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Windenergie in Beuningen
ConceptMER
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Inleiding

Hans Kerkvliet

Opdracht voor
• Quickscan ruimtelijke belemmeringen/mogelijkheden
• Milieueffectrapportage-procedure
• Bestemmingsplanprocedure

Nu:
• Resultaten (concept)MER de m.e.r. – procedure van de milieueffectrapportage

het MER – milieueffectrapport
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Deze presentatie

1) Inleiding

2) Rol MER in de procedure

3) ProjectMER-gedeelte
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2. Rol MER in de procedure

planMER-deel: ter onderbouwing van bestemmingsplan
Hoog abstractieniveau. Onderzoeken/vergelijken van locaties binnen gemeente.
(Zoekzone is natuurlijk al bepaald, maar planMER is verplicht en goede check dat betere locaties niet
over het hoofd zijn gezien.)

projectMER-deel: ter onderbouwing van vergunningaanvraag
Hoog detailniveau. Onderzoeken/vergelijken van verschillende opstellingen binnen
de projectlocatie

Maar: bij combiMER lopen de beide delen door elkaar.
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3. projectMER

 Milieueffecten van een windpark 
binnen de zoekzone

 3 alternatieven met elkaar vergeleken. 
Harde belemmeringen spelen grote rol bij 
ontwerp.

 Detailniveau projectMER moet 
voldoende zijn voor 
vergunningaanvraag.

 MER + bijlagen: 928 pagina’s. Vandaag 
in vogelvlucht
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3. projectMER-alternatieven

 Lijnopstellingen binnen zoekzone

 4 – 8 windturbines 
 Tiphoogte 180 – 245m

 Grotere bandbreedte dan wellicht realistisch, 
maar past bij methodiek MER: ‘hoeken van het 
speelveld’
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3. Beoordeling

 Beoordeling op een vijfpuntsschaal

 Beoordeling is bedoeld om onderscheid 
tussen alternatieven te benadrukken

Beoordeling Energieopbrengst Landschap Overige milieuthema’s
Positief effect ++ n.v.t. n.v.t.
Beperkt positief effect + + n.v.t.
Neutraal effect 0 0 0
Beperkt negatief effect n.v.t. - -
Negatief effect n.v.t. - - - -
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ProjectMER - samenvatting

Alternatief 1 2 3
Geluid
Absoluut – aantal woningen binnen 42 dB Lden-contour 0 - -
Absoluut – aantal woningen binnen 47 dB Lden-contour 0 - -
Relatief – woningen < 42 dB Lden-contour per GWh/jr - - -
Relatief – woningen < 47 dB Lden-contour per GWh/jr 0 - -
Cumulatie - -- --
Slagschaduw
Absoluut – aantal woningen binnen 0u-contour - - --
Absoluut – aantal woningen binnen 5:40u-contour - - --
Relatief – woningen < 0u-contour per GWh/jr - - --
Relatief – woningen < 5:40u-contour per GWh/jr - -- --
Gezondheid
Toename GES-score bij omliggende woningen - -- --
Bodem, archeologie & water
Bodem 0 0 0
Archeologie -- -- --
Grondwater 0 0 0
Hemelwater 0 0 0

Alternatief 1 2 3
Externe veiligheid
Gebouwen 0 0 0
Risicovolle installaties 0 0 -
Buisleiding 0 0 0
Hoogspanningsinfrastructuur - 0 0
Infra - Passanten 0 - 0
Landschap & cultuurhistorie
De ruimtelijke kenmerken van het landschap - - -
Maat, schaal en inrichting van het landschap - - -
Visuele interferentie met een nabijgelegen windpark - - -
De cultuurhistorische achtergrond van het landschap - - -
Beleving windturbine(s) in het landschap - -- --
Ecologie
Natura 2000-gebieden
Natuurnetwerk Nederland PM
Div. vogelgebieden
Beschermde soorten
Energieopbrengst
Opwek van duurzame elektriciteit + ++ +
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Geluid – Wat bepaalt geluid van windturbine
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Geluid

 Nederlandse geluidsnorm biedt voldoende bescherming, ook tegen
laagfrequent geluid. (bron: onderzoek RIVM en onderzoek LBP-Sight).



11

Geluid

 Per alternatief onderzocht
 Hoeveel woningen binnen 47 dB Lden-contour (normgrens)
 Hoeveel woningen binnen 42 dB Lden-contour (aan norm voldoen betekent niet ‘geen hinder’)
 Cumulatie met ander geluid (m.n. wegverkeer en industrie)
 ‘Relatieve beoordeling’: aantal woningen t.o.v. hoeveelheid geproduceerde energie.

Alternatief Aantal woningen met Lden > 42 dB Aantal woningen met Lden > 47 dB
1 (4 x groot) 4 0

2 (6 x middel) 17 2
3 (8 x klein) 19 3
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Geluid

 Per alternatief onderzocht
 Hoeveel woningen binnen 47 dB Lden-contour (normgrens)
 Hoeveel woningen binnen 42 dB Lden-contour (aan norm voldoet betekent niet ‘geen hinder’)
 Cumulatie met ander geluid (m.n. wegverkeer en industrie)
 ‘Relatieve beoordeling’: aantal woningen t.o.v. hoeveelheid geproduceerde energie.

