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1.1

Aanleiding en leeswijzer
De gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hebben zich in de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 uitgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn.
Hoewel iedere gemeente in principe een zelfstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft voor het realiseren van de eigen locatie(s) dienen deze individuele
locaties uiteindelijk in samenhang te worden bezien ten aanzien van de totale inzet
van Voorne-Putten. De locaties die in aanmerking komen voor de realisatie van
windturbines zijn, mede op basis van het bestuurlijk aanbod van de Voorne-Putten–
gemeenten opgenomen in de herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit van de
provincie Zuid-Holland van 2017. Voor de gemeente Westvoorne betreft dit 9 MW
binnen het zoekgebied op locatie W (figuur 1) Noordzeeboulevard. In het bestuurlijk aanbod zijn geen aantallen windturbines genoemd.
Om tot ontwikkeling van windturbines over te gaan wenst de gemeente Westvoorne inzicht in de concrete mogelijkheden binnen het onderzoeksgebied. Hierbij
is het van belang dat de ruimtelijke en technische mogelijkheden alsmede de mogelijkheden vanuit ecologische, landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en recreatieve waarden in kaart gebracht worden. Dit is het onderwerp van
Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van dit onderzoek.
Vanuit het inzicht in de (on)mogelijkheden binnen het onderzoeksgebied worden in
Hoofdstuk 5 acht mogelijke opstellingsvarianten van windturbines voorgesteld.
Hoofdstuk 4 geeft de eigendomsverhoudingen van gronden binnen het onderzoeksgebied weer. In Hoofdstuk 6 worden de juridische aspecten van het ontwikkelen
van een windpark binnen het onderzoeksgebied besproken.

1.2

Onderzoeksgebied
Figuur 1 toont het onderzoeksgebied van deze studie, dat uit twee delen bestaat.
Onderzoeksgebied 1 (het blauw omlijnde gebied) komt grotendeels overeen met
windlocatie W1, maar is in het zuiden nog iets uitgebreid. Deze uitbreiding volgt de
begrenzing van het gebied dat in de provinciale omgevingsverordening (POV) is aangeduid als locaties voor windenergie2. Omdat onderzoeksgebied 1 binnen de POV
specifiek is aangewezen als zoekgebied voor windenergie, richt dit onderzoek zich
in eerste instantie op onderzoeksgebied 1.
Echter, in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES) en omdat de mogelijkheden binnen onderzoeksgebied 1 beperkt zijn, is deze studie uitgebreid met
onderzoeksgebied 2 (in Figuur 1 met oranje omlijnd). Het Rotterdamse gedeelte
van onderzoeksgebied 2 valt volledig binnen de locaties voor windenergie2. Het
Westvoornse gedeelte valt daar echter volledig buiten. Dit betekent dat een aan-

1

Zoals omschreven in de plan-MER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland
deel B. Pondera Consult, 10-10-2017.
2
Zoals omschreven in de omgevingsverordening Zuid-Holland, kaart 16 (windenergie).
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passing van de POV nodig zou zijn om in het Westvoornse gedeelte van onderzoeksgebied 2 windturbines te plaatsen. Gezien de duurzame energieopgave van de gemeente Westvoorne en de beperkte mogelijkheden binnen onderzoeksgebied 1
kan dit echter wenselijk zijn.
Om buiten het gebied behorende tot de locaties voor windenergie toch windturbines te realiseren zou een beroep kunnen worden gedaan op artikel 6.34 van de
POV. Deze biedt een algemene afwijkingsmogelijkheid voor maatwerk. Het is niet
op voorhand en met zekerheid te zeggen of de afwijkingsmogelijkheid in dit geval
toegepast kan worden. In ieder geval zal een beroep op de algemene afwijkingsmogelijkheid door de gemeente in de ruimtelijke procedures en daarbij behorende onderzoeken goed moeten worden onderbouwd.
Figuur 1

Begrenzing van het onderzoeksgebied in deze studie. Ter illustratie is met rode strepen aangegeven
hoe een uitbreiding van de locaties voor windenergie met 150 meter in onderzoeksgebied 2 er uit
zou komen te zien.

1.3

Contactpersoon gemeente Westvoorne
Herbert Faber
Telefoon:
e-mail:
postadres:

Inleiding

Projectleider windenergie
0631938199
hp.faber@westvoorne.nl
Postbus 550, 3235 ZH Rockanje
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Hoofdstuk 2 Ruimtelijke en technische
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2.1

Belemmeringenanalyse
Door middel van een GIS3-analyse zijn de belemmeringen in kaart gebracht die de
mogelijkheden voor windenergie in het onderzoeksgebied beperken. We maken
hierbij onderscheid tussen belemmeringen volgend uit:
➢ bebouwing, infrastructuur en externe veiligheid
➢ ecologische waarden
Belemmeringen die volgen uit landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische
en recreatieve waarden maken geen onderdeel uit van de GIS-analyse. Deze aspecten komen in Hoofdstuk 3 verder aan de orde.

2.1.1

Bebouwing en infrastructuur
In en rondom het onderzoeksgebied vormen de volgende gebouwen en infrastructurele werken een belemmering voor de realisatie van windturbines:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Autowegen
Spoorwegen
Vaarwegen
Hoogspanningsinfrastructuur
Aardgasleidingen
Bestaande windturbines

➢ Verblijfsobjecten met een woon-, zorg- of

onderwijsfunctie
➢ Panden (kwetsbare en beperkt kwetsbare

objecten)
➢ Inrichtingen gevaarlijke stoffen
➢ Waterkeringen

Een toelichting bij enkele van de bovengenoemde belemmeringen:
➢ Verblijfsobjecten met een woon-, zorg- of onderwijsfunctie zijn woningen, zorginstellingen, scholen, e.d. die als zodanig aangemerkt staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Rondom deze verblijfsobjecten moet worden
voldaan aan regelgeving op het gebied van geluid en slagschaduw.
➢ Panden is de binnen het BAG gehanteerde term voor gebouwen. De meeste
panden zijn ‘beperkt kwetsbare objecten’. Tussen windturbines en beperkt
kwetsbare objecten moet vanuit het oogpunt van veiligheid een minimale afstand van ten minste een halve rotordiameter worden aangehouden. Sommige
panden zijn op de risicokaart4 als ‘kwetsbare objecten’ aangemerkt. Rondom
deze kwetsbare objecten gelden strengere veiligheidseisen en wordt een grotere afstand gehanteerd.
➢ Inrichtingen gevaarlijke stoffen zijn locaties (bijvoorbeeld bedrijven) waar gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen. Rondom inrichtingen gevaarlijke stoffen
moet voldoende afstand aangehouden worden om aan de veiligheidseisen te
voldoen.
Rondom de belemmeringen die zich in of rondom het onderzoeksgebied bevinden
zijn minimale afstanden (buffers) aangehouden die volgen uit wet- en regelgeving.
Deze buffers zijn beschreven in Tabel 1. Omdat de bufferafstand in veel gevallen
afhankelijk is van de grootte van de windturbine, is deze voor twee typen windtur-

3
4

GIS: Geografisch Informatiesysteem
https://www.risicokaart.nl/
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bines weergegeven. Het ‘medium’ type windturbine met ashoogte 94 meter en rotordiameter 112 meter komt overeen met de Vestas V112-3.6MW turbines van
windpark Slufterdam ten westen van het onderzoeksgebied. Het ‘grote’ type windturbine met ashoogte 150 meter en rotordiameter 150 meter komt overeen met
een windturbine met een vermogen van rond de 5 MW.
Tabel 1

Opgenomen belemmeringen en buffers rondom bebouwing en infrastructuur

Bufferafstand (m) bij:
Belemmering

Autowegen

Spoorwegen
Vaarwegen

Hoogspanningsinfrastructuur

Aardgasleidingen

Bestaande
windturbines

Verblijfsobjecten
met een woon-,
zorg- of onderwijsfunctie

Toelichting
Het Handboek Risicozonering Windturbines noemt dat
alleen voor rijkswegen algemene veiligheidsnormen zijn
opgesteld. Deze zijn in het onderzoeksgebied niet aanwezig. Vanwege de veiligheid kan het echter wenselijk
zijn om langs overige grote wegen ook een bufferafstand
aan te houden. In dit onderzoek houden we daarom een
bufferafstand van ½ rotordiameter rondom de Europaweg en Maasvlakteweg aan.
ProRail hanteert een afstandseis van 11m + ½ x rotordiameter (met een minimum van 30m) vanaf het hart van
het buitenste spoor.
Rijkswaterstaat staat windturbines toe bij een afstand
van ten minste een halve rotordiameter plus 30 meter.
TenneT houdt voor hoogspanningslijnen als risicoafstand de grootste waarde aan van:
De tiphoogte
De maximale werpafstand bij nominaal toerental
Voor de windturbine met ashoogte 94 meter en rotordiameter 112 meter verwachten wij een maximale
werpafstand van 160 meter. Voor de windturbine met
ashoogte en rotordiameter 150 meter is de tiphoogte de
hoogste waarde.
Gasunie houdt voor ondergrondse gasleidingen als risicoafstand de grootste waarde aan van:
De ashoogte + 1/3 wieklengte
De maximale werpafstand bij nominaal toerental
Voor de windturbine met ashoogte 94 meter en rotordiameter 112 meter verwachten wij een maximale
werpafstand van 160 meter. Voor de windturbine met
ashoogte en rotordiameter 150 meter is de ashoogte +
1/3 wieklengte de hoogste waarde.
Om een verminderde elektriciteitsopbrengst ten gevolge van een verstoord windaanbod te voorkomen rekenen we met een minimale onderlinge afstand tussen
windturbines van 3 – 4 maal de rotordiameter (afhankelijk van in hoeverre de windturbine zich in de dominante
windrichting bevindt).
Rondom verblijfsobjecten met een woon-, zorg- of onderwijsfunctie gelden regels wat betreft geluid en slagschaduw. Om aan deze regels te kunnen voldoen houden we een afstand van 500 meter aan tot deze verblijfsobjecten.
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As: 94m
RD: 112m
(medium)

As: 150m
RD: 150m
(groot)

56

75

67

86

86

105

160

225

160

175

4 maal
de rotordiameter
(4RD)

4 maal de
rotordiameter
(4RD)

500

500
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Panden

Inrichtingen voor
gevaarlijke stoffen

Waterkeringen

Panden kunnen binnen de categorie ‘beperkt kwetsbare
objecten’ of binnen de categorie ‘kwetsbare objecten’
vallen. De aan te houden afstand voor beperkt kwetsbare objecten is in het Handboek Risicozonering Windturbines omgeschreven als ½ x rotordiameter. Rondom
panden welke gemarkeerd staan als kwetsbare objecten
houden we een grotere afstand aan, namelijk 180 meter. Naar onze ervaring is deze afstand voldoende om
aan wet- en regelgeving omtrent externe veiligheid te
voldoen.
Rondom objecten welke in de risicokaart aangeduid zijn
als ‘inrichtingen gevaarlijke stoffen’ houden we een afstand van 180m tot de terreingrens aan. Naar onze ervaring is deze afstand voldoende om aan wet- en regelgeving omtrent externe veiligheid te voldoen.
In deze studie wordt de kernzone van de waterkering als
harde belemmering beschouwd. De beschermingszone
rondom de waterkering beschouwen we als zachte belemmering.

