Er is echter geen criterium gesteld op basis waarvan dat 

een gebied als (on)geschikt wordt aangemerkt. Alle gebieden scoren op verschillende aspecten anders. 

Er heeft geen totaalafweging plaatsgevonden (van alle aspecten samen), noch heeft een vergelijk 

plaatsgevonden tussen de verschillende gebieden op basis van deze totaalafweging. Er heeft derhalve 

geen locatie afweging plaatsgevonden."568 

~:: http :/lee. e uropa. e u/envi ron ment/ a rch ives/eia/pdf/03092 3 _ sea _g uid ance _ n 1. pdf. 
Lievense CSO. 
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19.18 De Raad van State heeft in de uitspraak omtrent het windpark Wieringermeer geoordeeld dat 

zienswijzen die zien op de locatiekeuze naar voren konden worden gebracht toen inspraak werd geboden 

op de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en ook ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp 

van de Structuurvisie Windenergie op Land. Volgens de RvS mist zulks feitelijke grondslag dat er in een 

vroegtijdig stadium keuzes zijn gemaakt die aan het voorliggende plan ten grondslag liggen en waarover 

geen inspraak heeft plaatsgevonden.569 Reclamanten menen dat deze situatie in windpark N33 anders is. 

In casu is ten eerste tijdens inspraakprocedures geen mogelijkheid geboden tot inbreng van 

locatiealternatieven. De vaststelling van het zoekgebied N33 heeft ten tweede plaatsgevonden op basis 

van geheime afspraken waardoor er van feitelijke inspraak geen sprake is en kan zijn geweest. Ten 

derde zijn, voor zo ver de mogelijkheid bestond locatiealternatieven aan te dragen, deze alternatieven 

opzettelijk buiten beschouwing gelaten. 

Wind op zee 

19.19 Reclamanten stellen dat het rijksbeleid zich met betrekking tot windenergie zich enkel moet 

richten op wind op zee ter realisatie van het aandeel hernieuwbare energieopwekking. Wind op zee is om 

meerdere, uiteenlopende redenen een betere optie dan wind op land. Het veroorzaakt geen hinder voor 

omwonenden, er is wel maatschappelijk draagvlak en bovendien zal de energieopbrengst bij wind op zee 

goed uitpakken in verband met het windaanbod op zee. Als gevolg van de wet wind op zee vindt 

realisatie plaats door middel van publieke aanbestedingen. Met de aanleg van windturbinepark voor de 

kust van Borssele is het Rijk naar verwachting 2,7 miljard euro goedkoper uit dan verwacht, en kan er 

meer stroom worden opgewerkt dan voorzien. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) spreekt 

van een beslissende stap voor windenergie op zee die tot nu toe steevast als duur werd gezien. 

19.20 TenneT heeft een visie ontwikkeld waarin het 'hub and spoke' principe de hoofdrol speelt, wat 

zorgt voor aanzienlijke kostenvoordelen. Er wordt een eiland (hub) wordt aangelegd midden in de 

Noordzee. Op dit windmolenpark kunnen vele windparken aansluiten. Deze visie zorgt voor de Noordzee 

als bron en distributiecentrum voor de Europese energietransitie. De verschillende landen kunnen op 

deze manier samenwerken om het aandeel hernieuwbare energievoorziening te halen. Het voordeel van 

de visie van TenneT is dat het niet meer nodig is om converterstations op platforms in zee te bouwen, dit 

zorgt voor kostenvoordelen. De ontwikkelingen omtrent windparken op zee zorgen ervoor dat wind op 

land overbodig wordt. Op zee zijn er geen omwonenden die last hebben van de molens en zijn de 

windcondities beter dan op land. Wind op zee is aan een opmars bezig. De noodzaak van wind op land is 

daarmee achterhaald. Reclamanten verzoeken de minister om in zijn investeringsbeslissing aangaande 

duurzame energie, zich vooral te richten op wind op zee, in plaats van wind op land. 

Elektriciteitsverbinding Meeden - Diele (Duitsland) 

569 RVS 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228, r.o. 11 
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19.21 TenneT is bezig met een uitbreiding van de capaciteit van de bestaande Nederlands-Duitse 

elektriciteitsverbinding tussen Meeden en Diele (Duitsland). Dit zorgt er voor dat nog meer stroom tussen 

de landen kan worden uitgewisseld. Voor Nederland betekent dit meer import van goedkope, duurzame 

elektriciteit uit Duitsland. TenneT kan zo de markt vanaf eind 2019 voorzien van circa 300 MW aan extra 

stroom. Daarnaast creëert deze elektriciteitsverbinding de mogelijkheid om Nederlandse stroom naar 

Duitsland te kunnen voeren. TenneT kan daarmee stroom van en naar de verschillende stations 

transporteren. Dat deze uitbreiding plaatsvindt nu de plaatsing van het windpark voorbij komt, is op zijn 

minst opmerkelijk te noemen. Aannemelijk is, althans redelijkerwijs wordt vermoed dat andere belangen 

meespelen in de keuze van TenneT om de capaciteit van de elektriciteitsverbinding uit te breiden. 

Reclamanten stellen dan ook terecht dat TenneT blijk geeft van vooringenomenheid door de verbinding 

tussen Meeden en Diele uit te breiden. Doordat TenneT alle leidingen in bezit heeft in Duitsland en 

Nederland, kan TenneT vrijelijk stroom transporteren van en naar Duitsland. 

Windaanbod 

19.22 Het MER geeft aan dat de concentratie van windturbines bij voorkeur plaatsvindt op locaties die 

relatief windrijk zijn. Dit is sinds 2016 tevens een eis die is toegevoegd in de SDE+ regeling. De 

Commissie van de m.e.r. adviseert: "Beschrijf in het MER hoe de verschillende opstellingen scoren op 

energieopbrengst en wat de totale te verwachten energieopbrengst is van de inrichtingsvarianten. Omdat 

windaanbod hierbij een cruciale factor is adviseert de Commissie ook rekening te houden met de locatie 

specifieke omstandigheden en niet alleen uit te gaan van het protocol Monitoring Duurzame Energie 

(MDE)."570 Uit het onderhavige MER blijkt dat er voor het berekenen van het windaanbod van het 

windpark N33 een interpolatie is gemaakt van de gegevens die gelden op de nabijgelegen rasterpunten, 

op basis van informatie van het KNMl. 571 Een locatiespecifieke meting heeft niet plaatsgevonden. Het 

regionaal windklimaat is berekend uit (langjarige) windmetingen op de locatie. Het windaanbod (kracht, 

richting, snelheid) kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Op basis van de verschillende 

invoerparameters is het lokale windaanbod berekend. De ongunstige windtrend zal in belangrijke mate 

bepalend zijn voor een al dan niet rendabel windpark, anders gezegd of dit ruimtelijk plan financieel 

verantwoord is. Kortom, het windaanbod in de voorkeurslocatie is onvoldoende onderbouwd. De 

grondslag tot aanwijzing van het windpark N33 ontbreekt derhalve. 

Ruimtelijke ordening 

19.23 Bij de onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening komen de volgende aspecten altijd aan 

de orde: Bestaand beleid, zoals claims en beperkingen op het gebied door drinkwaterwinning, Natura 

2000, straalpaden, aanvliegroutes, molenbiotopen, et cetera; mogelijke beperkingen door bijvoorbeeld 

kabels- en leidingentracés of privaatrechtelijke belemmeringen; gevolgen voor bijvoorbeeld 

waterhuishouding, bodem, geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna, externe veiligheid, archeologie, 

cultuurhistorie en landschappelijke waarden; duurzame ruimtelijke kwaliteit, waarbij van belang zijn de 

570 NRD, p. 6. 
571 MER, bijlage 5, p. 8. 
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stedenbouwkundige inpassing, versnippering/ontsnippering, welstand/beeldkwaliteit, open houden van 

mogelijkheden voor de toekomst, een zorgvuldig ruimtegebruik (mogelijkheden voor functiecombinaties), 

een klimaatbestendige inrichting en mogelijkheden voor bestaande functies (bijv. landbouw of recreatie); 

uitvoerbaarheid: economisch (incl. planschaderisico's), technisch, juridisch en maatschappelijk. Deze 

aspecten worden voor een groot deel apart, afzonderlijk en/of individueel besproken in deze 

zienswijze. 572 

19.24 Een goede ruimtelijke ordening dient bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

Uitgangspunt is dat er bij de plaatsing van windturbines een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan 

worden gegarandeerd.
573 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een brochure uitgegeven, 

getiteld 'Bedrijven en milieuzonering'. Deze brochure bevat indicatieve afstanden voor de - minimaal - in 

acht te nemen afstand tussen hinder veroorzakende bedrijvigheid enerzijds en woningen anderzijds. De 

afstanden zijn gebaseerd op opvattingen en ervaringen van deskundigen. Volgens het voorwoord "houdt 

een goede ruimtelijke ordening ook in het voorkomen van voorzienbare hinder door milieubelastende 

activiteiten". 

19.25 Het criterium 'een goede ruimtelijke ordening' biedt de mogelijkheid om ter bescherming van een 

goed woon- en leefklimaat strengere eisen te stellen aan de vestigingsmogelijkheden van een 

windturbinepark, dan die welke voortvloeien uit de toepasselijke milieunormen. Vanuit het oogpunt van 

een goede ruimtelijke ordening hebben Provinciale Staten van Noord-Holland op 2 maart 2015 besloten 

tot wijziging van art. 32 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. In lid 4 sub g, van dit artikel wordt nu 

bepaald dat 'windturbines op minimaal 600 meter afstand worden geplaatst van gevoelige 

bestemmingen'. In de toelichting valt hierover het volgende te lezen: "De in art. 3.14a van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (voorheen Barim genoemd) gehanteerde norm borgt niet altijd een goed 

woon- en leefklimaat. Aangezien de norm uitgaat van jaargemiddelde is niet uitgesloten dat een windpark 

een aantal maanden per jaar de geluidsnorm overschrijdt. Om dit te voorkomen is een afstandsnorm van 

600 meter opgenomen die voldoet aan de in art. 4.1 Wro opgenomen randvoorwaarde van een goede 

ruimtelijke ordening. Daarnaast borgt deze minimale afstand de externe veiligheidscontour rondom 

windturbines, met name de maximale werpafstand bij bladbreuk in geval van nominaal rotortoerental, die 

bij de in artikel 32 lid 4 PRV toegestane windturbines mogelijk 600 meter of meer kan bedragen. Tot slot 

is deze minimale afstand opgenomen in verband met slagschaduw. Er wordt namelijk al een 

stilstandsvoorziening geëist wanneer de afstand van de windturbine tot gevoelige bestemmingen minder 

dan twaalf maal de rotordiameter is."574 Het voorschrijven van een ruime afstand tussen een windpark en 

omringende (woon)bebouwing kan ook nodig zijn met het oog op de verdere ruimtelijke ontwikkeling in de 

omgeving van een windpark. Windturbines leiden namelijk tot beperkingen in het ruimtegebruik in de 

omgeving ervan. 

572 Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking (http://ladderverstedelijkinq.minienm.nl/pdf/IEM Handreiking.pdf). 
573 RVS, 17 oktober 2007, ECLl:NL:RVS:2007:BB5861, r.o. 2.11.11. 
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19.26 Provincies mogen op het gebied van de plaatsing van windmolens een eigen beleid voeren. Het 

beleid dat de provincie Groningen daarin aanhoudt, is dat windmolens een industriële activiteit zijn die 

moet aansluiten bij andere industriële activiteiten. 575 Het windpark N33 komt in het gebied zuid en midden 

langs de provinciale weg N33. Het deelgebied noord, bij Meeden, is gepland in een open landschap, 

bestaande uit landbouwgronden. Het park sluit niet aan bij de wensen en het beleid van de Provincie 

Groningen. Ook de gemeente Menterwolde geeft aan dat met name bij het noordelijke deel de relatie met 

industrie niet aanwezig is.576 Het windpark wordt voornamelijk geplaatst op landbouwgronden, wat in 

strijd is met het beleid van de provincie Groningen voor de plaatsing van windturbines. Het gegeven dat 

er wel industrie in de buurt is, doet daar niks aan af. Het park wordt geplaatst in grootschalige open 

gebieden, in gebruik voor landbouwgronden. Het effect van dit open gebied, dat de provincie zo 

kenmerkt, wordt op deze manier teniet gedaan. Het windpark zal leiden tot industrialisering van het 

plangebied, in een regio waar al industrie in overvloed aanwezig is. De lasten voor het openbare belang 

komen op deze manier voornamelijk op de bewoners van deze regio te liggen. Dat is onaanvaardbaar en 

onzorgvuldig. 

19.27 Bovendien is Nederland dichtbevolkt in vergelijking met andere landen. De EU doelstellingen 

die zien op duurzame energieopwekking en energie efficiëntie regelen houden onvoldoende rekening met 

de dichtbevolktheid van Nederland en de functie als multinationale doorvoer (lucht) haven, waardoor het 

niet opmerkelijk is dat Nederland tot nu toe relatief slecht scoort in realisatie van de doelen. 

Strijd bestemmingsplan lagere overheden 

19.28 Het inpassingsplan is formeel en materieel gebrekkig naar inhoud en totstandkoming. Het 

inpassingsplan gaat voorbij aan provinciale en gemeentelijke bestemmingsplannen. Een goede 

ruimtelijke ordening kan niet worden gewaarborgd. Het inpassingsplan kan niet ten grondslag liggen aan 

het verlenen van de vereiste vergunningen. 

19.29 Het ruimtelijk beleid van de Provincie Groningen is vastgelegd in de Omgevingsvisie 

Groningen. 577 De Provincie wil het aantrekkelijke woon- en leefklimaat verbeteren. Het accent ligt op het 

benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden, naar het beschermen van de karakteristieke bebouwde en 

onbebouwde elementen.578 Er zijn elf provinciale belangen, waaronder de aantrekkelijkheid van het 

vestigingsklimaat en het beschermen van het landschap en culturele erfgoed.579 De provincie heeft 

landschapsontwikkelingszones aangewezen in de Veenkoloniën en Westerwolde met als doel deze met 

elkaar en met de Hondsrug te verbinden en aantrekkelijker te maken voor recreatie. Er wordt onderzocht 

of en hoe er meer ruimte geboden kan worden voor wonen en werken in het buitengebied, met behoud of 

toename van de ruimtelijke kwaliteit. 580 De ontwikkeling van het windpark sluit niet aan bij de plannen. 

575 MER, p. 23. 
576 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, brief gemeente Menterwolde 2 juli 2015 
577 Omgevingsvisie Provincie Groningen, 2016-2020 
578 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020, p.10. 
579 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020, p.10. 
580 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020, p.83. 
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19.30 De provincie behoudt de aantrekkelijkheid van het gebied door de ruimtelijke kwaliteit te 

behouden. Bijvoorbeeld het gebied rondom Meeden is karakteristiek door de open ruimte. De bouw van 

het windpark maakt hierop inbreuk. De provincie Groningen geeft in haar omgevingsvisie ook aan dat de 

provincie een aantrekkelijke woon- en werkplek is voor velen. De compactheid, de schaal en de 

aanwezigheid van rust, ruimte en het landschap buiten de stad noemen zij als sterk aanvullende 

kwaliteiten.
581 

Door het windpark N33 zal van deze rust, ruimte en het landschap buiten de stad al snel 

geen sprake meer zijn. Het windpark doet de omgevingsvisie die Groningen heeft gemaakt teniet door 

een windpark in een grootschalig open landschap te plaatsen. Vooral in Meeden wordt dit duidelijk: waar 

eerst een grote vlakte van landbouwgronden was waar het dorp Meeden op uitkijkt, zijn 27 windturbines 

gepland. 

19.31 Een windpark van 35 windturbines geeft (geluids)overlast, heeft een aanzienlijke beperking van 

de landschappelijke kwaliteit tot gevolg en brengt een niet geringe schade aan natuur, milieu en mens. 

Daarnaast past een windpark niet in het oorspronkelijk Gronings beeld; de bouwwerken zijn van 

dusdanige grootte en aantal dat de verhouding met lokale bebouwing elke behoorlijke nuance mist. 

Daarnaast zijn de potentiële gevaren van de windturbines in dit gebied aanzienlijk. Niet onbesproken kan 

blijven de ontwrichting van de sociale cohesie die het windpark (reeds) heeft bewerkstelligd en blijvend 

zal kenmerken met structurele schade. De omwonenden zijn consequent buiten het 

besluitvormingsproces gehouden en hebben het gevoel dat het plan "door de strot" is geduwd. Er kan 

geen andere conclusie bestaan dan dat het besluit rechtstreeks ingaat tegen het beleid van de 

gemeenten. Het inpassingsplan houdt op geen enkele wijze rekening met het beleid dat de gemeenten 

voeren, dan wel met het beleid dat de provincie voert. In hun Omgevingsvisie geeft de provincie aan drie 

gebieden voor grootschalige windenergie aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar 

een optimaal energetisch vermogen met daarbij nadrukkelijk aandacht voor het minimaliseren. van de 

nadelige effecten van mens en omgeving. 582 Door de turbines zo dicht bij de woningen te plaatsen, gaat 

het inpassingsplan voorbij aan het beleid van de provincie. De nadelige effecten op mens en omgeving 

zullen door het windpark niet worden geminimaliseerd, integendeel. 

19.32 De gemeenten Menterwolde, Veendam en Oldambt hebben aangegeven zich niet te kunnen 

vinden in het plan. Het inpassingsplan vermeldt dat de bestemmingsregelingen van de gemeenten de 

bouw van het beoogde windpark en de daarbij behorende voorzieningen niet toestaan. Het 

inpassingsplan voorziet in een nieuw juridisch-planologisch kader om het windpark toch mogelijk te 

maken. 583 Het voorliggende besluit, samen met de aangevraagde vergunningen, is onverenigbaar met 

het gemeentelijke bestemmingsplan. Het inpassingsplan geeft geen goede gronden die afwijking van dit 

gemeentelijke bestemmingsplan rechtvaardigt. 

19.33 De gemeente Oldambt is pas in een laat stadium, namelijk bij de ontwikkeling van de zesde 

variant bij het proces betrokken. Zij geven zelf aan het idee te hebben in 'een rijdende trein' te zijn 

581 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020, p.19. 
582 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020, p.65. 
583 lnpassingsplan, p.15. 
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gestapt. Voor de gemeente is het daardoor lastig om voldoende inbreng te kunnen hebben en te zorgen 

dat er voldoende rekening kan worden gehouden met de belangen van de inwoners.
584 

19.34 De Streekraad, een collectief van zeven gemeenten uit Oost-Groningen, heeft gezocht naar 

alternatieve locaties waar de omwonenden minder hinder zullen ondervinden van de windturbines. Dit 

heeft geresulteerd in vijf alternatieve locaties. In de Notitie Reikwijdte en Detail heeft de Commissie m.e.r. 

uitdrukkelijk geadviseerd om bij de locatieoverweging aandacht te besteden aan de andere locaties die 

mogelijk zijn in de regio. Het MER moet hierbij in ieder geval de locaties zoals genoemd in POP3 en de 

locatiealternatieven zoals voorgesteld door de gemeenten Menterwolde en Veendam betrekken.
585 

Dit is 

slechts summier gebeurd. De afwijzing van de alternatieve locaties is niet onderbouwd of verder uitgelegd 

in het MER. 

