
MER WINDENERGIEPROJECT 
JACOBSWOUDE 

COOPERATIEVE VERENIGING WINDMOLENGROEP 

JACOBSWOUDE 

ARCADIS 
'"d tructuur, gebouwen, milieu, communications 



MER WINDENERGIEPROJECT 
JACOBSWOUDE 

COOPERATIEVE VERENIGING WINDMOLENGROEP 

JACOBSWOUDE 

DEFINITIEF 

8 december 2003 

110623 / CE3 / 162/000166 

fQARCAD1S 

• 



MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

I 110623/CEl/162/000166 ARCADIS 12 



MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

Inhoud 

Samenvatting ________________________________________________ 7 

1 Inleiding ____________________________________ ______ 23 

1.1 Waarom dit milieueffectrapport? 23 

1.2 Doel van de m.e.r.-procedure 24 

1.3 Leeswijzer 25 

2 Waarom het windenergieproject Jacobswoude? ______________________ 27 

2.1 Aigemeen 27 

2.2 Aanleiding voor het windenergieproject 27 

2.3 Onderbouwing locatiekeuze windenergieproject 29 

2.4 Relatie met het Groene Hart 34 

2.5 Doelsteliing van het windenergieproject Jacobswoude 35 

3 Voorgenomen activiteit en alternatieven _____________________________ 37 

3.1 Aigemeen 37 

3.2 Nadere beschrijving van de voorgenomen activiteit 37 

3.2.1 Uitvoering 37 

3.2.2 Activiteiten in de aanlegfase 39 

3.2.3 Activiteiten in de gebruiksfase 41 

3.3 Het proces van alternatiefontwikkeling 41 

3.3.1 Basis voor de alternatiefontwikkeling 41 

3.3.2 Het ontwikkelen van alternatieven in 3 stappen 43 

3.4 Te beschouwen alternatieven 47 

3.4.1 Nulalternatief 47 

3.4.2 Inrichtingsalternatieven 47 

3.4.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 48 

4 Vergelijking van de alternatieven en ontwikkeling MMA _______________ 49 

4.1 Aigemeen 49 

4.2 Vergelijking per aspect 49 

4.3 Vergelijking per eenheid milieuwinst 53 

4.4 Ontwikkeling van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief 55 

4.4.1 Stap 1: mitigerende en compenserende maatregelen 55 

4.4.2 Stap 2: keuze voor een MMA 57 

5 Gebiedsbeschrijvin9 _____________________________________ 63 

5.1 Aigemeen 63 

5.2 Energie 64 

5.2.1 Huidige situatie 64 

5.2.2 Autonome ontwikkeling 65 

5.3 Ruimtegebruik 65 

5.3.1 Huidige situatie 65 

1110623/CE3/162/000166 ARCADIS 13 



MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

5.3.2 Autonome ontwikkeling 66 
5.4 Bodem en water 68 

5.4.1 Huidige situatie 68 
5.4.2 Autonome ontwikkeling 69 

5.5 Landschap 69 
5.5.1 Huidige situatie 69 
5.5.2 Autonome ontwikkeling 75 

5.6 Natuur 75 
5.6.1 Huidige situatie 75 
5.6.2 Autonome ontwikkelingen 82 

5.7 Geluid 83 
5.7.1 Huidige situatie 83 
5.7.2 Autonome ontwikkeling 85 

5.8 Veiligheid 86 
5.8.1 Huidige situatie 86 
5.8.2 Autonome ontwikkeling 86 

6 Te verwachten effecten 87 

6.1 Aigemeen 87 
6.2 Energie en emissies 88 

6.2.1 Methodiek effectbepaling 88 
6.2.2 Effecten 89 

6.3 Ruimtegebruik 90 
6.3.1 Methodiek effectbepaling 90 
6.3.2 Effecten 91 

6.4 Bodem en water 92 
6.5 Landschap 92 

6.5.1 Aigemeen 92 
6.5.2 Methodiek effectbepaling 95 
6.5.3 Effecten 98 

6.6 Natuur 101 
6.6.1 Methodiek 101 
6.6.2 Effecten 106 

6.7 Geluid 108 
6.7.1 Wettelijk kader 108 
6.7.2 Methodiek effectbepaling 109 
6.7.3 Effecten 113 

6.8 Veiligheid 114 
6.8.1 Methodiek effectbepaling 114 

6.9 Hinder 116 
6.9.1 Aigemeen 116 
6.9.2 Methodiek effectbepaling 117 
6.9.3 Effecten 118 

7 Beleidskader en te nemen besluiten 119 

7.1 Aigemeen 119 
7.2 Beleidskader 119 

7.2.1 Rijksbeleid 119 
7.2.2 Provinciaal en regionaal beleid 123 

\ 11 0623/CE311621000166 ARCADIS 14 



MER W1NDENERGIEPROJECT JACOBSWOUOEI 

7.2.3 Gemeentelijk beleid ________________ 125 

7;2.4 Overige wet- en regelgeving 126 

7 .3 Betrbkk~nen 128 

7.4 Besluitvormingsprocedures 129 

8 Le.emten In kennis en aanzet evaluatleprogramma __________ 133 

8.1 Leemten in kennis 133 

8.2 Aanzet evaluatieprogramma 134 

Bijlage 1 Literatuurlijst ______________________ 137 

Bijlage 2 Begrippen en gebruikte eenheden _______________ 141 

Bijlage 3 Uitgangspunten geluidsberekeningen ______________ 143 

Colofon ___________________________ 147 

I 110623ICE3I1621000166 ARCADIS Is 



MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

! 11 0623/CE3/162/000166 ARCADIS 16 



MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

Samenvatting 

Het voornemen 

De Cooperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude (CVWn is voomemens om in 

de polder Vierambacht een windpark te realiseren. Het is op deze locatie mogelijk om een 

windpark te realiseren met een opgesteld vermogen van 15 tot 30 MW. De uiteindelijk te 

verwachten productie van duurzame energie is afhankelijk van het aantal turbines en de 

definitieve inrichting van het windpark qua opstelling en type windturbine. Het is de 

bedoeling om de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten, met andere woorden er 

wordt gestreefd naar een maximalisatie van de energieopbrengst op deze locatie. Hiermee 

wordt aangesloten bij de provinciale doelstelling om die locaties die geschikt zijn voor 

windenergie zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit betekent dat een voldoende 

gemstalleerd vermogen opgesteld moet worden waardoor de gewenste hoeveelheid 

duurzame energie op een rendabele wijze zal kunnen worden geproduceerd. De volgende 

doelstelling is voor het project geformuleerd: 

Het leveren van een bijdrage aan de terugdringing van de uitstoot van NO" S02 en CO2 door middel 
van het benutten van windenergie in de polder Vierambacht in de gemeente Jacobswoude met een 

minimale elektriciteitsproductie van circa 30 miljoen kWh per jaar. Dit is gelijk aan het 
elektriciteitsverbruik van circa 9230 huishoudeni. Ter vergelijk, Jacobswoude heeft circa 4300 
huishoudens. Hierbij dient sprake te zijn van een acceptabele kostprijs per geproduceerde kWh en van 
een redelijke terugleververgoeding (prijs per kWh) te betalen door het energiedistributiebedrijf dat de 

met de windturbines geproduceerde duurzame energie afneemt. 

De voorgenomen activiteit kan dan ook worden omschreven als 'bet realiseren van een 

windpark met een minimale elektriciteitsproductie van circa 30 miljoen kWh'. 

Waarom een Windenergieproject Jacobswoude7 

De belangrijkste aanleiding voor het project is het feit dat deze activiteit een aanvulling 

biedt op de agrarische activiteiten van de CVWJ. Een windenergieproject is uitstekend te 

combineren met agrarische bedrijfsvoering. Met een bredere economische basis kan de 

agrarische sector in een gebied met hoge grondprijzen goed gewaarborgd blijven in 

samenhang met het traditionele grondgebruik en beheer van het open landschap2. Daar 

komt bij dat de exploitatie van een windpark een duurzame economische ontwikkeling is, 

die past bij het streven naar een verminderde inzet van fossiele brandstof (emissiereductie). 

Het voorgenomen project levert hiermee dan ook een bijdrage aan het Nederlandse en 

provinciale milieu- en klimaatbeleid, waarvan het windenergiebeleid onderdeel van 

uitmaakt. Nederland heeft intemationale verplichtingen om te komen tot vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen. Stimulering van duurzame energie speelt daarin een 

belangrijke rol. 

, Een gemiddeld huishouden verbruikt circa 3250 kWh/jaar (zie www.pde.nl). 

~ De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van de ecologische, landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. De sector staat onder economische druk. De provincie 

Zuid-Holland geeft in het Streekplan Zuid-Holland Oost aan dat zij daarom kansen wil bieden voor 

verbreding van het economisch draagvlak. 
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Ret rijk heeft met de provincies afspraken gemaakt over ht!t op te stellen vermogen aan 

windenergie tot het jaar 2010. Deze afspraken zijn vastgelegd in de in juli 2001 gesloten 

Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Wind,energie (BLOW). Voor Zuid-Rolland 

geldt een doelstelling,van 205 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2010. De 

provincie Zuid-Rolland heeft deze ambitie opgeschroefd naar tenminste 250 MW in 2010 

[Provincie Zuid-Rolland, 18 februari 2003]. Met de realisatie van het windenergieproject in 

Jacobswoude wordt een bijdrage geleverd aan de provinciale doelstelling. 

De mogelijkheid voor het realiseren van een windpark op deze plek wordt al jaren genoemd 

in het provinciaal ruimtelijk beleid. Zo geeft het vigerende streekplan (1995) een 

lijnopstelling langs de N207 aan. In het rijks- en provinciaal beleid zijn uitgangspunten 

geformuleerd over wat weI en geen geschikte gebieden zijn voor de plaatsing van 

wind turbines en zijn uitgangspunten voor plaatsing aangegeven. Zo noemt de Vijfde Nota 

Ruimtelijke Ordening als keuze criteria voor locaties: in eerste instantie onder andere bij 

autowegen en in tweede instantie in grootschalige open landschappen. Aan beide criteria 

wordt in het windenergieproject Jacobswoude voldaan. De Nota WERVEL (22 oktober 2003) 

geeft gebieden aan die uitgesloten zijn voor plaatsing van wind turbines. De polder 

Vierambacht behoort niet tot dit gebied. Evenals het streekplan (12 november 2003) geeft 

ook de nota WERVEL een voorkeursvolgorde aan voor lijnopstellingen. De voorgenomen 

activiteit in de polder Vierambacht valt onder de tweede categorie: 'langs 

(hoofd)infrastructuur in combinatie met agrarisch gebied of recreatiegebied'. 

De gemeentelijke 5tructuurvisie Jacobswoude (2002) geeft aan dat voor de locatiekeuze voor 

de opstelling van wind turbines de polder Vierambacht de voorkeur heeft boven de 

Wassenaarsche polder. Op 28 april 1999 heeft de gemeenteraad van Jacobswoude ingestemd 

met het rapport 'Werken met Wind', waarin de polder Vierambacht wordt aangegeven als 

zoeklocatie voor het plaatsen van windmolens. Na het gereedkomen van 'Werken met 

Wind' is een ambtelijke werkgroep gemstalleerd met als taak het nader onderzoeken van de 

geschiktheid voor windenergie. Van deze ambtelijke werkgroep hebben deel uitgemaakt: de 

provincie Zuid-Rolland, de gemeente Jacobswoude, EWR, WLTO en de initiatiefnemers. De 

conclusie van de werkgroep luidde dat de polder Vierambacht geschikt is voor windenergie. 

In hoo£dstuk 2 van het MER wordt nader ingegaan op de locatiekeuze. Nu dient de 

mogelijke inrichting van het windpark nader te worden onderzocht. Dit gebeurt in dit MER. 

Dit MER kan daarmee worden aangeduid als een inrichtings-MER. 

De m.e.r.-procedure? 
Ret realiseren van windparken is op grond van het gewijzigde Besluit 

Milieueffectrapportage 1994 (wijziging 7 mei 1999, 5tb. 224) in een aantal gevallen m.e.r.

beoordelingsplichtig (onderdeel D van het besluit, categorie 22.2). Deze m.e.r.

beoordelingsplicht geldt in gevallen waarin een gezamenlijk vermogen wordt bereikt van 10 

megawatt (MW) dan weI 10 (nieuwe) turbines of meer worden opgericht. De m.e.r.

beoordelingsplicht houdt in dat vooraf getoetst moet worden op het voorkomen van 

bijzondere omstandigheden die aanieiding geven tot het doorlopen van het m.e.r.

procedure. In dit geval is deze toets niet uitgevoerd en is door de initiatiefnemer in overleg 

met de gemeente Jacobswoude direct besloten tot het doorlopen van de m.e.r.-procedure. 