56 of
180

75 of
180

180

180

-

-

Figuur 2 en Figuur 3 tonen de resulterende belemmeringenkaarten voor de twee
formaten windturbines. De meeste belemmeringen op deze kaarten beschouwen
we in dit onderzoek als ‘harde belemmeringen’. Binnen de bufferafstanden rondom
harde belemmeringen is de regelgeving zodanig beperkend, dat de realisatie van
windturbines hier onhaalbaar wordt geacht. Binnen de beschermingszone rondom
de primaire waterkering wordt de realisatie van windturbines als haalbaar beoordeeld, mits hier overeenstemming wordt bereikt met het waterschap. Om deze reden is de beschermingszone rondom de primaire waterkering als ‘zachte belemmering’ aangegeven.
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Figuur 2

Belemmeringen volgend uit bebouwing en infrastructurele werken voor het medium formaat
windturbine

Figuur 3

Belemmeringen volgend uit bebouwing en infrastructurele werken voor het grote formaat
windturbine

Ruimtelijke en technische haalbaarheid

10

Uit de in Figuur 2 en Figuur 3 getoonde belemmeringenkaarten kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
➢

In het westen van onderzoekgebied 1 (het blauw omlijnde gebied) zijn
windturbines niet mogelijk omdat deze te dicht bij een bestaande windturbine van windpark Slufter zouden moeten worden geplaatst.

➢

In het centrum van onderzoeksgebied 1 bevindt zich het grootste gebied
waar geen belemmeringen vanuit bebouwing en infrastructuur aanwezig
zijn.

➢

In het noordoosten van onderzoeksgebied 1 en het noorden van onderzoeksgebied 2 (het oranje omlijnde gebied) vormen meerdere infrastructurele werken een harde belemmering voor de realisatie van windturbines.
De hoogspanningslijnen van TenneT vormen de belangrijkste belemmering
omdat hiertoe de grootste bufferafstand aangehouden moet worden. Deze
bufferafstand is in Figuur 2 en Figuur 3 als roze vlak weergegeven.

➢

Langs het Oostvoornse meer kunnen medium windturbines om bovengenoemde reden enkel op de oever van het meer, en niet verder landinwaarts, geplaatst worden. Grote windturbines kunnen hier alleen op land
worden gerealiseerd wanneer deze op de twee uitstulpingen aan de oever
van het meer worden geplaatst. In Figuur 3 zijn desbetreffende uitstulpingen met [kleur] cirkels weergegeven. Daarnaast zou er voor gekozen kunnen worden om windturbines niet aan de oever van, maar in het Oostvoornse meer te plaatsen.

Figuur 2 en Figuur 3 tonen nog niet alle belemmeringen binnen het onderzoeksgebied. Er volgen ook belemmeringen uit ecologische waarden. Deze worden in paragraaf 2.1.3 besproken.

2.1.2

Externe veiligheid
Door buiten de in Figuur 2 en Figuur 3 getoonde bufferafstanden rondom belemmeringen te blijven, kan aan alle eisen op het gebied van externe veiligheid worden
voldaan. Wel is in een later stadium, wanneer tot een specifieke locatie voor windturbines besloten is, een risicoanalyse vereist. Hierbij zal met de volgende aandachtspunten rekening gehouden moeten worden:
➢

Verschillende auto-, spoor-, en waterwegen binnen en rondom het onderzoeksgebied maken deel uit van het ‘basisnet gevaarlijke stoffen’. Indien hier in de
buurt een windturbine wordt geplaatst, moet een trefkansberekening uitgevoerd worden om vast te stellen of de windturbine een risico voor de veiligheid
vormt. Aangezien er vanwege de buffer rondom hoogspanningsinfrastructuur
toch al een grote afstand tot aan de weg en het spoor aangehouden moet worden is het onwaarschijnlijk dat de aanwezigheid van het basisnet een extra belemmering oplevert.

Ruimtelijke en technische haalbaarheid
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➢

Op kleine afstand van het onderzoeksgebied bevinden zich 5 inrichtingen met
gevaarlijike stoffen (HES Hartel Tank Terminal B.V., Van Gansewinkel Rotterdam B.V., Prorail Maasvlakte, Gasunie Peakshaver B.V. en Flack Nutec B.V.). Indien besloten wordt in de buurt van deze locaties windturbines te plaatsen dan
moet voor deze locaties een trefkansberekening worden uitgevoerd.

➢

70 meter ten noorden van onderzoeksgebied 2 staat het industriegebouw van
Steinweg Handelsveem BV als kwetsbaar object aangemerkt. Een windturbine
mag niet binnen de 10-6 contour van dit pand geplaatst worden. Door een afstand van 180 meter tot het industriegebouw aan te houden kan aan deze eis
worden voldaan.

De locaties van bovengenoemde aandachtspunten zijn in Figuur 4 weergegeven:
Figuur 4

Aandachtspunten op het gebied van externe veiligheid

Externe veiligheidsbeleid Havenbedrijf Rotterdam
In het bestemmingsplan Maasvlakte 15 is een veiligheidscontour opgenomen welke
de grens aangeeft waartoe het plaatsgebonden risico van huidige en toekomstige
stationaire inrichtingen op gronden van het Havenbedrijf mag reiken. Met de veiligheidscontour wordt ruimte gereserveerd voor de groei van risicoveroorzakende
activiteiten op gronden van het Havenbedrijf. In Figuur 5 is de veiligheidscontour
met een grijze lijn aangegeven. Een groot deel van het onderzoeksgebied bevindt
zich binnen de veiligheidscontour.

5

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0599.BP1048Maasvlakte1va04/t_NL.IMRO.0599.BP1048Maasvlakte1-va04.html#_5.5_Externeveiligheid
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De overlap tussen het onderzoeksgebied en de veiligheidscontour geeft aan dat
huidige of toekomstige inrichtingen op gronden van het Havenbedrijf de plaatsing
van windturbines in het onderzoeksgebied kunnen bemoeilijken. Om aan landelijke
regelgeving op het gebied van externe veiligheid te voldoen hoeft echter alleen met
huidige inrichtingen rekening gehouden te worden. Het is dus mogelijk om windturbines binnen de veiligheidscontour uit het bestemmingsplan te plaatsen, zolang
maar wel voldoende afstand tot bestaande inrichtingen wordt gehouden.
Figuur 5

Veiligheidscontour Maasvlakte 1 & 2 uit het bestemmingsplan Maasvlakte 1

Naast de in het bestemmingsplan genoemde veiligheidscontour heeft het Havenbedrijf ook een eigen windbeleid opgesteld. Hierin geeft zij aan dat de afstand tussen windturbines en de erfgrens van het haventerrein minimaal gelijk moet zijn aan
de tiphoogte van de windturbine. Figuur 6 laat voor beide formaten windturbine
zien waar deze grens ligt (ten noorden van de gestippelde gele en groene lijn is de
afstand tot de erfgrens van het Havenbedrijf kleiner dan de tiphoogte van de windturbine). Voor vrijwel het gehele zoekgebied is de afstand tot de erfgrens van het
Havenbedrijf dus kleiner dan de tiphoogte.
De interne beleidsregel van het Havenbedrijf betekent niet per sé dat windturbines
niet binnen een afstand kleiner dan de tiphoogte tot de erfgrens van het Havenbedrijf geplaatst kunnen worden. Er hoeft namelijk alleen aan landelijk beleid op het
gebied van externe veiligheid, en niet aan het interne beleid van het Havenbedrijf,
worden voldaan. Wel is het aannemelijk dat het Havenbedrijf bezwaar zal maken
wanneer de afstand van tot hun erfgrens kleiner zal zijn dan de tiphoogte van de te
plaatsen windturbine.

Ruimtelijke en technische haalbaarheid
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Figuur 6

Afstand gelijk aan de tiphoogte van het medium en grote formaat windturbine tot de erfgrens van
het Havenbedrijf

Beschermingszone waterkering
Het is nog niet op voorhand vast te stellen of het plaatsen van windturbines in de
beschermingszone rondom de waterkering mogelijk is. Indien mogelijk is het
daarom aan te raden om dit gebied te ontwijken. Mocht het plaatsen van een windturbine binnen de beschermingszone van de waterkering toch gewenst blijken dan
moet een faalkansberekening uitgevoerd worden waaruit blijkt dat de windturbine
niet leidt tot een verhoogde bezwijkkans van de waterkering. De dijkbeheerder (in
dit geval het waterschap) beoordeelt of de faalkansberekening mogelijkheid geeft
om tot een vergunning te komen.

2.1.3

Ecologische waarden
Het Westvoornse deel van onderzoeksgebied 1 overlapt vrijwel volledig met Natura
2000- en NNN-gebied (zie Figuur 7). Aangezien in Nederland al meerdere windparken binnen en aangrenzend aan Natura 2000 en NNN-gebied zijn vergund6 beschouwen wij deze gebieden niet als harde belemmeringen. Wel moet binnen deze
gebieden aan eisen worden voldaan die de realisatie van een windpark aanzienlijk
kunnen bemoeilijken, zie paragraaf 3.1.

6

Zie bijvoorbeeld windpark Fryslân
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Figuur 7

Overlap met Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland

2.1.4

Overige belemmeringen

2.2

➢

Het onderzoeksgebied ligt, net als het grootste deel van Nederland, binnen
het ‘toetsingsvlak militaire radar’. Dit betekent dat een concreet plan voor
de plaatsing van windturbines te zijner tijd door TNO op radarverstoring
moet worden getoetst.

