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Voorstel / gevraagde beslissing: 

 

1. Kennis nemen van de milieueffect rapportage Windenergielocatie Oude Maas; 

2. Wij vragen u het voorkeursalternatief uit de MER uit te laten werken in het 

voorontwerpbestemmingsplan en daarbij een maximumhoogte voor te stellen 

van 160 meter; 

3. Wij vragen u conform artikel 3.30 Wro de gemeentelijke coördinatieregeling toe 

te passen op de windenergielocatie Oude Maas waarmee gecoördineerde 

besluitvorming over bestemmingsplan en omgevingsvergunning plaats kan 

vinden. 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de door het college vastgestelde (19 mei 2015) Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau (NRD) is de milieueffect rapportage (MER) gestart. In het opgestelde 

rapport (MER) zijn vijf alternatieven onderzocht waaruit een voorkeursalternatief is 

gekomen. Wij vragen u kennis te nemen van de milieueffect rapportage 

Windenergielocatie Oude Maas en het voorkeursalternatief uit de MER met daarbij een 

maximale hoogte van 160 meter uit te laten werken in het 

voorontwerpbestemmingsplan. 

 

Voorgeschiedenis  

Provinciale Staten hebben op 30 januari 2013 een besluit genomen over de Provinciale 

Structuurvisie met daarin de aangewezen windlocaties in de provincie Zuid-Holland, 

waaronder de locatie bij de Oude Maas. Vervolgens heeft u op 4 juli 2013 besloten om 

mee te werken aan het verzoek van de provincie om samen met de provincie het 

gebied bij de Oude Maas voor de realisering van ca. 15 MW windturbines te gaan 

onderzoeken. Op 12 juni 2014 is door u het Plan van Aanpak vastgesteld. Op 10 juli 

2014 is een overeenkomst tussen de gemeente en de provincie ondertekend om de 

bevoegdheid voor het verlenen van de omgevingsvergunning over te dragen voor de 

ontwikkeling van minimaal 15 MW aan windenergie. Op 19 mei 2015 heeft u de notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld en is deze voor wensen en bedenkingen 

aan u voorgelegd. Vanuit de raad zijn hier geen reacties op gekomen. 
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Inhoud 

De initiatiefnemer heeft het MER eind oktober aan de gemeente voorgelegd. Door extra 

vleermuis- en vogeltellingen in september en oktober is het proces twee maanden 

vertraagd. Door de vertraging van het NRD proces en het MER was een 

ontwerpbestemmingsplan eind 2015 zoals wij hebben afgesproken in de overeenkomst 

met de provincie niet meer mogelijk. Deze vertraging is in de voortgangsrapportage 

naar de provincie gecommuniceerd. Wij hebben het concept MER ter beoordeling aan 

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Het Waterschap en Rijkswaterstaat voorgelegd. 

De opmerkingen die zij hebben gemaakt zijn verwerkt in het MER. Het MER is daarna 

voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. waar wij advies van hebben ontvangen. 

De verwerkte adviezen van de verschillende bestuursorganen hebben geleid tot het 

MER rapport. Het MER rapport is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd.  

 

Alternatieven  

Het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de alternatieven in het MER is gevormd door 

de technische- en beleidsmatige randvoorwaarden en de locatie zoals is weergegeven 

in de Verordening Ruimte en Mobiliteit 2014 van provincie Zuid-Holland. Gezien de 

huidige stand der techniek en het windaanbod op locatie is een aantal windturbinetypes 

realiseerbaar. De windturbines variëren van 2,4 tot 4 MW met een ashoogte van 90 tot 

120 meter en een rotordiameter van 112 tot 137 meter. Lage windturbines, een 

kleinere rotor of een ander vermogen resulteren in een onrealiseerbaar plan vanwege 

te lage energieopbrengsten of te hoge investeringskosten. In de MER zijn de vijf 

alternatieven uit de NRD onderzocht. De omwonenden hebben in het NRD proces 

geparticipeerd door een eigen alternatief aan te dragen. Dit alternatief is in het MER 

door de initiatiefnemer opgenomen als alternatief 1b.  
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Alternatief 2, 3 en 4 

 

Uitkomsten MER 

De alternatieven zijn onderzocht op de thema’s: Geluid, Slagschaduw, Bodem 

archeologie en water, Veiligheid, Landschap, Ecologie en emissiereductie. De 

uitkomsten van de vijf onderzochte alternatieven staan in de overzichtstabel op pagina 

70 van het MER weergegeven. De verschillen tussen de vijf alternatieven zijn relatief 

klein.  