Ret doel van dit MER is het inzichtelijk maken van de effecten van mogelijke 

inrichtingsaltematieven op de omgeving. Ret MER biedt daarmee informatie ten behoeve 

van de besluitvorming rondom het windpark. 
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De m.e.r.-procedure is gestart met de publicatie van de Startnotitie op 3 april 2002. Ten 

behoeve van het MER heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage op basis van de 

startnotitie en de inspraakreactie adviesrichtlijnen uitgebracht. De gemeenteraad van 

Jacobswoude - samen met de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn het Bevoegd Gezag in 

deze - heeft de definitieve richtlijnen vastgesteld (d.d. 4 oktober 2002). De belangrijkste 

hoofdpunten van de richtlijnen zijn: 

• Aandacht moet worden geschonken aan de gevolgen voor 1) het landschap (de openheid 

van het Groene Hart en de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing), 2) de natuur 

(in het bijzonder vogels en vleermuizen), 3) de leefbaarheid in combinatie met de 

verschillende vormen van hinder die kunnen gaan ontstaan, alsmede 4) de milieuwinst 

die met dit project gerealiseerd kan worden (minder schadelijke emissies, duurzame 

energie). 

• In het MER dienen ten minste 4 inrichtingsalternatieven met elkaar vergeleken te 

worden, welke voldoen aan de doelstelling van het initiatief, passen binnen de 

randvoorwaarden welke samenhangen met de in het advies genoemde milieuaspecten en 

waarvan de milieueffecten per alternatief in omvang en aard duidelijk onderscheidend 

zijn. Er moeten voldoende alternatieven worden beschreven om het verschil tussen lijn

en clusteropstellingen en grote en kleine turbines te illustreren. 

Voor de volledige inhoud van de richtlijnen wordt verwezen naar het advies voor de 

richtlijnen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (d.d. 25 juni 2002) en het 

raadsbesluit ten aanzien van de definitieve richtlijnen van 4 oktober 2002. 

De alternatieven 

Om de effecten van een windpark in de polder Vierambacht op de omgeving goed in beeld 

te brengen zijn er vijf inrichtingsalternatieven opgesteld. In de alternatieven is variatie 

aangebracht in de opstelling (een lijn, twee lijnen, cluster), in het aantal windturbines per 

alternatief, in de hoogte van de windturbines en in het vermogen van windturbines (grote 

versus kleine wind turbines). Conform de richtlijnen is in dit MER een bandbreedte in 

turbinetype aangehouden. Er is gekeken naar grote en kleine turbines in de zin van hoogte 

en van vermogen. Als ondergrens is gekozen voor een 750 kW-turbine met een ashoogte van 

60 meter en een rotordiameter van 48 meter. Op deze locatie moet minimaal een turbinetype 

van dit vermogen staan om te kunnen voldoen aan de doelstelling van het project, mede 

gezien de benodigde onderlinge afstand tussen de turbines. Ais bovengrens is gekozen voor 

een 2000 kW-turbine met een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 80 meter, 

omdat dit - gegeven het windaanbod in de polder en de maat en schaal van het landschap -

momenteel het grootst mogelijke verkrijgbare turbinetype is. 

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van alternatieven zijn geweest: 

• Het plangebied - het gebied waar de turbines geplaatst kunnen worden - is bepaald door 

het grondeigendom van de initiatiefnemers. 

• AIle windturbines in een alternatief hebben een gelijke hoogte en rotordiameter. 

• De onderlinge afstand tussen wind turbines in een alternatief is gelijk. Hierbij is de regel 

van 4 tot 4,5 keer de rotordiameter aangehouden. 

• Er is een afstand van minimaal4 keer de ashoogte tot woonbebouwing van derden 

aangehouden om geluidshinder te beperken. 

• Lijnopstellingen worden zodanig in het landschap geplaatst dat deze visueel verbonden 

zijn met de N207. 
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• De minimale afstand tot de N207 (incluslef busbaan) bedraagt 50 meter, waardoor de 

rotorbladen zich niet boven de weg bevinden. Hierdoor wordt voldaan aan de 

beleidsregel van Rijkswaterstaat3
• 

• De geluidsbelasting (nachtwaarde) op geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mag 

niet meer dan 40 dB(A) bedragen conform de norm van VROM. 

Hierna worden de altematieven kort beschreven. Voor de ruimtelijke weergave van de 

altematieven wordt verwezen naar de kaartbeelden op de A3-pagina's in hoofdstuk 3 van 

het MER. In dit hoofdstuk wordt ook het proces van alternatiefontwikkeling toegelicht. 

A Iternatief A: een lijn aan weerszijden van de N207 

Het eerste altematief laat aan weerszijden van de N207 een lijn zien. Dit altematief gaat uit 

van de plaatsing van 20 turbines met een vermogen van 750 kW aan weerszijden van de 

N207. Het opgesteld vermogen komt hiermee op 15 MW. De ashoogte van deze 

windturbines bedraagt 60 meter en de rotordiameter 48 meter. De toprotorhoogte (ook weI 

tiphoogte genoemd) komt hiermee op 84 meter. Dit alternatief produceert jaarlijks 

29,5 miljoen kWh. 

Alternatief B: een lijn ten oosten de N207 

Het tweede altematief bestaat uit een lijn ten oosten van de N207. Dit altematief gaat uit van 

de plaatsing van 9 turbines met een vermogen van 2000 kW aan de oostzijde van de N207. 

Het opgesteld vermogen bedraagt in dit altematief 18 MW. De ashoogte van deze turbines is 

100 meter en de rotordiameter 80 meter. De toprotorhoogte is daarmee 140 meter. 

Dit altematief produceert jaarlijks 46,0 miljoen kWh. Om te voldoen aan de geluidsnormen 

is in dit alternatief een preventieve maatregel genomen: vier van de negen turbines worden 

in de nachtperiode ingesteld op een lagere bronsterkte. 

Alternatief C twee lijnen ten oosten van de N207 

Altematief C bestaat uit twee lijnen ten oosten van de N207. Dit altematief gaat uit van 

plaatsing van 12 turbines met een vermogen van 1500 kW opgesteld in twee rijen aan de 

oostzijde van de N207. Het opgesteld vermogen is hiermee 18 MW. De turbines hebben een 

ashoogte van 78 meter en een rotordiameter van 72 meter. De toprotorhoogte is 114 meter. 

Dit altematief produceert jaarlijks 44,6 miljoen kWh. 

A Iternatief D: clusteropstelling in de polder Vierambacht 

Alternatief D bestaat uit een clusteropstelling in het noordoosten van de polder 

Vierambacht. Hiermee is het plangebied maximaal gevuld met windturbines. Er worden 21 

turbines met een vermogen van 950 kW per stuk geplaatst. Het opgesteld vermogen in dit 

alternatief komt hiermee op 19,95 MW. De ashoogte van de turbines is 60 meter en de 

rotordiameter 54 meter. De toprotorhoogte komt hiermee op 87 meter. Dit alternatief 

produceert jaarlijks 37,5 miljoen kWh. 

Alternatief E: clusteropstelling in de polder Vierambacht 

Altematief E bestaat, evenaIs alternatief D, uit een clusteropstelling in het noordoosten van 

de polder Vierambacht. In dit altematief worden 15 wind turbines met een vermogen van 

2000 kW per stuk geplaatst. Het opgesteld vermogen is hiermee 30 MW. De turbines hebben 

een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 80 meter. 

) De 'Beleidsregel voor het plaatsen van wind turbines op, in en over rijkswaterstaatswerken' van RWS 

gaat uit van een halve diameter bij turbines hoger dan 60 meter, hier dus 40 meter. In verband met de 

aanleg van een busbaan is hier 50 meter genomen. 
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De toprotorhoogte komt hiermee op 140 meter. Dit altematief produceert jaarlijks 77,0 

miljoen kWh. Ook in dit altematief is het plangebied maximaal gevuld met wind turbines. 

Evenals voor alternatief B geldt ook voor dit altematief dat er een preventieve maatregel is 

genomen om te voldoen aan de geluidsnormen: twee van de 15 turbines zijn ingesteld op 

een lagere bronsterkte in de nachtperiode. 

Met deze vijf alternatieven wordt de totale bandbreedte in vermogen, hoogte en ruimtelijke 

opstelling en daarmee het verschil in effect goed in beeld gebracht. 

De effecten van de alternatieven op de omgeving 

De effecten van de alternatieven op de omgeving zijn in beeld gebracht aan de hand van een 

aantal verschillende milieuaspecten. De effecten zijn bepaald ten opzichte van de 

referentiesituatie, dit is de situatie in 2020 na autonome (toekomstige) ontwikkelingen 

zonder realisatie van een windpark. Hieronder worden de aspecten nader toegelicht. 

• Energie en emissies: bij dit aspect wordt gekeken naar de energieopbrengst van de 

altematieven. Bepalend voor de energieopbrengst van een altematief is de grootte van de 

rotor van de turbine, de hoogte van de rotor en natuurlijk het aantal turbines in het 

alternatief. Zo brengt een alternatief met weinig kleine turbines minder energie op dan 

een alternatief met veel grote turbines. Altematief E brengt de meeste energie op en 

alternatief A het minste. 

• Ruimtegebruik: om de windturbines te kunnen plaatsen is een fundering nodig. Tevens 

zijn er onderhoudswegen noodzakelijk. Beide zorgen voor ruimtebeslag op het bestaande 

gebruik van het plangebied. Hierbij geldt hoe meer turbines een alternatief omvat, des te 

groter is het ruimtebeslag. Dit betekent dan ook dat alternatief A en D voor het meeste 

ruimtebeslag zorgen in vergelijking met de andere drie alternatieven. Overigens blijft het 

ruimtebeslag in aIle altematieven beperkt. 

• Landschap: ten aanzien van landschap geldt dat aIle altematieven impact hebben. De 

effecten van landschap zijn niet uit te drukken in kwantitatieve scores. Om de 

altematieven onderling te kunnen vergelijken is de rangvolgorde van de altematieven 

bepaald voor: 

- het visuele effect (op korte, middellange en lange afstand); 

- de mate van passendheid bij de landschappelijke structuur; 

- de mate van landschapsvormend element. 

Dit is gedaan aan de hand van wetmatigheden en visualisaties. Bij het visuele effect gaat 

het om de zichtbaarheid van de wind turbines (ashoogte en rotordiameter), de afstand 

waarop ze zichtbaar zijn, de wijze van ordenen en de afstand tussen landschappelijke 

elementen en de opstelling. Passendheid bij de landschappelijke structuur zegt iets over 

hoe het alternatief zich qua maat en schaal verhoudt tot zijn omgeving. Bij de mate van 

landschapsvormend element wordt gekeken in hoeverre de alternatieven een nieuwe 

landschappelijke identiteit creeren. Vanuit landschap komt altematief B als meest gunstig 

naar voren, alternatief A scoort het minst gunstig. 

• N atuur: de realisatie van een windpark heeft gevolgen voor de aanwezige fauna, 

hoofdzakelijk vogels. Door bureau Waardenburg' is in opdracht van de provincie een 

studie uitgevoerd naar de risico's voor vogels op potentiele locaties voor windturbines in 

Zuid-Holland. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de risico's voor vogels (verstoring, 

4 Risko's voor vogels op potentiiHe locaties voor windturbines in de provincie Zuid-Holland, Prinsen 

H .A.M., Krijgsveld K.L., Horssen van P.W., Hut van der R.M.G., Lensink R., 15 mei 2003, rapport 

nummer 03-016. 
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bnrrierewerking, aanval'ingsdsicu) Up deze locatie gering zijn. Ten aanzien van de 

effeeten op natuur zijn de altematieven weinig onderseheidend van eIkaar. 

WeI kan worden gezegd dat de altematieven die dichter bij de N207liggen en een zo kort 

mogelijke lijn hebben beter seoren dat altematieven met een langere lijn en die meer in de 

polder gelegen zijn. Altematief C is het meest gunstige altematief voor natuur. De 

overige altematieven seoren minder gunstig. 

• Geluid: een windturbine maakt geluid. Naarmate het harder waait, zal het geluid harder 

zijn. Met name de afstand van een woning tot de turbines bepaalt de hoogte van de 

geluidsbelasting op die woning. Met een geluidsmodel zijn de geluidseffecten van de 

altematieven bepaald. AIle altematieven voldoen aan de door het Ministerie van VROM 

gestelde normen. WeI zijn in de altematieven BenE hiertoe preventieve maatregelen 

genomen door een aantal turbines in de naehtperiode op een lagere bronsterkte te laten 

draaien. Om de altematieven toch onderling te kunnen vergelijken, is gekeken naar de 

toename van het aantal woningen waar geluidsbelasting toeneemt met meer dan 3 dB(A). 

