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1 Toelichting op vergunningaanvraag  
 

1.1 Inleiding  

Deze aanvraag heeft betrekking op Burgerwindpark A2 Lage Rooijen (hierna: BWP A2 Lage 

Rooijen). Het te ontwikkelen windpark is een initiatief van Energiecoöperatie Bommelerwaar en 

Green Trust Consultancy (hierna: de initiatiefnemers) in de gemeente Maasdriel. De 

initiatiefnemers zijn beiden eigenaar van de windpark entiteit Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 

BV en aanvrager van deze vergunning. Het project is een lokaal initiatief met als doel een 

bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsopgave op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit 

document dient als toelichting bij de vergunningaanvraag van dit windpark.  

1.2 Situatieschets en locatiebeschrijving windpark  

Het te ontwikkelen windpark bestaat uit drie windturbines en ligt in de gemeente Maasdriel ten 

zuiden van de Drielse Veldweg (Velddriel), ten oosten van de Rijksweg A2 (zie afbeelding 1) en 

ten noorden van de Hoenzadrielsedijk. De 3 windturbines (incl. voorzieningen) zijn gesitueerd 

op meerdere percelen. Het windpark levert met een vermogen van 9 tot 14,7 megawatt (MW), 

uitgaande van een opgesteld vermogen van 3 tot maximaal 4,7 MW per windturbine en 

afhankelijk van het type turbines, circa 30.000-40.000 MWh per jaar op. Dit is genoeg 

windenergie om circa 10.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit, dit is (bijna) 100% van 

het totaal aantal huishoudens binnen de gemeente Maasdriel.  

 

 

          Afbeelding 1: Windturbinelocaties Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 
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1.3 De vergunningaanvraag 

De initiatiefnemers vragen een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van een ‘overig 

bouwwerk bouwen’ (drie windturbines) inclusief bijbehorende voorzieningen (waaronder de 

kraanplaatsen), een ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’ (inkoopstation), het aanleggen van het 

interne kabeltracé, toegangswegen, kraanplaatsen, de slootomleiding nabij WT1 en 

graafwerkzaamheden voor watercompensatie vanwege de toename van de verharde oppervlakte 

t.b.v. de watervergunning (‘werk of werkzaamheden uitvoeren’), de in- en uitritten naar de 

windturbines (‘uitwegen’) en voor het oprichten en in werking hebben van een OBM-plichtige 

activiteit. Op het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning(en) wordt een aantal keren 

verwezen naar dit document (‘Toelichting’) als aanvulling, toelichting of beschrijving van de 

gevraagde gegevens. De omgevingsvergunning wordt door de initiatiefnemers tijdelijk 

aangevraagd voor een termijn van 30 jaar (geldend vanaf onherroepelijkheid van het 

bestemmingsplan) op basis van artikel art. 2.23a, lid 1 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). De volgende onderdelen worden in het kader van de (Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht) Wabo aangevraagd:  

 

• Onderdeel Overig bouwwerk bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo); 

• Bijbehorend bouwwerk bouwen (inkoopstation) 

• Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) (artikel 2.1, lid 1 onder i Wabo); 

• Werk of werkzaamheden uitvoeren (aanlegvergunning) (artikel 2.1, lid 1 onder b Wabo) 

• Uitwegvergunning (artikel 2.2, lid 1 onder e Wabo).  

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij brief van 4 februari 2020 besloten af te zien 

van haar bevoegdheid om te beslissen over Burgerwindpark A2 Lage Rooijen, zij gaf daarbij aan: 

"Aangezien u reeds bezig bent met de planologische procedure, u heeft aangegeven de 

coördinatieregeling te willen toepassen én de procedure voor belanghebbenden inzichtelijker 

wordt wanneer ze zoveel mogelijk met één bevoegd gezag te maken hebben, verwachten wij 

geen versnelling of andere aanmerkelijke voordelen als wij een deel van de besluitvorming, de 

vergunningen, op ons nemen". De gemeente Maasdriel is hierdoor het bevoegd gezag en zal de 

besluitvorming over het burgerwindpark, voor zo ver bijdragend aan versnelling van de 

procedure (in ieder geval bestemmingsplan en omgevingsvergunning), gecoördineerd 

voorbereiden. 

De coördinatieregeling, als bedoeld in afdeling 3.6 van de Wro, is van toepassing 

verklaard op dit initiatief. De gemeenteraad van Maasdriel heeft hier op 16 april 2020 over 

besloten. Door deze coördinatie worden verschillende besluiten die met elkaar samenhangen 

gelijktijdig in procedure gebracht en worden daarover gegeven zienswijzen en ingestelde 

beroepen gelijktijdig afgehandeld. Hierdoor is er geen bezwaarprocedure bij het bevoegd bgezag 

en beroepsprocedure bij de rechtbank, maar alleen rechtstreeks beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State (RvS). Wel kunnen tegen de ontwerpbesluiten door 

eenieder zienswijzen worden ingediend. Tevens is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing 

op dit windpark. Het betreft namelijk een aanvraag voor een productie-installatie met een 

capaciteit van meer dan 5 MW als bedoeld in artikel 9e van de Elektriciteitswet.  

1.4 Bandbreedte afmetingen windturbines  

Omdat de initiatiefnemers zich bij de aanvraag van de vergunning nog niet willen vastleggen op 

een specifiek windturbinetype wordt met instemming van het bevoegd gezag een 

omgevingsaanvraag voorbereid voor de activiteit ‘bouwen’ voor een windturbinetype met 
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algemene kenmerken, waarbij een bandbreedte/marge aangehouden wordt voor de ashoogte 

en rotordiameters, alsmede ook voor de fundering van de windturbines.  

1.5 Overige vergunningen en bestemmingsplan  

De vergunningaanvraag is in strijd met het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Herziening 

2016’. Er wordt echter gelijktijdig een nieuw bestemmingsplan voorbereid dat het windpark 

mogelijk zal maken. Aangezien de procedure gecoördineerd wordt zal er sprake zijn van een 

nieuw bestemmingsplan die van kracht zal zijn op het moment van het nemen van het 

(ontwerp)besluit voor deze omgevingsvergunningaanvraag.  