➢

In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied 1 bij het ‘Slag Baardmannetje’ bevindt zich het Fieldlab Green Economy Westvoorne7. Het pand dat
zich in dit gebied bevindt is in dit onderzoek niet als belemmering meegenomen.

Overzicht belemmeringen
Door de belemmeringenkaarten samen te voegen wordt duidelijk in welke gebieden het plaatsen van windturbines wel of niet kansrijk is. In het zwartgekleurde gebied lijkt de plaatsing van windturbines onhaalbaar. In het groengekleurde gebied
zijn geen belemmeringen voor windturbines aanwezig. In de gele, oranje en roodgekleurde gebieden zijn windturbines niet op voorhand uitgesloten, maar vormen
ecologische waarden en/of de beschermingszone van de waterkering mogelijke belemmeringen.

7

https://www.fieldlabwestvoorne.nl/fieldlab/
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Figuur 8

Samengevoegde belemmeringenkaart voor het medium formaat windturbine

Figuur 9

Samengevoegde belemmeringenkaart voor het grote formaat windturbines
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2.3

Conclusie belemmeringenanalyse
De hiervoor getoonde belemmeringenkaarten laten de moeilijkheden en mogelijkheden voor windturbines in het onderzoeksgebied zien. In onderzoeksgebied 1 vormen de bestaande windturbine van windpark Slufter in het westen en infrastructurele werken in het noordoosten harde belemmeringen. Daartussenin bevindt zich
een vrij groot gebied zonder harde belemmeringen voor windenergie. De aanwezigheid van Natura2000, NNN-gebied en de beschermingszone van de waterkering
vormen hier wel belangrijke zachte belemmeringen.
Indien het gewenst is om buiten Natura2000 en NNN-gebied te blijven dan is het al
snel noodzakelijk om buiten de grenzen van onderzoeksgebied 1 te kijken. Figuur 8
en Figuur 9 laten zien dat in het zuiden van onderzoeksgebied 2 een langwerpig
gebied bevindt waar alleen de beschermingszone van de waterkering een (zachte)
belemmering vormt. Wel bestaat het grootste gedeelte van dit gebied uit het water
van het Oostvoornse meer. Windturbines zullen in dit gebied dan ook direct in het
Oostvoornse meer, of op beperkte locaties aan de oever van het Oostvoornse meer
geplaatst moeten worden.

Ruimtelijke en technische haalbaarheid
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Hoofdstuk 3 Impact op natuur en
leefomgeving

Impact op natuur en leefomgeving

18

3.1

Ecologie
In deze paragraaf wordt de haalbaarheid van de invulling van de Noordzeeboulevard met windenergie getoetst op het aspect ecologie. Dit betreft een bureaustudie
waarbij op basis van beschikbare gegevens is geanalyseerd welke effecten te verwachten zijn.

3.1.1

Gebiedsbescherming
In de Wet natuurbescherming zijn in hoofdstuk 2 de Natura 2000-gebieden beschermd. Alle Natura 2000-gebieden hebben hun eigen instandhoudingsdoelstellingen. Deze gebieden worden aangewezen door het Rijk, inclusief de formulering
van de instandhoudingsdoelstellingen. Het beheerplan en de toetsing van werkzaamheden bij Natura 2000-gebieden gebeurt door het bevoegd gezag. Sinds 2017
is de provincie het bevoegd gezag, uitzondering daargelaten (bijvoorbeeld bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid).
Voor de beoordeling van dit criterium is nagegaan of het voornemen significante
negatieve effecten kan veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit is op hoofdlijnen en kwalitatief onderzocht en beschreven.
In onderstaande tabellen zijn de instandhoudingsdoelstellingen van de twee nabijgelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.

Tabel 2

Kop 1

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied 'Voordelta'

Habitattypen
Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)
Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone)
Slik- en zandplaten (getijdengebied)
Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone)
Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)
Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)
Slijkgrasvelden
Schorren en zilte graslanden (buitendijks)
Embryonale duinen
Witte duinen
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Habitatsoorten

Niet-broedvogelsoorten

Zeeprik

Roodkeelduiker

Rivierprik

Fuut

Elft

Kuifduiker

Fint

Aalscholver

Bruinvis

Lepelaar

Grijze zeehond

Grauwe gans

Gewone zeehond

Bergeend

Broedvogelsoorten
-

Smient
Krakeend
Wintertaling
Pijlstaart
Slobeend
Toppereend
Eider
Zwarte zee-eend
Brilduiker
Middelste zaagbek
Scholekster
Kluut
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Bontbekplevier
Zilverplevier
Drieteenstrandloper
Bonte strandloper
Rosse grutto
Wulp
Tureluur
Steenloper
Dwergmeeuw
Grote stern
Visdief

Tabel 3

Kop 1

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied 'Voornes Duin'

Habitattypen
Witte duinen
Grijze duinen (kalkrijk)
Grijze duinen (kalkarm)
Grijze duinen (heischraal)
Duindoornstruwelen
Kruipwilgstruwelen
Duinbossen (droog)
Duinbossen (vochtig)
Duinbossen (binnenduinrand)
Vochtige duinvalleien (open water)
Vochtige duinvalleien (kalkrijk)
Vochtige duinvalleien (ontkalkt)
Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten)
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
Galigaanmoerassen

Habitatsoorten
Nauwe korfslak
Noordse woelmuis
Groenknolorchis

Niet-broedvogelsoorten

Broedvogelsoorten

-

Geoorde fuut
Aalscholver
Kleine zilverreiger
Lepelaar

Het plangebied is (gedeeltelijk) gelegen binnen de begrenzing van de Natura 2000gebieden ‘Voordelta’ en ‘Voornes Duin’. In gedeelten van deze Natura 2000-gebieden zijn beschermde habitattypen aanwezig. Wanneer de voet van een windturbine
overlapt met een beschermd habitattype geldt een compensatieopgave. Deze compensatieopgave is alleen mogelijk na het doorlopen van de een ADC-toets (Alternatieven, Dwingende redenen van openbaar belang en Compenserende maatregelen). De ADC-toets is nog niet eerder succesvol doorlopen voor een windpark. Om
deze reden kan het plaatsen van windturbines in Natura2000-gebied als onhaalbaar
beschouwd worden, wanneer dit ruimtebeslag in beschermde habitattypen tot gevolg heeft.
De beschermde habitattypen zijn niet in het gehele gebied van Voordelta en Voornes Duin aanwezig. Het is dus mogelijk om windturbines in Natura2000-gebied te
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plaatsen zonder de ADC-toets te moeten doorlopen, zolang er maar geen ruimtebeslag in beschermde habitattypen is8. In dit geval hoeft het plaatsen van windturbines in Natura2000-gebied niet op voorhand als onhaalbaar beschouwd te worden. Wel moet nog steeds aangetoond worden dat er geen significante negatieve
effecten voor de natuur optreden. Geadviseerd wordt om geen windturbines binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied te plaatsen.
Naast het mogelijk ruimtebeslag kan er ook sprake zijn van (significant) negatieve
effecten door externe werking. Uit eerder uitgevoerde passende beoordelingen
(Pondera/BuWa 2017, Antea 2014) voor deze locatie en/of omliggende locaties
blijkt dat significant negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te sluiten. Dit komt vooral door de aanwezigheid van hoogwatervluchtplaatsen, foerageergebied, dagrustplaatsen en broedgebieden, vooral
voor de soorten steltloper (o.a. wulp), eend (o.a. wintertaling, pijlstaart en smient)
en lepelaar.
De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak
Stikstof heeft ook betrekking op realisatie van windparken. Tijdens de aanlegfase is
er namelijk sprake van enige stikstofdepositie. Op dit moment is nog onduidelijk of
en hoe ontwikkelingen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden doorgang kunnen
vinden. De consequenties dienen op een later moment te worden onderzocht.

3.1.2

Soortenbescherming
Tijdens de seizoenstrek doorkruisen relatief grote aantallen vogels en vleermuizen
het plangebied. Gezien de lokale omstandigheden worden er meer aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen verwacht dan gemiddeld. Uit eerdere onderzoeken op deze locatie en omgeving blijkt dat effecten op de gunstige staat van
instandhouding niet waarschijnlijk zijn. Indien er toch een (lichte) overschrijding optreedt, kan de sterfte worden gereduceerd door een stilstandvoorziening in de trekperiode. Zodoende kunnen effecten op de gunstige staat van instandhouding uitgesloten worden en kan de benodigde ontheffing Wet natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming) worden verleend.
Aangaande het formaat van de windturbine valt op te merken dat het verwacht
aantal aanvaringsslachtoffers afneemt naarmate de tiplaagte (het laagste punt van
de rotor) van de windturbine hoger ligt. Dit is het geval omdat vogels bij een hogere
tiplaagte veelal onder de rotor doorvliegen. Dit betekent niet per sé dat het aantal
aanvaringsslachtoffers van één grote windturbine lager ligt dan bij één middelgrote
windturbine omdat met het formaat van de windturbine ook het rotoroppervlakte
toeneemt. Omdat bij een alternatief met grotere windturbines echter minder windturbines voor dezelfde elektriciteitsopbrengst hoeft te worden heeft de keuze voor
grotere windturbines toch vaak minder aanvaringsslachtoffers tot gevolg.

8

Zie bijvoorbeeld het inmiddels vergunde windpark Fryslân.
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3.1.3

Overige beschermde gebieden
Het plangebied ligt deels in het Natuurnetwerk Nederland. In de provincie ZuidHolland is de plaatsing van windturbines in het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
niet uitgesloten. Indien de windturbines binnen de begrenzing van het NNN worden
geplaatst, is mogelijk een compensatieopgave aan de orde. Op een later moment
dienen de exacte effecten op het NNN te worden onderzocht. Naar verwachting
vormt dit thema geen onoverkomelijke belemmering voor de ontwikkeling van een
initiatief.
Overige provinciaal beschermde gebieden, zoals weidevogelgebieden, liggen niet in
de directe omgeving van het plangebied. Effecten op deze gebieden zijn daarom
uitgesloten.