Aansluiting bij gasnetwerk 

19.35 Aannemelijk is, althans redelijkerwijs wordt vermoed dat het aanwijzen van het gebied van 

betreffend windpark een andere ratio heeft dan in het kader van goede ruimtelijke ordening nuttig, 

noodzakelijk en wenselijk is. In plaats van het aanwijzen van zoeklocaties waar een windpark 

logischerwijs ruimtelijk het best inpasbaar is, zijn er andere redenen - naast de grondposities - die de 

realisatie van dit windpark op deze locatie de voorkeur hebben gegeven. Met voorbedachten rade wordt 

opzettelijk en/of weloverwogen c.q. doelbewust om economische reden de locatie van de Veenkoloniën 

gekozen om zo met het nieuwe elektriciteitskabel-netwerk aan te kunnen sluiten bij het al bestaande 

gasleiding netwerk. Ook het geplande windpark De Drentse Monden/Borger-Odoorn en N34/Emmen sluit 

hierbij aan en ligt op de route die dit huidige ondergrondse stelsel van bekabeling en leidingen aanhoudt. 

De windparken zowel op zichzelf als in samenhang, zijn gepland in uitdrukkelijk vooropgezette 

samenhang en vormen aldus een testcase voor het verder vol zetten van Nederland langs aangegeven 

lijnstructuur. 

Aansluitingsmogelijkheden 

19.36 In het inpassingsplan wordt genoemd dat het tracé van de benodigde ondergrondse kabels zo 

veel mogelijk de bestaande infrastructuur zal volgen. Het gaat grotendeels om laag- dan wel 

middenspanning, maar een klein deel van het tracé betreft hoogspanning, het gedeelte dat loopt vanaf 

het nieuwe transformatorstation aan de Zevenwoldsterweg tot aan het hoogspanningsstation in 

Meeden. 586 In het gebied zijn meerdere fabrieken aanwezig, waaronder Kisuma Chemicals BV. Dit bedrijf 

heeft aangegeven dat zij sterk afhankelijk is van de elektriciteitsvoorziening. Als de spanning wegvalt, 

springt alles op 'veilig'. Een korte stroomstoring leidt dus tot productiestilstand. Kisuma stelt dat de 

aanbouw van grote energiecentrales in de Eemshaven (Nuon/RWE) zorgt voor veel aanbod op het 

584 Inspraak- en reactiebundel op aanvullende startnotitie voor het milieueffectenrapport voor het voornemen voor 
windpark N33, R01, gemeente Oldambt. 

585 NRD, p. 3. 
5861npassingsplan, p. 12-13. 
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elektriciteitsnet. Dit zorgt voor minder energiestabiliteit. 587 Ook TenneT geeft aan dat er knelpunten in 

Meeden zitten. Als de huidige 380kV-verbinding tussen Eemshaven en Meeden gestoord raakt, is de 

resterende afvoercapaciteit via het 220kV-net ontoereikend en raakt dat net overbelast. Er ontstaat dan 

een ontoelaatbare situatie waarbij de regionale leveringszekerheid in het geding is. De voorziene 

conservering van eenheden invoedend op het 220Kv-net verzwaart de druk op de beschikbare 

transformatorcapiciteit tussen het 380Kv-net en het 220kV-net in het station Eemshaven. De huidige 

ontsluiting van de regio Meeden met het 380kV-net heeft niet voldoende transportcapaciteit. Een extra 

beperking is dat bij onderhoud van een 220kV-circuit tussen Eemshaven en Meeden gelijktijdig om 

veiligheidsredenen een 380kV-circuit uit bedrijf moet worden genomen en vice versa, omdat deze circuits 

gecombineerd zijn op een viercircuitsmast. Bij uitval van het naastliggende 380kV-circuit zal het 

opgewekte vermogen zich een weg zoeken via het 220kV-net naar de landelijke ring. Er is dan 

onvoldoende capaciteit om dit transport te kunnen faciliteren. 588 De kans dat het netwerk overbelast 

raakt, is groot: zoals Kisuma al heeft aangegeven, is er veel aanbod op het netwerk in de regio. Op de 

overbelasting wordt in het MER niet ingegaan, wat onzorgvuldig is. De kans dat er overbelasting zal 

plaatsvinden is groot, ofwel onaanvaardbaar. 

19.37 De realisatie van het ontwerp is in dit kader zowel op het gebied van de ruimtelijke ordening als 

financiële uitvoerbaarheid onlogisch en ongewenst. De technische infrastructuur die de aansluiting van de 

turbines aan het net mogelijk zal maken zal het gebied onaanvaardbaar verder industrialiseren. Het is 

hierbij niet duidelijk of, en in hoeverre, de initiatiefnemers de aanvullende kosten ervan voor hun rekening 

kunnen en hoe deze kosten doorwerken in de financiële uitvoerbaarheid van het project. Het onderhavig 

ontwerp is onzorgvuldig, althans onvoldoende onderbouwd en kan niet aan het besluit van de minister ten 

grondslag liggen. 

Strijd woon- en leefklimaat 

19.38 De windparkprojectie ligt in bewoond gebied. De kolossale windturbines vormen tussen de 

lintbebouwing en in directe nabijheid van Meeden en Veendam een volstrekt onlogisch aangezicht. De 

woonbeleving zal drastisch veranderen. Het oorspronkelijke agrarisch woonklimaat zal overschaduwd 

worden door de industriële bebouwing. Het feit dat volgens MER-berekeningen de turbines kunnen 

voldoen aan de wettelijke milieunormen brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat het windturbinepark ook 

zal voldoen aan de wettelijke norm van een goede ruimtelijke ordening. Zo is in rechte vernietigd een 

besluit tot goedkeuring van een bestemmingsplan op grond van de volgende overweging: "Uit de 

omstandigheid dat wordt voldaan aan de volgens de milieuvergunning aan te houden afstanden volgt niet 

zonder meer dat een goed woon- en leefklimaat in de omgeving is gewaarborgd."589 Hier is sprake van 

een onaanvaardbaar overheersende uitstraling van windturbines, met name vanwege de grootte. Omdat 

er geen bouwwerken van een dergelijke omvang in het landschap aanwezig zijn, verstoren zij de orde in 

587 Inspraakbundel zienswijzen op voornemen windpark N33, reactie 0024 Kisuma Chemicals. 
588 TenneT KCD 2016 deel 2, p55. 
589 AbRS 11 november 2009, ECLl:NL:RVS:2009:BK2934. 
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het landschap. De voorgestelde hoogte is niet gericht op bewoonbaarheid van het land en verbetering en 

bescherming van het leefmilieu. 

19.39 Volgens het Europese Hof kan zware milieuvervuiling het welzijn van een individu aantasten. Het 

ongestoord genot van de woning kan eveneens door de vervuiling worden aangetast waardoor het privé

en familieleven nadelig worden beïnvloed. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van een ernstig gevaar voor 

de volksgezondheid590
. "In art. 8 EVRM kan een positieve verplichting van de Staat worden gelezen om 

redelijke en voldoende maatregelen te nemen om de gewaarborgde rechten te verzekeren. De 

toepasselijke beginselen zijn in beide gevallen echter ongeveer gelijk: in beide gevallen moet er een 

evenwicht gevonden worden tussen de belangen van het individu en die van de samenleving als geheel. 

De Staat heeft bij de afweging van deze belangen een zekere beleidsvrijheid ('a certain margin of 

appreciation')." De minister heeft bij het nemen van het besluit onvoldoende rekening gehouden met het 

gerechtvaardigd belang van reclamanten, in het bijzonder bewoners in de lintbebouwing. Dit besluit zal 

een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat opleveren. Het besluit is in strijd met een 

goede ruimtelijke ordening en artikel 8 EVRM, overigens onrechtmatig op grond van de 

zorgvuldigheidsnorm van 6: 162 BW. 

19.40 Het woon- en leefklimaat wordt in het gebied nu al in ernstige mate aangetast omdat er al wel 

risico-industrie te vinden is, zoals Nedmag Mining Industries en Kisuma Chemicals te Veendam. De 

Jasten worden door de plaatsing van het windpark in een enkele regio geplaatst, namelijk in het noorden 

van Nederland. De minister houdt zich daarmee niet aan de zorgplicht tegenover de inwoners van dit 

gebied. De provincie Groningen hecht waarde aan het woon- en leefklimaat in de regio en wil dit klimaat 

verbeteren. Dit probeert zij in de gemeente Oldambt bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op het 

grootschalige open gebied dat dit deelgebied kenmerkt.591 De provincie geeft hiermee aan waarde te 

hechten aan de grootschalige open gebieden van Oldambt, maar heeft toch besloten hier windturbines te 

plaatsen. Daarmee spreekt zij zichzelf tegen. 

19.41 De inwoners van het gebied zijn niet betrokken in de besluitvoering door het Rijk. Men heeft het 

proces ervaren als ondemocratisch. De dorpsbewoners voelen zich niet gehoord en stellen dat er geen 

ruimte is voor hun inbreng. 592 Bijvoorbeeld in Meeden heeft dit invloed op de sociale cohesie in het dorp: 

de boeren die hun land beschikbaar stellen voor de bouw van windmolens en er geld aan verdienen, 

worden op borden in het dorp uitgemaakt voor landverraders. Ze worden in een sociaal isolement 

geplaatst en buitengesloten door de rest van het dorp. 593 

Infrastructuur 

19.42 Het MER is qua infrastructuur onvolledig, onjuist en onzorgvuldig. Er is onvoldoende onderzocht 

wat de gevolgen zijn van zowel de bestaande als nieuw aan te leggen infrastructuur. 

590 EHRM 9 december 1994, NJ 1996, 506 m.nt. EJD (López Ostra), r.o. 50, 51. 
591 Omgevingsvisie Groningen 2016-2020 p. 20 
592 Eindrapport verkenning N33, p.11 
593 http://www.windenergie-nieuws.nl/27/nu-ook-wind-boeren-de-gebeten-hond-bij-protest-windpark-meeden/ 
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19.43 In het MER wordt onderscheid gemaakt tussen civieltechnische en elektrische infrastructuur. 

Onder civieltechnische infrastructuur valt het aanleggen van wegen, funderingen, (kraan) opstelplaatsen, 

nodig voor de opbouw en onderhoud van de windturbines en een verder onderscheid wordt gemaakt 

tussen tijdelijke en vaste werken. Onder de elektrische infrastructuur vallen de bekabeling tussen de 

windturbines onderling (elektra en glasvezel), bekabeling tussen windturbines en het inkoopstation, 

bekabeling tussen het inkoopstation en het transformatorstation van de netbeheerder en de 

inkoopstations zelf. 594 

19.44 De bouw van het windpark gaat ongeveer twee jaren duren. Zolang de bouw gaande is, zal de 

infrastructuur belast worden. De precieze duur van de bouw is tot op heden onbekend wat leidt tot 

onzekerheid bij reclamanten. 

19.45 Voor de bouw van de windturbines zijn tientallen bouwvoertuigen noodzakelijk. Dit zijn onder 

andere vrachtwagens voor het vervoer van onderdelen en cementvoertuigen. Het transport bestaat 

ongeveer 35 cementvoertuigen en bouwvoertuigen per dag. Daarnaast zijn er vervoersbewegingen 

noodzakelijk voor de bouw van een hijskraan. De voertuigen wegen ruim 130 ton en hebben aslasten van 

circa 12,5 ton. 595 De vervoersbewegingen die noodzakelijk zijn voor het aanpassen van de infrastructuur, 

zoals wegen verbreden en nieuwe wegen aanleggen, worden niet genoemd door het MER. Reclamanten 

achten het MER onduidelijk en onvolledig doordat niet is weergegeven hoeveel transportbewegingen 

noodzakelijk zijn voor de bouw van een windturbine en hoeveel bewegingen noodzakelijk zijn voor de 

aanleg van de verdere civieltechnische en elektrische infrastructuur. Voorts bestaat een turbine uit zeer 

grote onderdelen.596 Het vervoeren daarvan zal plaats moeten vinden via exceptioneel vervoer en 

wederom leiden tot een enorme belasting op het verkeer. Ook zal het verkeerslawaai enorm toenemen 

door meer, zeer zwaar en aanzienlijk verkeer. Reeds benoemd zijn de grote gevolgen op het verkeer en 

de veiligheid waarin het inpassingsplan onvolledig en onzorgvuldig is geweest, door na te laten zulks 

expliciet en kenbaar alsook deugdelijk te motiveren. Reclamanten constateren een omissie. 

Geconcludeerd kan worden dat er een enorme toename gedurende een periode, duur onbekend, gaat 

plaatsvinden. Voorts leidt de toename van de vervoersbewegingen tot een enorme belasting van het 

verkeer. Het dagelijkse woon-werkverkeer zal hinder ondervinden als gevolg van omleidingen, 

afzettingen enzovoorts. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat een vervoers- en verkeersplan pas drie 

weken vóór de start van de bouw van het windpark aangeleverd wordt. Reclamanten eisen meer 

duidelijkheid over de gevolgen op het verkeer. Reclamanten verkeren gedurende een lange periode, tot 

kort voor de bouw, in grote onzekerheid. 

19.46 Om het agrarisch- en personenverkeer niet volledig tot stilstand te brengen, zal er geen andere 

oplossing mogelijk zijn dan het aanleggen van nieuwe wegen en veranderen van bestaande wegen. Pas 

in de vergunningsfase zullen specifieke tracés en infrastructuur ontworpen worden. Het aanleggen en 

594 MER, p. 38 en verder. 
595 MER, p. 39. 
596https://www.youtube.com/watch?index=54&feature=share&list=PLKfWL81XgKBte4TfD53pLaHONfSYCXORH&v=IY6u 

SMWtM-k&app=desktop. 
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veranderen van wegen is tot op heden niet bepaald en gespecificeerd naar feitelijke effecten en kosten. 

Waar deze wegen komen, hoe de aansluiting is op het bestaande netwerk, welke bestaande wegen 

worden veranderd en de hinder die het geeft in de vorm van het aanleggen van deze wegen is niet 

meegenomen. Dat is rechtens onjuist. Het is onbekend of bijvoorbeeld deze wegen nabij een woning 

komen. In ieder geval stellen reclamanten vast dat de bestaande infrastructuur, voornamelijk de 

toegangswegen (maximaal 60/80 kilometer per uur) naar het plangebied, niet berekend zijn op dergelijk 

zwaar transport. De wegen zijn te smal en hebben scherpe bochten. Dit betekent dat deze wegen 

veranderd moeten worden. Vermoed wordt dat bestaande wegen en nieuw aan te leggen wegen leiden 

tot een uitzonderlijke ingreep in het landschap en op bestaande infrastructuur. Het landschap moet 

worden aangepast door bomen te kappen, sloten te dempen, verharde wegen aan te leggen enzovoorts. 

Uit een recent rapport blijkt het dempen van sloten een van de redenen voor bodemdaling. 597 Volgens de 

onderzoekers zijn de lokale dalingen het gevolg van natuur-lijke processen als inklinking en verdichting, 

al dan niet in combinatie met menselijke ingrepen zoals het dempen van sloten. Het zware verkeer en 

uitzonderlijke vervoer is een enorme, niet evenredige belasting van de infrastructuur. De gevolgen van de 

permante werken, de toegangswegen vanaf de openbare weg naar een turbine en opstelplaatsen, op de 

infrastructuur, daaronder begrepen de veiligheid van mens, dier en natuur, zijn niet of onvolledig bepaald 

in het inpassingsplan en het MER. Hierdoor vinden er rechtens ontoelaatbare en ongeoorloofde 

concessies plaats, ook op verkeersveiligheid. Ter onderbouwing van dit standpunt wijzen reclamanten op 

volgende foto's: 

Vennenweg,Veendam 

597 http://www.rd.nl/vandaag/economie/rapport-landbouwgrond-groningen-daalt-niet-door-gaswinning-1.1112273 
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Duurkenakker, Meeden 

Westerlee, Meeden 

19.44 Voorts wordt niet gesproken en ontbreekt een nadere specificering over de toegangswegen 

van(af) de openbare weg naar de opstelplaatsen en turbines met bijbehorende voorzieningen. Gesteld 
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wordt dat de toegangswegen een maximale breedte hebben van vijf meter. Over 

materialisering/verharding, afwerkhoogte ten opzichte van het maaiveld en andere specificaties wordt niet 

gesproken terwijl dit, samen met de vormgeving van een voet van een turbine en andere bijbehorende 

voorzieningen, wel (grote) landschappelijke gevolgen kan hebben. 

19.45 Dat de turbines - flexibel - vijftien meter aan weerszijden kunnen worden verplaatst, geeft 

reclamanten rechtsonzekerheid. Dit heeft zeer grote gevolgen op de infrastructuur. Bouwwegen, 

inkoopstations, bestaande infrastructuur, mogelijk meer bomen kappen, wateren enzovoorts moeten in dit 

geval aangepast worden. Het is nog niet duidelijk waar de turbines exact worden gerealiseerd. 

19.46 Voorts neemt het MER tijdelijke aanpassingen in de infrastructuur niet mee. Er zijn tijdelijke 

aanpassingen nodig aan het openbare wegennet zoals verhardingen rondom scherpe bochten. Onjuist 

zijn tijdelijke maatregelen niet meegenomen. Deze maatregelen hebben echter grote gevolgen door 

permanente overlast, als bomenkap en gebetonneerde wegen. Wanneer eenmaal beton in de grond is, 

blijft het voor altijd in de grond. Verder leiden deze maatregelen tot oponthoud in het verkeer door 

bijvoorbeeld omleidingen. Nogmaals, de verkeersveiligheid komt enorm in het gedrang door zwaar 

transport en ook de veranderende verkeerssituaties. 

19.47 Voorts zijn niet meegenomen in het MER de grote en niet terug te draaien gevolgen op de 

infrastructuur, ondanks de relatief korte houdbaarheid van de windturbines. Ingevolge artikel 7o lid 1 Chw 

staat vast dat aan de gronden voorlopige bestemmingen worden toegekend van tussen de vijfentwintig 

en dertig jaar. Daarmee wordt erkend en staat vast dat de windturbines in beginsel niet langer dan deze 

periode staan. Verder verwijzen reclamanten naar hoofdstuk 27 Regels. Hetgeen hiervoor is opgemerkt 

laat zien dat de infrastructuur groots wordt aangepast door de plaatsing van de windturbines. De 

windturbines functioneren evenwel ongeveer, zoals blijkt uit de Chw vijfentwintig tot maximaal dertig jaar 

goed. De precieze tijd weet niemand, maar binnen die periode zijn de turbines zeker overbodig. Dit leidt 

tot rechtsonzekerheid bij reclamanten. Reclamanten wijzen op het experimentele karakter van het gehele 

windparkproject. Wie er verantwoordelijk is voor het te zijner tijd slopen van deze enorme bouwwerken is 

onbepaald, de ontwerpvergunning wijdt er een woord aan. Ook de bijbehorende infrastructuur van de 

turbines wordt dan overbodig. De betonnen opstelplaatsen blijven. Dit is zowel verstorend als 

vernietigend, schadelijk, en zeker welstandtechnisch overduidelijk niet passend in de groene omgeving. 