Voor de bouw en exploitatie van het windpark zijn ook andere vergunningen nodig. Dit betreft 

de volgende vergunningen:  

• Wnb-soorten (ontheffing) in het kader van de Wet natuurbescherming. Het bevoegd 

gezag is de provincie Gelderland. Deze is voorafgaand aan deze vergunningaanvraag 

aangevraagd op 11-06-2020. Hiermee is de aanhaakplicht komen te vervallen. De 

ontvangstbevestiging en aanvraag zijn als bijlagen toegevoegd (bijlagen 8A en 8B).  

• Een aanvraag voor een Watervergunning voor het uitvoeren van werk in de nabijheid van 

de waterkering, dempen en omleggen van een B-watergang, aanleg van kabels onder 

watergangen, aanleg van duikers in watergangen en compensatie van hemelwaterafvoer 

door toename van het verhard oppervlak. Het bevoegd gezag is Waterschap Rivierenland. 

Deze vergunning wordt later aangevraagd.    

• Defensie heeft op 03-06-2020 een verklaring van geen bezwaar afgegeven i.v.m. radar.   

• Melding Activiteitenbesluit, artikel 1.10, lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

Overige benodigde vergunningen zullen later worden aangevraagd. Te denken valt aan de 

netaansluiting naar onderstation Zaltbommel of de APV-vergunning voor het hebben van kabels 

in openbaar gebied, niet zijnde een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten.  

1.6 Coördinaten, kadastrale gegevens en eigendom  

Het windpark betreft drie windturbines en een inkoopstation (inclusief bijbehorende 

voorzieningen) ten behoeve van opwekken elektriciteit doormiddel van windenergie. Hieronder 

staan de coördinaten van de drie windturbines en de kadastrale gegevens waarop de 

windturbines, kraanplaatsen en het inkoopstation gesitueerd staan. In bijlage 1 

(Situatietekening windpark) staat de situatietekening van het windpark inclusief de permanente 

kraanplaatsen, maximale fundering en het kabeltracé. Tevens staat hier de maximale 

wiekoverslag op aangegeven.  

 

Object X-coördinaat Y-coördinaat Kadastrale gegevens 

WT 1 148,743 417,706 MDL01P 00671, MDL01P 00773 

WT 2 149,134 417,649 MDL01P 00113, MDL01P 00672 

WT 3 149,533 417,567 MDL01P 00682, MDL01P 00683 

Inkoopstation n.v.t. n.v.t.  MDL01P 00773 

Tabel 1: Kadastrale gegevens windturbines en inkoopstation 

*WT = windturbine  

 

Met alle grondeigenaren van de percelen, waarop een kraanplaats of windturbine staat 

gesitueerd, is overeenstemming bereikt over het gebruik van de gronden ten behoeve van de 

bouw en exploitatie van een windpark zoals in deze aanvraag is beschreven. 
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2 Omgevingsvergunning - Onderdeel bouwen  

2.1 Windturbines: onderdelen 

Een windturbine is een serieproduct. Het ontwerp en de fabricage zijn gecertificeerd conform de 

internationale ontwerpnorm voor windturbines (IEC 61400 norm). De belangrijkste onderdelen 

van de windturbine zijn als volgt:  

• de rotorbladen 

• het fundament 

• de gondel/generator  

• de mast/toren 

 

 

Afbeelding 2: Algemeen aanzicht windturbines 

 

De hoofdonderdelen van de windturbine worden hieronder toegelicht: 

• Drie rotorbladen die met de klok mee draaien; 

• De gondel met generator die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd 

wordt; Veel windturbinetypes hebben een tandwielkast (gearbox). Deze tandwielkast 

werkt als een versnellingsbak waarmee de rotatiesnelheid wordt ermee vergroot. 

Daarnaast komt ook de direct aangedreven generator (direct-drive of gearless 

windturbine) steeds vaker voor.  

• De generator voor het omzetten van de draaiing van de rotorbladen in elektriciteit; 

• De hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn; 
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• De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een gewenst spanningsniveau. 

De elektriciteitskabel leidt de opgewekte stroom naar een inkoopstation; 

• Bladadapters, verbinden de rotorbladen met de hub waarmee de hoek van het rotorblad 

kan worden aangepast aan de heersende windomstandigheden; 

• Het fundatieblok bestaat uit gewapend beton en wordt onderheid met palen; 

• De mast waarop de gondel wordt geplaatst zal rond en conisch-vormig zijn.  

 

In de bijlage staan tekeningen van de indicatieve contouren gondelhuisaanzichten, voor- en 

zijaanzichten en een indicatief ontwerp van de maximale fundering (bijlagen 4A, 4B en 4C).   

2.2 Materiaal en kleursamenstelling 

 

Kleursamenstelling 

De windturbines zullen lichtgrijs/’offwhite’ van kleur worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld RAL 

7035. Zodra het definitieve turbinetype bekend is, zal het RAL-kleurnummer en overige 

definitieve bouwgerelateerde eigenschappen gemeld worden aan het bevoegd gezag. 

 

Materiaal mast/toren 

Vrijwel alle masten bestaan uit een gesloten metalen cilinder. Daarnaast bestaat de mogelijk te 

kiezen voor een betonnen mast, of een hybride vorm). Zodra het definitieve turbinetype bekend 

is, zal het definitieve type materiaal en de overige definitieve bouwgerelateerde eigenschappen 

gemeld worden aan het bevoegd gezag. 

 

Gondel en rotorbladen 

De gondel en rotorbladen zijn hoofdzakelijk van metaal en kunststof (zoals epoxyhars of 

glasvezel). Zodra het definitieve turbinetype bekend is, zal het definitieve type materiaal en de 

overige definitieve bouwgerelateerde eigenschappen gemeld worden aan het bevoegd gezag. 

2.3 Bandbreedte afmetingen windturbines 

Omdat de initiatiefnemers zich bij de aanvraag van de vergunning nog niet willen vastleggen op 

een specifiek windturbinetype wordt met instemming van het bevoegd gezag een 

omgevingsaanvraag voorbereid voor de activiteit ‘bouwen’ voor een windturbinetype met 

algemene kenmerken, waarbij een bandbreedte aangehouden wordt voor de ashoogte en 

rotordiameter. Deze bandbreedte is als bandbreedte genomen voor de milieuonderzoeken. Dat 

wil zeggen dat de minimale en maximale milieueffecten voor mogelijke windturbine binnen de 

bandbreedte is onderzocht. Deze bandbreedte vormt tevens de basis voor de 

omgevingsvergunningaanvraag voor afwijken van het bestemmingsplan. Met deze bandbreedte 

worden windturbines mogelijk gemaakt die kunnen voldoen aan alle milieueisen en die tevens 

economisch uitvoerbaar zijn. Uiteindelijk zal gekozen worden voor één windturbinetype met 

dezelfde dimensies. Als bijlage zijn de voor- en zijaanzichten van de minimale en maximale 

dimensies opgenomen.   