3.1.4

Conclusie
De ecologische analyse wijst uit dat wat betreft de Wet natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming) en de provinciaal beschermde gebieden een vergunbaar
initiatief waarschijnlijk mogelijk is. Dit dient met een ecologisch onderzoek voor een
project adequaat te worden onderbouwd.
Wat betreft de Wet natuurbescherming onderdeel gebiedsbescherming is nader
onderzoek in de vorm van een passende beoordeling voor een concreet initiatief
noodzakelijk. Als significant negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen hiermee kunnen worden uitgesloten, is vergunningverlening
mogelijk. Plaatsing buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied(en) geniet sterk
de voorkeur, aangezien dit de effecten op Natura 2000-gebied(en) minder omvangrijk maakt en de uitvoerbaarheid van een project ten goede komt.

3.2

Landschappelijke waarden
In dit hoofdstuk wordt de impact van windturbineopstellingen op de landschappelijke waarden en ruimtelijke kwaliteit in en om het plangebied beschreven.
Het landschap
Het projectgebied ligt op de grens van het havenindustriecomplex Mainport Rotterdam, die bijna in zijn geheel is gevormd door industriële ontwikkelingen aan de
noordzijde en het landschap dat wordt gekenmerkt als een ‘Kustlandschap’ aan de
zuidzijde.
Het noordelijke havenindustriegebied kent slechts lage landschappelijke waarden.
Grote industriële complexen, scheepsvaart en grote infrastructurele werken overheersen. De horizon wordt gedomineerd door scheepsvaartkranen, hoge schoorstenen en windturbines.
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Het kustlandschap wordt gekenmerkt door een afwisseling van stedelijk gebied, natuur en duinenlandschap. Het reliëfrijke landschap kent hoge natuur- en recreatieve waarden. De opgewaaide zandduinen beschermen het laaggelegen land erachter tegen de zee en zijn daarom ook van belang voor de veiligheid.
Figuur 10

Landschapstype kaart Provincie Zuid Holland, Programma Ruimte (30 mei 2018). (plangebied met
rood omcirkeld).

3.2.1

De landschappelijke structuren en ruimtelijke kenmerken
Elk landschapstype kent zijn eigen ruimtelijke kenmerken. Deze kenmerken bepalen
de kwaliteiten en identiteit van het landschap. Enkele voorbeelden zijn de rust en
openheid die het landschap draagt, (zicht-)lijnen en ruimtevormende elementen
die het landschap leesbaarder maken, ruimtelijke elementen die door hun omvang
identiteit geven aan het landschap en functies die het landschap kenmerken zoals
natuurgebieden, water of industriële terreinen. Kenmerken van het landschap vinden hun oorsprong in geomorfologische processen die het landschap hebben gevormd en de manier waarop de mens het landschap vervolgens in gebruik heeft
genomen.
De landschappelijke structuren rondom het plangebied op macroniveau worden
voornamelijk gevormd door de overgang van het agrarisch gebied, het stedelijk gebied, de duin- en natuurzone en het zeegebied. Deze overgang heeft de allure van
een overgang van cultuur- naar natuurlandschap, die sterk wordt beïnvloed door
het industriegebied Mainport Rotterdam. Hierdoor wordt deze overgang in mindere maten ervaren, doordat industriële bebouwing niet het natuurlijke karakter
kent en het zicht op het open zeegebied belemmert. Het toevoegen van windturbines zal deze overgang extra belemmeren.
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De overgang die wordt ervaren van cultuur- naar natuurlandschap wordt sterk beinvloed door de industriële ontwikkelingen in de omgeving. De identiteit die de omgeving daarom kent is voornamelijk van industriële aard. Windturbines zijn hier een
bekend element en nieuwe windturbines versterken dit karakter.
De grens tussen land en water is een sterke richtinggevende structuur in de omgeving. Deze lijnvormige structuur is in grote mate bepalend voor de richting van het
landschap. Een lijnvormige opstelling langs deze structuur kan de grens tussen land
en water versterken. Het beoogde plangebied biedt hiervoor goede mogelijkheden.
Figuur 11

Landschappelijke structuren en ruimtelijke kenmerken (plangebied met rood omcirkeld).

3.2.2

Interferentie tussen windparken
Windparken kunnen onderling grote invloed op elkaar uitoefenen. Windparken
kunnen elkaar qua inpassing versterken of juist onduidelijkheid scheppen. Vooral
windparken met verschillende opstellingen kunnen (negatieve) invloed op elkaar
uitoefenen.
Wanneer windturbines (of andere hoge bouwwerken) achter elkaar zichtbaar zijn,
zullen deze visueel samenklonteren, waarbij de rotoren voor elkaar langs draaien.
Dit maakt de opstellingsvorm onherkenbaar en geeft een onrustig beeld. Interferentie tussen windparken ontstaat bij windturbines van +150 meter al snel vanaf
ca. 9 kilometer.
Op de beoogde projectlocatie bevinden zich binnen een straal van 9 kilometer
meerdere windturbineopstellingen die verschillende richtingen in het landschap
volgen. Er kan dus vanuit worden gegaan dat als er binnen de projectlocatie een
nieuw windpark wordt gerealiseerd, er interferentie gaat plaatsvinden met een onrustiger beeld tot gevolg.
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Figuur 12

Interferentie met andere windparken (plangebied met zwart omlijnd)

3.3

Archeologie, cultuurhistorie

3.3.1

Beleid en regelgeving
Archeologie
Het in 1992 door Nederland ondertekende Verdrag van Malta regelt archeologisch
erfgoed op Europees niveau, met als belangrijkste doel het behoud van dit erfgoed
in situ. De bodem biedt namelijk de beste garantie voor een goede conservering
van archeologische waarden. Bij ruimtelijke ontwikkeling moet rekening worden
gehouden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er
nog mogelijkheden zijn voor archeologievriendelijke alternatieven. Tot slot is met
het verdrag het ‘de verstoorder betaalt’-principe geïntroduceerd. Het Verdrag is
geïmplementeerd in de Monumentenwet (1988) welke in 2016 grotendeels is opgegaan in de Erfgoedwet. Voor ruimtelijke ontwikkelingen en archeologische bescherming- en onderzoek geldt dat de Monumentenwet van kracht blijft tot de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.
Cultuurhistorie
Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Onder cultuurhistorie
wordt verstaan: sporen, objecten en patronen/structuren die zichtbaar of niet
zichtbaar deel uitmaken van onze leefomgevingen en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling (Nota Belvedère, 1999).
Beleid in de provincie Zuid Holland
Het beleid voor cultureel erfgoed van provinciaal belang is vastgelegd in de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit (i.h.b. par. 3.5 Instandhouding en versterking van
het cultureel erfgoed en par. 4.3.5 Archeologie) en uitgewerkt in de Verordening
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Ruimte. Ook is het cultureel erfgoed opgenomen in de provinciale Kwaliteitskaart van de Visie Ruimte en Mobiliteit (i.h.b. bij thema Identiteitsdragers en Landschap).9
Het cultuurhistorisch beleid van Provincie Zuid Holland wordt gevisualiseerd in de
Provinciale cultuurhistorische kaart (januari, 2017), ook aangeduid als Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS), dat gericht is op het inzichtelijk maken van drie verschillende thema’s: archeologie, historische stedenbouw en historisch landschap.
Beleid in de gemeente Westvoorne
De gemeente Westvoorne heeft op 22 april 2008 een gemeentelijk archeologisch
beleid vastgesteld (Beleidsnota archeologische monumentenzorg van de gemeente
Westvoorne, april 2008). Onderdeel van het archeologiebeleid is een Archeologische Waarden- en Beleidskaart. De kaart toont de archeologische waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk grondgebied en geeft aan hoe de gemeente
Westvoorne daarmee wenst om te gaan.10
Beleid in de gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft in 2008 de Beleidsnota Archeologie Rotterdam vastgesteld (Beleidsnota Archeologie Rotterdam 2008-2011, gemeente Rotterdam,
2008). In deze nota wordt aangegeven hoe de gemeente met archeologie omgaat.
De volgende instrumenten spelen daarbij een rol:
De Archeologische Waarden- en Beleidskaart van Rotterdam (AWK 2005).
De Archeologieverordening Rotterdam (AVR 2009). 11

3.3.2

Beschrijving huidige situatie
Archeologie
De archeologische waarde van het gebied zijn aangeduid voor de bescherming en
veiligstelling 12 van deze waarde. Het projectgebied valt binnen twee verschillende
gemeentelijke grenzen waarbinnen verschillende gemeentelijke bestemmingsplannen gelden. Voor het gebied in de gemeente Westvoorne geldt bestemmingsplan:
Zeegebied Westvoorne 2013,2013. Waarbij ‘Waarde – Archeologie-4’ van toepassing is.
Voor deze waarde gelden de volgende regels:

9

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/erfgoed-cultuur/cultuurhistorische/, geraadpleegd op 23-9-2019
10
https://www.westvoorne.nl/organisatie/beleid-en-visie_42329/item/archeologischemonumentenzorg_8756.html, geraadpleegd op 23-9-2019
11
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/archeologie/, geraadpleegd op 24-92019
12
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0614.0000bpZeegebiedWVN0100/r_NL.IMRO.0614.0000bpZeegebiedWVN-0100_2.12.html, geraadpleegd op 23-92019
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‘’12.2 Bouwregels
…op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 12.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd
met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en)
mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overlegd waarin de
archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;
de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de bouwvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen
dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische
deskundige;
…het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het
bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of
bouwwerken:
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde-4': een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 3 m beneden NAP en
zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst of een oppervlakte beslaat van ten hoogste 200 m²;’’
Voor het gebied in de gemeente Rotterdam geldt bestemmingsplan: Maasvlakte
1,2015 waarbij voor het gehele gebied binnen het plangebied ‘Waarde – Archeologie-1’ van toepassing is.
Voor deze waarde gelden de volgende regels13:

‘’35.2 Bouwregels
35.2.1 Deskundigenrapport
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 200 m2, dat in ongeroerde bodem dieper reikt dan
3 meter beneden NAP, wordt uitsluitend verleend indien een rapport beschikbaar is van een archeologisch deskundige waarin naar het oordeel van
het bevoegd gezag de verwachte archeologische waarde van de dieper dan
3 meter beneden NAP te verstoren ongeroerde bodem in voldoende mate is
vastgesteld.
35.2.2 Voorschriften
In het belang van de archeologische monumentenzorg kunnen aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 35.2.1 de volgende voorwaarden
13

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0599.BP1048Maasvlakte1va04/r_NL.IMRO.0599.BP1048Maasvlakte1-va04.html#_35_Waarde-Archeologie-1, geraadpleegd op 23-9-2019
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worden verbonden, voor zover het de (verstoring van) ongeroerde bodem
dieper dan 3 meter beneden NAP betreft:
technische maatregelen om archeologische waarden ter plaatse in de bodem te behouden;
begeleiding van het werk door een archeologisch deskundige;
opgraving van archeologische waarden, om deze elders te behouden.’’
Figuur 13

Bestemmingsplan: Zeegebied Westvoorne 2013 (vastgesteld 2013-06-25). Bron: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer

Figuur 14

Bestemmingsplan: Maasvlakte 1 (vastgesteld 2015-05-23). Bron: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer
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Cultuurhistorie
Op het gebied van cultuurhistorie zijn er volgens de ‘Cultuur en archeologie kaart’
van de gemeente Westvoorne binnen en in de directe omgeving van het plangebied
geen hoge waarden te vinden. In het duinengebied ten zuiden van het projectgebied zijn er relicten in de vorm van ‘verdedigingswerken WO II’ en landgoederen te
vinden.
Figuur 15

Archeologie en cultuurhistorie gemeente Westvoorne, Omgevingsvisie Westvoorne 2030, 24 januari
2017.