De enorme bouwwerken kunnen naar alle waarschijnlijkheid enkel door opblazen worden gesloopt. Als 

dat niet gebeurt, blijft het gebied met deze enorme bouwwerken en bijbehorende infrastructuur zitten. De 

effecten qua feitelijke impacten excessieve dubbele verwijderingskosten worden niet beschreven. Door 

de relatief korte houdbaarheid van de windturbines is het voor reclamanten onrechtvaardig en 

onaanvaardbaar dat hele gebied en de daarbij behorende infrastructuur blijvend verstoord en niet is terug 

te herstellen. Ook al zijn de kosten gedekt voor het op- en afbouwen van het windpark, dan nog weegt dit 

niet op tegen het relatief korte tijdsbestek dat het windpark kan functioneren en de ontoelaatbare 

gevolgen op de omgeving. Ook op dit onderdeel is volgens reclamanten sprake van een onzorgvuldige 

en onvolledige onderbouwing van het bestreden besluit dat daarom in redelijkheid niet in stand kan 

blijven. 
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19.48 Als gevolg van de verandering infrastructuur zal de bodem veranderen. Een sterke toename van 

transport leidt tot bodemdaling. Voorts leiden de aanpassingen aan de bestaande wegen en nieuw aan te 

leggen wegen tot verandering in de structuur van de bodem. Het MER benoemt dat de transportwegen, 

welke wegen daaronder moeten worden verstaan wordt niet duidelijk, verzwaard worden door middel van 

een goede fundering van enkele lagen grind, puinmateriaal of beton. 598 Daarbij erkent het MER dat de 

verschillende aanpassingen van zowel civieltechnische als elektrische infrastructuur voor een bepaalde 

bodemstoring gaan zorgen, maar duidelijk te verwachten effecten ontbreken. De bodemdaling 

veroorzaakt door aanpassingen in infrastructuur komen boven op reeds bestaande bodemdalingen 

veroorzaakt door veenoxidatie, gaswinning en zoutopslag. 599 Het MER en inpassingsplan zijn onvolledig 

en onzorgvuldig, door na te laten zulks expliciet en kenbaar alsook deugdelijk te motiveren. 

19.49 Voorts verandert het grondwaterpeil in het plangebied als gevolg van de veranderingen in 

infrastructuur. Er komen meer verharde oppervlakten waardoor het grondwaterpeil aangepast moet 

worden. De nieuwe wegen (onderhoudswegen en bouwwegen), de tijdelijke aanpassing van bestaande 

wegen en de te bouwen opstelplaatsen (voor een kraan voor het onderhoud en bouwen van een 

windturbine) leiden tot een toename verharde oppervlakten. Bestaande wateren moeten plaatsmaken 

voor verhard oppervlak en bomen worden gekapt. De samenstelling van de bodem gaat enorm 

veranderen. In zoverre betwisten reclamanten de civieltechnische infrastructuur. De elektrische 

infrastructuur leidt echter ook tot toename in het verhard oppervlakte. Ook deze achten reclamanten 

onzorgvuldig. Dit betreffen de inkoopstations, één transformaterstation (circa 100 bij 100 meter), 

deelstations600 en de benodigde bekabelingen.601 De transformatorstations worden door de netbeheerder 

aangelegd en het MER is om die reden hier niet verder op in gegaan. Het MER stelt vast dat de 

verdeelstations ter plaatse voor milieueffecten zorgen. De effecten voor het milieu als gevolg van het 

aanleggen van transformatorstations worden onterecht niet meegenomen. De minister handelt hiermee 

onzorgvuldig en onvolledig. Reclamanten constateren tekortkoming van actieve en passieve 

kennisvergaringsplicht aan de zijde van de minister. 

19.50 In het plangebied, en met name het noordelijke deel zoals volgt uit het MER, bestaat reeds 

veenoxidatie en als gevolg daarvan bodemdaling. Voorts is er bodemdaling als gevolg van 

zoutwinning. 602 Door toename van het verharde oppervlakte wordt het grondwaterpeil laag gehouden. 

Wanneer veen niet meer onder water staat komt het in aanraking met zuurstof waardoor het veen wordt 

afgebroken. Hierdoor zakt de bodem en moet het waterpeil opnieuw omlaag worden gebracht, waardoor 

het overige veen verdwijnt. De bodem in het plangebied bestaat in het uiterste noordelijke deel rond het 

Winschoterdiep uit kalkarme leek-/woudeerdgronden en kalkarme drechtvaaggronden. Meer ten zuiden in 

het plangebied bestaat de bodem uit weideveengronden op zand. De rest van het plangebied bestaat uit 

moerige podzolgronden, veldpodzolgronden en veengronden met een koloniaal dek.603 Bouwen met een 

598 MER, p. 187. 
599 MER, p. 179. 
600 MER, p. 41. 
601 MER, p. 38. 
602 MER, p. 179. 
603 MER, p. 178. 
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goede fundering is van essentieel belang om verdere bodemdaling te voorkomen. Bodemdaling 

veroorzaakt structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, dijken, waterleidingen en 

gebouwen. Onzorgvuldig achten reclamanten dit, door het niet mee te nemen. 

19.51 Voorts geven reclamant wonend aan Trekweg, dit is een B-weg, en deze moet verhard worden. 

Op dit moment kan er maximaal 3.5 ton overheen. Nabij deze weg liggen drie NAM locaties. 

Reclamanten achten onaannemelijk gemaakt nu geen rekening is gehouden met de verharding van deze 

weg en de gevolgen daarvan op de aanwezige NAM locaties. Een vrachtauto die de wieken van een 

turbine vervoert, kan vermoedelijk een draai op dergelijke wegen niet maken. Aanpassing, verbreding of 

verharden van wegen is noodzakelijk. 

19.52 Verder stellen reclamanten vast dat een op geen enkele wijze het inpassingsplan inzicht heeft 

gegeven hoe de toegangswegen van en naar de windturbines worden vormgegeven. Evenmin over de 

concrete effecten op de toename van verkeersintensiteit als gevolg van het aanleggen en verbreden van 

toegangswegen en het realiseren van de windturbines. Onbekend en niet is vastgesteld of de toename 

van de verkeersintensiteit de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan in de weg staat. Daarom is het 

inpassingsplan in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

Lofar 

19.53 In het inpassingsplan wordt het effect van windturbines op Lofar niet betrokken. Reclamanten 

constateren dat het centrale antenneveld van Lofar in de gemeente Borger-Odoorn met dit windpark 

rechtens onaanvaardbaar zal worden verstoord. De dichtstbijzijnde windturbine ligt ongeveer 18 kilometer 

afstand van de kern van de Lofar satellliet. Het station bij Kiel Windeweer ligt overigens maar op 7 

kilometer afstand. Daarmee valt (in ieder geval een deel van) Windpark N33 binnen het contour als 

aangewezen effectafstand bij Lofar. 

19.54 Het is van aanzienlijk algemeen belang dat Lofar optimaal blijft functioneren, in een omgeving 

met zo min mogelijk storingsniveau. Hinder van het windpark op de radiotelescoop heeft verstrekkende 

consequenties voor wezenlijk nationaal, Europees en internationaal wetenschappelijk onderzoek ten 

behoeve van een uitgebreid scala aan wetenschapsgebieden. Deze mening deelt de Tweede Kamer. 

Agnes Mulder stelt dat het windmolenplan een desinvestering voor Lofar betekent, dus dient een motie in 

om dit te voorkomen. Deze motie is op 9 maart 2016 aangenomen.604 Als gevolg van deze motie heeft 

Agentschap Telecom, in opdracht van minister Kamp, onderzoek gedaan naar de storing die het 

windpark teweeg gaat brengen op Lofar. 

19.55 Reclamanten menen dat bij de totstandkoming van dit deskundigenrapport sprake is geweest 

van belangenverstrengeling. Dit is strijdig is met art. 3:9 Awb in samenhang met art. 3:2 Awb. 

Zorgvuldigheid, onpartijdigheid en objectiviteit van Agentschap NL kan niet worden aangenomen, 

604 A. Mulder, motie nr. 414, 2 maart 2016, 30196. 
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aangezien het deel uitmaakt van het Ministerie van EZ. In mei bevestigt Agentschap Telecom dat de 

komst van windturbines desastreus uitpakt voor de megatelescoop Lofar. 605 Het uiteindelijk rapport van 

september 2016 spreekt van een ' belangrijk verstorend effect' dat met mitigerende maatregelen tot 

degradatie kan leiden. Uit het onderzoek is gebleken dat van de acht onderzochte stoormechanismen, 

twee kunnen leiden tot degradatie van de waarnemingen die ASTRON doet, in het bijzonder die naar 

Pulsars en het vroegere heelal. Het gaat om verstoringen door: EMC-uitstraling van windturbines: de 

elektrische onderdelen in de windturbines en bijbehorende elektrische/elektronische apparatuur 

veroorzaken onbedoelde stoorsignalen richting LOFAR.; Reflectie van elektromagnetische signalen via 

de windturbines: Stoorsignalen die veroorzaakt worden door elektrische apparaten en installaties in de 

omgeving, bijvoorbeeld in Stadskanaal, kunnen via de windturbines reflecteren in de richting van LOFAR. 

Verstoringen op de radiotelescoop LOFAR kunnen verkleind worden door: Het verminderen van de EMC 

straling van de windturbines zelf; een aanpassing van het ontwerp van het windmolenpark, de afstand 

van het park tot LOFAR en/of de hoogte van de windmolens; overleg en coördinatie tussen direct 

betrokken partijen en het uitwisselen van informatie; de fabrikanten van windturbines zien mogelijkheden 

om met extra aanpassingen aan de windturbines de elektromagnetische stoorstraling richting Lofar te 

verkleinen. Een kanttekening die hierbij wordt geplaatst is dat een verdere reductie gepaard gaat met 

aanzienlijke onzekerheden omdat relevante meetgegevens en praktijkervaringen nog ontbreken. Ook de 

meetmethode om uitspraken te kunnen doen over het effect van de windturbines op LOFAR moet nog 

worden vastgesteld. Het MER noch het inpassingsplan richt zich op toepassing van deze ' speciale' 

windturbines die minder elektromagnetische straling uitzendt. 

19. 56 Naar aanleiding van dit onderzoek is tussen initiatiefnemers en Astron in een convenant de co

existentie tussen het windpark De Drentse Monden en Oostermeer en de Lofar radiotelescoop van Astron 

vastgelegd. De aannames, verder voorbehouden zaken zoals het binnen 9 maanden ontwikkelen van 

een meetmethode voor verstoring en het via de fabriek nog ontwikkelen van nieuwe turbine, in het Astron 

rapport en de geforceerde schijnbare oplossing bij dit convenant ontkennen en betwisten reclamanten, 

leiden tot de niet afdwingbaarheid en nietigheid ex artikel 3:40 BW ervan. Dit om de vrijblijvendheid als 

geredigeerd en uitsluitend geldend als packagedeal tussen partijen. Als ook dat Astron, die een 

publiekrechtelijke taak uitoefent en sterk afhankelijk is van overheidsgelden, daarmee van overwegende 

overheidsinvloed is, dus kan aangemerkt als een b-bestuursorgaan in de zin van artikel 1: 1, lid 1 b Awb. 

Door het sluiten van dit convenant gebruikt Astron haar bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor 

zij is verleend en dit levert een schending op van het verbod van détournement de pouvoir, de 

overeengekomen voorwaarden zijn daarmee in strijd met de openbare orde en daarom nietig ex art. 3:40 

BW. 

19.57 Lofar, in initiatief van de Nederlandse Astron, is een netwerk van zeer gevoelige 

radiotelescopen, in een opstelling verspreid over verschillende Europese landen. Kleine antennes zijn 

verdeeld over een groot gebied en gekoppeld via een glasvezelnetwerk. Het is een uniek ICT project dat 

wetenschappers in staat stelt om patronen te herkennen en verwerken, interactief inzicht te krijgen in 

605 http://www.dvhn.nl/drenthe/Molens-desastreus-voor-Lofar-21320607. html 
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complexe multidimensionale datasets via visualisatie, en het efficiënt koppelen van gedistribueerde 

rekenkracht en dataopslagcapaciteit. De onderzoeksfaciliteiten die het biedt zijn interdisciplinair 

toepasbaar en van groot, groeiend belang. Het feit dat het om een grootschalig netwerk gaat, met 

duizenden aan elkaar gekoppelde sensoren is ongekend, is uniek in de wereld en ongeëvenaard.606 Een 

verstoring van de centrale Lofar telescopen in de gemeente Borger-Odoorn, heeft invloed op de werking 

van 53 kleinere stations in Europa, die zullen nauwelijks nog bruikbaar zijn. "Exloo ligt als een gevoelige 

kern midden in het web en trekt als een sleepboot al die buitenstations omhoog.", aldus Astron directeur 

.607 Hierdoor kunnen bepaalde belangrijke en kostbare onderzoeken niet doorgezet en 

voltooid worden. Zo dreigt een onderzoek naar Zonnevlammen te stranden, als gevolg van het 

windpark.608 

19.58 Bovendien is Lofar een initiatiefnemer van SKA (Square Kilometre Arrey). Dit zal 's werelds 

grootste en meest gevoelige radiotelescoop worden, globaal verspreid over de continenten. Door dit 

project zullen wetenschappers de grootste sterrenkundige vragen kunnen beantwoorden, zoals inzicht in 

de vorming en evolutie van de eerste sterren en sterrenstelsels, de rol van kosmische magnetisme en de 

aard van zwaartekracht.609 De wetenschappelijke waarde van dit project is groot; dit wordt onderkend 

door de EU die investeert €5 miljoen EU via het Horizon 2020 programma, het grootste EU onderzoek en 

innovatie programma.610 Het onevenredig hinderen en aantasten van Lofar in Nederland, door het 

windpark DDM-OM zal dit hele onderzoek onderuit halen. Dit leidt tot onredelijke en niet acceptabele 

vernietiging van geïnvesteerd kapitaal, grotendeels afkomstig van gemeenschapsgeld. Aldus is het 

besluit rechtens onhoudbaar. 

19.59 Naast deze inbreuk op het maatschappelijk en wetenschappelijk nut van Lofar, heeft de 

inpassing van het windpark commerciële consequenties. Astron loopt opdrachten mis, deze 

reputatieschade is nu al te merken.611 Dit terwijl Lofar een belangrijke high-tech impuls voor Noord

Nederland zou moeten zijn. Het project biedt werkgelegenheid en vergroot de aantrekkingskracht op 

nationale en internationale ICT bedrijven. 612 Tevens gaat tevergeefs de totale investering in het Lofar 

project, circa€ 140 mln teniet.613 

19.60 De Technische Universiteit Delft (TUD), in samenwerking met het KNMI en TNO, heeft de 

afgelopen jaren met steun van de Nederlandse regering en het Samenwerkingsverband Noord Nederland 

geofysische applicaties binnen Lofar ontwikkeld en gebouwd. TUD heeft op 28 februari 2012 een 

zienswijze uitgebracht tegen de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Drentse Monden en 

Oostermeer, met betrekking tot Lofar. Zij geeft aan dat bij het kiezen van huidige locatie voor Lofar, 

606 www.lofar.org. 
607 http://www.dvhn.nl/drenthe/Windmolens-dreigen-Lofar-te-nekken-21150158.hlml. 
608 http://www.dvhn.nl/drenthe/Windmolens-dreigen-Lofar-te-nekken-21150158.html. 
609 www.skatelescope.org. 
610 https://www.skatelescope.org/news/ska-awarded-funding-from-the-eu/. 
611 http://www.dvhn.nl/drenthe/Windmolens-dreigen-Lofar-te-nekken-21150158.html. 
612 www.lofar.org. 
613http://www.rvo.nl/sites/default/files/sn bijlagen/bep/80-Windparken/Windpark-De-Drentse-

Monden/F ase1 /1 Voornemen/Deel%203%201nspraakbundel%20zienswijzenr%20419%20tm%20638%20DMOM .pdf 
(nr. 0549). 
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destijds bewust is gekozen voor deze plek omdat er geen sprake is van storingsbronnen zoals 

windturbines die het onderzoek zouden schaden. Ze wijzen erop dat Lofar ook voor de 

wetenschapsgebieden infrageluid en seismologie een belangrijke rol speelt. Bodemtrillingen door de 

windturbines zullen de seismische sensoren ernstig verstoren.614 

19.61 Het MER is onvolledig door de effecten op Lofar niet mee te nemen in de beoordeling. 

Bovendien houdt de minister onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde en rechtstreeks 

bij het besluit betrokken belangen van Astron. Hierdoor is er sprake van een onjuiste belangenafweging, 

althans deze is onvoldoende onderbouwd. Hiermee is het MER in strijd met de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. Het besluit is onvoldoende gemotiveerd, rechts onzeker dus onrechtmatig. 

Bodemchemie 

19.62 Door de aanleg van het windpark en het erna blijvend functioneren van de windturbines zal de 

bodemchemie blijvend veranderen. Dit zal een impact hebben op landbouwgrond. Deze grond dreigt 

aangetast te worden en mogelijk onbruikbaar te worden. De initiatiefnemers moeten alle maatregelen 

nemen die redelijkerwijs van hen gevergd kan worden om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor 

het milieu wordt veroorzaakt. Het MER voorziet niet in onderzoek naar schadelijke gevolgen voor de 

landbouwgronden. Dat is onzorgvuldig. 

19.63 In het MER wordt niet uitgebreid ingegaan op het aspect bodem. Het speelt weer een rol bij de 

vaststelling van het inpassingsplan en de vergunningen, waarbij een bodemonderzoek moet worden 

uitgevoerd. Daarnaast geeft het MER aan dat voor de bepaling van de effecten op de bodem exacte 

gegevens van windturbines, fundaties en grondgegevens benodigd zijn. Het MER heeft gewerkt met 

conservatieve aannames, zodat de effecten niet op voorhand worden onderschat.615 Op voorhand valt 

niet geheel uit te sluiten dat de plaatsing van windturbines belemmerd wordt door de 

grondeigenschappen. In een later stadium, wanneer bekend is welk type windturbine wordt gekozen en 

welk aanvullend grondonderzoek uitgevoerd is, dient aangetoond te worden dat de effecten op de bodem 

acceptabel zijn. Volgens het MER kunnen de windturbines geplaatst worden, door andere 

fundatietechnieken toe te passen, hetgeen tot een kostenverhoging kan leiden.616 Volgens het MER is dit 

een leemte in de kennis en informatie. Het bodemonderzoek dat is uitgevoerd in het MER is dan ook een 

archiefonderzoek, waarbij is uitgegaan van informatie beschikbaar bij de gemeenten van het 

plangebied.617 

19.64 Dat het bodemonderzoek op deze wijze is uitgevoerd, is onzorgvuldig. In het gebied vindt 

gaswinning plaats en is sprake van veenoxidatie en zoutwinning. Dit zorgt voor bodemdaling in het 

614http://www.rvo.ni/sites/default/files/sn bijlaqen/bep/80-Windparken/Windpark-De-Drentse-
Monden/Fase1 /1 Voornemen/Deel%203%201nspraakbundel%20zienswijzenr%20419%20tm%20638%20DMOM. pdf 
(nr. 0549). 