 

Windturbine Minimaal Maximaal 

Ashoogte 120 meter 150 meter 

Rotordiameter 117 meter 150 meter 

Tiphoogte  178,5 meter 220 meter 

Tabel 2: Bandbreedte afmetingen windturbines 
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2.4 Mogelijke windturbinetypes  

Hieronder staat de lijst met een aantal mogelijke windturbinetypes voor het windpark die passen 

binnen de bandbreedte. Er is ook een mogelijkheid voor andere windturbinetypes conform de 

bandbreedte aangezien de ontwikkelingen bij de windturbinefabrikanten niet stil staan.  

 

Fabrikant Type Ashoogte Rotordiameter 

Vestas Vestas V150-4.2 max. 145  150 

Enercon Enercon E-147 EP5 max. 146,5 147 

Siemens Siemens SWT-DD-142 max. 149  142 

General Electric GE 3.4-137 max. 150 137 

Vestas Vestas V136-3.45 max. 150 136 

Vestas Vestas V136-4.2 max. 150 136 

Siemens Siemens SWT-DD-130 max. 150 130 

General Electric GE 3.2-130 max. 150 130 

Vestas Vestas V126-3.3 max. 150 126 

Vestas Vestas V117-3.6 max. 150 117 

Nordex Nordex N149-4.0-4.5 max. 145,5 149 

Senvion Senvion 3.4M140  max. 150 140 

Siemens Gamesa SG 5.0-145 max. 147,5 145 

Nordex  AW148-3.0MW max. 146 148 

Enercon E138 EP3 4.2MW max. 150 138 

Enercon  E-126 EP3 4.0MW max. 150 126 

Lagerwey  L147-4.3MW max. 146,5 147 

Lagerwey  L136-4.0-4.5MW max. 150 136 

    Tabel 3: Een aantal mogelijke windturbinetypes binnen de bandbreedte  

2.4 Inhoud en vloeroppervlak windturbine en onderdelen 

In het aanvraagformulier voor de omgevingsvergunning wordt gevraagd om de bruto 

vloeroppervlakte en de inhoud van het bouwwerk en de oppervlakte van het bebouwd terrein. 

Hieronder staat het een uitgebreider overzicht en uitleg erbij. Omdat dit een omgevingsaanvraag 

betreft voor de activiteit ‘bouwen’ voor een windturbinetype met algemene kenmerken wordt 

hier uitgegaan van de maximale afmetingen.  

 

Bruto vloeroppervlak: Mastvoet 

Het bruto vloeroppervlak is hier geïnterpreteerd als het bruto oppervlak van de fundering. De 

maximale diameter van de fundering is 26 meter. De maximale oppervlakte van de mastvoet is 

hiermee 531 m2 per windturbine. In het aanvraagformulier staat derhalve een oppervlakte van 

1.593 m2 ingevuld voor de drie windturbines tezamen. De oppervlakte van de mastvoet zelf is 

aanzienlijk kleiner, met een diameter van ca. 4-8 meter (afhankelijk van het windturbinetype).  

 

Totale bruto inhoud bouwwerken: Mast en gondel 

De bruto inhoud van het bouwwerk wordt hier geïnterpreteerd als de inhoud van de mast/toren 

en de gondel tezamen. De binnenkant van de mast heeft een straal van gemiddeld 4,5 meter en 

de maximale ashoogte is 150 meter. Hierbij is aangenomen dat het om een cilindervormige 

constructie gaat, terwijl de turbines in werkelijkheid een conische vorm hebben (de diameter 

van de mast is op ashoogte/gondelhoogte kleiner dan op funderingshoogte). Uitgaande van een 
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cilindervorm is de bruto inhoud van de mast 2.385 m3. Dit betekent voor de drie windturbines 

tezamen 7.155 m3. De afmetingen van de gondel zijn maximaal 15x10x10 (L x B x H). De inhoud 

van de gondel is daarmee maximaal 1.500 m3. Dit betekent voor de drie windturbine tezamen 

4.500 m3.  

 

De totale bruto inhoud van het windpark is hiermee 7.155 + 4.500 = 11.655 m3. Op het 

aanvraagformulier staat derhalve een inhoud van 11.655 m3 ingevuld. Dit is echter een 

overschatting van de inhoud. De daadwerkelijke specificaties van de windturbines wordt na de 

windturbinekeuze aan het bevoegd gezag vermeldt.  

 

Totaaloppervlakte bebouwd terrein: Fundering 

Het oppervlak voor bebouwd terrein wordt hier geïnterpreteerd als het oppervlak van het 

fundament. De fundering wordt aangevraagd op de maximale dimensie. De grootte van de 

fundering is namelijk afhankelijk van het type windturbine dat wordt gekozen. De maximale 

funderingsdiameter is 26 meter. Daarmee is het oppervlakte 531 m2 per fundering. Voor de drie 

funderingen geldt hiermee een totaaloppervlakte bebouwd terrein van ca. 1.593 m2 (zie Bijlage 

4C - Principe ontwerp fundering).  

 

Kraanplaatsen 

Kraanplaatsen voor de windturbines hebben een afmeting van ca. 25 x 43 meter in de 

permanente situatie, oftewel een oppervlakte van ca. 1075 m2. De afmetingen van de 

kraanplaats bij WT1 zijn iets afwijkend, maar qua oppervlakte nagenoeg gelijk aan de 

kraanplaatsen van WT2 en WT3. De oppervlakte van de kraanplaatsen voor het gehele windpark 

zijn ca. 3.225 m2. Ook voor de kraanplaats geldt dat na de definitieve windturbinekeuze de 

daadwerkelijke afmetingen voor de kraanplaatsen zullen worden vastgesteld (zie ‘Bijlage 1 - 

Situatietekening (permanent)’, ‘Bijlage 3A - Detailtekening WT1’, ‘Bijlage 3B - Detailtekening 

WT2’ en ‘Bijlage 3C - Detailtekening WT3’).   