Deze toename van de geluidsbelasting is hoorbaar. Voor aUe altematieven geldt dat de 

geluidsbelasting ten opzichte van de autonome ontwikkeling toeneemt: de 

geluidscontouren komen verder van de weg te liggen waardoor het gebied waar 

geluidsbelasting optreedt groter wordt. Altematief A en C zorgen voor de minste 

toename van het aantal woningen en seoren daarmee het meest gunstig. Altematief E 

zorgt voor de grootste toename van het aantal woningen en seoort hiermee het minst 

gunstig. 

• Hinder (slagschaduw); door het draaien van de wieken van de turbines kan enkele 

tiental minuten per dag hinderlijke schaduw ontstaan bij woningen. Meest bepalende 

factor hierbij is de afstand van de woningen tot de turbines en de positie van de 

woningen ten 0pzichte van de turbines en de zon. Met behulp van een rekenmodel is 

nagegaan bij hoeveel woningen hinder optreedt en wat de maximale duur van de hinder 

is. De eventuele hinder kan met een technische maatregel worden voorkomen. 
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TabelS.1 

Overzicht effecten van de 

alternatieven 
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De effecten samengevat 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste milieueffecten per 

altematief. Tussenhaakjes is de rangvolgorde van de altematieven weergegeven. 

B eoordel. n gS( r .ter. u m Altcrnatief 

A B C 0 E 

Energie 

Energieopbrengst (min. kWh~aar) 29,S 46,0 44,6 37,S 77,0 

(5) (2) (3) (4) (1) 

Vermeden emissies per jaar: 

- CO, (kton) 10,9 17,0 16,3 13,9 28,S 

- zuurequivalenten (*1000) 590 920 8BO 750 1540 

(5) (2) (3) (4) (1) 

Ruimtegebruik 

Optreden van ruimtebeslag (m') 4500 2025 2700 4725 3375 

(4) (1) (2) (5) (3) 

Ontsluiting percelen + + + + + 

Landschap 

Visueel effect op middellange en 2 1 2 5 4 

lange afstand 

Visueel effect op korte afstand 5 1 2 4 3 

Passendheid bij landschappelijke 5 1 2 4 3 

structuur 

Mate van landschapvormend 5 1 4 3 2 

element 

Natuur 

Verstoring van vogels - - - - -
(1) (1) (1) (1) (1) 

Barrierewerking vogels -- -- -. --
(2) (2) (1) (2) (2) 

Aanvaringsrisico's vogels - - - - -
(1) (1) (1) (1) (1) 

Geluid 

Aantal woningen waar geluidsnorm wordt 0 0 0 0 0 

overschreden 

Aantal woningen waar geluidsbelasting 

toeneemt met meer dan 3 dB(A)': 

· 3·6 dB(A) 
+3 (2) +42 (3) · · · +6 (2) · +26 (4) · +220 (6) 

· 6·9 dB(A) 
+2 (1) +2 (1) +1 (1) · +2 (1) · · 0 · · · 9·12 dB(A) · 0 · 0 , 0 · 0 · +1 (1) 

· > 12 dB(A) 
0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 

(1) (4) (2) (3) (5) 

Slagschaduw 

Aantal gehinderde woningen 3 7 5 2 7 

(2) (4) (3) C1l (4) 

Maximaie duur van hinder In uren 33,S 19,75 6,5 3,25 9 

per jaar (5) (4) (2) (1) (3) 

, Oit is de toename van het aantal wonlngen ten opzichte van de autonome ontwikkeling. 
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Op basis van de tabel kunnen de volgt!nde conclusies worden getrokken ten aanzien van de 

altema tieven: 

• Alternatief A levert de minste energie op en voldoet aan de doelstelling van dit project 

(circa 30 miljoen kWh). Vanwege het grote aantal windturbines neemt het altematief veel 

ruimte in beslag. Ook ten aanzien van landschap scoort dit altematief niet gunstig. 

Altematief A veroorzaakt weI weinig geluidhinder en belast weinig woningen door 

slagschaduw. De duur van de slagschaduw is daarentegen wellang in vergelijking met 

de andere altematieven. 

• Alternatief B voldoet ruimschoots aan de doelstelling van dit project. Ten aanzien van 

landschap scoort dit altematief het meest gunstig. Er treedt meer hinder door geluid en 

slagschaduw op dan in meeste andere altematieven. 

• Altematief C voldoet ook ruimschoots aan de energiedoelstelling. Net als altematief B 

scoort ook dit altematief gunstig voor landschap. Ten aanzien van geluidhinder en 

slagschaduw scoort dit altematief relatief goed. 

• Altematief D voldoet aan de doelstelling van het project. Vanuit het oogpunt van 

landschap en geluid scoort dit alternatief minder gunstig. Qua slagschaduw scoort dit 

altematief echter zeer gunstig. 

• Altematief E voldoet ruimschoots aan de energiedoelstelling. Vanuit het oogpunt van 

landschap en ruimtegebruik scoort dit altematief gemiddeld. Het altematief leidt echter 

tot rela tief veel hinder door geluid en slagschaduw. 

De uitgebreide effectbeschrijving is opgenomen in hoofdstuk 6 van dit MER en de 

vergelijking is beschreven in hoofdstuk 4. 

Vergelijking van de alternatieven per eenheid energieopbrengst 

Naast de absolute vergelijking van de alternatieven per aspect zijn de effecten op de diverse 

milieuaspecten ook uitgedrukt in het positieve effect per eenheid energieopbrengst 

(uitgedrukt in mIn. kWh). Ditwordt gedaan omdat de altematieven verschillen in de 

hoeveelheid energieopbrengst. Deze verschillen bepalen mede de effecten van de 

altematieven. De berekening is gedaan door de kwantitatieve effectscores te delen door de 

energieopbrengst. Bijvoorbeeld het aantal gehinderde woningen bedraagt in altematief A: 3. 

Wanneer dit aantal wordt gedeeld door de energieopbrengst (29,5 mln. kWh), valt er in 

altematief A een effect te verwachten van 0,10 woning per eenheid energieopbrengst. Er is 

ervoor gekozen om voor elk aspect een criterium aan te wijzen als indicator voor dit aspect. 

De effecten van deze indicator worden beschouwd als representatief voor het aspect. 
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In de onderstaande tabel zijn de effecten per eenheid milieuwinst voor aIle aspecten 

weergegeven. Tevens is de rangvolgorde van de alternatieven per indicator tussen haakjes 

aangegeven. 

Beoordelingscriteri urn Alternatief 

A B C D E 

Ruimtegebruik 

Optreden van ruimtebeslag (m'l 

I 
152,54 

I 
44,02 

I 
60,54 

I 
126,00 

I 
43,83 

(5) (2) (3) (4) (1) 

Landschap 

Totaalscore voor landschap 

I 
-I--

I 
+ 

I 
0 

I 
-

I 
0 

(5) (1) (2) (4) (2) 

Natuur 

Barrierewerking vogels I -- I -- I - I -- I --
Geluid 

Aantal woningen waar de 

I 
0,17 

I 
0,96 

I 
0,13 

I 
0,75 

I 
2,88 

geluidsbelasting verandert (2) (4) (1) (3) (5) 

Slagschaduw 

Aantal woningen waar hinder 

I 
0,10 

I 
0,15 

I 
0,11 

I 
0,053 

I 
0,091 

optreedt (3) (5) (4) (1) (2) 

Wanneer de effecten per eenheid milieuwinst worden uitgedrukt, zien we een verschuiving 

in rangvolgorde voor de aspecten geluid en slagschaduw. 

Mitigerende maatregelen 

Voor de belangrijkste effecten (landschap, natuur, geluid en slagschaduw) is gekeken of er 

mitigerende maatregelen mogelijk zijn, waardoor het effect kan worden beperkt of zelfs kan 

worden voorkomen. 

Landschap 

De effecten op het aspect landschap kunnen ten dele worden gemitigeerd door de volgende 

maatregelen: 

• Beperken van uitgestrektheid en omvang van een opsteIling. 

• Het niet plaatsen van turbines in de polder ten zuiden van de Kruisweg, zodat plaatsing 

beperkt blijft tot een kwadrant van de polder. 

Beide mitigerende maatregelen betekenen concreet het plaatsen van minder turbines in een 

alternatief. AIleen altematief A en B komen in aanmerking voor deze mitigerende 

maatregelen, omdat in deze twee alternatieven spraken is van een uitgestrekte lijn en 

turbines te zuiden van de Kruisweg. Het niet plaatsen van een aantal turbines betekent 

overigens weI dat de energieopbrengst van een alternatief minder is. 

Natuur 

De effecten op het aspect natuur (vogels) kunnen worden gemitigeerd door de volgende 

maatregelen: 

• Beperken uitgestrektheid van opsteIling in noord-zuid richting (zorgt voor vermindering 

van de barrierewerking voor vogels). 

• Het niet plaatsen van turbines in de polder ten zuiden van de Kruisweg (zorgt voor 

vermindering verstoring). 

Beide mitigerende maatregelen betekenen concreet het plaatsen van minder turbines in een 

alternatief. AIleen alternatief A en B komen in aanmerkingen voor deze mitigerende 

maatregelen, omdat in deze twee alternatieven sprake is van een uitgestrekte lijn en turbines 
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ten zuiden van de Kruisweg. lIet niel plaatsen van een aantal turbines betekent overigens 

weI dat de energieopbrengst van de twee altematieven minder is. 

Geluid 

Preventieve mitigerende maatregelen 

In twee altematieven zijn preventieve mitigerende maatregelen opgenomen. In altematief B 

en E worden respectievelijk vier en twee in de nachtperiode ingesteld op een lager 

bronverrnogen. Hierrnee wordt voorkomen dat geluidsnorrnen worden overschreden. 

Extra mitigerende maatregelen 

Een verhoging van de geluidsbelasting met meer dan 3 dB (A) kan worden voorkomen door: 

• Het instellen van wind turbines in nachtperiode op een lager toerental en bronverrnogen. 

• Het niet plaatsen van een aantal turbines. Minder turbines in een altematiefbetekent 

minder geluidsbelasting ten gevolge van dat altematief. Dit is alleen van toepassing voor 

windturbines die vlakbij geluidsgevoelige besternrningen staan. 

De twee mitigerende maatregelen zijn in alle altematieven van toepassing. Bij het toepassen 

van een lager bronverrnogen kan gericht worden gekeken bij welke turbine dit weI of niet 

wordt gedaan, zodat een verhoging van de geiuidsbeiasting met meer dan 3 dB(A) op 

bepaalde woningen kan worden voorkomen. Het niet plaatsen van een aantal turbines in 

een altematief betekent dat de totale geluidsbelasting van het altematief minder wordt. 

Naar verwachting neemt dan ook het aantal woningen waar de geluidsbelasting met meer 

dan 3 dB(A) toeneemt af. Deze maatregel heeft weI consequenties voor de energieopbrengst 

van een altematief (zie ook hierboven bij natuur) en kan dus maar tot op zekere hoogte 

worden toegepast. Met deze laatste maatregelen kan een verhoging van de geluidsbelasting 

met meer dan 3 dB(A) daarrnee maar ten dele worden voorkomen. 

Slagschaduw 

Om hinder door slagschaduw te beperken dan weI te voorkomen is de volgende 

mitigerende maatregel mogelijk: 

• Aanbrengen van een automatische stilstandregeling; deze zorgt ervoor dat de turbine 

uitgeschakeld wordt op het moment dat er slagschaduw optreedt. 

Deze stilstandregeling is in de meeste altematieven noodzakelijk om te voldoen aan norrnen 

voor slagschaduw. Dit gaat in beperkte mate ten koste van de energieopbrengst. 

In altematief A moeten am aan de norrnen te voldoen minimaal twee turbine van een 

automatische stilstandregeling worden voorzien. In altematief B betreft het ook twee 

turbine. In altematief C en E gaat het om een turbine. In altematief D hoeven geen 

mitigerende maatregelen te worden getroffen. Met deze mitigerende maatregelen kan dus 

de effecten door slagschaduw volle dig worden voorkomen. WeI moet worden opgemerkt 

dat deze maatregel kan leiden tot opbrengstderving. 

Meest Milleuvriendelljk Alternatief (MMA) 

Naast inrichtingsaltematieven dient in het MER ook een zogenaamd Meest 

Milieuvriendelijk Altematief ofwel MMA te worden ontwikkeld. Het MMA is geen nieuw 

altematief: het gaat om een aanvulling op een van de bestaande altematieven met extra 

maatregelen ter bescherming van het milieu (mitigerende maatregelen, zie hierboven) of ter 

vergroting van het positieve effect. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dan oak: 

• Ben optimale landschappelijke inpassing. 

• Een zo beperkt mogelijke hinder voor de fauna in en nabij het plangebied. 
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• Een zo weinige mogelijke hinder op de woonomgeving door geluid, refleetie en 

slagsehaduw. 