615 MER, p. 250. 
616 MER, p. 250. 
617 Bijlage 10, p. 3. 
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gebied, waarmee in het MER geen rekening is gehouden. Het MER merkt slechts op dat er sprake is van 

bodemdaling om genoemde redenen, maar verbindt daar onterecht geen consequenties aan. Dat er niet 

dieper wordt ingegaan op de bodemchemie ter plaatse, is een omissie. 

19.65 Door Nedmag Mining Industries in Veendam wordt zout gewonnen door oplosmijnbouw. Door de 

zoutwinning ontstaan cavernes: op duizend meter diepte holle ruimtes die met pekel gevuld blijven. Een 

gedeelte van de ondergrond in het plangebied bestaat dus uit holle ruimtes, gevuld met water. Hiermee 

wordt in het MER geen rekening gehouden. 

19.66 In het gebied vindt gaswinning plaats. Dit zorgt voor bodemdaling en voor aardbevingen. 

Recentelijk is in opdracht van de Commissie Bodemdaling onderzoek uitgevoerd door Sweco. Dit is 

gebeurd op aandringen van LTO Noord. De boeren in het gebied klaagden over verzakkingen op delen 

van hun landbouwgrond. De verzakkingen zorgen voor problemen met onder andere het 

drainagesysteem. Er werd door de onderzoekers geconstateerd dat de landbouwgrond lokaal is gedaald. 

Volgens het geheime onderzoek, dat in handen is gekomen van het Dagblad van het Noorden, zijn deze 

verzakkingen geen gevolg van de gaswinning in het gebied, maar worden ze veroorzaakt door andere 

factoren. Het gaat om 'autonome bodemdalingsprocessen', al dan niet in combinatie met menselijk 

handelen, zoals het dempen van sloten.618 De bodem bestaat op de onderzochte plekken uit slappe klei. 

Slappe klei zorgt voor verzakkingen in de bodem en bovendien is het lastig om op slappe klei te bouwen. 

De fundatie van de windturbines zal dus verstevigd moeten worden om toch bebouwing op deze bodem 

mogelijk te maken. Dit brengt hoge kosten met zich mee, omdat er in de bodem gezocht moet worden 

naar een diepere harde zandlaag waar de fundering op gebouwd kan worden. 

19.67 Dat in het MER wordt uitgegaan van normale bodemcondities, is onjuist. Door de bodemdaling 

en de bodemchemie waardoor er extra fundatie nodig is voor de plaatsing van de turbines, kan niet 

gesproken worden van normale bodemcondities. Dat er geen rekening is gehouden met de bodem ter 

plaatse is onzorgvuldig. 

618 
http:/Jwww.rtvnoord.nl/nieuws/165844N erzakkingen-1 and bouwg rond-niet-veroorzaakt-door-gaswinning. 
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20. Ecologie 

20. 1 Reclamanten ontkennen en betwisten dat de overheid bij het bestreden besluit voldoende zorg 

in acht neemt voor de in het wild levende dieren, planten en hun directe leefomgeving.619 Bovendien 

betwisten reclamanten dat de overheid voldoende zorg in acht neemt voor de instandhouding van een 

gebied aangewezen op grond van artikel 10 of bedoeld in artikel 12 Natuurbeschermingswet 1998, 

hierna: Nbw.
620 

De zorgplicht van de Flora- en faunawet, hierna: Ffw, geldt altijd en voor alle planten en 

dieren, beschermd of niet. En in het geval dat ze beschermd zijn, ook als er ontheffing of een vrijstelling is 

verleend. Dit betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood. Wel dat dit, indien noodzakelijk, op 

zodanige wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.621 De 

minister handelt door de toelating van bouw van het voorgenomen windturbinepark in strijd met deze 

bepalingen omdat hij onvoldoende actief en passief invulling geeft aan deze bijzondere zorgplicht om het 

door hem onderschat significant effect van windturbines op natuur te voorkomen. 

Relativiteit 

20.2 Als aangegeven in hoofdstuk 2 hebben reclamanten relativiteit. Het bestreden besluit schendt de 

normen waarin zij worden beschermd. De regels waarop zij zich beroepen raakt daarmee het belang van 

individueel betrokkenen. 

20.3 De bepalingen van de Nbw hebben tot doel om het algemeen belang van natuur en landschap te 

waarborgen en strekken in beginsel niet tot bescherming van de individuele belangen van omwonenden. 

Hun individueel belang bij behoud van een goede kwaliteit van directe leefomgeving is dusdanig 

verweven met het algemene belang dat de Nbw beoogt te beschermen, dat de normen uit de Nbw die 

daarop zien (mede) geacht worden te strekken tot bescherming van die omwonenden. Verwevenheid 

wordt blijkens de jurisprudentie aangenomen als de omwonende in of nabij het Natura 2000-gebied of 

een beschermd natuurmoment woont. Precieze afstanden voor het aannemen van verwevenheid kunnen 

niet worden genoemd. 

20.4 De bepalingen uit de Ffw zijn in beginsel gericht op de bescherming van planten- en diersoorten. 

Deze bepalingen strekken zich echter ook uit tot de bescherming van het belang bij het behoud van een 

goede kwaliteit van hun directe leefomgeving voor omwonenden, gelet op het directe verband met de 

kwaliteit van de directe leefomgeving van reclamanten. Gelet op de afstanden tussen de voorziene 

windturbines en de percelen van reclamanten kan worden aangenomen dat de effecten van de 

windturbines op de beschermde planten- en diersoorten de kwaliteit van de directe leefomgeving van 

reclamanten zullen aantasten. 

619 Artikel 2 Ffw. 
620 Artikel 191 Nbw. 
621 http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-ffw. 
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20.5 De relativiteit van reclamanten kan worden ondersteund met het volgende en zo staat vast dat er 

een direct verband is tussen de kwaliteit van de directe leefomgeving en de te beschermen flora en fauna 

en Natura 2000-gebieden. 

Notitie Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33 

20.6 Ten tijde van het opstellen van de natuurtoets bestonden er nog onduidelijkheden over het 

invullen van en omgang met de compensatieplicht voor de gebieden die onder de meest recente 

Omgevingsverordening van de provincie Groningen beleidsmatig zijn beschermd: Bos- en 

natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland" of "Leefgebied Akkervogels". In de notitie is nadere 

uitwerking van de vraag of compensatie noodzakelijk is uitgewerkt. Reclamanten stellen zich op het 

standpunt dat ten onrechte deze aanvulling ten grondslag is gelegd aan het MER en passende 

beoordeling. De notitie is onvolledig en ondoordacht hetgeen duidelijk wordt en blijkt uit het volgende. 

Voor reclamanten is het onduidelijk welke overwegingen in het MER en passende beoordeling blijven 

gelden dan wel worden aangevuld door de notitie. Het een en ander tezamen leidt tot een 

onoverzichtelijkheid van documenten en rapporten die ten grondslag liggen aan het plan. 

20.7 Als algemene kritiek voeren reclamanten aan dat het hier gaat om een verkenningsonderzoek. 

Nader onderzoek is wenselijk, zo niet noodzakelijk. De uitvoerbaarheid van het plan kan in twijfel worden 

getrokken zoals kan worden aangetoond in het hiernavolgende gedeelte. Aan het plan liggen gebreken 

ten grondslag en veelal kan niet met zekerheid significant effect op beschermde gebieden dan wel 

beschermde soorten definitief worden uitgesloten. Het verrichte onderzoek staat ter discussie. 

20.8 Reclamanten achten het onduidelijk waar de 50 meter, dit is de straal van windturbines buiten 

het bosje Spoordijk, vandaan komt zodat zij deze willekeurige afstand die hier onjuist als basis wordt 

gehanteerd en toegepast, betwisten naar totstandkomingswijze en inhoud. Immers, op grond van deze 50 

meter wordt geconcludeerd dat er voldoende afstand is en daarmee een essentiële aanname voor het 

uitsluiten, met zekerheid, van effecten op de beschermde natuurwaarden binnen deze bosjes en worden 

die windturbines niet verder behandeld in de notitie. 622 Reclamanten achten dit toereikend, onduidelijk en 

onaanvaardbaar. 

20.9 In de notitie wordt erkend, dat, en daarmee staat vast dat voor het bepalen van effecten van de 

windturbines op de natuurwaarden in aanvulling op de literatuur gepresenteerd in de natuurtoets, meer 

recent beschikbare onderzoeksresultaten over dit onderwerp opgevraagd en geraadpleegd zijn. 

Reclamanten achten de natuurtoets en de daarbij behorende conclusies, daarmee ook het MER, 

onaanvaardbaar en onvolkomen nu geconcludeerd en erkend wordt in de notitie dat de literatuur 

verouderd is. Voor het overige, niet behandeld in de aanvullende notitie op het MER, geldt dat deze 

conclusies dienen te worden herzien of ongedaan gemaakt en niet kunnen worden gebruikt omdat onjuist 

622 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 2. 
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niet gebruik is gemaakt van de meest recente gegevens.623 Aldus kan het bestreden besluit geen stand 

houden. 

20.10 Reclamanten citeren het volgende: 'Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de 

inventarisatie een territoriumkartering betreft waarbij op basis van waarnemingen en standaard criteria 

het aantal territoria worden vastgesteld. Het is echter niet mogelijk om territoria ruimtelijk precies af te 

bakenen. Voor sommige soorten (bijvoorbeeld roofvogels en spechten) kan het territorium bovendien een 

aanzienlijk oppervlak beslaan en is de nestlocatie soms niet bekend.' Nu niet met zekerheid significante 

effecten zijn uit te sluiten op 31 broedvogelsoorten dan wel niet met zekerheid is te zeggen dat geen 

verstoring plaats zal vinden van rust- en/of verblijfplaatsen, kan het bestreden besluit geen stand houden. 

Hetzelfde geldt voor de koningskwartel. Of er sprake is van significante effecten op deze soort valt niet uit 

te sluiten. 

20.11 'Vanwege de flinke dunning van het bos, die enkele jaren geleden is uitgevoerd (mededeling 

Staatsbosbeheer 30 maart 2016), zal de dichtheid aan broedvogels sinds 2009 niet noemenswaardig zijn 

toegenomen.'624 Reclamanten achten het begrip 'noemenswaardig' onaanvaardbaar en volkomen 

onduidelijk. Een duidelijke definitie van het begrip 'noemenswaardig' kan niet worden gegeven. 

Reclamanten achten het onvolkomen om een dergelijk begrip te gebruiken in een notitie die effecten op 

broedvogels met zekerheid moet uitsluiten. De één vindt iets wel noemenswaardig en een ander niet, 

maar zonder een duidelijke onderbouwing kan het begrip niet gebruikt worden en zeker niet ten 

grondslag liggen aan dit bestreden besluit. 

20.12 Voorts wijzen reclamanten op het volgende: 'De aanwezigheid van de Rode Lijstsoorten 

gekraagde roodstaart en grauwe vliegenvanger is vermeldenswaardig.'625 Reclamanten achten het 

onvolkomen en onaanvaardbaar nu niet met zekerheid effecten op deze soorten zijn uit te sluiten. Verder 

stellen reclamanten met zekerheid vast dat de roodstaart met zekerheid voorkomt in en nabij het 

plangebied. Nader onderzoek is gewenst, zelfs noodzakelijk. Een enkele vermelding van deze soorten is 

onvolledig, onjuist en in strijd met wettelijke regels. 

20.13 Enkel benoemd en niet verder onderzocht is de strikt beschermde soort onder de Flora en 

Fauna-wet: de daslook. Deze soort blijkt in het bosje Spoordijk voor te komen.626 Het enkel benoemen, 

het niet nader onderzoeken en evenmin mitigerende maatregelen nemen, achten reclamanten in strijd 

met geldende wettelijke eisen en de zorgplicht. Reclamanten achten het aannemelijk dat er invloed van 

windturbines op daslook zal plaatsvinden. Dit geldt met name in de aanlegfase van het project. Niet met 

zekerheid kan worden uitgesloten dat er geen negatieve effecten te verwachten vallen voor de daslook. 

20.14 Eenzelfde redenatie kan worden gegeven voor de steenmarter. Ook voor deze soort kan niet 

worden uitgesloten dat het bosje een dagschuilplaats vormt voor de steenmarter. Enkel door 

623 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 3. 
624 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 4 en 5. 
625 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 5. 
626 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 6. 
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bronnenonderzoek en veldonderzoek wordt aangenomen dat deze soort niet voorkomt in het bosje. 
627 

Reclamanten achten het onvolkomen en onaanvaardbaar nu niet met zekerheid significante effecten 

kunnen worden uitgesloten en daardoor in strijd met geldende wettelijke regels wordt gehandeld. 

20.15 Ook in de notitie is gebruik gemaakt van het begrip incidenteel.
628 

Het MER erkent dat op dit 

moment nog onvoldoende duidelijkheid is over de juridische interpretatie van dit begrip. Daarom moeten 

de bevindingen in de vervolgfase worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Reclamanten stellen zich 

op het standpunt dat onvoldoende door het bevoegd gezag kan worden beoordeeld of er sprake is van 

incidentele sterfte. Reclamanten kunnen niet anders dan concluderen dat de notitie volstrekt onbehoorlijk 

en onzorgvuldig is uitgevoerd en op basis van dit onderzoek niet tot een gedegen conclusie kan komen 

omdat een duidelijke definitie van het begrip incidentele sterfte ontbreekt. 

20.16 Op pagina 7 van de notitie wordt enkel een opsomming gegeven van de broedvogels die 

aanwezig zijn of worden verwacht in het leefgebied akkervogels. Slechts een opsomming van 

voorkomende broedvogels achten reclamanten onvoldoende. Verder worden geen mitigerende 

maatregelen genoemd en niet gesteld of met zekerheid negatieve effecten zijn uit te sluiten. 

20.17 Voorts achten reclamanten onvoldoende en kunnen niet met zekerheid significante effecten 

worden uitgesloten op de toendrarietganzen als gevolg van het realiseren van windturbines in alle 

akkerbouwgebieden. Reclamanten citeren: 'Waarschijnlijk worden alle akkerbouwgebieden binnen het 

plangebied Windpark N33 gedurende de winter meer of minder regelmatig door toendrarietganzen als 

foerageergebied gebruikt.'629 Het begrip 'waarschijnlijk' is onvoorspelbaar, onduidelijk en niet definitief om 

effecten te kunnen uitsluiten. Daarmee achten reclamanten de notitie onvolkomen en onhoudbaar en 

eisen nader onderzoek 

20. 18 'Een eventuele afname van aantal territoria betreft de meest algemene soorten die, qua 

aantallen territoria, het bosje mogelijk nu maximaal benutten en waarvoor habitatverlies kan leiden tot 

een (beperkte) achteruitgang in het aantal territoria (bijvoorbeeld zwartkop en winterkoning).'630 Geenzins 

worden mitigerende maatregelen genoemd. Verder is onduidelijk of significante effecten optreden voor 

deze soorten en dus zijn deze niet met zekerheid het worden uitgesloten. Reclamanten achten dit 

onvolkomen en onaannemelijk. 

20.19 'In voorliggende notitie is aangenomen dat het geluid van de windturbine in het bosje Spoordijk 

grotendeels wegvalt tegen het achtergrondgeluid van de N33 en van het bos zelf (ruisende bomen 

wanneer het waait).'631 Reclamanten achten dit laatste onaanvaardbaar. leder normaal redelijk denkend 

en handelend persoon kan bevestigen dat het niet elke dag waait en als het waait, dan waait het niet elke 

627 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 6. 
628 Bijvoorbeeld: 'Behalve het beperkte aanbod aan holtes speelt ook mee dat desbetreffende boombewonende 

vleermuizen slechts incidenteel in lage dichtheden voorkomen in de directe omgeving van het bosje.' NOTITIE 
Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 7. 

629 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 9. 
630 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 10. 
631 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 11. 
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dag zo hard dat de bomen een dergelijk ruisend lawaai maken dat zij het geluid van de windturbines 

overtreffen. Reclamanten achten dit argument volkomen uit de lucht gegrepen en mist het in zijn geheel 

een degelijke onderbouwing. Daarmee kan geen verstoring van het geluid worden weggenomen.632 Het 

gebied is uitgeroepen als een stilte-, natuur- en duisternisgebied. 

20.20 De notitie erkent het volgende: 'De specifieke aanvaringsrisico's van bosgebonden vogelsoorten 

zijn vooralsnog in Europa niet specifiek onderzocht en hierover is dus geen informatie uit de literatuur 

voorhanden. Wel kan op basis van algemene kennis van het gedrag en habitatgebruik van soorten een 

inschatting gemaakt worden van de soorten en soortgroepen die regelmatig boven bossen vliegen (vlak 

boven de boomtoppen, of op grotere hoogte boven de bomen).'633 Slechts door een inschatting, en niet 

met zekerheid kan worden uitgesloten, op welke hoogte vogels vliegen en kans hebben op een aanvaring 

met een turbine. Er is nog te veel onduidelijkheid. Reclamanten stellen dan ook dat het windpark een 

experiment voor mens en natuur kan worden genoemd en als gevolg hiervan in strijd wordt gehandeld 

met de bijzondere zorgplicht om het door de minister onderschat significant effect van windturbines op 

natuur te voorkomen. Het aanvaringsrisico met windturbines kan niet goed worden onderbouwd en 

daarmee kan geen zekerheid worden gekregen van de effecten op de vogels. Voorts is ook hier het 

begrip 'incidenteel gebruikt' .634 Hierbij verwijzen reclamanten naar paragraaf 20.63-20.66. 

20.21 Reclamanten concluderen dat er effecten op natuurwaarden zijn. Hierbij verwijzen zij naar het 

volgende: 'Effecten op natuurwaarden zijn beperkt tot een (mogelijke) afname van het aantal territoria van 

de meest algemene broedvogelsoorten binnen het bosje, zoals winterkoning en zwartkop. Voorgaande 

betekent geen wezenlijk effect op de aanwezige broedvogelbevolking.'635 Een nadere specificatie 

ontbreekt en ook op specifieke soorten worden niet mogelijke effecten genoemd. Nu niet met zekerheid 

effecten kunnen worden uitgesloten, is nader onderzoek verplicht. 

