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Milieueffecten

• Welke effecten t.a.v. de omgeving zijn mogelijk?
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Milieueffecten

• Welke effecten t.a.v. de omgeving zijn mogelijk?

Bodemkwaliteit Waterberging tbv verhard 

oppervlak

Natura 2000 gebieden Aanpassingen bruggen 

en duikers (water, bouw)

Archeologie NGE Veiligheid Grondwateronttrekking 

en lozing

Kruisingen + 

wegaanpassingen 

gemeentelijke wegen 

Geluid Kruisingen + 

wegaanpassingen 

provinciale wegen

Tijdelijke afsluiting wegen 

/ bijzonder vervoer

Ruimtelijke inpassing / 

zicht

Uiterlijk Bedrijfswoningen? Afvalwaterlozing 

onderstation

Externe Veiligheid Lichthinder Slagschaduw Flora & Fauna

Kruisingen + 

aanpassingen 

watergangen

Radar Reclame uitingen Lichthinder
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Veiligheid

* direct risico voor aanwezige personen/passanten in de nabijheid van 

een windturbine;

* de kans op domino-effecten met nabijgelegen risicobronnen (risicovolle 

inrichtingen, vervoer van gevaarlijke stoffen, buisleidingen), waardoor 

het risico voor omwonenden toeneemt;

* de kans op beschadiging van objecten (zoals kabels en leidingen, 

dijklichamen);

* verstoring van overige activiteiten (vliegbewegingen). 

Certificering turbines verplicht

Externe veiligheid:

Harde normen

Windpark     bevi-inrichting

Geen maatwerk mogelijk, maar wél in ruimtelijke ordening
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Geluid

Harde norm: Lden

Uitspraak NOP (I): 3.14a lid 1 niet onverbindend i.v.m. strijd europees 

recht noch Wm.

Diverse aspecten, onder andere:

• Cumulatie met andere geluidbronnen

• Uitgangspunten akoestische onderzoeken

• Voldoen aan de normen

• Geluidhinder ter plaatse van percelen

• Gezondheidseffecten (laagfrequent geluid)

• Geluidbelasting natuurgebied

• Maatwerk mogelijk in geval van cumulatie met andere windparken en/of 

bijzondere lokale omstandigheden
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Geluidcontouren weergegeven in MER

26 november 2015                 
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Slagschaduw

Norm + automatische stilstand voorziening + anti-reflectie

• Maatwerk mogelijk in ‘ontoereikende situaties’

• Uitgangspunten onderzoeken

• Hinder op landbouwpercelen
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Confidentiality - medium                 

Zorgplicht & maatwerk

Zorgplicht alleen aan de orde indien onderwerp niet uitputtend geregeld.

Bijv. 2.1 lid 2 sub h - lichthinder
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Milieu
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Windprojecten en RO

Wet ruimtelijke ordening -> regelt planologische bevoegdheden 
per bestuurslaag

beleid; structuurvisie
(lokale)wet; bestemmingsplan, inpassingsplan

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -> regelt 
vergunningstelsel voor activiteiten
- bouwen;
- aanleggen;
- afwijkend gebruik bestemmingsplan;
- milieu

Vragen?
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