2.5 Fundering 

De fundering heeft een maximale diameter van 26. De maximale funderingshoogte is 3 meter 

boven maaiveld. Afbeelding 3 toont het principeontwerp van de fundering (zie ook Bijlage 4C - 

Principeontwerp fundering). Voorafgaand aan de bouw zal detailengineering van de fundering 

plaatsvinden, op basis van sonderingen. Nadat de definitieve windturbinekeuze is gemaakt zal 

bevoegd gezag geïnformeerd worden over het daadwerkelijke funderingsontwerp.  

 

 
 

      Afbeelding 3: Principeontwerp fundering voor windturbine 
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3 Bijbehorend bouwwerk bouwen (inkoopstation) 
 

3.1 Inkoopstation  

Direct ten noorden van de kraanplaats van WT1 zal een inkoopstation worden gerealiseerd. In 

bijlage 1 en bijlage 3A wordt de exacte locatie van het inkoopstation weergegeven. Het 

inkoopstation is de ruimte waarin de stroomvoorziening van het windpark wordt ondergebracht. 

Het bouwwerk is bedoeld voor het onderbrengen van schakel en meetapparatuur ten behoeve 

van het transport van elektriciteit van de interne parkbekabeling van het windturbinepark naar 

het externe landelijke elektriciteitsnet. In het inkoopstation wordt de hoeveelheid opgewekte 

elektriciteit gemeten. Het controlegebouw is onderkelderd, om de invoer van de spanningskabels 

uit het windpark ondergronds mogelijk te maken. Onder het inkoopstation bevindt zich eveneens 

een kelder/opvangbak. 

 

De indicatieve afmetingen en detailtekening van het inkoopstation zijn te vinden in bijlage 5. 

Het inkoopstation bestaat uit een (prefab) veldhuis en toebehoren. Het inkoopstation bestaat uit 

de volgende materialen: metaal, staal, beton met grind of beton. Binnen het inkoopstation 

bevinden zich ook de meet- en schakelapparatuur. Het inkoopstation heeft toegangsdeuren en 

is beton grijs, verzinkt staal of beton gekleurd. Het veldhuisje/inkoopstation zal een maximaal 

oppervlakte hebben van 9 x 4 meter en maximaal 4 meter hoog worden. Het inkoopstation krijgt 

hiermee een oppervlakte van circa 36 m2 (en hoger dan 3 meter) en is daarmee niet 

vergunningsvrij op basis van artikel 2, lid 18 sub a van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor). Onderstaande afbeelding toont het principeontwerp van het inkoopstation.  

 

 

      Afbeelding 4: Principeontwerp inkoopstation 

 

De locatie van het inkoopstation bevindt zich buiten de kernzone (dubbelbestemming 

'Waterstaat - Waterkering') en de beschermingszone van de dijk (gebiedsaanduiding 

'vrijwaringszone - dijk 1') zoals in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ staat aangegeven.  

3.2 Gebruik windturbines en inkoopstation  

De drie windturbines worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking doormiddel van windenergie. 

En valt onder de categorie ‘overige gebruiksfuncties’. De windturbines en het inkoopstation zijn 

niet bestemd voor (vast) verblijf van personen en betreft een onbemande installatie. De 

windturbines en het inkoopstation zijn wel toegankelijk voor onderhoud, inspectie en reparatie.   
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4 Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)  

4.1 Inleiding  

De Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) heeft betrekking op de in artikel 2.1, lid 

1, onder i (Wabo) in samenhang met artikel 2.2a, lid 1, onder a van het Besluit omgevingsrecht 

(Bor) bedoelde categorie van activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. 

Het betreft in dit geval de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark (categorie 

22.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, kolom 1). In dit 

hoofdstuk wordt de betreffende aanvraag gedaan gebaseerd op basis van de wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht artikel 2.1 lid 1 onder e toegelicht. Dit betreft het oprichten en in 

werking hebben van een inrichting, zijnde het windpark. 

 

 

 

4.2 Omschrijving inrichting 

De aanvraag betreft een vergunning voor een inrichting bestaande uit 3 windturbines, 

kraanplaatsen en bijbehorende voorzieningen (waaronder kabels). De omgevingsvergunning 

wordt door de initiatiefnemers tijdelijk aangevraagd voor een termijn van 30 jaar (geldend vanaf 

onherroepelijkheid van het bestemmingsplan) op basis van artikel art. 2.23a, lid 1 Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De 3 windturbines zetten de energie uit wind via een 

generator om in elektriciteit. Hiervoor worden geen grond- of hulpstoffen gebruikt. Het opgesteld 

vermogen zal liggen tussen 3 tot 4,9 MegaWatt (MW) per windturbine. Het totaal opgestelde 

vermogen zal hiermee liggen tussen de 9 en 14,7 MW. 

 

Voor de omgevingsvergunningaanvraag liggen verschillende onderzoeken ten grondslag 

waarnaar wordt verwezen (zoals het geluids- en slagschaduwonderzoek). De onderzoeken tonen 

de maximale effecten op de omgeving aan die passen binnen de bandbreedte. Voor de specifieke 

gegevens voor de windturbines wordt verwezen naar hoofdstuk 2 (Onderdeel bouwen). 
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4.3 Bedrijfstijden windturbines 

In principe kunnen windturbines bij voldoende windsnelheid, 24 uur per dag en 7 dagen per 

week in bedrijf zijn. Windturbines gaan echter in en uit bedrijf bij bepaalde windsnelheden. Bij 

welke windsnelheid dit gebeurt verschilt per windturbinetype. De windsnelheid op ashoogte is 

hierbij bepalend. De minimale en maximale cut-in en cut-out windsnelheden zijn de 

windsnelheden waarbij de windturbine begint te draaien respectievelijk waarbij de windturbine 

om veiligheidsredenen wordt gestopt. Na de keuze van het windturbinetype, worden de exacte 

cut-in en cut-out windsnelheden meegestuurd in het windturbinecertificaat.  

 

Tevens zal er onderhoud en controle aan de windturbines plaatsvinden, waarbij de windturbines 

worden stilgezet. Daarnaast kan er ook sprake zijn van (aanvullende) stilstandsmaatregelen in 

het geval er bijvoorbeeld sprake is van een normoverschrijding van slagschaduw/geluidsoverlast 

of als het gaat om het aantal vleermuizenslachtoffers te beperken. 