20.22 'Mogelijk' biedt het aanleggen van de windturbines en toegangswegen aanvullend 

foerageergebied voor vleermuizen.636 Reclamanten achten deze aanduiding rechts onzeker. Het begrip 

'mogelijk' wordt niet alleen op deze plaats gebruikt, maar in de gehele notitie wordt dit begrip 

ontoelaatbaar vaak gebruikt. Dit leidt tot onduidelijkheid, onzekerheid bij reclamanten. Eenzelfde 

motivatie geven reclamanten voor het volgende: 'Naar schatting bedraagt het (permanent en tijdelijk) 

gecombineerde ruimtebeslag door de vier windturbines circa 2 ha. In tegenstelling tot het tijdelijke 

ruimtebeslag in bosje Spoordijk, is het tijdelijke ruimtebeslag in leefgebied akkervogels direct na de 

werkzaamheden weer terug te brengen in de staat voor de ingreep.'637 Door gebruik te maken van het 

begrip 'naar schatting' kan niet met zekerheid effecten worden uitgesloten. Voorts ontstaan definitief 

effecten omdat er inbreuk wordt gemaakt op het bosje Spoordijk nu direct na de werkzaamheden het 

weer terug moet worden gebracht in oude staat. Ter onderbouwing van dit ingenomen standpunt 

632 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 11. 
633 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 11. 
634 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 11. 
635 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 12. 
636 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 12. 
637 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 13. 
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verwijzen reclamanten naar een uitspraak van de Afdeling. Op geen enkele moment, ook niet tijdelijk, 

mag de ecologische functionaliteit van de vaste rust- of verblijfplaats in het geding komen.638 Aldus wordt 

gehandeld in strijd met de wet. 

20.23 In de notitie wordt gesteld dat de veldleeuwerik regelmatig op rotorhoogte vliegt. Daarmee is er 

een aanvaringsrisico met turbines. De notitie stelt enkel in theorie is dat mogelijk. Reclamanten achten dit 

vaag, zo niet onbetrouwbaar en dus kan niet met zekerheid nadelig effect worden uitgesloten. 

20.24 Voor de kleine zwaan en kolgans wordt in het kader van effecten op het Natura 2000-gebied 

Zuidlaardermeergebied geconcludeerd dat er sprake is van incidentele sterfte maar dat die niet van 

invloed is op de populatie.639 Ook hier verwijzen reclamanten naar paragraaf 20.63-20.66 en stellen zich 

op het standpunt dat ten onrechte het begrip 'incidentele sterfte' is gebruikt en nader onderzoek 

noodzakelijk is door zich te beroepen op het MER waar dit wordt bevestigd. 

20.25 Voor de akkervogels in het leefgebied akkervogels is op basis van de huidige beschikbare 

informatie niet op voorhand uit te sluiten dat op jaarbasis een kieviet en enkel (1-3) veldleeuweriken 

omkomen als gevolg van de aanvaring met de windturbines.640 Ook hier stellen reclamanten zich op 

standpunt vast dat onvoldoende informatie beschikbaar is om tot conclusies te kunnen komen en niet met 

zekerheid effecten kunnen worden uitgesloten. Aldus is het realiseren van een windpark een experiment 

voor mens en natuur en daarmee wordt in strijd gehandeld met de bijzondere zorgplicht. 

Natuurbeschermingswet 1998 

20.26 De Nbw is het kader voor de bescherming van gebieden die een belangrijke functie hebben voor 

de daar aanwezige soorten. Hieronder worden verstaan Natura 2000-gebieden, Natuur Netwerk 

Nederland, hierna: NNN, en Natuurbeleid provincie Groningen. Voor de beoordeling wordt gekeken naar 

de significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor de gebieden en het functioneren van 

het gebied. Verder wordt gekeken naar de externe werking en cumulatie met andere projecten. 

20.27 Als algemene kritiek voeren reclamanten aan dat het soort wettelijke toetsingen op Natura 2000-

gebieden zich enkel richt op alleen maar erkende Natura 2000-gebieden. De pogingen om de meer 

plaatselijke natuur te beschermen mislukken op deze manier. Deze krijgen, als waardevolle en hier 

vereiste gebiedsinventarisatie, geen voet tussen de deur. Wanneer het niet bedreigend is voor de 

populatie in een verder weg gelegen Natura 2000-gebied dan is het niet relevant en wordt het niet 

meegenomen in de beoordeling. 

20.28 Activiteiten in NNN zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de 

wezenlijke kenmerken en waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende 

638 AbRS 12 november, ECLl:NL:RVS:2014:4024, m.nt. F. Onrust en A. Drahman. 
639 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 16. 
640 NOTITIE Verkenning compensatie natuur voor Windpark N33, p. 16. 
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maatregelen. Hier geldt het 'nee, tenzij-regime'. Significante aantasting van deze kenmerken en waarden 

van het NNN zijn niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang en er geen 

alternatieven zijn.
641 

Voor alle varianten geldt dat er NNN gebieden verloren gaan door de realisatie van 

de windturbines, opstelplaatsen en een nog nader te bepalen hoeveelheid oppervlakte door de realisatie 

van de onderhoudswegen en kabel tracé. Het MER stelt dat deze gebieden elders dienen te worden 

gecompenseerd. Als mitigerende maatregel wordt genoemd dat bij de compensatie van het gebied dat 

verloren gaat als gevolg van de ruimtebesluit bij de herinrichting rekening gehouden moet worden met de 

realisatie van een vergelijkbare hoeveelheid en kwaliteit habitat als in de huidige situatie. Op deze wijze is 

het netto effect verwaarloosbaar.642 Reclamanten wijzen hier op de onduidelijke en onzorgvuldige wijze 

van onderbouwing voor het verloren gaan van NNN gebieden. Waar, wat en hoe deze gebieden worden 

gecompenseerd is niet duidelijk. Een vergelijkbare habitat is nimmer terug te verkrijgen in een ander 

gebied. De aanvullende notitie, zoals hierboven weerlegd, stelt dat geen compensatieopgave 

noodzakelijk is. Reclamanten achten dit onvolkomen nu niet vaststaat in welke omvang 

onderhoudswegen, kabel tracés, enzovoorts, worden gerealiseerd. Verder betwisten reclamanten een 

goede beoordeling van wat in het concrete geval onder significante aantasting van de kenmerken en 

waarden van het NNN moet worden verstaan. Op grond van de toelichting bij de Omgevingsverordening 

provincie Groningen 2016 moet van geval tot geval worden beoordeeld wat hieronder moet worden 

verstaan. 643 Door het ontbreken van wat in het concrete geval onder significante aantasting moet worden 

verstaan is het bestreden besluit onvolledig en onzorgvuldig. Evenzeer geldt deze redenering voor eerder 

genoemde Notitie. 

20.29 Het noordelijk en midden deelgebied van het windpark overlappen deels 

akkervogelkerngebieden en zorgen ervoor dat het leefgebied voor akkervogels permanent verloren gaan. 

Voorts door de straal van een windturbine, ongeveer 200 meter, kan het leefgebied verloren gaan. Het 

zuidelijk met midden deel van het windpark overlapt volledig het leefgebied natte dooradering. Bovendien 

kan er lokaal, binnen een straal van maximaal 200 meter van een windturbine, verstoring plaatsvinden en 

kan er afname van het leefgebied plaatsvinden. Dit geldt verder voor de leefgebieden droge dooradering. 

Ook overlapt hier het noordelijk deel van het windpark een deel van het leefgebied droge dooradering. 

Volgens het MER is onbekend of het ruimtebesluit van het windpark binnen de gebieden die behoren tot 

de akkervogelkerngebieden, leefgebied natte dooradering en leefgebied droge dooradering direct leidt tot 

een verlies aan areaal natte dooradering en of er gesproken kan worden van een significante aantasting; 

omdat dit afhankelijk is van beheersmaatregelen. Mogelijk moet voor iedere variant een areaal worden 

gecompenseerd. Ook hier geldt het 'nee-tenzij criterium' .644 Reclamanten concluderen dat in alle 

varianten akkervogelkerngebieden, leefgebieden natte en droge dooradering definitief verloren gaan. Het 

nemen van maatregelen is in dit geval noodzakelijk om de schade aan de waarde van het gebied voor de 

weide- en akkervogels te voorkomen. Volgens het MER kan er worden overlegd of compensatie van deze 

gebieden aan de orde is. In de al eerder genoemde notitie is bepaald dat geen compensatie noodzakelijk 

641 MER, p. 120. 
642 MER, p. 137. 
643 Afdeling 2.22 toelichting Omgevingsordening 2016, p. 20. 
644 MER, p. 129 en verder. 
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is.645 Reclamanten constateren een onjuistheid, immers het staat onomstotelijk vast dat deze gebieden 

worden aangetast, volledig dan wel gedeeltelijk, dus moeten worden gecompenseerd op grond van 

geldende wettelijke regelgeving. 

20.30 Door het MER worden drie mitigerende maatregelen - d.w.z. (minimaliseren van de lengte en 

breedte van toegangswegen, minimaliseren van de omvang van opstelplaatsen en windturbines dusdanig 

positioneren dat geen ruimtelijke overlap bestaat met delen binnen deze gebieden (o.a. perceelranden 

met akkervogelbeheer) - aangewezen voor de compensatie van de effecten op akkervogelkerngebieden, 

leefgebied natte dooradering en leefgebied droge dooradering. Reclamanten voeren aan dat alle 

mogelijkheden onrealistisch en onuitvoerbaar zijn in alle varianten en derhalve onvoldoende 

compenseren. Effecten op de gebieden blijven bestaan en worden niet verlicht door het minimaliseren 

van toegangswegen en omvang van opstelplaatsen. Ook de windturbines dusdanig positioneren zodat er 

geen overlap bestaat met delen van deze gebieden kunnen de effecten niet wegnemen. Daarbij kan 

worden aangevoerd dat in alle varianten, en voor sommige turbines geldt deze mogelijkheid niet, een 

schuifruimte geldt van vijftien meter aan weerszijden van een windturbine. 646 Reclamanten voeren aan 

dat de mitigerende maatregelen geenszins voorzien in een compensatie voor de effecten als gevolg van 

de realisering van de windturbines in deze gebieden. Derhalve heeft de minister onvoldoende 

onderbouwd en heeft hij onvoldoende passief en actief invulling gegeven aan de bijzondere zorgplicht. 

20.31 Voorts stellen reclamanten vast dat er geen mitigerende maatregelen worden getroffen als ten 

gevolg van de straal van een windturbine, ongeveer 200 meter, verstoring plaatsvindt en het leefgebied 

afneemt. Allereerst staat vast dat er slachtoffers vallen onder de vogels. Vooral 's nachts en bij slecht 

weer kunnen vogels zich doodvliegen tegen de wieken, masten of gondels zo niet in het zog achter van 

een windturbine. Deze gebieden worden totaal ongeschikt als voedsel-, rust- en/of broedgebied. 

Voornamelijk geldt dit voor weide- en akkervogels. Deze vogelsoorten zullen het hele gebied rondom het 

windpark N33 verlaten. In ieder geval, zo stelt het MER, binnen een straal van 200 meter van een 

windturbine. 647 Er komt niet één, maar er komen vijfendertig windturbines. Het MER verzaakt in 

rechtsplicht ter zake want noemt geen mitigerende maatregelen ter compensatie van deze problemen. De 

kwaliteit van de directe leefomgeving wordt in volledige totaliteit aangetast. De mitigerende maatregelen, 

zoals net genoemd, voorzien niet in het compenseren van deze aantasting. Reclamanten constateren 

een volledige verandering van hun directe leefomgeving. 

20.32 Evenzo geldt dat het onduidelijk is waar de 200 meter, dit is de straal van een windturbine 

waarbinnen verstoring plaats kan vinden, vandaan komt zodat zij deze willekeurige afstand (die hier 

onjuist als basis wordt gehanteerd en toegepast) betwisten naar totstandkomingswijze en inhoud. 

Immers, deze 200 meter vormt een essentiêle aanname voor de berekening van de effecten op de 

leefgebieden, en met name op de weide- en akkervogels. Verder achten reclamanten onduidelijk of deze 

645 MER, p. 137. 
646 MER, p. 137. 
647 MER, p. 137. 
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straal van algemene aard is en algemeen geldig is voor deze leefgebieden. Reclamanten constateren 

hier ook een onvolledig en onzorgvuldig voorbereid en materiaal - als daaruit direct voorvloeiend - MER. 

20.33 Voorts verwijzen reclamanten naar het volgende in de natuurtoets: 'In het kader van een 'Nee, 

tenzij-toets' is aanvullend beoordeeld dat de plaatsing en het gebruik van de windturbines in de gebieden 

die aangewezen zijn als akkervogelgebieden en natte en droge dooradering waarschijnlijk leidt tot verlies 

van areaal en of significante verstoring van deze gebieden. Het is op basis van het ontbreken van de 

benodigde informatie over de precieze invulling van de aangewezen gebieden op dit moment niet 

mogelijk dit per variant in detail te bepalen. Afhankelijk van de mate van overlap in ruimtegebruik tussen 

het windpark en de functies binnen deze beleidsmatig aangewezen gebieden moet voor iedere variant 

een (nog onbekend) areaal gecompenseerd worden. Afhankelijk van de variant en het beleidsmatig 

aangewezen type leefgebied gaat het om maximaal 11 ha. Aanbevolen wordt met de provincie te 

overleggen of compensatie van de gebieden die aangewezen zijn als 'akkervogelgebied', 'leefgebied 

natte dooradering' en/of 'leefgebied droge dooradering' aan de orde is en hoe dit kan worden 

uitgevoerd.'648 

20.34 Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er significante verstoring is op de 

akkervogelkerngebieden en natte en droge dooradering. Niet met zekerheid zijn effecten uitgesloten op 

deze gebieden en ook worden geen maatregelen genoemd om effecten te voorkomen dan wel uit te 

stellen. Reclamanten stellen zich hierom op het standpunt dat voor deze gebieden een nadere 

beoordeling moet worden gemaakt. Zoals reeds eerder benoemd dienen alle effecten met zekerheid 

worden uitgesloten wil een plan ter uitvoering kunnen worden gebracht. 

Natura 2000-gebied 

20.35 Reclamanten achten het MER op het punt cumulatie onbehoorlijk nu het geen duidelijkheid 

verschaft over de cumulatie met andere windparken, enkel windpark DDM-OM, maar niet met het 

uitbreiden dan wel vervangen van het windpark N34/Emmen en Eemshaven. Een nadere beoordeling 

over de effecten met andere plannen is noodzakelijk om significante verstorende effecten, inclusief 

sterfte, uit te kunnen sluiten. Een dergelijke verplichting vloeit voort uit de artikelen 19d lid 1, 19j lid 1 en 

19g lid 1 Nbw.649 Reclamanten verwijzen naar het volgende uit de natuurtoets: 'Het is op voorhand niet 

uitgesloten dat de hiervoor genoemde hooguit geringe effecten van Windpark N33 in cumulatie met de 

effecten van andere plannen en projecten in de omgeving alsnog kunnen leiden tot het optreden van 

significant verstorende effecten. In de omgeving van het Windpark N33 bestaan andere plannen en 

projecten, waarvoor reeds toestemming in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is verleend, 

maar die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Dit betreft in ieder geval het nabijgelegen windpark De 

Drentse Monden - Oostermeer. In een Passende Beoordeling zal nader worden onderzocht of het 

totaaleffect van Windpark N33 op de populaties van de kleine zwaan, toendrarietgans en kolgans, die 

gebruik maken van slaapplaatsen en/of foerageergebieden in het Natura 2000-gebied 

646 MER, Bijlage 6a, p. 138 en 139. 
649 Onder andere HvJ EG 7 september 2004, C-127/02, ECLl:EU:C:2004:482 (Kokkelvisserij-arrest). 
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Zuidlaardermeergebied, in cumulatie met de effecten van andere plannen en projecten in de omgeving tot 

significant verstorende effecten (inclusief sterfte) kan leiden.'
650 

20.36 Reclamanten achten het onjuist en onvolkomen nu enkel in de passende beoordeling rekening is 

gehouden met het windpark DOM-OM en niet met het nabijgelegen windpark N34/Emmen en 

Eemshaven. Volgens reclamanten is er geen verlening van de vergunning mogelijk nu er geen passende 

beoordeling is gemaakt over de cumulatie met deze windparkprojecten. Daarom zijn significante effecten 

niet met zekerheid uit te sluiten op omringende Natura 2000-gebieden (onder andere 

Zuidlaardermeergebied) en de cumulatie van projecten op deze gebieden. Ter onderbouwing van dit 

ingenomen standpunt wijzen reclamanten op een uitspraak van de Afdeling: 'Volgens artikel 6, derde lid, 

van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 206; de Habitatrichtlijn) 

wordt voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het 

gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 

hebben voor zo'n gebied, een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 

houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de 

beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in het vierde lid, 

geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 

zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal 

aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. Volgens het vierde 

lid neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van Natura 2000 bewaard blijft, indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van 

de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 

aard, toch moet worden gerealiseerd.'651 Het is in strijd met het geldende recht dat er geen onderzoek is 

gedaan naar cumulatie met overige projecten die op het programma staan. 

20.37 Reclamanten citeren het volgende uit de passende beoordeling: 'In de aanlegfase zullen de 

verstorende effecten voor deze soorten slechts tijdelijk van aard zijn en is er in de omgeving van het 

Zuidlaardermeer voldoende alternatief foerageergebied beschikbaar waar de tijdelijk verstoorde zwanen 

en ganzen gebruik van kunnen maken. Significant verstorende effecten van de aanleg van Windpark N33 

op de populaties van deze soorten in het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied zijn met zekerheid 

uit te sluiten.' Reclamanten achten deze redenering onaanvaardbaar en het bestreden besluit kan geen 

stand houden omdat ook niet tijdelijk verstoring mag plaatsvinden. Ter onderbouwing van dit ingenomen 

verwijzen reclamanten naar een uitspraak van de Afdeling. Op geen enkel moment, ook niet tijdelijk, mag 

de ecologische functionaliteit van de vaste rust- of verblijfplaats in het gedrang komen. Dat er voldoende 

alternatieve foerageerlocaties zijn doet daar niet aan af. 

650 MER bijlage 6a, p. 120 en 121. 
651 AbRS 18 februari 2015, ECLl:NL:RVS:2015:438. 
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20.38 Reclamanten citeren: 'Het is op voorhand niet uitgesloten dat de hiervoor genoemde hooguit 

geringe effecten van Windpark N33 in cumulatie met de effecten van andere plannen en projecten in de 

omgeving alsnog kunnen leiden tot het optreden van significant verstorende effecten. [".] Voor de 

toendrarietgans ligt de berekende gecumuleerde sterfte net onder of mogelijk op de 1%-mortaliteitsnorm. 

Reclamanten achten dit onduidelijk en ongemotiveerd, onjuist, niet nader bepaald en in strijd met elkaar. 

Allereerst stelt de passende beoordeling vast dat op voorhand effecten niet uitgesloten kunnen worden. 