 

Voorkeursalternatief  

Naar aanleiding van de onderzochte alternatieven is er een voorkeursalternatief door 

de initiatiefnemer voorgedragen die ook voor advies is voorgelegd aan de commissie 

voor de m.e.r. Het voorkeursalternatief is een combinatie van opstelling 1b (ecologie) 

en opstelling 4 (energieopbrengst, landschap). Ten tijde van het opstellen van dit MER 

werd bekend dat er een nieuwe generatie windturbines op de markt komt die een 

hogere energieproductie combineert met een lagere geluidssterkte en rustiger beeld 

(lage draaisnelheid). Deze turbines kennen vanwege de afmetingen (140 meter 

rotordiameter en ashoogte van 130 meter) een substantieel hogere energieopbrengst 

terwijl de geluidsbelasting relatief laag is. Gezien de hogere windturbines in het MER 

goed scoren op de onderwerpen ecologie (laagvliegende vleermuizen) en landschap 

(rustig beeld) en de geluidsproductie van deze windturbines relatief laag is heeft de 

initiatiefnemer gekozen om een voorkeursalternatief te kiezen die deze nieuwe 

generatie windturbines mogelijk maakt. Op pagina 82 van het MER staan de 

uitkomsten van de varianten in de tabel weergegeven inclusief de uitkomsten van het 

voorkeursalternatief. De hogere windturbines uit het voorkeursalternatief zullen zorgen 

voor iets meer geluid en slagschaduw maar met mitigerende maatregelen wordt er 

voldaan aan de wettelijke normen. Het voorkeursalternatief heeft de opstelling van 

alternatief 1b maar de hoogte van de windmolens is hoger. De voorkeurshoogte 

bedraagt in totaal 200 meter (mast en rotorbladen) en is 4.2 MW per molen. Gezien de 

hoogte willen wij u vragen het voorkeursalternatief uit de laten werken in het 

voorontwerpbestemmingsplan maar daarbij een maximale hoogte te stellen van 160 

meter. Door de 160 meter voldoen wij aan de minimale 15 MW die wij met de provincie 

hebben afgesproken en is er sprake van ‘minder horizonvervuiling’ dan de hogere 

windmolens van 200 meter. 

 

Polder Buiterzomerlanden  

Vanuit de Structuurvisie Binnenmaas 2013 is er de ambitie om de polder De 

Buitenzomerlanden een recreatieve natuurinvulling te geven. In 2015 zijn de eerste 

mogelijke recreatieve ontwikkelingen uit het rapport ‘Het Geheim van het Getij’ nader 

onderzocht. Dit resulteerde in het rapport ‘Polder Buitenzomerlanden, mogelijkheden 

en kansen voor recreatieve voorzieningen’. Het rapport geeft de consultatie weer van 

verschillende maatschappelijke organisaties, grondeigenaren, en recreatieve 
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ondernemers over recreatieve natuurkansen. Verder worden een aantal concrete 

initiatieven in beeld gebracht. Het rapport eindigt met een stappenplan dat wij graag 

na definitieve besluitvorming over de molens willen uitrollen. Het stappenplan voorziet 

het in beeld brengen van recreatieve uitgangspunten voor de ontwikkelingen, het in 

kaart brengen van beleidskaders van de verschillende overheden en het opstellen van 

een ruimtelijk kader in verband met infrastructuur. Op dit moment zijn er twee 

concretere alternatieven in beeld, het realiseren van een camping en een hotel met 

restaurant aan het Bruggehoofd. Deze ontwikkelingen bevinden zich in een 

oriënterende fase en kent nog geen juridische-planologische status. Op grond hiervan 

zijn de ontwikkelingen in het MER niet als autonome situatie meegenomen maar is er in 

het MER wel aandacht besteed aan deze plannen met het kiezen van het 

voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief is zo gekozen dat de turbines een zo 

groot mogelijke afstand tot de mogelijke recreatieve ontwikkelingen hebben.  