4.4 Bestemming  

De activiteit is strijdig met het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied herziening 2016". 

Gelijktijdig aan deze procedure wordt het bestemmingsplan “Burgerwindpark A2 Lage Rooijen" 

voorbereidt die de activiteit mogelijk zal maken (gecoördineerde procedure).  

4.5 Omgeving van de inrichting  

Het windpark is gesitueerd in het buitengebied van de gemeente Maasdriel. Het plangebied en 

de omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door agrarisch gebied met boomgaarden, 

met o.a. appels en peren, maïsakkers en enkele graslanden  

4.6 Toekomstige ontwikkelingen 

Er worden volgens de initiatiefnemers geen toekomstige ontwikkelingen verwacht in de 

omgeving die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu. 

4.7 Mer-(beoordelings)plicht 

In onderdeel C en D van het Besluit m.e.r. worden de activiteiten genoemd waarvoor een m.e.r. 

of een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor windparken met meer dan 20 windturbines geldt 

direct een m.e.r.-plicht. Voor windparken geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht vanaf een 

gezamenlijk opgesteld vermogen van 15 MW of een park dat bestaat uit 10 windturbines of 

meer. Voor deze activiteiten geldt dat beoordeeld moet worden of belangrijke nadelige effecten 

kunnen worden uitgesloten. Voor het betreffende windpark worden de drempelwaarden in kolom 

2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage niet overschreden. 

 

Het windpark valt namelijk (alleen) onder de D 22.2 lid 1 onder a kolom 1 omdat het gaat om 

een windpark met een vermogen minder dan 15 MW. Windparken die onder deze drempelwaarde 

vallen, zoals het betreffende windpark, zijn niet m.e.r-(beoordelings)plichtig, maar ook voor 

deze windparken moet getoetst worden of belangrijke negatieve effecten kunnen worden 

uitgesloten. Hiervoor is een ‘Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ opgesteld (zie 

bijlagen 6 en 6 A-H). Op basis van de aanmeldingsnotitie voor een m.e.r.-beoordeling kan 

aangetoond worden dat er geen sprake is van significante milieueffecten op de omgeving als 

gevolg van de realisatie en exploitatie van het windpark. Eventuele effecten vallen binnen de 

geldende normen. Op 09-06-2020 heeft het college van Maasdriel een m.e.r.-beoordelingsbesluit 

genomen. Hierbij is ingestemd met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ten behoeve 
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van het windpark en heeft besloten dat er geen planMER hoeft worden opgesteld en er geen 

m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden. 

4.8 Bodem 

Effecten op de bodem kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij het lekken van gevaarlijke stoffen in de 

bodem of bij het ontgraven van verontreinigde grond bij de aanlegwerkzaamheden. In de turbine 

worden geen gevaarlijke (afval)stoffen opgeslagen of geproduceerd. Er zullen alleen kleine 

hoeveelheden stoffen aanwezig zijn (smeermiddelen, oliën) voor het normaal functioneren van 

de turbineonderdelen. De installaties en stoffen bevinden zich in de gondel van de windturbine. 

In geval de olie in de installaties in de gondel onverhoopt vrij mocht komen, wordt deze in de 

gondel opgevangen. Deze heeft voldoende capaciteit voor de totale hoeveelheid 

olie/smeermiddel. Bovendien worden de installaties die smeerolie bevatten jaarlijks 

geïnspecteerd of vervangen. Het optreden van lekkage kan worden gesignaleerd omdat lekkage 

leidt tot storingen in het functioneren van de turbine. Een risico op bodemverontreiniging in de 

gebruiksfase is daarmee niet aan de orde. 

Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem 

terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen om zodoende een 

verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

(NRB) is in dit geval sprake van een ‘gesloten proces of bewerking’. Het uitgangspunt bij een 

gesloten proces is dat tijdens gangbare bedrijfsvoering de stof niet buiten de procesomhulling 

treedt. Het NRB schrijft voor verschillende bodembedreigende activiteiten specifieke combinaties 

van voorzieningen en maatregelen voor welke leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. In 

het geval van het windpark zal er sprake zijn van periodieke controle/toezicht. Middels 

incidentenmanagement zal een eventuele lekkage van de vloeistoffen worden opgeruimd. 

Personeel voor onderhoud/controle zal hierover worden ingelicht. Daarnaast is er aandacht voor 

(vloeistof)pompen en monsterpunten en vindt er regelmatig onderhoud plaats. Tevens zal er 

sprake zijn van een inspectiesysteem, algemene zorg en controle. 

4.9 Archeologie  

Voor het aspect archeologie geldt dat er met name voor het westelijk deel van het plangebied 

een hoge verwachtingswaarde geldt. Voor het voornemen zal een archeologisch booronderzoek 

worden uitgevoerd om de daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische waarden te bepalen 

en eventuele beheersmaatregelen (PvE) met de gemeente af te stemmen. Daarmee worden 

effecten op waardevolle objecten voorkomen. 

4.10 Brandveiligheid 

In elke gondel van de windturbines is een is een brandblusser met CO2 aanwezig tijdens 

onderhouds-, controle en reparatiewerkzaamheden. Deze wordt door betreffende personeel 

meegenomen. Ook is onderaan de mastvoet (binnenkant) een brandblusser aanwezig. Ook 

zullen er rookdetectors worden geïnstalleerd. 

4.11 Afvalstoffen en afvalwater 

Er is geen sprake van productie van afvalstoffen voor deze inrichting. Er is enkel een 

mogelijkheid dat restafval (niet gevaarlijke stoffen) ten tijde van onderhoud en reparatie kan 

ontstaan. Dit zal echter direct worden opgeruimd door het personeel (monteur). Ook zal er geen 

afvalwater worden geloosd vanuit de inrichting.  
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4.12 Lucht en geur 

Er worden geen stoffen naar de lucht uitgestoten tijdens de exploitatie van het windpark. De 

windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en 

zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en 

afbreken van de windturbine, maar binnen drie tot zes maanden draaien heeft een windturbine 

die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard. Verder is er geen sprake van geuremissie. 

4.13 Verkeer 

Het windpark heeft geen verkeersaantrekkende werking tijdens de gebruiksfase. Voor 

onderhoud, reparatie en controle zal personeel de windturbine bezoeken. Tijdens de 

bouwwerkzaamheden en aanleg van het windpark zal het verkeer ter plaatse wel tijdelijk 

aantrekken. Hiervoor zal een verkeers- en vervoersplan voor worden opgesteld. 