3.4

Recreatie
In de omgeving van de Noordzeeboulevard wordt op verschillende manieren gerecreëerd. Zo liggen er in het recreatiegebied ‘Oostvoornse Meer’ meerdere fiets- en
wandelpaden, kan men wandelen, zwemmen, wind- en kitesurfen, baden, sportvissen, mountainbiken, paardrijden en duiken. Tot slot staan in de directe omgeving
van het plangebied de horecagelegenheden ‘Restaurant Aan Zee Oostvoorne’, ‘Brunotti Beachclub’ en ‘Paviljoen Stormvogel’.
Uit gegevens van de gemeente Westvoorne blijkt dat in de omgeving van de Noordzeeboulevard veel wordt gerecreëerd. Exacte gegevens zijn niet voorhanden, maar
het gaat om enkele tienduizenden per jaar, waarvan ongeveer de helft uit de omgeving komt en de andere helft van elders afkomstig is. In het hoogseizoen maken
honderden tot enkele duizenden zwemmers gebruik van het Oostvoornse Meer. Zo
zijn er een klein tiental duikers actief bij Slag Baardmannetje. Op een goede dag
maken enkele honderden mensen gebruik van de fietspaden rondom het Oostvoornse Meer. Een vergelijkbaar aantal wandelaars recreëert in de buurt van de
Noordzeeboulevard, soms in de recreatiegebieden en soms daarbuiten. Tot slot
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wordt jaarlijks een triatlon in het gebied georganiseerd, met gemiddeld zo’n 150
deelnemers.
Literatuurstudie
Lokale ondernemers en gemeenten vrezen soms voor een impact op de toeristische
sector van een gebied door de komst van windturbines. Uit literatuuronderzoek
blijkt dat, in zijn algemeenheid, slechts een klein percentage toeristen negatief tegenover de komst van windturbines staat (Blaydes et al. 2010, Glasgow Caledonian
University et al. 2010, Frantál & Kunc 2011, Braunova 2014, Van der Lelij & Königs
2016, Silva & Delicado 2017). Onderzoek toont verder aan dat mensen vaker negatief reageren op het voorgenomen initiatief (op de basis van fotovisualisaties) dan
op de daadwerkelijke situatie, ook door lokale bevolking die vreest voor een negatieve impact op toerisme (Lelij, Van der & Königs 2016, Silva & Delicado 2017). Diverse onderzoeken tonen weinig tot geen effecten aan op de toeristische sector
(Glasgow Caledonian University et al. 2010, Frantál & Kunc 2011, Gottlob 2013,
Braunova 2014, Van der Lelij & Königs 2016, Silva & Delicado 2017), waarbij vaak
geen significantie is aangetoond.
In een paar onderzoeken hebben de onderzoekers voorzichtig de impact op de toeristische sector berekend/ingeschat. Uit deze onderzoeken blijkt dat de verwachte
inkomstenderving in de toeristische sector tussen de 0 en 2% ligt (Glasgow Caledonian University et al. 2010, Gottlob 2013). Dit betreft echter inschattingen bij windparken in hoogwaardige (natuur)landschappen. In de omgeving van de Noorzeeboulevard staan reeds windturbines en heeft het landschap een industrieel karakter. Toeristen die gewend zijn aan windenergie zijn vaker positief tot neutraal
gestemd (Glasgow Caledonian University et al. 2010). Het is niet uitgesloten dat er
door de komst van de windturbines (licht) negatieve effecten op het aantal recreanten optreden. Gezien de ligging van het plangebied in de buurt van een industrierijke omgeving met al aanwezige windturbines ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat hier significant negatieve effecten op toerisme optreden. Als er al effecten optreden, dan zijn deze beperkt van aard.
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4.1

Eigendomsverhoudingen
Voor de in het onderzoeksgebied aanwezige percelen zijn bij het kadaster de eigendomsverhoudingen opgevraagd. Figuur 16 en Tabel 4 laten zien dat de percelen in
het onderzoeksgebied in eigendom zijn van drie partijen: de Staat (via het Rijksvastgoedbedrijf), het waterschap Hollandse Delta en de gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn diverse partijen betrokken via een recht van erfpacht of recht van opstal.
Vanwege het zoomniveau kunnen de perceelnummers in Figuur 16 slecht zichtbaar
of weggevallen zijn. De perceelnummers zijn ook online op de interactieve kaart
van het kadaster te vinden14.
De uiteindelijk te kiezen opstellingsvariant bepaalt welke partijen bij de realisatie
van het windpark moeten worden betrokken

Figuur 16

Kadastrale eigendomsverhoudingen voor percelen in het onderzoeksgebied. De legenda toont de
eigendomsverhoudingen volgens de indeling eigendomsrecht / recht van erfpacht / recht van opstal.

14

https://www.kadastralekaart.com/
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Tabel 4

Eigendomsverhoudingen voor de in het onderzoeksgebied aanwezige percelen

Perceelnummer

Eigendomsrecht

7 Waterschap Hollandse Delta
De Staat (Infrastructuur en
11 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
22 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
23 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
24 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
25 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
118 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
119 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
121 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
143 Waterstaat)
306 Gemeente Rotterdam
384 Gemeente Rotterdam
387 Gemeente Rotterdam
388 Gemeente Rotterdam
390 Gemeente Rotterdam
906 Gemeente Rotterdam
929 Gemeente Rotterdam
De Staat (Infrastructuur en
939 Waterstaat)
943 Gemeente Rotterdam
De Staat (Infrastructuur en
953 Waterstaat)
De Staat (Infrastructuur en
954 Waterstaat)
8050 Waterschap Hollandse Delta
8607 Waterschap Hollandse Delta
8608 Waterschap Hollandse Delta
8609 Waterschap Hollandse Delta

Eigendomsverhoudingen

Recht van erfpacht

Recht van opstal

Stichting "het Zuid-Hollands
landschap"
Stichting "het Zuid-Hollands
landschap"
Stichting "het Zuid-Hollands
landschap"
Stichting "het Zuid-Hollands
landschap"

-

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Windpark Eneco Slufterdam B.V.
Havenbedrijf Rotterdam
N.V.
Havenbedrijf Rotterdam
N.V.
Havenbedrijf Rotterdam
N.V.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

TenneT TSO B.V.
TenneT TSO B.V.
TenneT TSO B.V.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

-

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

A.V.R. Chemie B.V.
A.V.R. Chemie B.V.
Stichting "het Zuid-Hollands
landschap"
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
-

-
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5.1

Opstellingsvarianten
De belemmeringenkaarten en de beschrijving van de in het onderzoeksgebied aanwezige waarden worden in dit hoofdstuk vertaald naar 8 opstellingsvarianten. Deze
opstellingsvarianten zijn weergegeven in Figuur 17 tot en met Figuur 24. De opstellingsvarianten verschillen op de volgende punten:
➢ Afmeting/type windturbine
➢ Wel/niet in natuurgebied
➢ Wel/niet in beschermingszone waterkering
Opstellingsvarianten A t/m D vallen volledig binnen onderzoeksgebied 1. De windturbines in opstellingsvarianten E t/m H bevinden zich (ook) in onderzoeksgebied 2.
Door de grootte van de stip (die groter is dan de mast van een windturbine) kan het
soms lijken alsof een windturbine binnen het gebied met harde belemmeringen is
geplaatst. Dit is niet het geval; alle windturbines zijn buiten het gebied met harde
belemmeringen geplaatst.
Er is uitgegaan van twee formaten windturbines: een ‘medium’ formaat windturbine met ashoogte 94 meter en rotordiameter 112 meter (verwacht vermogen 3,6
MW) en een ‘groot’ formaat windturbine met ashoogte 150 meter en rotordiameter 150 meter (verwacht vermogen 5 MW). Het medium formaat windturbine komt
overeen met het formaat windturbines dat nu al op de Slufter staat (Vestas V1123.6MW).
Doordat de wind in Nederland voornamelijk vanuit zuidwestelijke richting waait,
zijn de volgende minimale afstanden tussen windturbines aangehouden:
➢ 3 maal de rotordiameter ten opzichte van windturbines in het zuidwesten
➢ 4 maal de rotordiameter ten opzichte van windturbines in het noordoosten
Deze afstanden zijn in Figuur 17 tot en met Figuur 24 met stippellijnen aangegeven.
Met uitzondering van één windturbine in opstellingsvariant A en één windturbine
in opstellingsvariant E zijn alle windturbines op het grondgebied van de gemeente
Westvoorne ingetekend. In opstellingsvariant G en H is één windturbine in het water van het Oostvoornse meer geplaatst. In alle andere opstellingsvarianten bevinden de windturbines zich op het land.
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Figuur 17

Opstellingsvariant A: 2 turbines van 5MW buiten N2000 en NNN-gebied binnen onderzoeksgebied
1

Belangrijkste voordelen:
➢ Beide windturbines kunnen buiten Natura2000 en NNN-gebied worden geplaatst.
➢ Beide windturbines worden binnen onderzoeksgebied 1 geplaatst; er is
geen aanpassing van de begrenzing van de ‘locaties voor windenergie’ nodig.
Belangrijkste nadelen:
➢ De windenergiedoelstelling van de gemeente Westvoorne wordt niet gehaald doordat maar één windturbine op het grondgebied van de gemeente
Westvoorne wordt geplaatst.
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Figuur 18