• Een maximalisatie van de energieopbrengst. 

Basis voor het MMA 

Het effeetenoverzicht (zie tabel 5.1) laat zien dat aIle alternatieven voor- en nadelen hebben. 

Op sommige aspeeten seoort een altematief goed en op andere weer minder. De 

alternatieven B en C komen als relatief gunstig naar voren ten opzichte van de andere drie 

alternatieven. Beide altematieven seoren op de meeste aspeeten relatief goed. Altematief B 

seoort ten aanzien van landschap, energieopbrengst en ruimtegebruik het meest gunstig en 

altematief C doet dit voor natuur, geluid en slagsehaduw. De overige altematieven seoren 

voor de aspeeten minder gunstig. 

Op basis van de uitgangspunten en richtlijnen voor het MMA is gekozen om altematief B te 

gebruiken als basis voor het MMA. Belangrijkste reden hiervoor is dit altematief het meest 

gunstig seoort voor het aspect landschap. Voor zowel altematief B als altematief C geldt dat 

zij goed herkenbaar zijn als geheel en aansluiten bij de ruimtelijke struetuur van de polder. 

Altematief B is sterk gekoppeld aan de N207, waardoor dit altematief de ruimtelijke 

struetuur van de polder versterkt en de opstelling als landschapvormend element kan 

worden beschouwd. Altematief C daarentegen is door de opstelling van twee lijnen geen 

lijn en geen cluster en laat de N207 in het landschap wegvallen. Altematief B zorgt voor 

meer effecten op natuur, geluid en slagschaduw dan alternatief C. Voor deze effeeten geldt 

evenwel dat deze relatief makkelijk te mitigeren zijn. 

Onderbouwing van het MMA 

Altematief B bestaat nu uit een lijn aan de oostzijde van de N207 met negen turbines met 

een vermogen van 2000 kW. Het opgesteld vermogen in dit alternatief is dan ook 18 MW. 

De ashoogte van deze turbines is 100 meter en de rotordiameter 80 meter; de toprotorhoogte 

komt daarmee op 140 meter. Met deze opstelling seoort alternatief B vanuit het oogpunt van 

energie, ruimtegebruik en landschap als een van de beste. Hiermee voldoet dit alternatief 

aan de uitgangspunten van optimale landschappelijke inpassing en maximalisatie van de 

energieopbrengst. Aan het uitgangspunt van zo min mogelijk hinder voor mens en dier 

voldoet dit altematief echter (nog) niet. Alternatief B zorgt immers voor hinder op 

woningen door slagschaduw en geluid en zorgt voor hinder van vogels. In het MMA dienen 

deze effeeten dan ook gemitigeerd te worden. 

Een kleiner turbinetype noodzakelijk 

Zoals eerder in hoofdstuk 3 (zie ook paragraaf 3.2.1) is aangegeven heeft de provincie Zuid

Holland in haar beleid aangegeven dat er (vooralsnog) geen turbines met een tiphoogte van 

meer dan 120 meter kunnen worden geplaatst. Dit betekent dat alternatief B in haar huidige 

vorm op dit moment niet kan worden gerealiseerd. Het altematief omvat immers turbines 

met een tiphoogte van 140 meter. Een kleiner turbinetype in dit altematief is daarom 

noodzakelijk. Een 1500 kW-turbine (ashoogte 78 meter, rotordiameter 72 meter, tiphoogte 

114 meter) kan volgens het provinciaal beleid weI worden geplaatst. Een lijnopstelling van 

negen 1500 MW-turbines produeeert jaarlijks zo'n 31 rniljoen kWh aan energie. Hiermee 

voldoet deze opstelling aan de doelstelling van het project. 

De lijnopstelling met negen stuks 1500 kW -turbines vormt dan ook het uitgangspunt voor 

bij de verdere vormgeving van het MMA. 
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Mitigatie vom cffcctcn 

De lijnopstelling met negen 1500 kW-turbines zorgt voor een negatieve beoordeling 

betreffende slagschaduw, geluid en natuur, zij het in mindere mate dan altematief B. In het 

kader van het MMA is rnitigatie gewenst. 

Sla~schaduw 

De effecten van de lijnopstelling op slagschaduw kunnen worden gernitigeerd door het 

plaatsen van een automatische stilstandsregeling op de turbines. Hiermee wordt hinder 

door slagschaduw op woningen voorkomen. Een stilstandsregeling wordt dan ook op de 

turbines in de lijnopstelling aangebracht. De mogelijke opbrengstenderving is bij deze 

rnitigerende maatregel minimaal. 

Geluid 

In vergelijking met altematief B leidt de lijnopstelling met negen 1500 kW-turbines tot een 

zeer beperkte toename van het aantal woningen waar de geluidsbelasting met meer dan 

3 dB(A) toeneemt. Geluidsnormen worden echter niet overschreden. Het betreft in deze 

lijnopstelling een toename van vier woningen (in altematief B waren dit er 44). Deze 

woningen zijn gelegen aan de Kruisweg en de Herenweg. Twee van de vier woningen zijn 

woningen van initiatiefnemers. Geconc1udeerd kan worden dat de lijnopstelling hiermee het 

meest gunstig scoort voor geluid in vergelijking met aIle altematieven. 

Natuur 

De effecten op natuur worden voomamelijk bepaald door de lengte van de lijnopstelling. 

Hierdoor treedt er verstoring van de fauna op in de polder ten zuiden van de Kruisweg en 

is er in grotere mate sprake van barrierewerking voor vogels in vergelijking met de andere 

altematieven. Deze effecten kunnen worden gernitigeerd door de lijnopstelling minder lang 

te maken, met andere woorden door minder of geen wind turbines ten zuiden van de 

Kruisweg te plaatsen. Gekozen is om geen windturbines ten zuiden van de Kruisweg te 

plaatsen. De lijnopstelling omvat dan zes in plaats van negen turbines. 

Deze maatregelleidt niet alleen tot een verroindering van het effect op natuur, maar heeft 

ook gevolgen voor de energieopbrengst en de geluidsemissie van de lijnopstelling. Minder 

windturbines betekent minder energieopbrengst. Een lijnopstelling met zes stuks 1500 kW

turbines brengt jaarlijks minder energie op dan de 31 rniljoen kWh zoals eerder genoemd. 

Naar verwachting produceert een lijnopstelling met zes turbines (1500 kW) circa 21 rniljoen 

kWh aan energie. Hiermee wordt de doelstelling van het project evenwellosgelaten. 

De reden hiervoor is dat voor de initiatiefnemer het uitgangspunt voor het MMA van een 

optimale inpassing in het landschap en een zo min mogelijk hinder van mens en dier 

zwaarder wegen dan die van maximalisatie van de energieopbrengst. 

Minder wind turbines betekent ook minder geluidsernissie. Een lijnopstelling met zes 

windturbines veroorzaakt bij drie woningen een toename van de geluidsbelasting met meer 

dan 3 dB(A). Hiervan behoort een woning toe aan de initiatiefnemers. Het geluidseffect 

wordt hiermee nog meer beperkt ten opzichte van de andere alternatieven. De 

geluidsernissie voldoet aan de door VROM gestelde normen. 

Resume 
Het Meest Milieuvriendelijk Altematief voor het windenergieproject Jacobswoude wordt 

gevormd door een lijnopstelling aan de oostzijde van de N207 met zes stuks 1500 kW

turbine. De lijnopstelling scoort vanuit landschappelijk oogpunt gunstig en de effecten op 

geluid, natuur en slagschaduw zijn minimaal. 
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Deze lijnopstelling produceett jaarlijks circa 21 miljoen kWh aan energie. Deze jaarlijkse 

opbrengst staat gelijk aan het elektriclteitsverbruik van 6.460 huishoudens. 

Geconcl~deerd kan worden dat met dit MMA wordt voldaan aan de uitgangspunten van 

een optimale Iandschappelijk inpassing en een zo beperkt mogelijke hinder van mens en 

dier. 

Uitelndelijke besluitvormlng 
Ret voorliggende MER dient ter ondersteuning van de besIuitvorming over het 

windenergieproject. Deze besluitvoI'Il1irtg richt zich nu in eerste instantie op het weI of niet 

inzetten van een noodzakelijke wijziging van het vigerende bestenu;ningsplan Buitengebied 

Woubrugge. Ret huidige bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor realisatie van 

windturbines met een ashoogte van circa 60 tot 120 meter. Op basis van de informatie die in 

dit MER is aangereikt, neemt de gemeenteraad van Jacobswoude - al dan niet in overleg 

met de gemeente Alphen aan den Rijn - een principebesluit over het weI of niet verlenen 

van medewerking aan de noodzakelijke bestemmingsplanherziening. In een dan te slatten 

procedure vindt besluitvorming over de bestemmingsplanherziening zelf plaats. 
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Deel A 
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1.1 

Afbeelding 1.1 

Situering van het toekomstige 

Wind park Jacobswoude 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

HOOFDSTUK 

Inleiding 

WAAROM DIT MILIEUEFFECTRAPPORT7 

Voor u ligt het Milieueffectrapport (MER) Windenergieproject Jacobswoude. In dit MER 

worden de resultaten gepresenteerd van de studie naar de te verwachten effecten van een 

mogelijke realisatie vanhet Windenergieproject Jacobswoude in de gemeenten Jacobswoude 

en Alphen aan den Rijn in Zuid-Holland. De polder Vierambacht binnen deze gemeenten is 

de beoogde locatie voor de plaatsing van windturbines. 

De Cooperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude (CVW}), gevormd door 

38 grondeigenaren en -gebruikers, heeft het voomemen om in de polder Vierambacht in de 

gemeenten Jacobswoude en Alphen aan den Rijn een windpark te realiseren. Op afbeelding 

1.1 is de ligging van het toekomstige windpark weergegeven. Het voomemen past binnen 

de landelijke en provinciale windenergiedoelstelling. Het is op deze locatie mogelijk om een 

windpark met een opgesteld vermogen van 15 tot 30 MW te realiseren. 

In het kader van de in 1991 door de ministeries van VROM en EZ en de zeven windrijke 

provincies getekende Bestuursovereenkomst plaatsingsproblematiek windenergie heeft de 

provincie Zuid-Holland een energiedoelstelling van 150 MW vastgesteld. In het Streekplan 

Zuid-Holland Oost (1995) worden twee locaties aangewezen voor windenergie in het 

streekplangebied. Een daarvan betreft het plangebied van deze studie, namelijk langs de 

provinciale weg N207 in de gemeenten Jacobswoude en Alphen aan den Rijn in de polder 

Vierambacht, gelegen in het Groene Hart. 
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In de in juli 2001 gesloten Desluul'suv~r~~nkumst La11lMijk~ Ontwikkellng Windenergie 

(BLOW) is een opgehoogde doelstelling van 205 MW windenergie in 2010 voor de provincie 

Zuid-Holland opgenomen, De provincie Zuid-Holland heeft deze ambitie opgeschroefd 

naar 250 MW in 2010 [Provincie Zuid-Holland, 18 februari 2003], 

Op grond van het gewijzigde Besluit Milieueffectrapportage 1994 (wijziging 7 mei 1999, Stb. 

224) geldt voor de oprichting van een of meer met elkaar samenhangende instaIlaties voor 

het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie geen directe m.e.r.-plicht maar 

een zogenaamde m.e.r.-beoordelingsplicht (onderdeel D van het besluit, categorie 22.2). 

Deze m,e.r,-beoordelingsplicht geldt in gevaIlen waarin een gezamenlijk vermogen wordt 

bereikt van 10 megawatt (MW) dan weI 10 (nieuwe) turbines of meer worden opgericht. De 

m.e.r,-beoordelingsplicht houdt in dat vooraf getoetst moet worden op het voorkomen van 

bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot het doorlopen van een m.e.r.

procedure. In dit geval is deze toets niet uitgevoerd en is door de initiatiefnemer in overleg 

met de gemeente Jacobswoude direct besloten tot het doorlopen van de m,e,r.-procedure, 

Doel van de m.e.r,-procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de 

besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu. Hier betreft de activiteit het plaatsen van wind turbines in de polder Vierambacht. 

Dit MER is een inrichtings-MER, hetgeen inhoudt dat gekeken wordt naar de inrichting van 

het windenergieproject. De locatiekeuze voor het windenergieproject is reeds in een eerder 

stadium gemaakt. Hier wordt in hoofdstuk 2 nader op ingegaan. 

Het MER voor het Windenergieproject Jacobswoude dient de meest geschikte 

inrichtingswijze van de voorgenomen activiteit alsmede de hiermee gepaard gaande 

gevolgen voor het milieu en het ruimtegebruik in beeld te brengen. Dit geldt voor zowel het 

effect ter plaatse als in de directe omgeving van de Iocatie. Hierbij worden de volgende 

vragen beantwoord: 

• Waarom het windenergieproject Jacobswoude; wat zijn de doelen? 

