
Bijlage 8 verwijzing Criteria bijlage III van EU-richtlijn 2011/92/EU art.4 lid.3 

Criteria Aanmeldnotitie 

1. Kenmerken van het project

 Bij de kenmerken van het project moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

- De omvang van het project
Paragraaf 3.3 geeft de aard en omvang van het 

project weer 

- De cumulatie met andere projecten

Paragraaf 3.3 geeft andere windprojecten in de 

omgeving weer. Per thema is in hoofdstuk 4, waar 

relevant cumulatie beschouwd. 

- Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen - 

- De productie van afvalstoffen Zie paragraaf 4.8 

- Verontreiniging en hinder Zie paragraaf 4.2 en 4.8 (en bijlage 1) 

- Risico van ongevallen Zie paragraaf 4.5 (en bijlage 4) 

2. Plaats van het project

 Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten 

 van invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

- Het bestaand grondgebruik Zie paragraaf 3.2 en 4.11.2 

- De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het

regeneratievermogen van de natuurlijke

hulpbronnen van het gebied

Zie m.n paragraaf 4.4 (natuur) 

- Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu,

met in het bijzonder aandacht voor de volgende

typen gebieden:

Zie m.n. paragraaf 4.4 (natuur) 

a. Wetlands n.v.t

b. Kustgebieden n.v.t

c. Berg- en bosgebieden n.v.t

d. Reservaten en natuurparken Zie paragraaf 4.4 

e. Gebieden die in de wetgeving van lidstaten

zijn aangeduid of door die wetgeving

beschermd worden

Zie paragraaf 4.4 

f. Gebieden waarin de bij communautaire

wetgeving vastgestelde normen over

milieukwaliteit reeds worden overschreden

n.v.t

g. Gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid n.v.t

h. Landschappen van historisch, cultureel of

archeologisch belang
Zie paragraaf 4.7 en bijlage 6 

3. Kenmerken van het potentiele effect

 Bij de potentiele aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de 

 criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: 

- Het bereik van het effect (geografische zone en

grootte van de getroffen bevolking)

Zie hoofdstuk 4 (m.n paragraaf 4.2 en 4.3 t.a.v. 

hinder voor de bevolking) 

- Het grensoverschrijdende karakter van het

effect
n.v.t

- De waarschijnlijkheid van het effect Zie de afzonderlijk beoordelingen per thema onder 
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hoofdstuk 4 

- De duur, frequentie en de omkeerbaarheid van

het effect

Zie de afzonderlijk beoordelingen per thema onder 

hoofdstuk 4 