4.14 Wnb - Natuurgebieden  

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden om zonder vergunning 

activiteiten uit te voeren die effect kunnen hebben op het behoud van een Natura 2000-gebied. 

Op basis van de natuurtoets (Bijlage 6B - Natuurtoets + AERIUS) blijkt dat significant negatieve 

effecten op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden in de omgeving van het 

plangebied zijn uitgesloten. Dat geldt ook voor effecten als gevolg van stikstofdepositie.  

4.15 Wnb - Soorten  

De inrichting kan gevolgen hebben op de flora en fauna. Op basis van de resultaten uit de 

natuurtoets (Bijlage 6B - Natuurtoets + AERIUS) is een Wnb-soorten ontheffing aangevraagd 

voor de bescherming van soorten.  

 

Vogels 

De ontheffing is aangevraagd op grond van het beschermingsregime van artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn. Het gaat hier specifiek om ontheffing voor het overtreden van verbodsbepaling 

Artikel 3.1 lid 1, het opzettelijk doden van vogels voor de soorten zoals genoemd onderstaande 

tabel.  

 

 
 

Vleermuizen 

Het opzettelijk doden van de soorten genoemd in onderstaande tabel, betreft een overtreding 

van verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5 lid 1 van de Wet natuurbescherming en daarvoor 

is een ontheffing nodig aangezien de vleermuissoorten opgenomen zijn in Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn.  
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Initiatiefnemer heeft deze aanvraag gedaan voorafgaand aan onderhavige 

omgevingsvergunningaanvraag. Hiermee is de aanhaakplicht van deze ontheffing komen te 

vervallen. In de aanvraag wordt een stilstandsvoorziening voor vleermuizen voorgesteld. 

4.16 Geluid en trillingen  

 

Geluid 

Het windpark voldoet aan de normen voor geluid (zie bijlage ‘Bijlage 7A - Akoestisch- en 

slagschaduwrapport’). Op basis van een worst-case turbinetype geldt dat beperkt mitigatie nodig 

is om aan de norm te voldoen. Bij een turbinetype met een lager bronvermogen voor geluid is 

het eveneens mogelijk om zonder mitigerende maatregelen aan de normen te voldoen. 

Cumulatieve effecten met andere windparken is voor de aspecten geluid niet aan de orde gezien 

de grote afstanden. Cumulatie met andere geluidsbronnen (wegverkeer, vaarverkeer) is wel aan 

de orde. Op basis van een cumulatieve geluidsberekening geldt voor de meeste toetspunten 

geen of slechts een beperkt verschil ten opzichte van de huidige situatie. Op twee toetspunten 

geldt een toename van circa 5dB. Op basis van de methode Miedema zou de akoestische 

omgeving op deze toetspunten met één klasse verschuiven. 

 

Trillingen  

Voor trillingen geldt dat dit met name in de bouwfase van een windpark optreedt. Ten behoeve 

van de bouw zal een plan van aanpak en monitoringsplan worden opgesteld, ten einde de 

trillingen en de effecten daarvan te kunnen beheersen. Dit wordt in overleg met het Waterschap 

gedaan. Trillingen in de exploitatiefase beperken zich in de praktijk tot enkele tientallen meters 

en zijn daarmee niet van invloed op de kering. Dit zal in het kader van de vergunningverlening 

watervergunning echter nader worden bepaald. 

4.17  Slagschaduw en lichtschittering  

 

Slagschaduw  

Het windpark voldoet aan de normen voor slagschaduw (zie ‘Bijlage 7A - Akoestisch- en 

slagschaduwrapport’). Op basis van een worst-case turbinetype geldt dat beperkt mitigatie nodig 

is om aan de norm te voldoen. Bij een turbinetype met kleinere afmetingen is het eveneens 

mogelijk om zonder mitigerende maatregelen aan de normen te voldoen. 

 

Lichtschittering en lichthinder 

Er zal geen sprake zijn van lichthinder door lichtschittering. De windturbines zullen namelijk, 

ongeacht het type, allemaal worden voorzien van een anti-reflecterende coating. Vanwege 

luchtvaartveiligheid dient het windturbinepark van obstakelverlichting te worden voorzien, tenzij 

de luchtvaartveiligheid op andere wijze aantoonbaar, en met instemming van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport, geborgd kan worden. ’s Nachts zal er obstakelverlichting moeten 

worden gevoerd. Beide aspecten zijn op dit schaalniveau slechts (zeer) licht van invloed op de 

visuele rust. 

4.18 Energie 

Het energieverbruik van de onderdelen binnen de windturbine (zoals de besturingssystemen, 

schakelapparatuur, etc.) is een verwaarloosbare hoeveelheid ten opzichte van de energie die 
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wordt geproduceerd door de windturbines. Netto vindt er geen gebruik van energie plaats binnen 

de windturbine. 

4.19 Externe veiligheid  

 

Externe veiligheidsanalyse 

Voor het aspect externe veiligheid geldt dat externe veiligheidsrisico’s ten aanzien van 

bebouwing, infrastructuur (incl. buisleidingen en hoogspanning) en risicovolle objecten zijn 

uitgesloten (zie ‘Bijlage 7B - Externe veiligheidsanalyse’). Wel bestaat de kans dat een deel van 

de waterkering wordt geraakt bij falen van (een onderdeel van) een turbine. De kans dat dit 

optreedt en vervolgens tot een directe overstroming leidt is echter zeer beperkt. In het kader 

van de watervergunning zal dit nader worden afgestemd met het waterschap. 

 

Veiligheidscertificering (algemeen) 

Voor windturbines gelden strenge veiligheidseisen. Deze zijn vastgelegd in internationale 

normen en nationale voorschriften. Er zijn eisen aan de constructie en veiligheidseisen ten 

aanzien van de omgeving. 

 

Voor veiligheidseisen ten aanzien van de constructie, onderhoud, prestatie en netaansluiting 

bestaan verschillende normen. Bijna alle normen voor windturbines worden in Nederland 

overgenomen van mondiale normen. Windturbines in Nederland zijn gecertificeerd door een 

daarvoor geaccrediteerde instantie voor verschillende onderdelen. Het certificaat van de op te 

richten windturbine zal voor de start van de bouw aan het bevoegd gezag worden verstrekt. De 

windturbine voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de materialen voor wat betreft 

vermoeiing (zoals metaalmoeheid), vochtinwerking en corrosie om de levensduur te 

waarborgen. De veiligheidssystemen zijn zodanig ontworpen dat de windturbine in alle 

weersomstandigheden veilig kan functioneren. 