• Welke inrichtingsaltematieven zijn mogelijk? 

• Hoe zien de inrichtingsalternatieven eruit? 

• Wat zijn de te verwachten effecten van de altematieven op het milieu en de 

leefomgeving? 

• Wat zijn mogelijke maatregelen om eventuele negatieve effecten te verminderen? 

Met de antwoorden op deze vragen geeft het MER een informatieve basis voor de verdere 

besluitvorming. Er wordt in het MER nog geen keuze gemaakt voor een van de 

altematieven, weI wordt aIle (milieu-)informatie aangereikt om deze keuze te kunnen 

maken. 

Basis voor de inhoud van dit MER wordt gevormd door de richtlijnen. Aan de hand van de 

startnotitie en de inspraakreacties hierop heeft de Commissie voor de 

milieueffectrapportage een advies voor de richtlijnen opgesteld, De gemeenteraad van 

Jacobswoude - het Bevoegd Gezag - heeft vervolgens de definitieve richtlijnen opgesteld, 

Zie verder ook hoofdstuk 7. 
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Het MER dient ter ondersteuning van de besluitvorming over de noodzakelijke wijziging 

van het vigerende bestenuningsplan Buitengebied Woubrugge [Gemeente Woubrugge, juli 

1987]. Volgens dit bestenuningsplan is het mogelijk om solitaire windturbines op te richten, 

mits een turbine maximaal15 meter hoog is. Turbines van respectievelijk 25 of 40 meter zijn 

mogelijk, indien de bouw geen onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige 

natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarden welke zijn genoemd in de 

onderscheiden bestemmingen. Het huidige bestemmingsplan biedt dus geen mogelijkheden 

voor reaHsatie van windturbines met een ashoogte van circa 60 tot 120 meter. 

Het Bevoegd Gezag - de gemeenteraad van Jacobswoude en Alphen aan den Rijn - maakt 

uiteindelijk de keuze voor het al dan niet wijzigen van het bestenuningsplan en voor de 

meest geschikte inrichting van het windenergieproject. De gemeenteraad van Alphen aan 

den Rijn zal alleen een besluit moeten nemen, indien gekozen wordt voor een opstelling 

waarbij ook turbines op het grondgebied van Alphen worden geplaatst. 

..... 1 ..... 3'---______ -.!l-II;.$..YllLJZ.I;R 

Dit MER bestaat uit twee delen, deel A en deel B. In deel A is de informatie weergegeven die 

direct nodig is voor de besluitvorming. In deel B is een hoeveelheid basisinformatie 

opgenomen die niet direct no dig is voor de besluitvorming, maar die weI van belang is als 

onderbouwing van de in deel A gepresenteerde informatie. 

DeelA 

In deel A wordt na de samenvatting en deze inleiding in hoofdstuk 2 ingegaan op het 

waarom van het windenergieproject Jacobswoude. Dit richt zich op het waarom van de 

aanleg en de beoogde doelstelling van het windenergieproject. Daamaast gaat dit hoofdstuk 

in op de locatiekeuze voor het windenergieproject. Hoofdstuk 3 gaat in op de voorgenomen 

activiteit zelf, het proces van altematiefontwikkeling en de altematieven. In dit MER 

worden de effecten van vijf altematieven bepaald om te laten zien welke effecten optreden 

bij diverse inrichtingen van het windenergieproject. In het laatste hoofdstuk van deel A, 

hoofdstuk 4, vindt de vergelijking van de altematieven plaats. Verder wordt in dit 

hoofdstuk ingegaan op de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk altematief (MMA). 

De basis voor het MMA wordt gevormd door een van de vijf inrichtingsaltematieven. 

Deel B 

In deel B vindt een nadere onderbouwing plaats. Ten behoeve van de effectbepaling geeft 

hoofdstuk 5 een beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het 

gebied (gebiedsbeschrijving). Dit gebeurt aan de hand van de milieuaspecten energie, 

ruimtegebruik, bodem en water, landschap, natuur, geluid, en veiligheid. Vervolgens 

worden dan in hoofdstuk 6 per milieuaspect de effecten van de inrichtingsaltematieven 

beschreven. Hoofdstuk 7 gaat in op het beleidskader waarbinnen de voorgenomen activiteit 

plaatsvindt en de nog te nemen besluiten. Tevens wordt ingegaan op de betrokken actoren 

en de procedure. Deel B wordt afgesloten met een overzicht van de leemten in kennis en een 

aanzet voor een evaluatieprogramma (hoofdstuk 8). 

Er zijn drie bijlagen in dit MER opgenomen: 

1. literatuurlijst. 

2. begrippen en gebruikte eenheden. 

3. uitgangspunten geluidsberekeningen. 
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HOOFDSTUK 

Waarom het 
windenergieproject Jacobswoude? 

ALGEMEEN 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag 'Waarom het windenergieproject 

Jacobswoude?' gaat dit hoofdstuk allereerst in op de aanleiding voor het windenergieproject 

(paragraaf 2.2). Deze paragraaf geeft aan wat de belangrijkste redenen zijn voor de aanleg 

van het project. Paragraaf 2.3 geeft de onderbouwing voor de locatie van het 

windenergieproject in de polder Vierambacht weer. In volgende paragraaf (2.4) wordt 

ingegaan op de relatie met het Groene Hart en inperking van de zoeklocatie. De laatste 

paragraaf (2.5) geeft de doelstelling van het windenergieproject Jacobswoude aan . 

. 2 .• 2. ______________ ._ _ ... _ ... ____ ........ _ .... _ ... ____ .. MNJ-.f.tQ!.N$,i.Y.QPIUte:IJ/YINP.E.N.E.B._G!!;.PJlQ) ECI 

De belangrijkste aanleiding voor realisatie van het windenergieproject is de aanvulling die 

het initiatief biedt op de agrarische activiteiten van de initiatienemer (CVWJ). Een 

windenergieproject is uitstekend te combineren met de huidige, al genera ties lange 

(gevestigde) agrarische bedrijfsvoering. Daar komt bij dat het windregime in de polder 

Vierambacht relatief goed is voor een windenergieproject. Dit windenergieproject levert een 

interessante bijdrage aan de doelstelling van het rijk en provincie Zuid-Holland betreffende 

de productie van duurzame energie. Met een bredere en sterkere economische basis kan de 

agrarische sector in een gebied met hoge grondprijzen goed gewaarborgd blijven in 

samenhang met het traditionele grondgebruik en beheer van het open landschap. 

Aansluiting bij landelijk en provinciaal beleid 

In het landelijke klimaatbeleid is windenergie een van de belangrijkste peilers. De 

verandering van het klimaat moet door reductie van broeikasgassen (waaronder CO2) 

worden tegengegaan. In internationale afspraken heeft Nederland zich verplicht om in 2020 

10% van de benodigde energie te leveren door duurzame energie, waarvan een groot deel 

door windenergie. Dit beleid is doorvertaald in provinciaal beleid door middel van de 

Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). 

Met de realisatie van het windenergieproject Jacobswoude wordt aangesloten bij de 

doelstellingen van het landelijk en provinciaal windenergiebeleid: 

• Uitbreiding van het windenergievermogen. 

• Aanleg van meer grootschalige windparken. 
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Uitbreiding windvermogen 

In de Derde Energienota van december 1995 van het ministerie van Economische Zaken is 

een doelstelling opgenomen dat in 2020 circa 10% van het landelijk energieverbruik wordt 

geleverd door duurzame energiebronnen. Indien sprake is van een substantiele stijging van 

het energieverbruik na het jaar 2000, blijft de doelstelling van circa 10% overeind. 

De doelstelling met betrekking tot windenergie, als een van de duurzame energiebronnen, is 

gesteld op circa 1,56% van het totale energieverbruik in 2020. Dit komt overeen met een 

energieproductie van 45 PJ, hetgeen een opgesteld vermogen vergt van 2750 MW in het jaar 

2020. 

In het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP-3) heeft de rijksoverheid, als vervolg op het 

NMP( +) en NMP-2, wederom vastgelegd dat het gebruik van windenergie in belangrijke 

mate bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen met betrekking tot klimaatverandering 

(uitstoot van CO2 verminderen) en de besparing van fossiele brandstoffen. Het NMP-3 

beleid wordt bevestigd in de Derde Energienota. Tevens wordt aangegeven dat de concrete 

uitwerking van het (wind)energiebeleid plaats vindt middels het Actieprogranuna 

Duurzame energie in opmars, van het ministerie van Economische zaken (maart 1997). In 

dit actieprogramma zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot een concrete 

invulling van de doelstellingen van de Derde Energienota over de periode 2000 tot 2020. 

Vanuit de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie (1991) had de 

provincie Zuid-Holland voor het jaar 2000 een taakstelling om 150 MW aan windenergie op 

te stellen. De provincie heeft zich in deze overeenkomst gecommitteerd aan het bieden van 

ruimte voor windenergie. Er was in 2000 44 MW aan windenergie opgesteld. Vier locaties 

met in totaal een vermogen van ongeveer 48 MW waren op dat moment in een 

vergevorderd stadium van voorbereiding. Voor het jaar 2010 heeft de provincie Zuid

Holland zich ten doelgesteld 250 MW opgesteld vermogen aan windenergie te realiseren 

(zie Nota Energie- en klimaatbeleid, 2000): In het kader van de ruimtelijke visie windenergie 

is dit aangescherpt tot tenminste 250 MW. De provincie kiest er dan ook voor om locaties 

planologisch mogelijk te maken tot tenminste 350 MW. Begin 2003 bedraagt het totale 

windvermogen in Zuid-Holland circa 80 MW [provincie Zuid-Holland, 18 februari 2003]. 

Meer grootschalige windparken 
De realisatie van de landelijke taakstelling voor het jaar 2000 is langzamer verlopen dan 

verwacht. In het beleid wordt steeds meer nadruk gelegd op een sterker concentratiebeleid 

met be trekking tot windenergie. Dat wil zeggen clustering van wind turbines op een paar 

plekken in plaats van solitaire turbines op diverse plekken. Met name de visuele invloed 

van veel solitaire turbines is groter dan die van een cluster. De Vijfde Nota Ruimtelijke 

Ordening (Ministerie VROM, november 2001) gaat hier ook op in. Daar waar mogelijk 

moeten turbines worden geclusterd tot lijnen en parken en zo mogelijk ook nog in 

combinatie met industrieterreinen en verkeers- en vaarwegen. Solitaire turbines kunnen 

vanwege hun grootte niet meer op een landschappelijke verantwoorde wijze worden 

geplaatst bij agrarische bedrijven. 

In 1999 is het regionaal windenergieplan 'Werken met wind' voor het vroegere 

leveringsgebied van EWR (Energie- en Watervoorziening Rijnland; nu: NUON) gereed 

gekomen [Haskoning, 1999]. Hierin zijn drie 'eerste tranche' locaties aangewezen: langs de 

N207 in de gemeente Jacobswoude, A4-Zoeterwoude en Nll-Rijnwoude/Zoeterwoude. 
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Eerstgenoemde locatie is ook opgenomen in het streekplan Zuid-Holland Oost (1995). 

In de Ruimtelijke visie windenergie [Provincie Zuid-Holland, 20011 staan enkele 

uitgangspunten voor inpassing van wind turbines in het landelijk gebied. Primair 

uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing is dat maat en schaal van een groep 

wind turbines moet passen in de maat en schaal van het landschap. De provincie streeft naar 

cluster- en lijnopstellingen; solitaire turbines worden aIleen nog toegestaan op of bij 

bedrijventerreinen. Het beleid van de provincie is tot nu toe vooral gericht geweest op 

lijnopstellingen langs grote wateren. Daamaast moet nu ook ruimte worden geboden voor 

lijnopstellingen langs auto(snel)wegen. Verder is de onderlinge situering van verschillende 

windprojecten een aandachtspunt: een verwarrend totaalbeeld door interferentie van (te) 

dicht bij elkaar gelegen opstellingen is ongewenst. Een meer algemeen uitgangspunt is een 

terughoudend plaatsingsbeleid van wind turbines in het Groene Hart. Dit kan worden 

opgevat als een 'beperkte invulling'. Onder het begrip beperkte invulling kan worden 

verstaan: 

• Het op veel plaatsen realiseren van een klein aantal wind turbines; of 

• Het op enkele plaatsen realiseren van een geconcentreerde opstelling van wind turbines. 

Dit initiatief sluit aan bij de tweede uitleg. 

Resume 
Uit het bovenstaande mag het volgende geconcludeerd worden: 

• Windenergie is een belangrijke peiler van het (inter)nationale klimaatbeleid. 