 

Advies commissie voor de m.e.r.  

De commissie voor de m.e.r. heeft ons eerder al advies gegeven over de NRD. Het 

concept MER hebben wij voor advies voorgelegd aan de commissie voor de m.e.r. en 

na de verwerkingen van de aanbevelingen om een definitief advies gevraagd. Het 

advies van de commissie is bijgevoegd als bijlage 2. De commissie is van oordeel dat 

het aangevulde MER nu bijna alle informatie bevat die nodig is voor het volwaardig 

meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan 

windpark Oude Maas. Op de punten, compensatie van het oppervlakteverlies van het 

Natuurnetwerk Nederland en over de effecten op de ruige dwergvleermuizen door 

plaatsing van de windturbines is nog aanvullende informatie nodig. Wij zullen deze 

informatie aanvullen bij de procedure van het bestemmingsplan.  

 

proces 

Het vaststellen van het MER is een bevoegdheid van het college van burgemeester en 

wethouders. Het MER gaat samen met het voorontwerpbestemmingsplan voor een 

ieder zes weken ter inzage. Voor deze ter inzagelegging zullen wij ook bestuursorganen 

en omliggende gemeenten om reactie vragen en tevens een inloopavond organiseren. 

Voor het proces van deze ontwikkeling vinden wij het belangrijk de input van u mee te 

nemen voor de uitwerking van het voorkeursalternatief in het bestemmingsplan. Om 

die reden lassen wij dit extra moment in om u te betrekken en te vragen of u ermee 

instemt om het voorkeursalternatief met een maximale hoogte van 160 meter uit te 

werken in het voorontwerpbestemmingsplan. Indien u akkoord bent met het 

voorkeursalternatief zullen wij starten met de bestemmingsplanprocedure. Voor het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage gaat moet er een getekende anterieure 

overeenkomst zijn. In de anterieure overeenkomst zullen wij met de initiatiefnemer 

afspraken maken over onder andere participatie, fondsbijdrage, openbare ruimte, en 

bevoegdheden. 

 

Coördinatieregeling 

In het Plan van Aanpak (door u vastgesteld op 12 juni 2014) is weergegeven dat 

voorafgaand aan het starten van de procedure, de gemeente en initiatiefnemer 

gezamenlijk bepalen of er mogelijkheden gezien worden voor de coördinatieregeling. 

De coördinatieregeling zullen wij toepassen als:  

- Er een gedragen voorkeursopstelling voortkomt uit het milieueffectonderzoek; 

- Zeker is gesteld dat de zorgen en wensen van burgers en gemeente een goede 

plaats hebben gekregen in het milieueffectonderzoek en participatieplan; 

- Voldaan is aan de andere eisen in dit Plan van Aanpak.  
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De initiatiefnemer heeft zich ingespannen om een gedragen voorkeursalternatief aan te 

dragen. En daarnaast de variant die Stichting Noordrand Open, als vertegenwoordiger 

van de omwonenden, heeft ingebracht meegenomen in het MER onderzoek. De 

coördinatieregeling houdt in dat de vaststelling van het bestemmingsplan en de 

verlening van vergunningen niet volgtijdelijk verloopt maar dat de verschillende 

besluiten tegelijkertijd worden voorbereid en gezamenlijk in ontwerp en als definitief 

besluit worden gepubliceerd. Het voordeel van het toepassen van de 

coördinatieregeling is dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 

tegelijkertijd worden voorbereid. Beide ontwerp-besluiten gaan gelijktijdig ter inzage. 

Nadat u heeft besloten over de vaststelling van het bestemmingsplan, kan het college 

de omgevingsvergunning verlenen. Juridisch gezien vormen deze twee besluiten dan 

één geheel. Er is sprake van rechtstreeks beroep bij de Raad van State. De Raad van 

State moet sneller dan bij normale procedures, namelijk binnen een half jaar, uitspraak 

doen. De procedure van de coördinatieregeling is daarmee niet alleen sneller, maar ook 

overzichtelijker. Belanghebbenden hoeven maar tegen één besluit te reageren. 