1 2 3
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Slagschaduw

Als schaduw van bewegende wieken op ramen valt wordt het 
binnen even donker -> Hinderlijk!

Daarom zeer strenge norm: per woning niet meer dan 5:40 
uur slagschaduw per jaar.

Als er teveel slagschaduw dreigt moet de windturbine 
worden stilgezet.

Aanvullende eis (‘geen slagschaduwhinder op 
burgerwoningen’) voorlopig buiten beschouwing gelaten. 
Eventueel effect op business case wordt later onderzocht.
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Slagschaduw

Alternatief Aantal woningen Opbrengstderving
met > 0 u/jr met > 5:40 u/jr i.v.m. stilstandvoorziening

1 (4 x groot) 1.642 36 0,04%

2 (6 x middel) 1.609 42 0,06%

3 (8 x klein) 3.192 65 0,02%

 Per alternatief onderzocht
 Hoeveel woningen binnen 5:40u-contour (normgrens)
 Hoeveel woningen binnen 0u-contour (aan norm voldoen betekent niet ‘geen hinder’)
 ‘Relatieve beoordeling’: aantal woningen t.o.v. hoeveelheid geproduceerde energie.
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Slagschaduw

 Per alternatief onderzocht
 Hoeveel woningen binnen 5:40u-contour (normgrens)
 Hoeveel woningen binnen 0u-contour (aan norm voldoen betekent 

niet ‘geen hinder’)
 ‘Relatieve beoordeling’: aantal woningen t.o.v. hoeveelheid 

geproduceerde energie.
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Einde / Ruimte voor vragen
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Reservesheets



18

Geluid – Wettelijke norm
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Geluid – bronsterkte van windturbines
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Slagschaduw – hoe ontstaat het?
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Slagschaduw – Wettelijke norm
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Slagschaduw - voorbeeldberekening

Gekke vorm van schaduw:
Komt door stand van de zon.

Winter: laag in het ZO en ZW 
-> schaduw in het NW en NO.

Zomer: laag in het NO en NW 
-> schaduw in het ZW en ZO.



23

Gezondheid

 Windturbines veroorzaken geen directe gezondheidsklachten.

 Indien aan normen voor geluid en slagschaduw wordt voldaan: belang 
volksgezondheid voldoende meegenomen. (bron: Raad van State).

 Desondanks: GES uitgevoerd (Gezondheidseffectscreening).
 O.b.v. cumulatief geluid (dus met wegverkeer en industrie).

 Conclusie: alternatief 1 scoort beter dan alt. 2 en 3.
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Bodem, archeologie & water

Bodem
- Geen onderscheidende effecten.

Archeologie
- Alle alternatieven liggen (deels) in gebied waarvoor de voorwaarde geldt dat 

archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit wordt uitgezet i.h.k.v. 
vergunningaanvraag. MER-alternatieven zijn niet onderscheidend.

Water
- Geen relevant aspect (niet gelegen in grondwaterbeschermings- of 

waterwingebied). Wel compensatie nodig voor toename verharding.
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Externe veiligheid

 Externe veiligheid gaat over risico’s voor de omgeving als er iets mis 
gaat met de windturbine:
 Een blad breekt af
 Een windturbine valt om
 De gondel valt naar beneden.

 Hiervoor zijn wettelijke normen waaraan getoetst moet worden.
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Landschap

Toetsingskader: Provinciaal beleid (omgevingsverordening).

Beoordelingscriteria:
• de ruimtelijke kenmerken van het landschap;
• de maat, schaal en inrichting in het landschap;
• de visuele interferentie met een nabij gelegen windturbine of windturbines;
• de cultuurhistorische achtergrond en waarden van het landschap;
• de beleving van de windturbine of het windturbinepark in het landschap.

Er is een landschappelijke analyse uitgevoerd, inclusief visualisaties.
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Landschap – selectie van visualisaties

Vanaf: Waaldijk, Andelst.

Kijkrichting: ZZW

Alternatief: 1
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Landschap – selectie van visualisaties

Vanaf: van Heemstraweg, 
Winssen

Kijkrichting: ZZO

Alternatief: 2
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Landschap – selectie van visualisaties

Vanaf: A73 bij Neerbosch

Kijkrichting: W

Alternatief: 3
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Landschap – selectie van visualisaties

Vanaf: N847 (Schoenaker) 
t.h.v. Nieuwe Wetering

Kijkrichting: NW

Alternatief: 2
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Ecologie

Onderzoek loopt nog. Oplevering najaar 2020. Wordt toegevoegd aan het MER voor publicatie 
ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunningaanvraag.

Dit i.v.m. veldbezoeken op verschillende momenten in het jaar.

Beoordelingscriteria
 Effecten op Natura 2000-gebieden
 Effecten op Natuurnetwerk Nederland
 Effecten op weidevogel- akkervogel en ganzengebieden
 Effecten op beschermde soorten
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Energieproductie

Schatting energieproductie per alternatief.

Alternatief Productie (MWh/jr) Productie (TJ/jr)
1 (4 grote windturbines) 75.000 270 TJ

2 (6 middelgrote windturbines) 83.000 300 TJ

3 (8 ‘kleine’ windturbines) 77.000 275 TJ

Ter vergelijking:
Een zonnepark van 40 hectare 
produceert jaarlijks ca. 144 TJ.
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