• Binnen de provincie Zuid-Holland zal nog aanzienlijk vermogen aan windenergie 

moeten worden gemstalleerd om de doelstelling te realiseren. 

• De provincie Zuid-Holland streeft naar park- en lijnopstellingen, niet aIleen langs grote 

wateren, maar ook langs auto(snel)wegen. 

• De provincie Zuid-Holland wil de drie 'eerste tranche'locaties, waaronder Jacobswoude, 

spoedig realiseren op basis van een beperkte invulling van de zoekgebieden. 

• Het exploiteren van een windmolenpark is een rendabele extra economische activiteit 

voor agrarische bedrijven. 

Het initiatiefvan de Cooperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude (CVWJ) sluit 

goed aan bij deze uitgangspunten. 

ONDERBOUWING LOCATIEKEUZE WINDENERGIEPROJECT 

Ten aanzien van de locatie van windenergieprojecten geeft het rijksbeleid (5' nota 

Ruimtelijke Ordening, deel3: kabinetsbesluit, 2001) aan dat de provincies uitgaan van een 

plaatsingsstrategie met grootschalige dan weI kleinschalige bundeling van windturbines, 

afgestemd op het landschapstype en de mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en 

bedrijventerreinen. Bij de keuze van plaatsingsgebieden worden de volgende criteria in 

achtgenomen: 

• In eerste instantie plaatsing op en nabij bedrijventerreinen, en nabij autowegen, 

vaarwegen, spoorwegen en zo mogelijk hoofdwaterkeringen. 

• In tweede instantie in grootschalige open landschappen, bij voorkeur aan de rand, 

waarbij het effect van visuele omheining wordt vermeden. 

De uitgangspunten van het provinciaal beleid komen voort uit de bescherming van cultuur 

historische, landschappelijke en ecologische waarden tegen ongewenste invloeden van 

windturbines. 
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W indturbines moe ten zoveel mugelijk in aaneengesloten grootschalige opstellingen worden 

geplaatst. De eerste voorkeur daarbij gaat uit naar lijnopstellingen. In sommige gebieden 

zijn echter clusteropstellingen mogelijk. Hierbij wordt gedacht aan grootschalige open 

gebieden zonder dominante andere structuren, zoals droogrnakerijen. 

De volgende provinciale plannen geven het ruirntelijk beleid weer voor windenergie: 

• Streekplan Zuid-Holland Oost (1995). 

• Ruirntelijke visie windenergie stap 1 (2001). 

• Streekplan Zuid-Holland Oost (12 november 2003). 

• nota WERVEL (22 oktober 2003). 

Daamaast worden ook op gemeentelijk niveau in het structuurplan van de gemeente 

Jacobswoude uitspraken gedaan over de mogelijkheden voor windenergie langs de N207. 

Tenslotte is in regionaal verband in 1999 een Regionaal Windenergieplan 'Werken met 

wind' opgesteld, waarin de mogelijkheden voor windenergie worden onderzocht. 

Hieronder worden de genoemde plannen kort toegelicht. 

Afbeelding 2.2 ----'=------ Streekplan Zuid·Holland Oost (1995) 
Geschikte locatie windenergie In het Streekplan Zuid-Holland Oost [Provincie Zuid-Holland, 31 maart 1995] geeft de 
langs de N207 volgens het 

5treekplan Zuid-Holland Oost 

(1995) 

provincie aan dat in het kader van de bestuursovereenkomst windenergie uit 1991 Zuid-

Holland 150 M'vV windenergieverrnogen heeft als streefwaarde. 1n het streekplangebied zijn 

twee locaties geselecteerd die in principe geschikt zijn voor het opstellen van 

windenergievermogen. De lijnopstelling langs de N207 in de polder Vierarnbacht is hier een 

van (zie afbeelding 2.2). Bij deze selectie is rekening gehouden met het windaanbod ter 

plaatse, de landschappelijke inpassing, de geluidshinder voor omwonenden, de relaties met 

stiltegebieden en de inpassingsmogelijkheden op het elektriciteitsnet. 

Ruimtelijke visie windenergie stap 1 (2001) 

In de ruirntelijke visie windenergie stap 1 [provincie Zuid-Holland, 2001] worden de 

mogelijkheden op het land verkend, gerieht op een vermogen van tenrninste 250 MW. 

De visie inventariseert de stand van zaken ten aanzien van windenergieprojecten. 

Ten aanzien van de inpassing in natuur en landschap geeft de ruirntelijke visie het volgende 

aan: 

• De maat en schaal van een groep wind turbines moeten passen in de maat en schaal van 

het landschap. Langs infrastructuur ligt een lijnopstelling voor de hand, maar in andere 

situaties kan een parkopstelling een reeel alternatief zijn. 

• De onderlinge situering van verschillende windprojecten is een aandachtspunt: een 

verwarrend totaalbeeld door interferentie van (te) dieht bij elkaar gelegen opstellingen is 

ongewenst. 

• Een zekere beperking van het aantal wind turbines in het Groene Hart is gewenst. 

Vervolgens zijn drie denkrnodellen voor Zuid-Holland ontwikkeld. In twee van de drie 

denkrnodellen is in de regio Jacobswoude/ Alphen aan den Rijn/Rijnwoude/Zoeterwoude 

ruirnte voor wind turbines. Een voorkeur voor een van de modellen is nog niet uitgesproken. 

WeI zijn een aantal voorkeurslocaties geselecteerd. De 'eerste tranche' zoekgebieden uit het 

EWR-rapport worden aangemerkt als voorkeurslocatie. Tevens geeft de visie aan dat de 

provincie instemt met inpassingsstudies gerieht op een beperkte invulling van onder meer 

het zoekgebied Jacobswoude (N207). 
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Streekplan Zuid-Holland Oost (12 november 2003) 

De Integrale Herziening Streekplan Zuid-Holland Oost geeft aan dat de provincie Zuid

Holland in 2010 teruninste 250 MW aan windturbinevermogen geplaatst wil hebben. 

Momenteel is daarvan80 MW gerealiseerd en wordt ongeveer 45 MW binnenkort verwacht. 

Windturbines dienen zoveel mogelijk in aaneengesloten grootschalige opstellingen te 

worden geplaatst, waarbij voor lijnopstellingen de volgende rangvolgorde geldt: 

• Eerst lijnopstellingen langs infrastructuur in combinatie met een bedrijventerrein of 

glastuinbouw locatie. 

• Daama lijnopstellingen Iangs (hoofd)infrastructuur in combinatie met agrarisch gebied of 

recreatiegebied. 

• Daama lijnopstellingen op een bedrijventerrein of glastuinbouwIocatie, dan weI aan de 

rand hiervan in combinatie met agrarisch gebied of recreatiegebied. 

• Incidenteellangs (hoofd)infrastructuur in combinatie met een N gebied (dat wil zeggen 

agrarisch gebied met bijzondere waarden) in een Nationaal Landschap. 

Clusteropstellingen in grootschalige open gebieden zonder dominante andere structuren, 

zoals droogmakerijen, zijn mogelijk. Hierbij geldt weI als voorwaarde dat een cluster zowel 

door plaatsing als vormgeving ais een (zelfstandige) eenheid kan worden beleefd. 

Het streekplan geeft aan dat de provincie onderzoek doet naar de effecten van wind turbines 

op vogels5
• Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek negatief zijn, kunnen gewenste 

locaties opnieuw ter discussie worden gesteld. 

Nota WERVEL (22 oktober 2003) 

De Nota WindEnergie: Ruimtelijke Visie En Locatiekaart (WERVEL) is een actualisatie en 

verdere uitwerking van het beleid in de nota 'Ruimtelijke visie windenergie, stap 1'. In de 

nota zijn rUimtelijke uitgangspunten opgenomen voor de plaatsing van wind turbines. 

Daamaast is een kaart met bestaande en mogelijke locaties opgenomen. Deze kaart is het 

resultaat van het volgende selectieproces: 

1. Waardevolle gebieden, zoals vogel- en habitatrichtlijngebieden, PEHS, zijn uitgesloten 

van plaatsing van wind turbines. Ook gebieden met aaneengesloten woonbebouwing zijn 

uitgesloten. Dit heeft geleid tot een zoekruimtekaart. 

2. Concentratie in een beperkt aantal grootschalige locaties benut de beschikbare ruimte het 

beste. Daarom is een plaatsingsvisie ontwikkeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen grootschalige lijnopstellingen en clusteropstellingen. 

3. Invulling van de zones: lijnopstellingen in combinatie met infrastructuur hebben de 

voorkeur, zij versterken juist de structuren in het landschap. Daamaast is het 

uitgangspunt dat wind turbines in grote, aaneengesloten opstellingen geplaatst dienen te 

worden. Hierdoor kan het aantallocaties beperkt blijven. 

De Nota geeft aan dat windturbines zoveel mogelijk in aaneengesloten grootschalige' 

opstellingen moeten worden geplaatst. Hiertoe is eenzel£de voorkeursvolgorde 

aangehouden voor lijnopstellingen als in het streekplan. 

5 Het betreft hier het onderzoek "Risico's voor vogels op potentiiHe locaties voor windturbines in de 

provincie Zuid-Holland" [Prinsen H.A.M., Krijgsveld K.L., Horssen van P.W., Hut van der RM.G., 

Lensink R., 15 mei 2003, Bureau Waardenburg, rapport nr. 03-016]. Dit onderzoek is bij het onderdeel 

natuur in hoofdstuk 5 en 6 meegenomen. 

• In deze nota geeft de provincie aan wat zij verstaat onder een grootschalige opstelling: een of 

meerdere ruimtelijk samenhangende opstellingen met een vermogen van tenminste 15 a 20 MW 

(circa 9 windturbines of meer). 
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De polder Vierarnbacht behoort niet tot de gebieden die zijn uitgesloLen van plaatsing van 

wind turbines. De voorgenomen activiteit valt onder de tweede categorie lijnopstellingen: 

'langs (hoofd)infrastructuur in combinatie met agrarisch gebied of recreatiegebied'. 

Structuurvisie gemeente Jacobswoude (juli 2001) 
De Structuurvisie gemeente Jacobswoude [gemeente Jacobswoude, 18 juli 2001] geeft aan 

dat parallel aan de N207 in het Streekplan een locaties voor windturbine is aangegeven. 

Onderkend wordt dat het een algemeen belang is om de energiebehoefte zoveel mogelijk 

met duurzame bronnen op te wekken. Daarom dienen de mogelijkheden voor plaatsing van 

wind turbines vanuit een positieve houding onderzocht te worden. Het is daarbij van belang 

dat een goede landschappelijke inpassing mogelijk is. Locaties moeten zodanig gekozen 

worden, dat moderne rendabele turbines geplaatst kunnen worden. Een ashoogte van rond 

de 70 meter wordt toegestaan; lagere wind turbines zijn onvoldoende rendabel. 

Vanuit landschappelijk oogpunt is het een goede keuze om wind turbines te plaatsen in het 

oostelijke deel van de gemeente, waar het landschap bepaald wordt door het grootschalige 

en open karakter van de droogmakerijen. In zekere zin vormen wind turbines voor de 

toekomst een garantie voor het behoud van de openheid. Het plaatsen van wind turbines 

over de gehele lengte langs de N207 (ruim 5 km) wordt echter beschouwd als een te 

grootschalige ingreep in het Groene Hart. Een opstelling van wind turbines zou tot een 

droogmakerij beperkt moe ten worden. Hiermee wordt tegelijkertijd het verschil tussen 

beide polders versterkt. De polder Vierarnbacht heeft hierbij de voorkeur, omdat deze 

polder in tegenstelling tot de Wassenaarsche polder geen belangrijke functie heeft als 

weidevogelgebied. 

Regionaal windplan 'Werken met wind' (1999) 
Voor het EWR-gebied is in opdracht van de Stuurgroep Haalbaarheid Windenergie EWR

gebied7 het regionaal windplan 'Werken met wind' [Haskoning, 17 februari 1999] opgesteld. 

De gemeente Jacobswoude behoorde tot het EWR-gebied (N.B. nu NUON). 

In het regionaal windplan is gezocht naar geschikte locaties voor wind turbines. In een eerste 

stap is het zoekgebied afgebakend op grond van rijks-, provinciale en gemeentelijke 

planologische beperkingen: gebieden met kwaliteiten die sarnenhangen met 

natuurwaarden, landschap, wonen, recreeren, vliegen en van stilte genieten zijn uitgesloten 

van het zoekgebied. Ais tweede stap heeft men in het resterende zoekgebied gezocht naar 

windturbinelocaties. Dit is gebeurd op basis van een windaanbodkaart, achterliggende 

informatie over de belemmeringen, beschrijving van landschappelijke kenmerken en de 

landschappelijke strategieen voor het plaatsen van windturbines in het EWR-gebied. De 

laatste stap was een inperking van deze locaties tot kansrijke locaties. In deze laatste stap 

heeft de Stuurgroep onder meer besloten om de clusters van lijn- en groepsopstellingen in 

het Groene Hart voor drie locaties Oacobswoude, Rijnwoude Zuidoost en Ter Aar) mee te 

nemen als kansrijke locaties. 