Coördinatie doet daarbij niet af aan de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Indien 

een bestemmingsplan in werking is getreden worden met de omgevingsvergunning 

voor bouwen geen nieuwe keuze meer gemaakt, de vergunning wordt immers enkel 

getoetst aan het bestemmingsplan. Om die reden vragen wij u en om een startbesluit 

te nemen om de coördinatieregeling voor deze ruimtelijke ontwikkeling toe te passen.  

 

Personele consequenties 

Niet van toepassing 

 

Financiële consequenties 

In 2015 is de intentieovereenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente 

getekend. Hierin hebben wij vastgelegd dat wij de kosten die wij maken voor 

ambtelijke uren en de advieskosten voor de commissie voor de m.e.r verhalen op de 

initiatiefnemer. In de op een later moment te sluiten anterieure overeenkomst leggen 

wij nadere afspraken vast, eveneens over het kostenverhaal.  

 

Juridische consequenties 

Door het sluiten van de intentieovereenkomst in 2015 zijn er afspraken over de 

verdeling van verantwoordelijkheden en afspraken over de kosten tussen de 

initiatiefnemer en de gemeente vastgelegd. Voor het ontwerpbestemmingsplan wordt 

vastgesteld zullen wij alle andere afspraken vastleggen in een anterieure 

overeenkomst.  

 

Communicatie 

De omgeving en mensen die zich aangemeld hebben als belangstellende van de 

windenergielocatie Oude Maas houden wij op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief. 

In de nieuwsbrief zullen wij hen attenderen op de behandeling van het MER in de 

commissie Ruimtelijke Zaken en de mogelijkheid tot inspreken. Het MER zal voor een 

ieder tegelijk met het voorontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage worden 

gelegd. Tijdens de inzageperiode organiseren wij een inloopavond. Dit proces wordt 

zowel in onze nieuwsbrief, op onze website, gemeente rubriek in Het Kompas, als ook 

op social media worden bekend gemaakt. Omliggende gemeenten worden eveneens 

geïnformeerd en wij zullen onze ter inzagelegging ook hier laten publiceren.  

 

Informatisering en automatisering 

Niet van toepassing 
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Inkoop 

Niet van toepassing 

 

Milieuaspecten 

De windmolens dragen positief bij aan een duurzaam Binnenmaas en aan onze 

Regionale Energiedoelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. De slagschaduw en 

de geluidbelasting van de windturbines hebben een negatief effect. Indien er op deze 

locatie windmolens geplaatst worden, moeten deze aan de wettelijke normen omtrent 

slagschaduw en geluidsregels voldoen. De windmolens dienen te voldoen aan de 

voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Windmolens die aan een 

vaarweg staan en hoger zijn dan 150 meter dienen een toplicht te hebben.  

 

Advies 

4. Kennis nemen van de milieueffect rapportage Windenergielocatie Oude Maas; 

5. Wij vragen u het voorkeursalternatief uit de MER uit te laten werken in het 

voorontwerpbestemmingsplan en daarbij een maximumhoogte voor te stellen 

van 160 meter. 

6. Wij vragen u conform artikel 3.30 Wro de gemeentelijke coördinatieregeling toe 

te passen op de windenergielocatie Oude Maas waarmee gecoördineerde 

besluitvorming over bestemmingsplan en omgevingsvergunning plaats kan 

vinden. 

 

Vervolgstappen  

Indien u akkoord bent met het uitwerken van het voorkeursalternatief zullen wij 

starten met de bestemmingsplanprocedure.  

 

 

Ter inzage liggende stukken:

1. Milieueffectrapportage 

2. Advies Commissie voor de m.e.r.  

3. Raadsbesluit 

 

 

Burgemeester en wethouders van Binnenmaas, 

De secretaris, 

 

 

 

Mr. R.P.B.M. Brekelmans 

De burgemeester, 

 

 

 

mr. drs. A.J. Borgdorff 

 

http://bnm-srv005/decosweb/aspx/item.aspx?I=A348E78CA1184C49953CFA410FEA84E2
http://bnm-srv005/decosweb/aspx/item.aspx?I=A7031435460947338CEB3764BCCD0D1B