Opstellingsvariant B: 3 turbines van 3,6MW buiten N2000 en NNN-gebied binnen onderzoeksgebied
1

Belangrijkste voordelen:
➢ Doordat windturbines met dezelfde afmetingen als windpark Slufter worden geplaatst is de inpassing in het landschap van een afstand bezien relatief goed.
➢ Alle windturbines worden binnen onderzoeksgebied 1 geplaatst; er is geen
aanpassing van de begrenzing van de ‘locaties voor windenergie’ nodig.
Belangrijkste nadelen:
➢ Hoewel de masten van de windturbines niet in Natura2000 en NNN-gebied
worden geplaatst, draaien van twee windturbines wel de wieken over Natura2000 en NNN-gebied.
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Figuur 19

Opstellingsvariant C: 3 turbines van 5MW binnen onderzoeksgebied 1

Belangrijkste voordelen:
➢ Alle windturbines worden binnen onderzoeksgebied 1 geplaatst; er is geen
aanpassing van de begrenzing van de ‘locaties voor windenergie’ nodig.
Belangrijkste nadelen:
➢ Twee windturbines worden in Natura2000 en NNN-gebied geplaatst.
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Figuur 20

Opstellingsvariant D: 4 turbines van 3,6MW binnen onderzoeksgebied 1

Belangrijkste voordelen:
➢ Doordat windturbines met dezelfde afmetingen als windpark Slufter worden geplaatst is de inpassing in het landschap van een afstand bezien relatief goed.
➢ Alle windturbines worden binnen onderzoeksgebied 1 geplaatst; er is geen
aanpassing van de begrenzing van de ‘locaties voor windenergie’ nodig.
Belangrijkste nadelen:
➢ Drie windturbines worden in Natura2000 en NNN-gebied geplaatst.
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Figuur 21

Opstellingsvariant E: 3 turbines van 5MW waarvan 2 op de oever van het Oostvoornse meer

Belangrijkste voordelen:
➢ Alle windturbines worden buiten Natura2000 en NNN-gebied geplaatst.
Belangrijkste nadelen:
➢ Doordat één windturbine buiten onderzoeksgebied 1 wordt geplaatst is
aanpassing van de ‘locaties voor windenergie’ vereist.
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Figuur 22

Opstellingsvariant F: 4 turbines van 3,6MW op de oever van het Oostvoornse meer

Belangrijkste voordelen:
➢ Alle windturbines worden buiten Natura2000 en NNN-gebied geplaatst.
➢ Doordat windturbines met dezelfde afmetingen als windpark Slufter worden geplaatst is de inpassing in het landschap van een afstand bezien relatief goed.
Belangrijkste nadelen:
➢ Er wordt een groot aantal windturbines op de oever van het Oostvoornse
meer geplaatst, welke ook een belangrijke recreatieve functie heeft.
➢ Doordat drie windturbines buiten onderzoeksgebied 1 worden geplaatst is
aanpassing van de ‘locaties voor windenergie’ vereist.

Opstellingsvarianten

41

Figuur 23

Opstellingsvariant G: maximum scenario: 5 turbines van 5MW, waarvan één in het Oostvoornse
meer

Belangrijkste voordelen:
➢ Door de hoge elektriciteitsopbrengst van deze opstelling wordt niet alleen
de huidige windenergiedoelstelling gehaald, maar ook een belangrijke bijdrage geleverd aan een energieneutraal Westvoorne.
Belangrijkste nadelen:
➢ Eén windturbine wordt in het Oostvoornse meer geplaatst.
➢ Twee windturbines worden in Natura2000 en NNN-gebied geplaatst.
➢ Er wordt een groot aantal windturbines op de oever van of in het Oostvoornse meer geplaatst, welke ook een belangrijke recreatieve functie
heeft.
➢ Doordat twee windturbines buiten onderzoeksgebied 1 worden geplaatst
is aanpassing van de ‘locaties voor windenergie’ vereist.
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Figuur 24

Opstellingsvariant H: 3 turbines van 5MW, waarvan één in het Oostvoornse meer

Belangrijkste voordelen:
➢ Alle windturbines worden buiten Natura2000 en NNN-gebied geplaatst.
Belangrijkste nadelen:
➢ Eén windturbine wordt in het Oostvoornse meer geplaatst
➢ Er wordt een groot aantal windturbines op de oever van of in het Oostvoornse meer geplaatst, welke ook een belangrijke recreatieve functie
heeft.
➢ Doordat twee windturbines buiten onderzoeksgebied 1 worden geplaatst
is aanpassing van de ‘locaties voor windenergie’ vereist.
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Tabel 5 toont een overzicht van de opstellingsvarianten.
Tabel 5

Overzicht opstellingsvarianten

Variant

Aantal
turbines

Totaal
vermogen

Overlap met
natuur

A

2

10 MW

B

3

10,8 MW

overdraai 2 turbines
boven N2000

C

3

15 MW

2 turbines in N2000

D

4

14,4 MW

3 turbines in N2000

E

3

15 MW

geen

F

4

14,4 MW

geen

G

5

25 MW

2 turbines in N2000

H

3

15 MW

geen

geen

Overlap waterkering
1 turbine binnen
beschermingszone
1 turbine binnen
beschermingszone
2 turbines binnen
beschermingszone
2 turbines binnen
beschermingszone
2 turbines binnen
beschermingszone
alle turbines binnen
beschermingszone
4 turbines binnen
beschermingszone
alle turbines binnen
beschermingszone

Indicatie
opbrengst
32.000 MWh
34.560 MWh
48.000 MWh
46.080 MWh
48.000 MWh
46.080 MWh
80.000 MWh
48.000 MWh

Tabel 6 toont een overzicht van de percelen waarop de opstellingsvarianten zijn
geplaatst en de eigenaars van deze percelen.
Tabel 6

Variant
A
B
C
D
E
F
G
H

Opstellingsvarianten

Overzicht van perceeleigenaars per opstellingsvariant

Perceelnummers
143, 8608
11, 8608
11, 7, 8608
11, 8607, 8608
143, 8608
8608
11, 7, 8608
8608

Perceeleigenaars
De Staat, Waterschap Hollandse Delta
De Staat, Waterschap Hollandse Delta
De Staat, Waterschap Hollandse Delta
De Staat, Waterschap Hollandse Delta
De Staat, Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta
De Staat, Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta
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6.1

Beschouwing voorzienbare juridische implicaties
De beoogde locatie aan de Noordzeeboulevard kent verschillende grondeigenaren,
allen met verschillende belangen. Om een voorschot te nemen op de verenigbaarheid van belangen wordt in dit hoofdstuk een beschouwing gegeven van een aantal
voorzienbare juridische implicaties.

6.1.1

Windturbines op of nabij primaire waterkeringen
De beoogde locatie bevindt zich nabij een primaire waterkering in beheer bij het
Waterschap Hollandsche Delta (WSHD). WSHD heeft haar beleid ten aanzien van
windturbines vastgelegd in de beleidsregel ‘Windturbines op of nabij primaire waterkeringen’. Deze beleidsregel vormt voor windturbines een uitwerking van de algemene beleidsregel BL-01 ’Bouwwerken in en nabij waterkeringen’ die onderdeel
uitmaakt van de Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem
2014.
Bij de beoordeling van de primaire waterkering met windturbines moet zowel rekening worden gehouden met de effecten van het plaatsen en exploiteren van de
windturbines op de verschillende faalmechanismen (hoogte, macrostabiliteit,
piping, bekleding etc.), als het mogelijk falen van (delen van) de windturbines, waardoor de waterkering kan worden geraakt. Voor het effect van de windturbines is
maximaal 1% van de wettelijke vastgelegde signaleringswaarde voor elk relevant
faalmechanisme op doorsnede-niveau toegestaan.
De hiervoor benodigde detailberekeningen worden uitgevoerd in het kader van een
aan te vragen watervergunning. Hieruit moet blijken of de watervergunning kan
worden verleend. Op voorhand bestaat er geen reden om aan te nemen dat het
verlenen van de watervergunning niet mogelijk is. Zo is voor een windpark op Goeree-Overflakkee recent een watervergunning verleend voor 8 windturbines die op
de rand van beschermings- en buitenbeschermingszone van een primaire waterkering staan.

6.1.2

Verschillend toewijzingsbeleid op gronden van WSHD en RVB/RWS
Voor de ontwikkeling van windenergie is het waterschap Hollandse Delta (WSHD)
in samenwerking met afvalbedrijf en projectontwikkelaar HVC. De samenwerking
heeft tot gevolg dat WSHD de ontwikkeling van windturbines op haar gronden uitsluitend uitbesteed aan HVC. Het Rijksvastgoedbedrijf/Rijkswaterstaat (RVB/RWS)
daarentegen verleent in de regel uitsluitend medewerking aan de ontwikkeling van
windturbines en het vestigen van een opstal- of huurrecht via een openbare inschrijving. Via een openbare procedure op Biedboek.nl biedt RVB/RWS de rijksgronden voor het vestigen van een opstalrecht voor de aanleg en exploitatie van windturbines aan de markt aan. Met de winnaar van de tender treft het RVB/RWS een
grondregeling voor gebruik van de rijksgronden.
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Indien een opstellingsvariant wordt gekozen waarbij turbines zowel op gronden van
WSHD als op gronden van RVB/RWS worden geplaatst en beide partijen niet van
hun toewijzingsbeleid afwijken dan zal één van de volgende scenario’s zich voordoen:
1. WSHD besteed de ontwikkeling van windturbines op haar gronden uit aan
HVC. RVB/RWS biedt haar gronden via een openbare tender aan op Biedboek.nl waar HVC zich voor inschrijft. Doordat HVC de tender van
RVB/RWS wint eindigt het windproject met één ontwikkelaar.
2. WSHD besteed de ontwikkeling van windturbines op haar gronden uit aan
HVC. RVB/RWS biedt haar gronden via een openbare tender aan op Biedboek.nl. Doordat HVC zich niet inschrijft voor de tender, of doordat HVC
zich wel inschrijft maar de tender niet wint, eindigt het windproject met
twee ontwikkelaars.
Voltrekking van scenario 2 leidt dus tot een situatie met twee projectontwikkelaars.
Hierbij zijn de volgende complicaties en mogelijkheden te voorzien:
Gemeente heeft de positie om meerdere ontwikkelaars in één zoekgebied
te dwingen om tot één voorstel te komen waarvoor een ruimtelijke procedure wordt gestart. Dit heeft diverse voordelen voor de gemeente. Het
biedt onder meer garantie op een windpark dat bestaat uit hetzelfde type
windturbines. Het is dan aan de initiatiefnemers om het initiatief organisatorisch en financieel in te richten. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden zoals de oprichting van een gezamenlijke project B.V. of enkel het voorbereiden en aanvragen van één omgevingsvergunning die later wordt gesplitst
en op naam van afzonderlijke entiteiten wordt gesteld.
➢ In het geval sprake is van twee separate ontwikkelingen die beiden ruimtelijk mogelijk zijn in het zoekgebied kunnen 2 separatie vergunningprocedures gelijktijdig worden doorlopen. Je hebt alleen als gemeente op dit moment geen instrument in handen om af te dwingen dat in beide projecten
éénzelfde windturbinetype wordt gebouwd.
➢ Indien gemeente de voorbereiding van ruimtelijke plannen overlaat aan
marktpartijen zonder dat zij zich verenigen of de plannen op elkaar afstemmen, kunnen conflicterende plannen voor het zoekgebied ontstaan. Dan
belandt je als gemeente in een lastige positie waarin mogelijk voortijdig
omgevingsvergunningaanvragen worden ingediend en je als gemeente
keuzes moet verdedigen.
➢ Het ligt niet in de lijn der verwachting dat een netbeheerder een probleem
maakt van het aansluiten van meerdere productie-eenheden mits naar voldoening kan worden aangetoond dat sprake is van gescheiden entiteiten
en aparte vergunningen. Voor initiatiefnemers geldt dat alsnog synergievoordeel kan optreden bij het gezamenlijk aanbesteden van een onderstation (bij gelijktijdige aanbesteding).
➢