Mogelijke locaties zijn in dit plan aangeduid als zoekgebied. Ten aanzien van het 

zoekgebied in de gemeente Jacobswoude geeft het windplan aan dat de haalbaarheid hoog 

is. Het gebied valt sarnen met de enige grote streekplanlocatie. Er bestaan al vergevorderde 

plannen van locale initiatiefnemers voor het realiseren van een clusteropstelling. De locatie 

, De stuurgroep bestaat uit de gemeenten Wannond, Liemeer, Oegstgeest, Rijnsburg, Jacobswoude, 

Ter Aar, Noordwijkerhout, Boskoop, Zoeterwoude, Rijnwoude, Sassenheim en Hillegom. Daarnaast 

maakten de Zuid-Hollandse Milieufederatie, NV EWR Energie, WLTO-kring AGR, GS Zuid-Holland, 

RWS Directie Zuid-Holland, Novem en HASKONING deel uit van de stuurgroep. 
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Zoekgebied Jacobswoude 

volgens regionaal windplan 

(1999) 
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is ook vanuit landschappelijk oogpunt aantrekkelijk, doordat de locatie aansluit bij het 

historische rationele verkavelingspatroon van de droogmakerijen. De ligging op de rand 

van het Groene Hart geeft de locatie een regionale uitstraling. 

Binnen het zoekgebied voor Jacobswoude zijn diverse opstellingen in ogenschouw 

genomen. Het noordelijke deel van de lijnopstelling langs de N207 (dat wi! zeggen het · 

gebied ten oosten van Rijnsaterwoude) wordt als minder geschikt aangeduid vanwege de 

verstoring van de natuur- en cultuurhistorische waarde. Men gaat uit van plaatsing van 20 

turbines binnen het resterende zoekgebied (voor de ligging van het resterende zoekgebied 

zie afbeelding 2.3). 

Uiteindelijk he eft dit geresulteerd in drie 'eerste tranche' locaties in de gemeenten 

Jacobswoude, Rijnwoude en Zoeterwoude en andere locaties die op langere termijn in beeld 

komen. 

Na vaststelling van het regionaal windenergieplan door de Stuurgroep is het plan ter 

goedkeuring voorgelegd aan de 18 gemeenten vertegenwoordigd in de Stuurgroep. De 

gemeente Jacobswoude heeft op 28 april 1999 ingestemd met dit rapport. 

Na het gereedkomen van 'Werken met Wind' is een ambtelijke werkgroep gemstalleerd met 

als taak het nader onderzoeken van de geschiktheid voor windenergie. Van deze ambtelijke 

werkgroep hebben deel uitgemaakt: de provincie Zuid-Holland, de gemeente Jacobswoude, 

EWR, WLTO en de initiatiefnemers. De conclusie van de werkgroep luidde dat de polder 

Vierambacht geschikt is voor windenergie. 
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Resume locatiekeuze 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat dit type locatie genoemd wordt in het 

nationaal beleid (VIJNO). In diverse provinciale beleidsnota's heeft de provincie ruimtelijke 

uitgangspunten en voorwaarden neergelegd voor de realisatie van windenergieprojecten. 

Daarbij is aangegeven in welke gebieden de projecten gerealiseerd mogen/kunnen worden. 

In aIle nota's is de locatie c.q. het windenergieproject Jacobswoude naar voren gekomen als 

geschikte dan weI gewenste locatie. Ook de gemeente Jacobswoude heeft een positieve 

houding ten aanzien van een locatie voor windenergie in haar gemeente. Het zoekgebied 

Jacobswoude kan dus als geschikte locatie worden aangemerkt. 

De locatie in de polder Vierambacht is in de diverse nota's verschillend omschreven. Zo 

geeft het vigerende streekplan (1995) een lijnopsteIling langs de N207 aan (zie afbeelding 

2.2) en het regionaal windplan een gebied in de polder zelf, aan weerszijde van de N207 (zie 

afbeelding 2.3). Vanuit zowel het regionaal windplan als structuurvisie gemeente 

Jacobswoude is aangegeven dat een opstelling langs de N207 ten noorden van de afslag 

Rijnsaterwoude niet wenselijk is. Hiennee blijft dan ook aIleen de polder Vierambacht zelf 

over als zoekgebied. Dit is dan ook het uitgangspunt voor dit MER. Wanneer in het vervolg 

van dit MER wordt gesproken over plangebied wordt dan ook geduid op dat gebied in de 

Polder Vierambacht waar wind turbines geplaatst kunnen worden. 

RELATIE MET HET GROENE HART 

Het groene rniddengebied van Zuid-HoIland bestaat uit de veenweide en droogmakerijen 

van het Groene Hart, dat doorloopt in Utrecht en Noord-HoIland. De zones langs de 

rivieren zijn veelal verdicht, waardoor hun oost-west gerichtheid duidelijk in het landschap 

aanwezig is. Het stedelijke patroon in dit deelgebied bestaat uit verspreid liggende dorpen 

en steden, veelal ontstaan langs rivieren (zoals de Oude Rijn en de Hollandse IJssel). 

[Provincie Zuid-Holland, 18 februari 2003]. De polder Vierambacht en haar omgeving 

behoort tot de we strand van het Groene Hart. De afstand tot het stedelijk gebied is klein en 

de stadsrand van Alphen aan den Rijn nadrukkelijk aanwezig. Vanuit de polder is de 

Alphense hoogbouw nog duidelijk zichtbaar. Alphen is de polder Vierambacht 

ingeschoven. Daardoor is de eenheid in de droogmakerij verstoord. [Rijnstreekberaad, mei 

2002]. 

In verschillende (provinciale) beleidsplannen worden uitspraken gedaan over windenergie 

in het Groene Hart. Uit de Nota Koersbepaling [provincie Zuid-HoIland, juni 2001] voIgt dat 

de provincie de in de Vierde Nota Extra vastgestelde grenzen van het Groene Hart wi! 

handhaven. Het tomen aan die grenzen acht de provincie ongewenst. Versterken van de 

ruimtelijke kwaliteit en het handhaven van het restrictieve beleid in het Groene Hart zijn de 

kempunten van het beleid. 

Basis voor de verdere uitwerking zijn de kwaliteitszonering Groene Hart en het nationaal 

landschap. Ook de Ruimtelijke visie windenergie [provincie Zuid-HoIland, 2001] 

onderstreept het beleid ten aanzien van windenergie in het Groene Hart. Primair 

uitgangspunt voor de landschappelijke inpassing is dat maat en schaal van een groep 

windturbines moet passen in de maat en schaal van het landschap. Een meer algemeen 

uitgangspunt is tenslotte dat een zekere beperking van het aantal wind turbines in het 

Groene Hart gewenst is. De doelen 'zoveel mogelijk duurzame energie opwekken' en 

'bescherming van het Groene Hart' kunnen confiicteren. Zowel de Nota WERVEL als het 

streekplan geven aan dat bij het zoeken naar locaties voor windenergie een analyse is 

gemaakt van gebieden waar op grond van het gevoerde beleid sprake is van belemmeringen 
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zoals PEHS-gebieden. Daamaast is een aantal gebieden vanuit een landschapsvisie 

uitgesloten. Deze landschapsvisie sluit aan bij de kwaliteitszonering van het Groene Hart. 

De polder Vierambacht komt gezien haar karakteristieken in aanmerking voor plaatsing van 

wind turbines, eerder dan veel andere delen van het Groene Hart. Gezien de opgave voor 

windenergie is ook niet het gehele Groene Hart uitgesloten voor plaatsing van 

wind turbines. 

DOELSTELLING VAN HET WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDE 

Zoals reeds gezegd in paragraaf 2.2 is de belangrijkste aanleiding voor realisatie van het 

windenergieproject het feit dat dit een aanvulling biedt op de agrarische activiteiten, omdat 

het gecombineerde ruirntegebruik dit niet in de weg staat. De exploitatie van een windpark 

is een duurzame econornische ontwikkeling, die past in de verrnindering van de inzet van 

fossiele brandstoffen. 

De uiteindelijk te verwachten productie van duurzame energie is afhankelijk van het aantal 

turbines en de definitieve inrichting van het windpark qua opstelling en type wind turbine. 

Het is de bedoeling om de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten, met andere 

woorden er wordt gestreefd naar een maxirnalisatie van de energieopbrengst op deze 

locatie. Hierrnee wordt aangesloten bij de provinciale doelstelling om die locaties die 

geschikt zijn voor windenergie zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit betekent dat een 

voldoende gemstalleerd vermogen opgesteld moet worden waardoor de gewenste 

hoeveelheid duurzame energie op een rendabele wijze zal kunnen worden geproduceerd. 

De doelstelling van het initiatief luidt dan ook als voIgt: 

Het leveren van een bijdrage aan de terugdringing van de uitstoort van NO", SO, en CO, 

door middel van het benutten van windenergie in de polder Vierambacht in de gemeente 

Jacobswoude met een minima Ie elektriciteitsproductie van circa 30 miljoen kWh per jaar. 

Dit is gelijk aan het energieverbruik van circa 9320 huishoudens'. Ter vergelijk, 

Jacobswoude heeft circa 4300 huishoudens. Hierbij dient sprake te zijn van een acceptabele 

kostprijs per geproduceerde kWh en van een redelijke terugleververgoeding (prijs per kWh) 

te betalen door het energiedistributiebedrijf dat de met de wind turbines geproduceerde 

duurzame energie afneemt. 

• Een gemiddeld huishouden verbruikt circa 3250 kWh/jaar (zie www.pde.nl). 
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3.2.1 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDE I 

HOOFDSTUK 

Voorgenomen 
activiteit en alternatieven 

AlGEMEEN 

De voorgenomen activiteit kan worden omschreven als 'het realiseren van een windpark 

met een minimale elektriciteitsproductie van circa 30 miljoen kWh'. Het vermogen van de 

windturbines waaruit kan worden gekozen, bedraagt tussen de 750 en 2000 kW. 

In dit MER worden voor de voorgenomen activiteit in totaal vijf alternatieven beschreven. 

De alternatieven varieren in opstellingspatroon, grootte van de turbines en de te verwachten 

hoeveelheid energieproductie. Hierdoor is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van 

effecten van diverse opstellingen. 

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op_: 

• De voorgenomen activiteit (paragraaf 3.2). 

• Het proces van alternatiefontwikkeling (paragraaf 3.3). 

• De te beschouwen alternatieven (paragraaf 3.4). 

Bij de nadere beschrijving van de voorgenomen activiteit, de realisatie van een windpark, 

wordt aandacht besteed aan: 

• De uitvoering. 

• De activiteiten in de aanlegfase. 

• De activiteiten in de gebruiksfase. 

UITVOERING 

Er dienen zodanige omstandigheden te worden gerealiseerd dat met behulp van de 

wind turbines op het windpark Jacobswoude ook daadwerkelijk de bedoelde hoeveelheid 

energie op efficiente wijze kan worden geproduceerd en afgevoerd. Belangrijke 

randvoorwaarden hiervoor zijn: 

• Het gemiddelde windaanbod. 

• Het toegepaste type wind turbine. 

Ook de configuratie (opstellingspatroon van de windturbines) is van belang. Dit komt in 

paragraaf 3.3.1 nader aan de orde. 
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turbinetypen in de vijf 

alternatieven 
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Jaargemiddeld windaanbod 

Ret jaargemiddelde windaanbod op een locatie is een belangrijke factor voor de productie 

van windenergie. Het windaanbod wordt uitgedrukt in windklassen. Voor het studiegebied 

geldt een jaargemiddeld windaanbod van 6,3 m/s op 60 meter hoogte. 

De windsnelheid is verder mede afhankelijk van de ruwheid van het terrein en de 

windrichting. Ruwheid wordt uitgedrukt in vier Klassen. Voor het plangebied geldt een 

ruwheidsklasse C (grasland met verspreide bebouwing en/of bomen). Over het algemeen 

kan worden gesteld dat het plangebied weinig windremmende elementen bevat en dat het 

windregime geschikt is voor een rendabele exploitatie. 

Type windturbine 

Voor dit windproject is gekozen voor een moderne stille wind turbine, zoals bijvoorbeeld 

van het merk NEG Micon en Vestas. Voor deze windturbines geldt dat ze modern zijn en 

dat gebruik gemaakt wordt van de laatste stand der techniek. Tevens geven deze 

wind turbines een hoge opbrengst per locatie. In zijn algemeenheid geldt dat windturbines 

veilig zijn (zie ook onder 'Certificering'). Deze turbines hebben een laag, rustig toerental en 

zijn (zeer) stil vergeleken met andere typen. 