Vervolgens wordt geconstateerd dat effecten wel uit te sluiten zijn. Reclamanten achten dit tegenstrijdig 

en rechts onzeker nu niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat er geen effecten te verwachten 

vallen. Voorts achten reclamanten het begrip 'mogelijk' vaag, zo niet ontoelaatbaar, voor het vaststellen 

van de 1 %-mortaliteitsnorm. Op reclamanten komt het hele stuk over als een uit de lucht gegrepen 

verhaal om enigszins te kunnen concluderen in de passende beoordeling dat er geen effecten te 

verwachten vallen en de 1 %-norm niet wordt overschreden. Dit is onaanvaardbaar en in strijd met 

geldende wettelijke regels. Daarom dient het bestreden besluit te worden herroepen. 

20.39 Reclamanten stellen zich voorts op het standpunt dat het gebruik van de 1 % norm überhaupt 

niet kan worden toegepast in een situatie waarin geen sprake is van een gunstige staat van 

instandhouding. Het is immers zo dat hoe slechter het met de populatie gaat - en hoe hoger het 

'natuurlijke' sterftecijfer dus is - hoe meer slachtoffers mogen vallen voordat de 1 % norm wordt bereikt. 

Dus hoe slechter het met de soort gaat, hoe groter de impact is die als niet significant wordt bestempeld. 

20.40 Reclamanten haken aan bij expert: 'In paragraaf 9.3.2 van de natuurtoets van de alternatieven 

wordt bij de werkwijze bepaling draagkracht benoemd dat de draagkracht beoordeeld is binnen een straal 

van 15 en 30 kilometer vanaf het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Dit gebied overlapt echter met 

dezelfde zones vanaf het Natura 2000-gebied Waddenzee. Hierdoor is een overschatting ontstaan van 

de ruimte welke beschikbaar is voor niet - broedvogels (grasetende watervogels; o.a. ganzen) rondom 

het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Een deel van de ruimte wordt namelijk benut door de niet

broedvogels van de Waddenzee.'652 

Flora- en faunawet 

20.41 Verder voeren reclamanten aan dat op grond van de artikel 9, 11 en 13, lid 1 Ffw is het onder 

meer verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van beschermde inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 

nemen of te verstoren; te vervoeren en onder zich hebben. Het MER erkent dat de verstoring van de 

akkervogelkerngebieden als gevolg kan hebben dat de akkervogels permanent verloren gaan.653 De 

leefgebieden, akkervogelkerngebieden, worden dus aangetast. Wat onder leefgebied moet worden 

verstaan is onduidelijk. Reclamanten menen dat het betekent rust- of verblijfplaatsen. Nu dat laatste het 

652 Lievense CSO. 
653 MER, p. 130. 
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geval is, is sprake van verstoring en strijd met artikel 11 Ffw. Dit is onaanvaardbaar en in strijd met de 

Ffw. 

20.42 Bij de Afdelingsuitspraak van 12 november 2014 (ECLl:NL:RVS:2014:4024) is uitleg gegeven 

van het begrip vaste rust- en verblijfplaats in artikel 11 Ffw. Op geen enkele moment. ook niet tijdelijk, 

mag de ecologische functionaliteit van de vaste rust- of verblijfplaats in het geding komen.654 

Reclamanten verwijzen naar het MER hoofdrapport waarmee wordt erkend en bevestigd dat tijdelijk 

effecten mogelijk zijn in aanlegfase van het windpark op akkervogelkerngebieden, vogels, vleermuizen 

leefgebieden natte en droge dooradering en overige soorten. Reclamanten achten het bestreden besluit 

onvolkomen en onbehoorlijk nu de rustplaatsen en soorten in ieder geval tijdelijk in het geding komen. 

Soorten 

20.43 De lachstern is een zeer zeldzame soort die na de broedtijd (vanaf juli) in Noord-Duitsland enige 

weken komt foerageren in het gebied ten oosten van Veendam. De lachstern staat vermeld op de Rode 

lijst.655 Naar schatting komen bijna de helft, ongeveer 30, van de Duitse populatie naar de Veenkoloniën 

om te foerageren. De lachsterns zijn gevoelige soorten voor aanvaringen met windturbines. In de 

natuurtoets MER wordt deze soort genoemd, maar gesteld dat zij sporadisch voorkomen. Of er 

aanvaringsslachtoffers vallen onder deze soort wordt niet genoemd, net als dat niet genoemd is het 

nemen van mitigerende maatregelen. De minister handelt door dit niet te noemen, in strijd met de 

bijzondere zorgplicht om het aldus door hem niet benoemde, of onderschatte, significante effect op deze 

soort te voorkomen. Door deze leemte menen reclamanten dat het bestreden besluit moet worden 

ongedaan gemaakt nu onvoldoende en actief invulling is gegeven aan de bijzondere zorgplicht. 

20.44 Ter onderbouwing van dit ingenomen standpunt voeren reclamanten het volgende aan. Sinds 

enkele jaren foerageren tien à twaalf zeldzame lachsterns in de zomer op een zandafgraving in Nieuwe 

Pekela. Waar ze slapen is een mysterie. Dit is interessant en zeer uniek omdat in Europa maar een paar 

broedparen van de lachsterns zijn, alleen bij de monding van de Elbe (Duitsland). Nu sinds enkele jaren 

dus ook in Nieuwe Pekela en soms Alteveer. Lachsterns maken hun voedselvluchten vooral boven land, 

waarbij zij azen op insecten.656 Daardoor zijn ze een gevoelige soort voor aanvaringen met windturbines. 

Deze soort broedt vooral in schaars begroeide en zanderige terreinen en haalt zijn voedsel voornamelijk 

op het land. Het plangebied kenmerkt zich door zandafgravingen en hierdoor is het gebied bij uitstek 

geschikt voor lachsterns.657 Er geldt een intensief beschermingsprogramma voor het gebied rondom de 

Elbe om te voorkomen dat de broedparen uitsterven. Dit is namelijk het enige gebied in Noord-West 

Europa waar de vogels nog voorkomen. Als dit niet gebeurt dan sterft deze soort uit en kan de 

hervestiging van deze broedparen worden uitgesloten in Nederland.658 Dat is rechtens onaanvaardbaar. 

654 AbRS 12 november, ECLl:NL:RVS:2014:4024, m.nt. F. Onrust en A. Drahman. 
655 Strct. 2004, 218. 
656 T. Dijkstra, Lachsterns Pekela houden slaapplek geheim, DVHN, 27 juli 2016. 
657 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/139. 
658 http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/er-valt-voor-de-lachstern-weinig-te-lachen. 
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20.45 Voor de toendrarietgans geldt een zogenaamde 'behoudsdoelstelling' omdat een groot gedeelte 

van de wereldpopulatie overwintert in Nederland. Die behoudsdoelstelling, of ook wel 

instandhoudingsdoelstelling genoemd, wordt dan gekoppeld aan het relevante Natura 2000-gebied, hier 

het Zuidlaardermeergebied. In dit gebied is een slaapplaats van deze soort. Waardenburg heeft als 

populatiegrootte voor de toendrarietgans en kolgans uitgegaan van 3900 vogels respectievelijk 5850 

vogels. Reclamanten constateren een enorme marge in de gemiddelden, ruim 1500, en voorts is 

onbekend hoeveel toendrarietganzen er precies zijn, nu uitgegaan is van een gemiddelde over twee 

vogelsoorten.659 Reclamanten betwisten een zorgvuldige beoordeling over de toendrarietgans die veel in 

dit gebied voorkomt.660 Aan landbouwgronden veroorzaakt de toendrarietgans geen schade. Deze gans 

foerageert op oogstresten van aardappelen, bieten, mais enzovoorts. Als gevolg hiervan zijn de gebieden 

in de Veenkoloniën ook zo in trek. De toendrarietgans pendelt dagelijks in zeer grote aantallen op en neer 

tussen het Zuidlaardermeergebied en de Veenkoloniën. Zoals eerder aangeven door reclamanten 

bestaat er een cumulatie effect met windpark DOM-OM. In de passende beoordeling staat dat de 

toendrarietgans onder of mogelijk op de 1 %-norm blijft. Reclamanten achten dit onvolkomen en 

onaanvaardbaar door dergelijke vage en ontoelaatbare begrippen als mogelijk te gebruiken. Zie verder 

voor een nadere motivatie. 

20.46 Verder gebruiken de toendrarietganzen met enige regelmaat de Langeboschplas bij Veendam 

en Botjes Zandgat bij Zuidbroek als slaapplaatsen. Dit wordt nergens genoemd. Reclamanten 

constateren een leemte. De getelde hoeveelheden bij de Langeboschplas zijn vele malen hoger dan bij 

het Zuidlaardermeer. Nu dit onderzoek ontbreekt, kan het bestreden besluit in redelijkheid niet in stand 

blijven. 

20.47 De sterftecijfers als gevolg van het aantal aanvaringen met turbines in het windpark N33 worden 

op ongeveer twee per jaar becijferd voor de toendrarietgans. Dit is niet veel, maar het is een gemiddeld -

rechtens niet representatief - cijfer. Er kunnen zich extreme omstandigheden voordoen waardoor er meer 

slachtoffers vallen, maar die laten zich niet voorspellen. Ook hier moet gekeken worden naar het 

cumulatie effect met windpark DOM-OM en dient nader onderzoek te worden gedaan. Reclamanten 

betwisten dan ook een zorgvuldige en volledige opzet van het bestreden besluit. 

20.48 De scheidslijn tussen Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer en de Veenkoloniën is niet scherp te 

trekken. De twee gebieden kunnen niet zonder elkaar en op basis van de hoeveelheden foeragerende 

toendrarietganzen in de Veenkoloniën zou kunnen worden gesteld dat het als geheel wel tot Natura 

2000-gebied kan worden verklaard. 

20.49 De wulp is voor de instandhoudingsdoelstelling wezenlijk een soort die interessant is en 

voorkomt in het hele gebied ten westen van Veendam. De wulp is een aanvaringsgevoelige soort. 

Landelijk gezien is de populatie bij Veendam niet van belang. Wel noemt het MER dat de wulpen om te 

broeden een minimale afstand aanhouden van 800 meter tot windturbines. Dit is opvallend veel. 

659 MER, bijlage 6a, p. 40. 
660 Zie bijlagebundel ecologie. 
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Reclamanten stellen vast dat het aantal broedlocaties voor de wulp in het plangebied flink zal teruglopen. 

Mede in cumulatie met het andere geplande windpark DDM-OM. Ook hier is geen onderzoek gedaan 

naar de cumulatieve effecten. 

20.50 Vleermuizen vliegen meestal niet tegen een windmolen aan, maar omdat ze wel dichtbij komen 

raken zij beschadigd door de luchtdrukverschillen kort achter de rotor. Hierdoor overlijden zij. Om die 

reden moet ook de exacte vleermuizenpopulatie en trekroute worden onderzocht. Nu dit onderzoek 

ontbreekt, kan het bestreden besluit in redelijkheid niet in stand blijven. Daarbij voeren reclamanten aan 

dat niet uit te sluiten is dat de waarde van het plangebied voor vleermuizen is onderschat. Het 

vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus geeft aan dat onderzoek locatie ten minste vijf maal 

bezocht dienen te worden voordat betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken. Door Waardenburg 

is onjuist geen rekening gehouden met dit protocol. Het protocol heeft tot doel het belang van de functies 

van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de Flora en faunawet. 

Het protocol is een middel om te bepalen wat een juridisch redelijke onderzoeksinspanning is voor een 

specifieke locatie. Zo is bijvoorbeeld onterecht geen rekening gehouden met veranderde 

omgevingscondities. Een veranderende omgevingsconditie kan leiden tot ander gebruik van het gebied. 

Bij regenachtig, winderig weer bijvoorbeeld wordt op andere plaatsen gefoerageerd dan bij warm en 

rustig weer. Onderzoek onder meerdere, verschillende conditie is dus wenselijk aldus het protocol. In de 

loop van het jaar kan een geschikte verblijfplaats voorts verschillende functies krijgen voor verschillende 

soorten of het andere geslacht. Er is onjuist geen rekening gehouden met het protocol en daarbij 

geformuleerde overwegingen. Derhalve kunnen niet met zekerheid significante effecten op de 

verschillende vleermuissoorten worden uitgesloten.661 

20.51 Reclamanten onderschrijven navolgende kundige betwisting van het bestreden besluit: 'De 

barrièrewerking (in de gebruiksfase) van het windmolenpark op de vleermuizen is niet beoordeeld. Dit is 

wel voorgeschreven in het adviesrapport van de Commissie m.e.r. over de (eerste) NRD. Onder andere 

het Winschoterdiep in het noorden van het plangebied en het AG Wildervankkanaal aan de westzijde 

vormen mogelijk geschikte migratie- of vliegroutes (zie H7 van de alternatieven natuurtoets), welke in het 

VKA binnen de verstoringszone van de windmolens liggen (zie ook figuur 3 in de natuurtoets van het 

VKA). Het is niet onderbouwd waarom de molens langs deze kanalen geen negatieve gevolgen hebben 

voor deze soorten en/of de betreffende migratie I vliegroutes.' Door de aanwezigheid van de windturbines 

wordt de vliegroute onbruikbaar. Als voorbeeld verwijzen reclamanten naar paragraaf 7.1 van de 

natuurtoets voor VKA. De barrierewerking voor vogels wordt daarin beoordeeld. Dit is echter niet gedaan 

voor de vleermuizen.662 

20.52 Reclamanten citeren het volgende ten aanzien van andere soorten die staan vermeldt op de 

Rode lijst: 'Het is uitgesloten dat (al dan niet) beschermde soorten planten, ongewervelden, vissen, 

reptielen en amfibieën en grondgebonden zoogdieren gedood worden als gevolg van in gebruik zijn van 

661 http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwalileit/vleermuisprotocol. 
662 Lievense CSO. 
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windturbines. Dit geldt overigens ook voor de Rode Lijstsoorten binnen deze soortgroepen.'663 Het is 

echter onduidelijk waarom dat laatste geldt voor alle soorten zodat wordt betwist de stelling dat er geen 

Rode lijst-soorten zijn die zodanig ecologisch afwijken dat hiervoor een aparte afweging moet worden 

gemaakt. Ook is het onduidelijk of met de volgende formulering in het MER de effecten volledig zijn 

uitgesloten. In een aantal gevallen wordt vermeld in het MER dat een beschermde of Rode lijst-soort 

"hooguit lokaal en zeldzaam voorkomen in het plangebied". Ook blijft open hoe door werkt bemaling op 

vochtminnende soorten van de Rode lijst. Volgens reclamanten is sprake van een onzorgvuldig MER. 

20.53 Reclamanten citeren het volgende: 'In het akkerbouwgebied aan de oostzijde van de N33 in het 

noordelijke deel van het plangebied heeft in 2011 - en waarschijnlijk ook in 2012 - een paartje grauwe 

gors (Rode Lijstsoort) succesvol gebroed (bron: waarneming.nl).'664 In 2011 zijn broedende paartjes 

gezien in de akkers van Meeden. Reclamanten verwijzen naar het MER waarin onjuist staat vermeld dat 

het slechts een paartje succesvol heeft gebroed. In februari 2012 heeft de Agrarische Natuurvereniging 

Oost Groningen, hierna: ANOG, een hoofdprijs gewonnen voor het projectvoorstel grauwe gros bij 

Meeden. Doel van het project is dat de leefomgeving voor de grauwe gors gaat verbeteren en daardoor 

definitief blijft in het gebied. In de vorm van maatregelen zoals diversiteit in gewassen en voldoende 

schuilmogelijkheden moet het doel worden behaald. Reclamanten achten het onvolkomen en 

onbehoorlijk nu het project onbenoemd blijft. De grauwe gors staat vermeld op de Rode lijst. De 

vogelsoort komt vrijwel niet meer in Nederland voor door de moderne akkers van tegenwoordig. In 

Groningen kwam de vogel in het verleden veel voor, maar door intensivering van de akkerbouw, 

opruimen van bosjes, enzovoorts, langs dijken, paden en watergangen is de vogelsoort verdwenen. 665 

Door de realisatie van het windparkproject is de realisatie van het project grauwe gors niet mogelijk. De 

leefomgeving kan niet worden verbeterd en broedpaartjes in het gebied zullen naar reële verwachting niet 

meer voorkomen. 

20.54 Reclamanten stellen zich vast op het standpunt dat het niet goed gaat met de akkervogels in 

Groningen. Dit wordt bevestigd in het advies provinciaal akkervogelbeleid vanaf 2016. In dit advies 

worden de redenen aangevoerd waarom het niet goed gaat met de akkervogels. Door onder andere 

intensivering van de landbouw en veranderingen in het landschap zoals omzetten van bouwland in gras

en maisland, verlies aan openheid en het verdwijnen van overhoekjes. Daarbij voeren reclamanten aan 

dat Groningen een speciale positie heeft als het gaat om de akkervogels. Groningen heeft, in vergelijking 

met andere landsdelen, nog relatief veel open akkerbouwlandschappen waar veel akkervogels aanwezig 

zijn. Door de realisatie van een windpark verdwijnen deze landschappen en daarmee ook de 

akkervogels. Veel van de akkervogels betreffen soorten die staan vermeld op de Rode lijst. Reclamanten 

stellen zich op het standpunt dat het provinciaal beleid ten aanzien van de akkervogels haaks staat op de 

realisatie van een windpark. De provincie streeft naar een bepaald percentage kerngebieden.666 Door de 

663 MER, p. 133. 
664 MER, bijlage 6a, p. 47. 
665 http://middengroninger.nl/node/7510. 
666 Terwan, P., A. Datema, J. de Milliano & B. Koks 2014. Waarheen met de akkervogels in Groningen? Advies 

provinciaal akkervogelbeleid vanaf 2016. Vereniging Boerennatuur, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, en 
Stichting Landschapsbeheer Groningen. 
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realisatie van het windpark N33, en daarbij het windpark DOM-OM, verdwijnen dergelijke gebieden dan 

wel kunnen nieuwe kerngebieden niet worden gerealiseerd. 

20.55 Voorts wijzen reclamanten nogmaals op het uitgebrachte advies in het kader van het provinciaal 

akkervogelbeleid. In het advies wordt bevestigd dat niet met zekerheid en enkel met geschatte aantallen 

een overzicht mogelijk is van een aantal akkervogels in de provincie Groningen. Bij gebrek aan 

voldoende betrouwbare en actuele gegevens kan slechts een globale schatting worden gegeven. 

Reclamanten achten het onaannemelijk en onaanvaardbaar nu de provincie niet met zekerheid, maar 

slechts met een schatting, behoudens een niet verifieerbare globale onbetrouwbare indicatie, een 

overzicht kan geven van de akkervogels en daarentegen, aldus het MER, significante effecten kunnen 

worden uitgesloten op de vogelsoorten. De gegevens waarop het MER haar conclusies heeft getrokken 

kunnen, aldus reclamanten, zijn in ieder geval onbetrouwbaar en onvolledig als het gaat om de 

akkervogels zoals wordt bevestigd in het advies over akkervogels in de provincie Groningen.
667 

20.56 Reclamanten verwijzen naar de natuurtoets MER: 'In de omgeving van het plangebied broeden 

11 soorten vogels die op de Rode Lijst zijn opgenomen (§6.1 ). Van deze Rode lijst soorten broeden zes 

soorten niet of nauwelijks binnen 200 meter van de voorgenomen windturbineopstellingen.'668 

Reclamanten achten het onderzoek onvolledig en onzorgvuldig omdat geen rekening is gehouden of de 

vogelsoorten boven turbinehoogte vliegen en een exacte trekroute in het plangebied van de soorten 

ontbreekt. Daardoor kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat effecten op de Rode lijst soorten zijn 

uitgesloten. 