6.1.3

Interferentie met bestaande windturbines
Tussen bestaande windturbines en nog te realiseren windturbines kunnen een beperkt aantal effecten optreden. De voornaamste effecten betreffen ‘windafvang’,
‘turbulentie’ en ‘visuele interferentie’.

Juridische aspecten

47

Windafvang is het resultaat van het zog-effect van een windturbine. Dit is een gebied benedenwinds van een windturbine waarbij de windturbine lokaal zorgt voor
een verlaagde windsnelheid en verhoogde turbulentie. Het zog-effect kan zorgen
voor een verminderde energieopbrengst als windturbines in de windschaduw van
een andere windturbine geplaatst zijn. Uit berekeningen zal blijken of de verminderde energieopbrengst (van zowel de bestaande als de beoogde windturbines) acceptabel is. Indien sprake is van verminderde energieopbrengst van de bestaande
windturbines zal de initiatiefnemer van de nog te realiseren windturbines conform
de gebruikelijke regels een schaderegeling moeten treffen met de exploitant van
de bestaande windturbines.
Windparken die ten opzichte van elkaar verschillen in opstelling, afmetingen en verschijningsvorm, kunnen een visueel negatieve invloed op elkaar uitoefenen. Wanneer windturbines (of andere hoge bouwwerken) achter elkaar zichtbaar zijn, zullen
deze visueel samenklonteren, waarbij de opstellingsvorm onherkenbaar wordt en
een onrustig beeld kan ontstaan. Door aansluiting te zoeken bij bestaande (macro)structuren (waaronder een opstellingsprincipe van bestaande windturbines)
kan een negatieve invloed door visuele interferentie beperkt worden.

6.1.4

Realisatie van de locatie i.r.t. provinciale en regionale doelstellingen
De provincie Zuid-Holland heeft een doelstelling van 735,5 MW opgesteld vermogen. Aan het eind van 2018 stond in Zuid-Holland 378,6 MW geïnstalleerd vermogen, goed voor bijna 52% van de provinciale doelstelling. Gezien de stand van
zaken per 31/12/2018 is het volgens RVO onwaarschijnlijk dat de volledige doelstelling voor 2020 tijdig wordt gerealiseerd.
Het resterende deel wordt in de periode tot 2023 gerealiseerd15. Hoewel de provincies nog geen afspraken hebben gemaakt over de invulling van de afspraak met het
Rijk over de verdubbeling van de resterende opgave van 2020 in 2023, verwacht de
provincie Zuid-Holland dat zij deze aanvullende opgave deels met zonne-energie en
andere duurzame bronnen zal invullen16. De provincie is zich bewust van het belang
van een tijdige afronding van de afgesproken opgave en stuurt actief op een voortvarende realisatie bij alle locaties uit de VRM, waaronder de locatie Noordzeeboulevard (fase 2) in de gemeente Westvoorne (opgenomen in het Convenant Stadsregio Rotterdam17).

15

Uit interne communicatie blijkt dat momenteel gesproken wordt over een verlenging tot
2025 in plaats van 2023, maar hierover is nog geen beslissing gevallen.
16
Monitor Wind op Land 2018. RVO, april 2019.
17
Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. Stadsregio Rotterdam, juni 2012.
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6.2

Ruimtelijke-/vergunningprocedure

6.2.1

Bevoegd gezag
Met de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (CHW) zijn, op grond van artikel 9f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor windparken met een gezamenlijk opgesteld vermogen tussen 5-100 MW. Op 9 december 2019 heeft Gedeputeerde Staten dit bevoegd gezag overgedragen aan de gemeente Westvoorne via
een bestuursovereenkomst. Hiermee is de gemeente Westvoorne de verantwoordelijke partij voor het verlenen van en omgevingsvergunning.

6.2.2

Planologische procedure
Er zijn twee mogelijkheden om het windpark ruimtelijk planologisch mogelijk te maken met de gemeente als bevoegd gezag:
a) Wijziging bestemmingsplan: het windturbinepark wordt opgenomen in een
nieuw bestemmingsplan.
b) Omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ ex artikel 2.12 lid 1, onder a punt 3 Wabo procedure: ruimtelijke toestemming voor de windturbines wordt verleend met toepassing van de zelfstandige projectprocedure.
In de hierop volgende sub-paragrafen worden beide sporen belicht. Hieronder
wordt eerst achtergrond gegeven van de m.e.r.(beoordelings)-plicht en gecoördineerde voorbereiding.
M.e.r.(beoordelings)-plicht
Voor de in het Besluit m.e.r. aangewezen besluiten waarmee een windpark mogelijk
wordt gemaakt geldt in geen geval een directe MER-plicht18. Voor projecten bestaande uit 3 turbines of meer geldt een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht als het
gezamenlijk opgesteld vermogen minder dan 15 MW bedraagt, vanaf 15 MW geldt
een formele m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit een beoordeling volgt of een MER wel of
niet noodzakelijk is; dat m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen door het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning . Een dergelijke MER wordt aangeduid
als ProjectMER om het onderscheid met PlanMER te maken. Voor een vergunningaanvraag voor minder dan 3 windturbines gelden geen verplichtingen op grond van
het Besluit m.e.r.
Coördinatieregeling

18
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Voor het besluit waarmee windturbineprojecten met een gezamenlijk vermogen van minimaal 15
MW of minimaal 10 windturbines mogelijk worden gemaakt, geldt dat het opstellen van een m.e.rbeoordeling verplicht is (deze activiteit komt voor op de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage). Bij 20 turbines of meer geldt een directe m.e.r.-plicht aangezien deze activiteit voorkomt op
de C-lijst.
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In de bestuursovereenkomst voor de overdracht van het bevoegd gezag is met de
provincie afgesproken dat de gemeentelijke coördinatieregeling zal worden toegepast. Hiermee kan een gestroomlijnde procedure worden gevolgd voor alle uitvoeringsbesluiten die op het windpark van toepassing zijn (omgevingsvergunning, waterwetvergunning, ontheffing- en vergunning Wnb, Wbr-vergunning en eventuele
overige vergunningen). Voor alle besluiten geldt dat op grond van de Crisis- en herstelwet een versnelde afhandeling van beroep plaatsvindt. Het extra voordeel van
coördinatie is dat de afhandeling van beroep rechtstreeks bij de Raad van State
plaatsvindt. Daarmee wordt de stap bezwaar bij het bevoegd gezag en van behandeling bij de rechtbank voor alle besluiten overgeslagen.
6.2.2.1

a) Wijzigen bestemmingsplan
De voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan kan gecoördineerd worden met de omgevingsvergunning, naast de coördinatie van andere van toepassing
zijnde vergunningen en/of ontheffingen.
Uit artikel 7.2 Wet milieubeheer en artikel 2 lid 3 Besluit MER blijkt dat indien er
een kaderstellend plan wordt vastgesteld (in dit geval een bestemmingsplan), het
bevoegd gezag verplicht is een PlanMER op te stellen.
PlanMER
Omdat het bestemmingsplan PlanMER-plichtig is en de vergunning mogelijk ProjectMER-plichtig is, kan voor het windpark één combinatie-MER (CombiMER) opgesteld worden, bestaande uit een vrijwillig ProjectMER en een PlanMER. Door meteen één MER op te stellen dat voldoende gedetailleerd is voor zowel de bestemmingsplanwijziging als de vergunningaanvraag worden kosten en tijd bespaard.
Deze aanpak minimaliseert de procedurele risico’s, aangezien vrijwillig voor de
‘zwaarste’ onderbouwing wordt gekozen. Ook hiervoor geldt dat wanneer het bestemmingsplan de oprichting van ten hoogste 2 windturbines mogelijk maakt, een
planMER(bestemmingsplan) en een m.e.r.-beoordeling (vergunning) achterwege
kunnen blijven. Met instemming van het bevoegd gezag kan overigens ook worden
gekozen voor een zogeheten vormvrije planMER-beoordeling, indien het plan activiteiten mogelijk maakt die (ruim) onder de indicatieve drempelwaarde van 15 MW
zijn gelegen. In dat geval wordt ook voor het bestemmingsplan volstaan met een
m.e.r.-beoordeling.