 

Noodvoorziening 

Windturbines zijn uitgevoerd met een remsysteem om ze stil te kunnen zetten bij noodsituaties 

of onderhoud. Ook in geval van storing aan de windturbine zorgen de veiligheidssystemen ervoor 

dat de windturbine stil wordt gezet. De werking van de veiligheidssystemen wordt zowel 

softwarematig door de windturbine als door de periodieke inspectie- en onderhoudsbeurten 

gecontroleerd. De aansturing van de windturbine vindt automatisch plaats door 

computerbesturing. Het functioneren van de windturbine en de prestatie kan op afstand gevolgd 

en indien wenselijk bijgestuurd worden. Daarnaast kan de windturbine handmatig gestopt 

worden met de aanwezige start/stop schakelaar en de diverse aanwezige noodstopschakelaars. 
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5 Werk of werkzaamheden uitvoeren (2.1 lid 1b Wabo) 
 

Voor de aanleg of bouw van het interne kabeltracé (geen hoogspanning), de permanente 

kraanplaatsen, het omleiden van de sloot nabij WT1, toegangswegen en de watercompensatie 

door toename van het verhard oppervlak zijn graafwerkzaamheden nodig die dieper dan 30cm 

zullen plaatsvinden. Ter plaatse is sprake van een archeologische dubbelbestemming, waardoor 

een aanlegvergunning (2.1 lid 1b Wabo) nodig is. Te zijner tijd zal voor deze onderdelen een 

karterend archeologisch booronderzoek worden verricht. Op de detailtekeningen van de 

windturbines zijn de doorsnedes en maatvoeringen weergegeven. In Bijlage 4D zijn de typische 

kabeldoorsneden te vinden, en in Bijlage 5 de principetekening van het inkoopstation.  

 

Aan de hand van de resultaten van het booronderzoek kan worden bepaald of en waar 

archeologisch vondsten aanwezig zijn. Het booronderzoek wordt ingepland en na gereedkoming 

aan het bevoegd gezag voorgelegd uiterlijk voor de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. 

Indien er archeologische vondsten te verwachten zijn, wordt in overleg met de gemeente een 

Programma van Eisen (PvE) ten behoeve van de aanleg opgesteld ten einde de archeologische 

waarden te behouden. Daarmee worden potentiële effecten op archeologisch waardevolle 

objecten voorkomen. Het opstellen van het booronderzoek wordt geborgd door de 

dubbelbestemming voor archeologie in dit bestemmingsplan over te nemen uit het 

bestemmingsplan "Buitengebied herziening 2016", daar waar een nieuwe bestemming wordt 

toegekend en voor gronden ter plaatse van de gebiedsaanduidingen door de 

dubbelbestemmingen uit het "Buitengebied herziening 2016". 

 

Er wordt alleen een vergunning verleend indien een rapport van een archeologisch deskundige 

voorhanden is waarin de archeologische waarde van de bodem voldoende is vastgesteld. Op 

basis van het rapport kunnen aan de vergunningsvoorschriften worden verbonden in het belang 

van de archeologische monumentenzorg.  

 

De dubbelbestemmingen met archeologische waarden zien toe op de bescherming van 

archeologische verwachtingswaarden. Het doel van deze dubbelbestemming is de archeologische 

waarden in de bodem te beschermen. Er geldt een onderzoeksplicht voor verstoringen van 

ongeroerde bodem met een oppervlak groter dan 500 m2 en dieper dan 30 centimeter. Voor het 

normale onderhoud en/of het gebruik evenals werken en werkzaamheden die al in uitvoering 

zijn, dan wel op grond van een verleende vergunning uitgevoerd mogen worden, hoeft geen 

onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Het windpark wordt als globaal volgt aangelegd: 

• Er worden wegen aangelegd, voor zover het huidige wegennetwerk niet tot in de buurt 

van de windturbinepositie; 

• Per turbinelocatie wordt een opstelplaats voor een kraan aangelegd; 

• Tussen de turbines en de locatie van het inkoopstation worden sleuven gegraven voor de 

kabels (geen hoogspanning); 

• Er wordt een fundament gemaakt per turbine, waarop de turbine wordt gebouwd; 

• Kabels worden aangelegd van de turbineposities naar het inkoopstation; 

• Op het fundament wordt een toren gebouwd met behulp van een kraan; 
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• Op de toren worden de gondel, de rotor en de bladen met behulp van een kraan 

gemonteerd; 

• De kabels worden aangesloten, de turbine wordt in bedrijf gezet en er kan duurzame 

elektriciteit worden geproduceerd. 

 

Watercompensatie  

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar 

watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra 

waterberging van belang. Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd. Het 

waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk instandhouden van en compenseren in 

open water als onderdeel van het watersysteem. 

 

Door het plaatsen van de windturbines wordt verhard oppervlak (de windturbines plus een 

opstelplaats en een toegangsweg) gecreëerd. Hemelwater dat op dit verharde oppervlak valt, 

mag niet versneld worden afgevoerd richting oppervlaktewater. Het waterschap hanteert voor 

het omgaan met hemelwater de trits 'vasthouden - bergen - afvoeren'. Indien het verhard 

oppervlak met meer dan 1.500 m2 toeneemt in landelijk gebied, moet er een berging worden 

gecreëerd. Relevant voor de aanleg van het windpark is de wijze waarop met afstromend 

wegwater en water van opstelplaatsen wordt omgegaan. 

 

Voor de omvang van de opstelplaatsen wordt uitgegaan van een omvang van (ongeveer) 25 bij 

43 meter (1.075 m2) per windturbine. Daarnaast wordt een fundering aangelegd, uitgegaan 

wordt van een diameter van maximaal 26 meter (maximaal 531 m2) per windturbine, en moeten 

er onderhoudswegen worden aangelegd met een breedte van maximaal 4 meter (circa 600 m2 

nieuwe wegverharding) en één inkoopstations (40 m2). Het verhard oppervlak neemt met dit 

plan toe met maximaal 5.500 m2 en dus moet er berging gerealiseerd te worden. 