20.57 Voorts ontbreekt onderzoek naar de huismus. Ook deze soort staat vermeld op de Rode lijst. 

Door dichte bebouwingen en huizen ongeschikt worden, verdwijnen de huismussen. Waar vroeger deze 

soort op elke hoek van de straat kon worden aangetroffen, is dit nu heden ten dage een uitzondering. 

20.58 In de natuurtoets is onderzocht waar de kolgans voorkomt. Reclamanten achten het onderzoek 

onvolkomen zodat onvolledig en op basis daarvan niet tot een gedegen beslissing had kunnen worden 

gekomen. Daartoe voeren reclamanten aan dat ruim een derde van het gebied opengelaten is omdat 

gegevens ontbreken of er een kolgans voorkomt, of niet. Eveneens voeren reclamanten aan dat een 

gedeelte van het plangebied gelegen is een gebied waar de meeste kolganzen voorkomen. 669 Hoe tot 

een beslissing is kunnen komen achten reclamanten onvolkomen nu niet met zekerheid kan worden 

uitgesloten dat er geen effecten te verwachten zijn. De gegevens die zijn gebruikt in de natuurtoets zijn 

onjuist en onvolledig. Tevens omdat er een gedeelte van gegevens ontbreekt, midden in het plangebied, 

kan er niet worden geconcludeerd dat er geen grote aantallen vliegbewegingen te verwachten valt. 

Reclamanten het bestreden besluit nu zij op onjuiste en onvolledige gegevens uitsluit dat de windturbines 

invloed hebben op de vliegbewegingen van kolganzen. Ter ondersteuning van dit standpunt verwijzen 

667 Terwan, P., A. Datema, J. de Milliano & B. Koks 2014. Waarheen met de akkervogels in Groningen? Advies 
provinciaal akkervogelbeleid vanaf 2016. Vereniging Boerennatuur, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, en 
Stichting Landschapsbeheer Groningen, p. 4. 

668 MER bijlage 6a, p. 84. 
669 MER, bijlage 6a, p. 57. 
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reclamanten naar een uitspraak van de Afdeling waarin werd besloten de windturbines stil te zetten 

gedurende vier maanden vanwege de gevolgen van het plan op de kolgans. Dient een soortgelijke 

maatregel te worden getroffen in het windpark N33, dan heeft dat aanzienlijke gevolgen voor de 

uitvoerbaarheid van het plan.670 

20.59 Ter onderbouwing verwijzen reclamanten naar bijlagenbundel Ecologie (kopie van trektellen 

Langebosch beschermde soorten, kopie van trektellen Langebosch, N33 Vogelrichtlijn, en Rode 

Lijstsoorten). Daarmee wordt duidelijk en staat vast welke soorten en in welke hoeveelheden voorkomen 

in of nabij het plangebied. Veel van deze soorten zijn niet genoemd in het MER noch de passende 

beoordeling. Reclamanten eisen nader onderzoek naar de vogelsoorten die genoemd staan in deze 

bijlagen om met zekerheid significante effecten op deze soorten uit te sluiten. 

Andere soorten 

20.60 Er is niet aangevoerd dat de bouw dan wel de ingebruikname van het windturbinepark 

significante verstorende effecten kan hebben op andere soorten dan die zijn behandeld in het MER of het 

inpassingsplan. Reclamanten achten aannemelijk dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de 

specifieke soorten die in het plangebied voorkomen. Bijvoorbeeld de dassen. Dit is een beschermde soort 

onder de Ffw. Ter stimulering van het groeien van het aantal dassen, steekt de provincie in totaal 

100.000 euro in het beschermen van dassen. Onder andere door het aanleggen van de dassenburcht bij 

het klaverblad in Zuidbroek, op de kruising van de A7 met de N33, wordt beter beschermd.671 Een 

dergelijke soort mist in het MER. 

20.61 Voorts is niet meegenomen, maar slechts benoemd, de poelkikker.672 In de nabijheid van het 

project, rondom Emmen, is een wegverbreding tegengehouden door de poelkikker. De poelkikker staat 

vermeld op de Rode lijst. Zonder het nemen van mitigerende maatregelen worden door het project 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de poelkikker beschadigd, vernield en verstoord. Niet 

met zekerheid zijn uitgesloten de negatieve effecten op dit soort. Daarom dient het bestreden besluit te 

worden vernietigd en bestaat er reden om het besluit niet in stand te houden. 

20.62 In de omgeving van Veendam komt de krabbenscheer voor. Het vermoeden bestaat dat deze 

plant voorkomt door het kwelwater van de Hondsrug. Hoe deze (ondergrondse) stromen verlopen is 

onvoldoende onderzocht. Mogelijk is dat de windturbines in de zuidelijke plangebieden hier een 

verstorende werking hebben. Reclamanten eiser nader onderzoek zodat met zekerheid negatieve 

effecten kunnen worden uitgesloten. 

Incidentele slachtoffers 

670 AbRS 11 juli 2014, ECLl:NL:RVS:2014:2252. 
671 http://www.provinciegroningen.ni/actueel/nieuws/nieuwsberichU_nieuws/toon/ltem/das-beter-beschermd-bij-

klaverblad-zuidbroek/. 
672 MER, bijlage 6a, p. 35. 
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20.63 Volgens het MER is er sprake van additionele sterfte als gevolg van de realisering van het 

windpark en brengt dit niet de gunstige staat van de instandhouding van soorten in gevaar omdat de 

sterfte voor de individuele soorten minder dan het zogenaamde ORNIS-criterium bedraagt. Reclamanten 

betwisten deze aanname, nu niet duidelijk is gemaakt om welke soorten dit gaat dus gesteld kan worden 

dat deze conclusie onjuist is. Verder verwijzen reclamanten naar een eerder genoemde uitspraak van de 

Afdeling waarin wordt geoordeeld dat met elke doding van een dier dat behoort tot een beschermde 

inheemse diersoort, daargelaten of die doding voorzienbaar dan wel incidenteel is, het in artikel 9 van de 

Ffw vervatte verbod overtreden. 673 Om een ontheffing te verkrijgen moet onder andere worden 

aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding komt. Die komt niet 

in het geding wanneer het ORNIS criterium niet wordt overgeschreden. Reclamanten stellen zich op het 

standpunt dat niet met een gedegen en voldoende onderbouwd onderzoek tot dit oordeel is en kan 

gekomen en daarom niet vaststaat dat het ORNIS criterium niet wordt overschreden. Zij verwijzen hier 

naar eerder aangevoerde ter onderbouwing van dit ingenomen standpunt; onder andere conclusies 

getrokken op basis van verouderde en onvoldoende gegevens, geen onderzoek verrichten naar stikstof 

en andere cumulatieve effecten enzovoorts. Verder verwijzen reclamanten naar een artikel: '[ ... ] MER

rapportages zijn volledig theoretische oefeningen, los van de ecologische realiteit. Je mag per project 

bijvoorbeeld maximaal op 1 procent van de aanwezige populatie een negatieve invloed hebben. Je kunt 

dan op papier wat parameters schuiven. Of past de sandwich-strategie toe. Eerst 1 helft met 0,9 procent 

en dan de volgende helft met 0,9 procent. Enzovoort. Die sandwich-strategie blijkt deze MER-commissie 

dan ook te adviseren [ ... ]'.674 

20.64 Voorts stellen zij het begrip 'incidentele sterfte' ter discussie. Het MER erkent dat er op dit 

moment nog onvoldoende duidelijk is over de juridische interpretatie van het begrip 'incidentele sterfte' en 

daarom worden bevindingen in de vervolgfase voorgelegd aan het bevoegd gezag en moet zij 

beoordelen of dergelijk additionele sterfte als incidenteel kan worden gezien, of dat overtreding van artikel 

9 Ffw plaatsvindt of een ontheffing noodzakelijk is.675 Reclamanten stellen zich op het standpunt dat 

onvoldoende door het bevoegd gezag kan worden beoordeeld of er sprake is van incidentele sterfte. Ter 

onderbouwing van dit ingenomen standpunt stellen reclamanten vast dat een definitie van dit begrip tot 

op heden niet is te geven, dit wordt door het MER ook erkend, dus hoe het bevoegd gezag wel tot een 

definitie kan komen en op basis daarvan kan oordelen is een raadsel. Transparantie is geboden. 

20.65 Verder stellen reclamanten een tegenstrijdigheid vast over het begrip 'incidentele sterfte'. In 

tegenstelling tot het MER die erkent dat een juridische interpretatie van het begrip 'incidentele sterfte' niet 

is te geven, heeft Waardenburg wel een definitie van het begrip in haar onderzoek gegeven. 

Reclamanten citeren uit het onderzoek Waardenburg: 'Het berekende aantal aanvaringsslachtoffers voor 

soorten met instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied komt voor 

kleine zwaan en kolgans voor alle varianten uit op (ruim) <1 aanvaringsslachtoffer per jaar (tabel 9.2). Dit 

is te beschouwen als incidentele sterfte (oftewel 'een verwaarloosbare kleine kans op sterfte als gevolg 

673 AbRS, 16 april, ECLl:NL:RVS:2014:1284. 
674 http://climategate.nl/2016/07 /16/anne-groot-wind park-frysl an-mag-toppereendj es-meppen/. 
675 AbRS, 16 april, ECLl:NL:RVS:2014:1284. 
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van het project').'
676 

Zij verwijzen in de voetnoot naar de uitspraak van het windpark Noordoostpolder de 

datum 8 februari 2012 voor een definitie van het begrip 'incidentele sterfte'. Reclamanten kunnen geen 

definitie van het begrip 'incidentele sterfte' direct lezen in deze uitspraak en anderen ondersteunen dit 

standpunt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de volgende overwegingen van de Afdeling waarop 

Waardenburg een definitie van het begrip 'incidentele sterfte' heeft gebaseerd: 2.32.2 '[ ... ] De Afdeling 

ziet - anders dan wordt betoogd - geen aanleiding voor het oordeel dat ten onrechte in het MER een 

beoordeling van de mogelijke effecten op de zeearend achterwege is gelaten. Hierbij is van belang dat 

niet is weersproken dat voor het huidige broedpaar in de Oostvaardersplassen voldoende voedsel in dat 

natuurgebied en de nabije omgeving daarvan aanwezig is. Gezien dat feit alsmede gelet op de afstand 

tussen de Oostvaardersplassen en het windturbinepark van hemelsbreed meer dan 20 kilometer, is niet 

aannemelijk gemaakt dat dit broedpaar meer dan uiterst incidenteel in de omgeving van het 

windturbinepark aanwezig zal zijn. Voor de stelling dat regelmatig uitwisseling van zeearenden tussen het 

Lauwersmeergebied en de Oostvaardersplassen plaatsvindt, is geen onderbouwing gegeven. Dat 

trekbewegingen van zeearenden tussen beide natuurgebieden met enige regelmaat zouden plaatsvinden 

is - mede gezien het deskundigenbericht op dit punt - evenmin aannemelijk gemaakt. Gezien het 

voorgaande hebben de ministers zich terecht op het standpunt gesteld dat in het MER een risico

inschatting van de kans op een aanvaring van een zeearend met een windturbine van het 

windturbinepark achterwege kon worden gelaten, nu de kans hierop gezien de hierboven geschetste 

omstandigheden verwaarloosbaar klein is. Gelet op de uitzonderlijk kleine sterftekans voor de 

zeearenden in de Oostvaardersplassen die dit plan met zich brengt, behoefde geen ontheffing ingevolge 

artikel 75 van de Ffw te worden aangevraagd voor die zeearenden [ ... ]'. 

20.66 Op basis van deze definitie van het begrip 'incidentele sterfte' heeft Waardenburg onderzoek 

verricht en conclusies gebaseerd. 677 Vervolgens heeft het MER deze conclusies overgenomen en het 

begrip 'incidentele sterfte' ook gebruikt. Reclamanten kunnen niet anders dan concluderen dat het 

onderzoek van Waardenburg volstrekt onbehoorlijk en onzorgvuldig is uitgevoerd en het MER op basis 

van dit onderzoek niet tot een gedegen conclusie kan komen omdat een duidelijke definitie van het begrip 

incidentele sterfte ontbreekt. 

Tauw, Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33, 28 augustus 2016 & Natura 2000-

gebied 

20.67 Reclamanten wijzen op het rapport verdiepend onderzoek variant 6. Deze variant is samen met 

variant 4 één van de voorkeursalternatieven. Uit deze notitie blijkt dat in ieder geval voor variant 6 nader 

onderzoek noodzakelijk. Voorts voor bepaalde overwegingen ten aanzien van de andere varianten geldt 

dat nader onderzoek noodzakelijk is. Reclamanten wijzen op het volgende ter onderbouwing van dit 

standpunt. 

676 AbRS, 8 februari 2012, ECLl:NL:RVS:2012:BV3215. 
677 MER, tabel 8.4, p. 123. 
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20.68 Uit de notitie volgt allereerst dat geen gebruik is gemaakt van een berekening om effecten 

inzichtelijk te maken, maar enkel op basis van de aanwezig informatie: MER rapport en bijhorende 

natuurtoets. Deze informatie is niet volledig omdat het onderzoeksgebied in variant 6 afwijkt van de 

andere onderzoeksgebieden. Daarom stellen reclamanten vast dat er een leemte in de kennis is en enkel 

op basis van expert judgement een beoordeling is gemaakt.678 

20.69 Effecten op het Natura 2000-gebied Zuidlaarmeer kunnen niet worden uitgesloten. Nader 

onderzoek is gewenst, aldus het onderzoek Tauw. Voor de soorten kleine zwaan, toendrarietgans en 

kolgans kan niet worden uitgesloten dat deze soorten niet in het plangebied voorkomen.679 Dit wordt 

eveneens bevestigd in het MER hoofdrapport, pagina 124. De passende beoordeling die aan de Nbw 

aanvraag ten grondslag is daarmee onvoldoende en daardoor kan niet met zekerheid significant effect 

worden uitgesloten en om die reden dient een ADC toets worden uitgevoerd. 

20. 70 Voorts wijzen reclamanten op het akkervogelkerngebied van de provincie Groningen. Variant 6 

staat gepland midden in het gebied. Ook hier moet een nadere berekening worden gemaakt om exacte 

verstoring van windturbines inzichtelijk te maken.680 

20.71 Hetzelfde geldt voor de vleermuizen. Ook hier moet een nadere berekening uitsluiten wat de 

exacte effecten op vleermuizen zijn door plaatsing van een windturbines nabij een bomenrij. Dit zorgt 

namelijk voor een extra risico.681 

20.72 Nader onderzoek is ook gewenst voor de vogels in het gebied rondom variant 6. Voor 

vogelsoorten geldt dat deze kunnen voorkomen in het gebied en beschermde nesten zich houden in de 

vele bosjes. Het gebied van variant 6 kunnen de vogels gebruiken als foerageergebied. Ook hier is nader 

onderzoek verplicht om precieze effecten uit te sluiten. 682 

20. 73 Reclamanten citeren het volgende uit het rapport verdiepend onderzoek variant 6: 'In vergelijking 

met variant 1 tot en met 5 zullen de effecten van variant 6 in grote lijnen vergelijkbaar zijn. Variant 6 zal in 

positieve of negatieve zin niet sterk onderscheidend zijn. Hierbij moeten wel een aantal nuances gemaakt 

worden: 

De effecten op het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer zijn niet in het zelfde detail onderzocht 

als de andere varianten. Nader onderzoek zal dus moeten uitwijzen of er inderdaad geen 

onderscheidende effecten optreden; 

Variant 6 overlapt evenals de andere varianten met een Akkervogelkerngebied. In tegenstelling 

tot de andere vijf varianten is variant 6 verder van de N33 gelegen. Daarentegen heeft een 

hoogspanningsverbinding ook een verstorende werking. Dit kan betekenen dat het aantal 

678 Bijlage 14 Tauw, Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33, 28 augustus 2016, p. 29. 
679 Bijlage 14 Tauw, Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33, 28 augustus 2016, p. 29. 
680 Bijlage 14 Tauw, Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33, 28 augustus 2016, p. 29. 
681 Bijlage 14 Tauw, Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33, 28 augustus 2016, p. 30. 
682 Bijlage 14 Tauw, Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33, 28 augustus 2016, p. 30. 
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broedvogels hier anders is en zodoende het mogelijk is dat het effect anders zal zijn. Meer 

gedetailleerde berekening moet uitwijzen of dit inderdaad het geval is; 

Voor de effecten op vleermuizen zijn voor variant 6 geen gedetailleerde berekeningen 

uitgevoerd. Deze berekeningen moeten nog bevestigen of de varianten wat betreft het effect 

vleermuizen vergelijkbaar zijn.'683 

20.74 Dit betekent dat niet alleen voor variant 6 nader onderzoek noodzakelijk is, maar ook voor de 

andere varianten moet nader onderzoek uitwijzen en nemen reclamanten de bewoordingen van Tauw 

over door te stellen dat de precieze effecten en de exacte verstoring van de windturbines op de flora en 

fauna, evenals het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer, in en rondom het plangebied duidelijk moeten 

worden gemaakt. 

20. 75 Ter ondersteuning van dit ingenomen standpunt verwijzen reclamanten voorts naar een 

uitspraak van de Afdeling. Een Nbw vergunning kan enkel worden verleend zonder een passende 

beoordeling wanneer op grond van objectieve verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek, 

significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten.684 In dit geval zijn significante 

gevolgen niet met zekerheid uit te sluiten en is slechts een passende beoordeling onvoldoende. 

Gegevens 

20. 76 Reclamanten stellen zich op het standpunt dat ten onrechte de natuurtoetsen aan de 

besluitvorming ten grondslag zijn gelegd. De gegevens welke zijn gebruik voor het vaststellen van 

trekroutes en andere noodzakelijk punten als vliegbewegingen, enzovoorts, zijn te gedateerd wat hierna 

toegelicht en verduidelijkt wordt. Er is onvoldoende rekening gehouden met de trends van populaties in 

de afgelopen jaren en gedane nieuwe onderzoeken. Door geen rekening te houden met meer recente 

gegevens kan niet worden geconcludeerd dat de gegevens niet in relevante mate zijn veranderd en tot 

andere uitkomsten leiden. Dit is onjuist want bij toetsingen aan de Ffw worden doorgaans meer dan drie 

jaar oude gegevens (mobiele soorten als vogels en vleermuizen) respectievelijk meer dan vijf oude 

gegevens (niet-mobiele soorten) als verouderd beschouwd. Het gebruikmaken van conclusies op grond 

van verouderde gegevens, meer dan drie tot vier jaar oud, maakt het MER onzorgvuldig. Reclamanten 

stellen vast dat het MER op grond van de aldus gebruikte onderzoeken niet met voldoende zekerheid kan 

vaststellen dat de 1 % norm niet wordt overschreden. Dit geldt eveneens voor de andere conclusies 

getrokken in het MER op grond van sterk verouderde onderzoeken en gegevens. Hierom moet het 

bestreden besluit herroepen. 