6.2.2.2

b) Afwijken bestemmingsplan
Om af te wijken van het bestemmingsplan wordt gebruikt gemaakt van een buitenplanse afwijking waarop de uitgebreide Wabo-procedure (26 weken) van toepassing is. De vigerende bestemmingsplannen bieden immers geen ruimte voor een
binnenplanse afwijking ten behoeve van windenergie. De gemeenteraad wordt
vroegtijdig in de procedure betrokken omdat zij een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) moet afgeven, alvorens het college van B&W een omgevingsvergunning
voor afwijken van het bestemmingsplan kan verlenen. De omgevingsvergunningaanvraag moet worden voorzien van een ruimtelijke onderbouwing.
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Voor een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan kan geen
PlanMER plicht optreden, omdat een dergelijke vergunning niet kan worden aangemerkt als een plan in de zin van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat wanneer het
windpark uit meer dan 3 windturbines bestaat, slechts een (vormvrije) aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, dan wel een ProjectMER opgesteld hoeft te worden. Als
het om minder dan 3 windturbines gaat, zijn beide niet nodig.
6.2.2.3

Omgevingswet
Per 1 januari 2021 is het stelsel van de Omgevingswet van kracht. Alleen vergunningaanvragen die voor die tijd zijn ingediend vallen onder overgangsrecht, evenals
bestemmingsplannen waarvan het ontwerp voor die datum ter visie is gelegd. Het
instrument bestemmingsplan kan na 1 januari 2021 niet meer worden gehanteerd.
Als de besluitvorming wordt ingehaald door de inwerkingtreding van de Omgevingswet, ligt een keuze voor het instrument ‘omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit’ (afwijkactiviteit) het meest voor de hand. Voor een dergelijke
vergunning geldt dat in geen geval een plan-m.e.r.-plicht kan optreden, maar uitsluitend een m.e.r.-beoordelingsplicht.

6.2.3

Vergunninginventarisatie
Zoals eerder hierboven benoemd onder het kopje ‘coördinatieregeling’ ligt het in
de lijn der verwachting dat de volgende vergunningen benodigd zijn voor de realisatie van het windpark (deze lijst is niet limitatief):

6.3

•

Omgevingsvergunning: i.i.g. voor de activiteit ‘bouwen’, daarnaast mogelijk
ook voor de activiteiten ‘afwijken van het bestemmingsplan’, ‘OBM/Milieu’,
‘aanleggen’ en ‘uitweg’.

•

Waterwetvergunning: indien verbodsbepalingen uit de Keur van het WSHD
worden overtreden, bv. bouwen van windturbine binnen de beschermingszone
van een primaire waterkering. Als de windturbine is voorzien in het beheergebied van Rijkswaterstaat is ook een watervergunning van RWS vereist.

•

Ontheffing- en vergunning Wnb: indien verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming inzake soorten- respectievelijk gebiedsbescherming worden overtreden. Dit zal blijken uit het ecologisch onderzoek.

Procesrisico’s
Risico:
Beheersmaatregel:

Juridische aspecten

Ontbreken politiek-bestuurlijk draagvlak bij de gemeente Westvoorne
Door het College van B&W en de gemeenteraad mee te nemen aan
de hand van een nader te bepalen aantal beslismomenten, blijven
zij goed betrokken bij de voortgang van het proces. Ook worden zij
op deze wijze op de hoogte gehouden van de inhoudelijke stand van
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zaken en de eventuele knelpunten waarover een beslissing gevraagd wordt. Hiermee kan het ontbreken van politiek-bestuurlijk
draagvlak op een onderdeel van het plan tijdig worden gesignaleerd
en het proces daarop (indien nodig) worden bijgestuurd.
Risico:
Beheersmaatregel:

Risico:
Beheersmaatregel:

Toetsing van het windpark op sectorale aspecten leidt tot belemmeringen (bijvoorbeeld het aspect van de defensieradar of ecologie).
Vooroverleg met betrokken partijen moet vroegtijdig inzicht geven
in mogelijkheden en belemmeringen. Dit overleg moet plaatsvinden
voordat het wettelijke artikel 3.1.1. vooroverleg plaatsvindt (dit is
zowel verplicht bij bestemmingsplan als omgevingsvergunning voor
afwijken).

Risico:
Beheersmaatregel:

Negatief toetsingsadvies Commissie m.e.r.
Indien een windpark (vanaf 3 windturbines) ruimtelijk mogelijk
worden gemaakt met een omgevingsvergunning voor afwijken van
het bestemmingsplan, ligt het voor de hand om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Indien uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat een
projectMER nodig is, of een projectMER wordt direct vrijwillig uitgevoerd, dan rijst de vraag of de Commissie voor de m.e.r. wordt ingeschakeld. Voor een projectMER geldt dat een inschakeling in de
NRD-fase te allen tijde vrijwillig plaatsvindt. Inschakeling in de toetsingsfase is alleen verplicht indien sprake is van een uitgebreide
m.e.r.-procedure (dat is het geval als voor het project tevens een
Passende Beoordeling moet worden opgesteld op grond van de Wet
natuurbescherming).
Indien toetsing door de Commissie voor de m.e.r. leidt tot een negatief toetsingsadvies kan worden gekozen voor het opstelling van
een aanvulling op het MER die aan de definitieve vergunning wordt
toegevoegd (al dan niet voorzien van een aanvullend toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.).

Risico:

Verschil in toewijzingsbeleid WSHD en RVB/RWS leidt tot een project met twee ontwikkelaars.
Gemeente communiceert over het onderzoeksgebied (met dit haalbaarheidsonderzoek). WSHD en RVB/RWS moeten zelf met hun
plannen naar de gemeente komen. Als beide plannen niet verenigbaar zijn kan gemeente hen vragen om een gemeenschappelijk plan
op te stellen. Als dat niet slaagt kan gemeente kiezen voor het plan
waarmee zij het beste aan haar doelstellingen kan voldoen en het
zoekgebied daarop aanpassen.

Beheersmaatregel:
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Ontbreken lokaal draagvlak bij inwoners van de gemeente Westvoorne
Door tijdig en duidelijk te communiceren blijven zij goed betrokken
bij de voortgang van het proces. Ook worden zij op deze wijze op de
hoogte gehouden van de inhoudelijke stand van zaken en de eventuele knelpunten waarover de gemeente(raad) beslissingen neemt.
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6.4

Investeringsmogelijkheden gemeente Westvoorne
Omdat uit Hoofdstuk 4 is gebleken dat de gemeente Westvoorne zelf geen grondeigenaar is binnen het onderzoeksgebied zijn de investeringsmogelijkheden voor de
gemeente beperkt. Mocht zich toch de mogelijkheid voordoen voor de gemeente
om in het windpark te investeren dan wordt dit echter ook afgeraden. Het ligt niet
voor de hand om als gemeente risicodragend te investeren in een ontwikkeling
waar de markt volledig zelf financiering voor kan verkrijgen. Er zijn alsnog mogelijkheden voor directe revenuen voor de gemeente in de vorm van bouwleges en vergoeding van plankosten. Indirect kunnen inwoners en bedrijven van gemeente
Westvoorne profiteren als voor het project een regeling voor financiële participatie
wordt uitgewerkt. Gemeente heeft de positie om daarop te sturen omdat afspraken
daarover uiteindelijk moeten worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst
tussen gemeente.

Er zijn diverse vormen voor financiële participatie mogelijk. Zo kunnen inwoners individueel
deelnemen in de vorm van een obligatielening. Ook zou een energiecoöperatie of gebiedscooperatie kunnen worden opgericht die ofwel mede-eigenaar wordt ofwel op een andere wijze
deelt in de opbrengsten van het windpark.
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Hoofdstuk 7 Conclusies
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7.1

Afweging van opstellingsvarianten
De aanwezigheid van erkende natuurgebieden, intensieve recreatie en zware industrie in de nabijheid van het zoekgebied maken het tot een uitdagende locatie voor
de ontwikkeling van een windproject. Desondanks zijn er vanuit de technisch-ruimtelijke analyse mogelijkheden voor het ontwikkelen van een windpark met een vermogen van tussen de 10 MW en 25 MW. Kortom, het doel van 9 MW ligt binnen
handbereik.
In hoofdstuk 3 werd geconcludeerd dat het raadzaam is om buiten de aangewezen
beschermde natuurgebieden te blijven. Voor de opstellingsvarianten A, E, F en H
geldt dat er geen sprake is van overlap met natuurgebieden. Het ligt vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid voor de hand om deze varianten, al dan niet in gewijzigde
vorm, nader te beschouwen.
Vanuit landschappelijk perspectief op macroniveau vormt elke variant een markante overgang tussen het noordelijke industriegebied en het zuidelijke kustgebied,
waarmee redelijk kan worden aangesloten op windpark Slufterdam. Op microniveau blijkt het lastiger een goed landschappelijk verhaal te vertellen. Vanwege de
beperkte ‘schuifruimte’ in het gebied zijn overtuigende opstellingen met meer dan
twee turbines lastig te realiseren. In variant E is een ‘knik’ in de lijnopstelling niet te
voorkomen en de turbines aan of in het Oostvoornse meer van variant F, G en H
zullen ongetwijfeld op weerstand kunnen rekenen van recreatieve gebruikers van
het gebied.
Bij de uiteindelijke keuze voor een opstellingsvariant zal zo goed mogelijk rekening
moeten worden gehouden met de spelende belangen: inwoners, natuur, recreatie
en de opwek van duurzame energie. Op grond van deze belangen lijken opstellingsvariant E, F of H momenteel de beste balans tussen voor- en nadelen te bieden.
Echter; de keuze voor een windturbineopstelling zal pas in een later stadium door
samenwerking tussen de gemeente en projectontwikkelaar(s) worden gemaakt.

7.2

Ruimtelijk instrumentarium
Alleen in opstellingsvariant F en H worden uitsluitend turbines geprojecteerd op het
grondgebied van het Waterschap Hollandse Delta. Voor alle andere varianten geldt
dat er ook windturbines komen op het grondgebied van de Staat (RVB/RWS). In
paragraaf 6.1.2 wordt beschreven dat dit mogelijk leidt tot een situatie waarbij het
windproject twee ontwikkelaars kent. Indien het wenselijk is dat deze situatie met
zekerheid wordt voorkomen dan kan de voorkeur aan opstellingsvariant F of H gegeven worden.
Via de bestuursovereenkomst heeft Gedeputeerde Staten haar bevoegd gezag voor
het verlenen van de omgevingsvergunning overgedragen aan de gemeente Westvoorne. Naar ons oordeel is de ‘omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan’ (zie paragraaf 6.2.2.2) de meest geëigende weg: hiermee wordt de
snelste procedure doorlopen.
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