 

De hoeveelheid compensatie voor open water is 436 m3/hectare. De toename verharding die 

gecompenseerd dient te worden is maximaal circa 5.500 m2 - 1.500 m2 (eenmalige vrijstelling) 

= 4.000 m2 = 0,4 hectare. Met een maximale peilstijging van de Bommelerwaard van 0,30 

meter bedraagt de wateropgave: 436 m3 x 0,4 hectare/0,30 meter = 582 m2 (te graven 

wateroppervlakte bij zomerpeil). 

 

Het plangebied en omgeving is grotendeels onverhard en heeft een agrarische bestemming 

waardoor er ter plaatse voldoende fysieke ruimte is voor infiltratie van hemelwater. Ook de 

geldende agrarische bestemming rond de windturbines laat dat ook toe. Het uitgangspunt is dat 

voor de toename aan verhard oppervlak compensatieberging wordt gecreëerd binnen het 

peilgebied waarin de betreffende turbine is gesitueerd. Om berging te realiseren is het mogelijk 

om bijvoorbeeld aan de rand van de toegangswegen of opstelplaatsen een greppel te creëren, 

of bestaande watergangen te verbreden. 

 

Met Waterschap Rivierenland vindt over de compensatie overleg plaats. Het plan is om zoveel 

mogelijk in de nabijheid van het project (lokaal) de compensatie te realiseren. Dit zal in overleg 

met het Waterschap nader wordt uitgewerkt. Hierbij zal ook een archeologische conclusie (op 

basis van een nieuw onderzoek of op basis van huidige onderzoek) worden voorgelegd aan de 

gemeente, alsmede het definitieve compensatieplan.  
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6 Uitwegvergunning (2.2 lid 1e Wabo)  
 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor het aanleggen of veranderen 

van een uitweg naar de openbare weg een omgevingsvergunning nodig (als bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid, aanhef en onder e. van de Wabo jo. artikel 2:12 van de APV). Voor alle drie de 

windturbinelocaties is een dergelijke uitweg (toegangsweg) nodig. Op de detailtekeningen zijn 

de doorsnedes en maatvoeringen weergegeven (bijlage 3A, 3B en 3C). De breedte van de 

uitwegen is 4 meter, en maximaal 4,5 meter incl. vleugels. De toplaag van de toegangswegen 

zal bestaan uit stelconplaten, daaronder ligt zand tot een vaste laag.  
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7 (Bouw)kosten 
 

De totale (bouw)kosten worden geschat op € 7.360.000,- (ca. € 2.250.000,- per windturbine, 

ca. € 200.000,- per fundering en ca. € 10.000,- voor het inkoopstation) op basis van een 3 

Megawatt (MW) windturbine. 
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8 Bijlagen en gegevens 

8.1 Bijlagen bij aanvraagformulier 

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het aanvraagformulier omgevingsvergunning zoals in 

het omgevingsloket te vinden is. Hierop is de aanvraag gebaseerd. Enkele keren wordt in het 

formulier verwezen naar bijlage toelichting omgevingsaanvraag. Dat betreft het onderhavige 

document. Aan de aanvraag zijn tevens andere bijlagen gevoegd. Een overzicht van alle bijlagen 

wordt hieronder weergegeven:   

 

• Bijlage 1 - Situatietekening (permanent) 

• Bijlage 1A – Situatietekening (permanent).dwg   

• Bijlage 2 - Situatietekening (tijdelijk-bouw) 

• Bijlage 3A - Detailtekening WT1 

• Bijlage 3B - Detailtekening WT2 

• Bijlage 3C - Detailtekening WT3 

• Bijlage 4A - Voor- en zijaanzicht windturbine 

• Bijlage 4B - Indicatieve gondelhuisaanzichten  

• Bijlage 4C - Principeontwerp fundering 

• Bijlage 4D - Typische kabeldoorsneden aanlegfase 

• Bijlage 5 - Principetekening inkoopstation 

• Bijlage 6 - Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

• Bijlage 6A - Geluid- en slagschaduw 

• Bijlage 6B - Natuurtoets + AERIUS  

• Bijlage 6C - Externe veiligheidsanalyse 

• Bijlage 6D - Visualisaties 

• Bijlage 6E - Archeologische deskstudie  

• Bijlage 6F - Opbrengstberekeningen 

• Bijlage 6G - Radartoetsing  

• Bijlage 6H - Verwijzing criteria bijlage III EU-richtlijn  

• Bijlage 6I - M.e.r.-beoordelingsbesluit  

• Bijlage 7A - Akoestisch- en slagschaduwrapport omgevingsvergunning 

• Bijlage 7B - Externe veiligheidsanalyse omgevingsvergunning 

• Bijlage 8A - Ontvangbevestiging Wnb-soorten  

• Bijlage 8B - Aanvraagformulier Wnb-soorten 

• Bijlage 9 - KvK uittreksel initiatiefnemers  

• Bijlage 10 - Machtigingsformulier  

• Bijlage 11 - Kadastrale kaart inclusief windpark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen | 12 juni 2020 | 1.0  

24/24 

8.2 Later aan te leveren gegevens 

 

In de volgende tabel is aangegeven welke gegevens later (voor de start van de bouw) zullen 

worden aangeboden aan het bevoegd gezag. 

 

Gegevens Uiterlijk aanlevertermijn 

Archeologisch (karterend) booronderzoek  4 weken voor inzagetermijn ontwerpbesluit 

Definitieve keuze windturbinetype 8 weken voor start bouw 

Detailtekeningen windturbinetype 8 weken voor start bouw 

Definitief ontwerp fundering 8 weken voor start bouw 

Definitief ontwerp inkoopstation   8 weken voor start bouw 

Bodemonderzoek nul-situatie (indien nodig)  8 weken voor start bouw 

Akoestisch onderzoek definitief windturbinetype 8 weken voor start bouw 

Externe veiligheid definitief windturbinetype 8 weken voor start bouw 

Slagschaduwonderzoek definitief windturbinetype 8 weken voor start bouw 

Definitieve kleurstelling windturbine en mast 8 weken voor start bouw 

Overige gegevens t.b.v. voorschriften van het Bb 8 weken voor start bouw 

Verkeers- en vervoersplan aanlegfase 8 weken voor start bouw 

Sonderingen 8 weken voor start bouw 

*Gestelde aanlevertermijnen zijn voorstellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