20.77 Reclamanten stellen vast dat door het onderzoeksbureau Waardenburg, hierna: Waardenburg, 

gebruik is gemaakt van telgegevens van derden. Onder andere gegevens van de SOVON, site 

waarneming.nl, site natuurlokel.nl en het rapport van onderzoeksgroep Grauwe Kiekendief liggen ten 

grondslag aan het MER. Waar er gegevens ontbreken, doet het onderzoeksbureau uitspraken op basis 

683 Bijlage 14 Tauw, Verdiepend onderzoek naar zesde variant Windpark N33, 28 augustus 2016, p. 30. 
684 AbRS 17 augustus 2016, ECLl:NL:RVS:2016:2259. 
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van extrapolaties uit nabijgelegen gebieden onder het kopje 'expert judgment'.685 Waardenburg, die dus 

de natuurtoetsen heeft opgesteld, heeft zelf geen onderzoek gedaan in het gebied en slechts conclusies 

getrokken op bronnen van derden. Reclamanten achten ook dit onbehoorlijk en onzorgvuldig. Hetgeen 

ook duidelijk wordt uit het volgende. 

20.78 Allereerst heeft het gebruikmaken van dergelijke telgegevens als nadeel dat er gebruik is 

gemaakt van steekproeven. De punt-tellingen van SOVON houden in dat er viermaal in het voorjaar een 

telling van tien minuten wordt gehouden in een gebied met een straal van 300 meter. De punt-tellingen 

betreffen slechts akkervogels. In zo'n steekproef kunnen er makkelijk soorten worden gemist. Dit geldt 

voor gevoelige en schuwe soorten zoals de velduil, wulp en patrijs. Voorts staat vast dat wat buiten de 

cirkel aanwezig is ook niet geteld wordt. Het betreft een steekproef en geen gebiedstelling. Reclamanten 

stellen vast dat in de toets gebruik is gemaakt van onvolledig en onzorgvuldig tot stand gekomen 

gegevens zodat op basis hiervan geen conclusies kunnen worden getrokken. 

20. 79 Voorts achten reclamanten de natuurtoetsen (MER varianten en voorkeursalternatief, hierna: 

VKA) onvolledig en onzorgvuldig nu er slechts vier tellingen zijn opgevraagd bij de onderzoeksgroep 

Grauwe Kiekendief. Dit is nihil, zo niet zeer en rechtens te weinig, in verhouding tot de omvang van het 

plangebied. Ook hier stellen reclamanten vast dat er gebruik is gemaakt van te weinig en invalide 

gegevens om tot een passende conclusie te kunnen komen. 

20.80 Het gebruikmaken van de gegevens op de site waarneming.nl is onbetrouwbaar. Deze digitale 

bron betreft alleen, want niet meer dan hooguit ad hoc tellingen van natuurliefhebbers. Deze gegevens 

zeggen misschien wel iets, maar zijn veelal toevallig van aard. Er wordt niet op een methodologische en 

aanvaardbare logische, systematische wijze geteld en genoteerd. Evenals voor punt-tellingen, geldt ook 

hier dat schuwe soorten als een velduil, wulp en patrijs door een amateurteller niet tegen worden 

gekomen - anders gezegd, kopschuw als ze zijn, zich aan deze niet laten zien - in ieder geval slechts 

terloops. Reclamanten achten deze gegevens onbetrouwbaar en concluderen dat het onderzoek 

Waardenburg niet aan de besluitvorming ten grondslag mag liggen. 

20.81 In het gebied ten noorden van Meeden, daar waar het gros van de windturbines is gepland, 

ontbreken veel gegevens. Omdat er gegevens ontbreken, is gebruikgemaakt van extrapolaties. Het 

gebruikmaken van deze methode leidt tot enorme onzekere conclusies. Het is op basis van onwettelijke 

en uitsluitend toekomstige prognoses die helemaal niet ingevuld hoeven worden ofwel onduidelijke 

gegevens die verder verwaarloosbaar zijn, verwachtingen uitspreken over iets waarvan je geen gegevens 

hebt. Derhalve achten reclamanten het gebruikmaken van dergelijke gegevens 'natte vingerwerk' waarop 

geenszins een gedegen, voldoende en volledige beoordeling kan worden gebaseerd. 

20.82 Voorts zijn de onderzoeken in verschillende periodes uitgevoerd. Derhalve is er geen rekening 

gehouden met het broedseizoen. Of een onderzoek in een broedseizoen is uitgevoerd of onjuist buiten 

685 MER, bijlage 6a, p. 83. 
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het broedseizoen, leidt tot grote verschillende significante uitkomsten. Ook hier stellen reclamanten zich 

op het standpunt dat er conclusies zijn getrokken op grond van onzorgvuldige en gestaafde gegevens. 

20.83 Reclamanten verwijzen ook naar een advies van de Raad van State over het wetsvoorstel over 

windenergie op zee, met kanttekeningen over het gebruikmaken van verouderde gegevens. De minister 

neemt een kavelbesluit tot aanwijzing van een kavel voor een windpark met een tracé voor de aansluiting 

op het elektriciteitsnet binnen een in het waterplan aangewezen gebied. Bij het aanwijzen van een kavel 

betrekt de minister onder andere de ecologische effecten van een windpark ter plaatse. Tussen het 

aanwijzen van een kavel en het verlenen van een vergunning voor het windpark kan de nodige tijd liggen, 

terwijl de verrichte onderzoeken juist actueel moeten zijn op het moment dat de vergunning wordt 

verleend. De Raad van State oordeelt dat dit in het bijzonder geldt bij effecten voor Natura 2000-

gebieden en soorten die beschermd zijn onder de Ffw. Aldus adviseert de Raad van State om in het 

geval van verouderde onderzoeken te bepalen dat de vergunning pas kan worden verleend nadat een 

kavelbesluit opnieuw is vastgesteld met geactualiseerde onderzoeken.sas Reclamanten beroepen zich op 

dit advies van de Raad van State. 

20.84 Voor het vaststellen van het aantal aanvaringsslachtoffers is geen gebruik gemaakt van recente 

gegevens uit reeds gedane onderzoeken. Door Waardenburg is gebruik gemaakt van gegevens uit 

Winkelman 1989, 1992, Musters et al. 1996, Baptist 2005, Schaut et al. 2008, Everaert 2008, Krijgsveld 

et al. 2009, Krijgsveld & Beuker 2009, Beuker & Lensink 2010, Verbeek et al. 2012 en concluderen hieruit 

dat in Nederland en België gemiddeld ongeveer twintig vogelslachtoffers per turbine per jaar vallen.sa? Uit 

de ecologische beoordeling van de provincie Groningen over de uitbreiding van windenergie in de 

provincie Groningen (d.d. 22 september 2014) blijkt dat zij gebruik hebben gemaakt van twee 

verschillende (worst-case) scenario's voor de beoordeling van het aantal slachtoffers en hebben daarbij 

op basis van het regressiemodel van Loss et al. (2013) het aantal verwachte aantal slachtoffers 

berekend. De natuurtoets voor het windpark N33 dateert van 27 januari 2016 maar reclamanten stellen 

vast dat geen gebruik gemaakt is van het meest recente model, regressiemodel van Loss et al. (2013), 

om het aantal aanvaringsslachtoffers te kunnen berekenen. Zij stellen vast dat het MER op grond van de 

aldus gebruikte onderzoeken niet met voldoende zekerheid kan vaststellen dat de 1 % norm niet wordt 

overschreden. 

20.85 Het is onjuist om geen gegevens op te vragen over vogels enzovoorts in bewoond gebied. Dit 

betreffen met name Wildervank en Veendam. Beide gebieden worden juist is grote mate gekenmerkt 

door haar waterpartijen, oude rivierlopen die voor een deel als vijvers bewaard zijn gebleven. Het 

Oosterdiep en Westerdiep doorsnijden Wildervank in zijn geheel in de lengte as en een grootdeel van 

Veendam wordt door het Westerdiep doorsneden tot het via het centrum van Veendam in het A.G. 

Wildervanckkanaal uitmondt. De loop van het Westerdiep is voor een groot deel door geheel Veendam te 

volgen. Het kenmerkende van zowel Wildervank als Veendam is dat ten westen en door grote 

waterpartijen, zeilplas en Bolgerswold met daar aansluitend tot de grens met Muntendam het golfterrein, 

686 Regels omtrent windenergie op zee, Kamerstukken 11 2014/2015, 34 058, nr. 4. 
687 MER bijlage 6a, p. 78. 
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begraafplaats en sportvelden met veel bomen. De bewoning strekt zich tot in dit gebied uit. Er komen dan 

ook zeer veel vogels voor in de woonwijken. Onterecht is geen rekening gehouden met effecten op deze 

vogels als gevolg van de realisering van windturbines. 

Telgegevens 

20.86 Voor de aanwezigheid en verspreiding van watervogels binnen en rondom het plangebied, zijn 

gegevens opgevraagd bij het natuurloket.nl (passende beoordeling). Uit pagina 21 passende beoordeling 

volgt dat van een groot deel gegevens van het noordelijk deel van het plangebied ontbreken. Er is 

gebruik gemaakt van een extrapolatie op grond van gebiedskenmerken, gegevens omliggende 

telgebieden en aangevuld met waarnemingen waarneming.nl, om de effectbepaling van dit gebied te 

bepalen. Reclamanten achten de telgegevens voor het noordelijk deel onvoldoende accuraat omdat men 

zich heeft moeten baseren op inschattingen. Dit leidt ertoe dat de conclusies die in de passende 

beoordeling zijn genomen en vervolgens zijn overgenomen in het inpassingsplan niet gevolgd kunnen en 

mogen worden. Zonder een nader, accuraat en niet op inschattingen gebaseerd onderzoek staat immers 

niet vast dat het windpark geen significante effecten hebben op en rondom de in het plangebied 

aanwezige flora- en fauna. Daarbij wijzen reclamanten in het bijzonder op de conclusies die zijn 

getrokken voor het aantal aanvaringsslachtoffers en het toepasselijke mortaliteitscijfer. Het 

inpassingsplan kan om die reden niet in stand blijven. 

20.87 Reclamanten eisen ook nader onderzoek voor de vogels die voorkomen op de Rode Lijst. Ter 

onderbouwing wijzen reclamanten naar bijlagenbundel Ecologie. 688 Op basis van deze gegevens kan 

worden vastgesteld dat er veel soorten ontbreken en niet zijn onderzocht in de passende beoordeling dan 

wel andere onderzoeksrapporten. Daarom kan niet met zekerheid de wettelijke eis dat het windpark geen 

significante effecten heeft op deze soorten worden vastgesteld. Dit leidt ertoe dat het inpassingsplan 

geen stand kan houden, zonder een nader onderzoek, naar deze Rode Lijstsoorten. Derhalve eisen 

reclamanten nader onderzoek. 

Barrierewerking 

20.88 Reclamanten menen verder dat het onduidelijk is of, en zo ja, in welke mate de barrièrewerking 

van het project voor het bereiken van de foerageergebieden tot negatieve effecten op de populaties zal 

leiden. De monitoringsverplichting om deze te ondervangen, is onvoldoende. Op het moment van 

verlening van de Nbw vergunning moet de zekerheid zijn verkregen dat de natuurlijke kenmerken van 

onder meer Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast. 

20.89 Het bestreden besluit en de prognoses ten aanzien van het aantal dodelijke slachtoffers onder 

vogels, zogenaamde aanvaringslachtoffers, worden vastgesteld in gemiddelden. Door samenloop van 

ongunstige omstandigheden zoals slecht weer, duisternis, mist, ongebruikelijke trekroutes enzovoorts, 

688 Bijlagenbundel Ecologie. 
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kunnen er pieken optreden in de aantallen aanvaringsslachtoffers die niet in een gemiddeld cijfer juridisch 

kunnen voorzien. Het gebruikmaken van gemiddelden is volgens reclamanten onvolledig en onzorgvuldig 

voor een juiste, passende beoordeling. 

20.90 Waardenburg stelt hoe groter de rotoroppervlakte, hoe groter de kans op aanvaringen. 689 Hierbij 

verwijzen reclamanten naar de conclusies van de provincie Groningen in de ecologische beoordeling 

over de uitbreiding van windenergie in de provincie Groningen die concludeert dat de verschillende 

studies over aanvaringsslachtoffers een grote variatie laten zien met betrekking tot de effecten van 

turbinegrootte. Vanwege de vele onzekerheden worden door de provincie twee verschillende scenario's 

doorgerekend van het aantal aanvaringsslachtoffers waarin al dan niet wordt gecorrigeerd voor de 

effecten van turbinegrootte. Het eerste scenario wordt niet gecorrigeerd voor verschillende turbinehoogte 

en rotoroppervlakte. De mortaliteit van de nieuwe turbines wordt gelijk gesteld aan die van de relevante 

referentieturbines. Dit wordt uitgedrukt in slachtoffers per jaar per turbine. Het tweede scenario is het 

worst-case scenario.690 Zo'n dubbel scenario berekening ontbreekt in het bestreden besluit. Het aantal 

aanvaringsslachtoffers is hier berekend aan de hand van een flux-collission model. Met dit model kan 

voor een bepaalde soort(groep) worden voorspeld hoeveel aanvaringsslachtoffers er ongeveer in het 

windpark zullen vallen. Voor de andere soorten is een inschatting gemaakt van het aantal slachtoffers. Er 

kan geconcludeerd worden dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over het aantal aanvaringsslachtoffers 

onder vogels met de omvangrijke turbines zoals deze worden gerealiseerd in het plangebied. Het MER, 

noch het inpassingsplan benoemen deze onzekerheden en berekenen het aantal slachtoffers slechts aan 

de hand van één model. Reclamanten stellen vast dat het windpark een experiment voor mens en natuur 

kan worden genoemd en als gevolg hiervan in strijd wordt gehandeld met de bijzondere zorgplicht om het 

door de minister onderschat significant effect van windturbines op natuur te voorkomen. 

20.91 Voorts concluderen reclamanten dat het aantal aanvaringsslachtoffers ver of onaanvaardbaar 

onderschat is. Door Waardenburg wordt vastgesteld dat voor het windpark N33 het aantal 

aanvaringslachtoffers per windturbine per jaar onder het gemiddelde van twintig slachtoffers zal liggen. 

Voor windpark N33 wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal van tien slachtoffers per windturbine per 

jaar. De verschillende type varianten windturbines leiden niet tot grote verschillen. Geschat wordt dat het 

aantal vogelslachtoffers voor de verschillende varianten ligt in de ordegrootte van 230-350 slachtoffers 

per jaar inclusief seizoenstrekkers en lokaal talrijke soorten zoals meeuwen.691 Alle berekeningen zijn 

schattingen en betreffen aannames. Uit recent onderzoek naar de windturbines in de Eemshaven blijkt 

dat daar jaarlijks tussen de 600 en 3000 vogels omkomen door botsingen met 88 windturbines. In het 

windpark N33 worden tenminste vijfendertig windturbines gerealiseerd. Weliswaar is het aantal 

windturbines in het windpark N33 minder dan in de Eemshaven, evenwel betreffen het grotere 

windturbines.692 Verder stellen reclamanten vast dat onvoldoende is onderbouwd hoe tot deze conclusie 

689 MER, bijlage 6a, p. 78. 
690 E. Klop e.a., Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen, A&W rapport 2020, 22 

september 2014, p. 19. 
691 MER, bijlage 6a, p. 79. 
692 E. Klop & A. Brenninkmeijer, Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014, Eindrapportage vijf 

monitoring, 12 september 2014. 
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is gekomen en zeer recente gegevens, als het onderzoek in de Eemshaven, niet zijn meegenomen in de 

beoordeling. 

20.92 Reclamanten menen dat voor verreweg het grootste aantal windturbines geen gegevens van 

vogels beschikbaar zijn. Dit betreft met name het gebied GR 5180. Blijkens waarnemingen door 

reclamanten in deze gebieden komen er ijsvogels voor en foerageren er lepelaars en zilverreigers. Er 

wordt in de passende beoordeling niet nader op ingegaan en worden deze soorten niet genoemd. 

Reclamanten achten dit onaanvaardbaar nu niet met zekerheid effecten kunnen worden uitgesloten op 

deze soorten. 

20.93 Verder ontbreken er gegevens over hazen, reeën, vossen, hermelijnen, wezels, enzovoorts. 

Dergelijke soorten komen voor in het plangebied. Door het ontbreken van informatie over de effecten op 

deze soorten dient het bestreden besluit te worden herroepen. Immers niet met zekerheid kunnen 

significante effecten worden uitgesloten. Voorts achten reclamanten het windpark een experiment op de 

natuur. Geen onderzoeken zijn bekend over de effecten op dergelijke soorten zoals eerder genoemd. 

Trektocht 

20.94 Vogels die op trektocht zijn, mijden windturbinegebieden. Zij moeten dus extra vliegen wat veel 

tijd en energie kost. De vogels moeten daarom extra eten terwijl er minder foerageertijd beschikbaar is. 

Windturbines hebben ook invloed op het broedsucces, deze worden aanzienlijk lager. Vogels moeten 

verder trekken om voedsel te verzamelen voor hun jongeren die dan langer alleen gelaten worden. Het 

MER benoemt dit niet en treft onjuist geen maatregelen. Reclamanten betwisten dat de overheid 

voldoende zorg in acht neemt voor de goede staat van instandhouding van (vogel)soort en habitat. 

20.95 Voorts achten reclamanten het MER onzorgvuldig door geen rekening te houden met 

aanvaringsrisico tijdens seizoenstrek. In het algemeen vindt seizoenstrek plaats op hoogte van 150 

meter, maar bij tegenwind kan het sterk afnemen tot beneden de 100 meter aldus het onderzoek 

Waardenburg. Dit wordt nogmaals erkend. Door weersomstandigheden, zoals sterke tegenwind of mist, 

kunnen de vlieghoogtes van de vogels sterk afnemen waardoor het risico op aanvaarding toeneemt. Het 

plangebied wordt veel gepasseerd tijdens seizoenstrek en er zullen tijdens dergelijke 

weersomstandigheden grotere aantallen vogels met turbines kunnen botsen, vooral in het donker. De 

passende beoordeling erkent hiermee de gevolgen van weersomstandigheden op de trek van vogels. 

Reclamanten achten het MER onbehoorlijk en onzorgvuldig nu dit rapport een dergelijke passage uit het 

onderzoek niet heeft opgenomen en erin ook geen mitigerende maatregelen worden getroffen voor deze 

desastreuze gevolgen. Het bestreden besluit dient ongedaan worden gemaakt. 

20.96 Verder volgt dat de effecten op de soorten zijn beoordeeld zonder dat er vanuit is gegaan dat de 

vogels boven turbinehoogte vliegen. 

LW/N33081116 

0004 

602 van 694