De technische specificaties van dergelijke turbines in verschillende vermogensklassen zien 

er op dit moment als voIgt uit: 

NM 4S050 NM 54/950 NM 72/1500 V SO/2000 

Nomlnaal vermogen 750kW 950kW 1500 kW 2oo0kW 

Ashoogte 60 meter 60 meter 78 meter 100 

Rotordiameter 48 meter 54 meter 72 meter 80 

Rotorbladen' 3 bladen 3 bladen 3 bladen 3 bladen 

RotortoerentallO 15/22 15/22 12/17 8118 

omwentelingen per omwentelingen per omwentellngen per omwentelingen per 

minuut minuut minuut minuut 

Bronsterkte" 97.2 dBCAl 103,7 dBCAl 101,9 dBCAl 104,4 dBCAl 

Mast Conisch, staal Conisch, staal Conlsch, staal Conisch, staal 

Fundatie Gewapend, Gewapend, Gewapend, Gewapend, 

onderheld onderheid onderheld onderheid 

Kleurgebruik RAL 7035, nlet RAL 7035, niet RAL 7035, nlet RAL 7035, nlet 

reflecterend reflecterend reflecterend reflecterend 

Toegepast in A 0 C 8, E 

alternatief 

Aa nta I stu ks 20 21 12 B:9 

E: 15 

Ten aanzien van het nominaal vermogen wordt in dit MER een range (bandbreedte) van 750 

tot 2000 kW aangehouden. Ais ondergrens is gekozen voor een windturbine van 750 kW. 

Een turbinetype van dit vermogen moet minimaal op deze locatie staan om aan de 

energiedoelstelling van het initiatief te kunnen voldoen, mede gezien het aantal turbines dat 

moet worden geplaatst en de benodigde onderlinge afstand (zie paragraaf 3.3.1). Daar komt 

bij dat windturbines met een vermogen van minder dan 750 kW niet meer gangbaar zijn. 

• Vanuit het oogpunt van beleving is een rotor met drie bladen te prefereren boven een rotor met twee 

bladen. 

10 Afhankelijk van windsnelheid: 15,12 of 8 omwentelingen per minuut bij een windsnelheid tot 7 m/ s, 

bij windsnelheden groter dan 7 m/ s geldt een toerental van 22, 17 en 18 omwentelingen per minuut. 

11 Dit betreft de bronsterkte bij een hoog toerental. 
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Als bovengrens is gekozen voor een wind turbine van 2000 kWI2 gezien het windaanbod in 

de polder en de maat en schaal van het landschap. Naast een range in vermogen wordt ook 

een range in rotordiameter en ashoogte in beeld gebracht. De rotordiameter varieert van 48 

tot 80 meter en de ashoogte van 60 tot 100 meter. De te beschouwen altematieven (zie 

paragraaf 3.4) omvatten daarmee zowel turbines met een klein als een groot vermogen als 

lage en hoge turbines. Hiermee wordt bij de vergelijking van de altematieven niet aIleen het 

verschil in effect door de opstelling in beeld gebracht, maar ook het verschil in effect door 
het type wind turbine. 

Certificering 

Windturbines worden gecertificeerd conform de geldende norm. Sinds 1999 is dit de NVN 

11400-0 op basis van de Europese normen voor windtuIbines. De certificeringseisen zijn 

gericht op het voorkomen van gevaar, schade en hinder. Het betreft hier de intrinsieke 

veiligheid van de turbines. De norm gaat in op zaken als: 

• Het ontwerp, de constructie en het functioneren van aIle systemen (elektrisch, 

hydraulisch et cetera). 

• De veiligheidsvoorzieningen. 

• De duurzaamheid en betrouwbaarheid van alle onderdelen. 

• De geluids- en energieproductie. 

• De kwaliteitsborging bij het ontwerp, productie, montage, werking, onderhoud en 

inspectie van het windturbinetype, inc1usief documentatie. 

=3=.2=.2"'--_____ ~8&I!YJHlI£~Uf'LR~P.ANJ,,~~FA~. 

Aanleg infrastructuur 
De activiteiten in de aanlegfase zijn veelal tijdelijk van aard, maar kunnen permanente 

effecten tot gevolg hebben. De volgende aanlegactiviteiten zijn te onderscheiden: 

• Bouwrijp maken. 

• Aanleg van (tijdelijke) infrastructuur voor bouwactiviteiten. 

• Bouw- en aanlegwerkzaamheden, onder andere bouwverkeer. 

• (Eventueel) aanbrengen van bedieningsgebouw ergens in het gebied. 

• Aanleggen funderingen. 

• Aanbrengen ondergrondse elektrische leidingen. 

• Plaatsing windturbines. 

Tijdens de bouwperiode zijn in het plangebied in ieder geval een heistelling, een 

graafmachine, kranen en de benodigde bouwketen aanwezig. Daamaast zal er verkeer van 

en naar de bouwlocatie rijden. Hierbij wordt gedacht aan zwaar transport, trucks en 

personenauto's. Aanvoer van materialen en onderdelen gebeurt over de weg. De 

turbineonderdelen worden zodanig aangeleverd, dat deze direct kunnen worden 

gemonteerd. De turbines worden op de volgende wijze geplaatst: de mast wordt met een 

kraan op de fundering geplaatst. Vervolgens worden ook met een kraan de gondel, rotor en 

bladen gemonteerd. Tevens worden de elektrische voorzieningen en verbindingen 

aangebracht. De plaatsing van een turbine neemt ongeveer een dag in beslag uitgaande van 

goede weersornstandigheden en de aanwezigheid van een fundering. 

12 VoIgens het huidige beleid van de provincie kan er geen turbine met tiphoogte > 120 meter worden 

geplaatst. De ontwerpnota WERVEL geeft aan dat dit beleid herzien wordt. Vooruitlopend op dit 

nieuwe beleid worden in dit MER dan ook turbines met een tiphoogte > 120 meter meegenomen. 
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Het type fundering is afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plekke en wordt voor 

plaatsing van elke windturbine afzonderlijk bepaald door een aantal sonderingen. De 

fundering bestaat uit een blok (vierkant of zeshoekig) gewapend beton van circa twee meter 

dik en met een doorsnee van circa 15-20 meter met daaronder een aantal palen op de voor 

de betreffende locatie berekende lengte. 

Weginfrastructuur 

Voor de ontsluiting van het windpark tijdens de aanleg wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de bestaande verharde wegen in het plangebied. Deze wegen moeten geschikt 

zijn voor zwaar transport. Dat wi! zeggen de wegen moeten geschikt voor een asdruk van 

tenminste 10 ton en een breedte hebben van circa 4 meter. In het plangebied is al een aantal 

wegen aanwezig. Afhankelijk van het te kiezen alternatief worden eventuele onverharde 

wegen aangepast voor zwaar transport. Ook in de gebruiksfase moeten de wind turbines in 

verband met onderhoud altijd bereikbaar zijn, ook voor zwaar transport. De dimensionering 

van de aan te leggen of aan te passen wegen wordt afgestemd op het grondgebruik ter 

plaatse. 20 dient belemmering van industrieel of landbouwkundig gebruik zo minimaal 

mogelijk te zijn. 

Elektrische infrastructuur 

Volgens het Toetsingskader Aansluittarieven van de Dienst Toezicht en uitvoering 

energievoorziening (DTe) van mei 2000 wordt een aansluiting > 10,0 MVA aangesloten op 

het dichtstbijzijnde rail in een station van het juiste spanningsniveau. Deze plaats wordt 

bepaald door de N etbeheerder. De grens van de aansluiting aan de netzijde (knip) ligt dan 

in de verbindingsmoffen in de bestaande kabels in (ofbij) het station van de netbeheerder. 

De grens van de aansluiting aan de klantenzijde ('overdrachtspunt') ligt bij een scheider in 

een installatie bij de klant. De verbinding (kabel) tussen de genoemde twee punten wordt 

door de Netbeheerder aangelegd en dient door de aanvrager te worden betaald. De gehele 

aansluiting wordt door de Netbeheerder beveiligd en de kosten daarvan komen ten laste 

van het aansluittarief. De aanvrager dient aan de Netbeheerder een bouwkundige ruimte 

(inkoopstation) beschikbaar te stellen. Hierin worden de beveiligingen, de hoofdverdeler 

van het windpark, de schakelapparatuur en de comptabele meetinrichting geplaatst, die op 

afstand wordt uitgelezen. Naast het inkoopstation wordt de (spaar)transformator geplaatst. 

De infrastructuur tussen het inkoopstation en de wind turbines maakt deel uit van het 

zogenaamde vrije domein. Dit mag de aanvrager aan de Netbeheerder opdragen, doch kan 

hij ook rechtstreeks opdragen aan een elektrotechnisch bureau. 

Van het inkoopstation lopen de kabels naar de windturbines, waaronder een signaalkabel 

ten behoeve van de monitoring van de turbines. Iedere windturbine is zodanig 

gemstrumenteerd dat deze op afstand kan worden bewaakt. 20 kan een moderne 

windturbine op afstand worden gestopt, bijgeregeld en weer worden gestart. 

De MS-schakelinrichting en de transformator worden geplaatst in de voet van de mast 

Het dichtstbijzijnde netstation is het 50/10 kV station Leimuiden. Tussen het netstation en 

het windpark zal een verbinding (kabel) komen. Dit leidt niet tot effecten. 
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De activiteiten in de gebruiksfase leiden tot effecten met een permanent karakter. Er kunnen 

na de bouw eventueel nog werkzaamheden en inspectie met een kraan plaatsvinden. In de 

regel zal onderhoud voomamelijk zonder kraan kunnen plaatsvinden. Afhankelijk van de 

gekozen wind turbine zal twee keer per jaar preventief onderhoud plaatsvinden; daamaast 

vindt er een keer per vijf jaar groot onderhoud plaats. 

In de reguliere situatie zullen er, behalve van een periodiek bezoek van het 

onderhoudsbedrijf, verder geen extra verkeersbewegingen ontstaan ten gevolge van de 

windturbines. Technische bewaking en beheer van de turbines vinden op afstand plaats. 

Het uiteindelijke grondoppervlak van het windturbinepark zal beperkt blijven tot het 

fundatievlak onder de mastvoeten van de wind turbines tezamen en de toegangswegen daar 

naar toe. Het gebied blijft tijdens de gebruiksfase toegankelijk voor eigenaren en gebruikers 

van het gebied. Op de gronden tussen de masten kan het huidige agrarisch gebruik worden 

voortgezet. 

3..,.3.._ "_" ........ "" .. __ . ___ .. __ .. "" ..... ,,._. HET PROCES VAN ALTERNATIEFONTWIKKELING 

Het Besluit Milieueffectrapportage (en de herzieningen daarvan) geeft aan dat in het MER 

een beschrijving opgenomen dient te zijn van de voorgenomen activiteit en van de wijze 

waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede de altematieven daarvoor. Omdat in dit MER 

naar de inrichting van hetwindenergieproject wordt gekeken, hebben de altematieven 

betrekking op de wijze van opstelling van de wind turbines in het plangebied en de varia tie 

in de hoogte van de wind turbines in een opstelling. Deze paragraaf beschrijft hoe de 

inrichting (invulling) van de altematieven tot stand is gekomen. 

Er geldt een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten v~~r de aanleg van het 

windenergieproject Jacobswoude om de doelstelling te realiseren. Deze hebben onder meer 

betrekking op het grondeigendom, de configuratie van de wind turbines en enkele 

ruimtelijke voorwaarden. 

Grondeigendom 

Het plangebied voor het windpark wordt gevormd door het gebied tussen de Woudsedijk 

de Notwegtocht, de Scheidtocht (gemeentegrens tussen Alphen aan den Rijn en 

Jacobswoude) en de Krakeeltocht (zie ook afbeelding 5.5). Niet aIle grond in het plangebied 

is echter in eigendom van de deelnemers in de CVWJ. Op afbeelding 3.4 is het 

grondeigendom weergegeven. 

1"o623/CE3/162/000'66 ARCADIS 141 



Afbeelding 3.4 

Ligging van het 
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Configuratie 

In Nederland worden windparken tot nu toe voomamelijk gerealiseerd in de vorm van 

lijnopstellingen, veelallangs infrastructuur. Daarnaast vindt plaatsing van windturbines in 

clusters plaats op en/ of nabij industrieterreinen en in landbouwgebieden. Het provinciale 

windenergiebeleid van de provincie Zuid-Holland (onder andere nota WERVEL) gaat uit 

van cluster- en lijnopstellingen. Solitaire turbines worden alleen nog toegestaan op of bij 

bedrijventerreinen, niet meer (elders) in landelijk gebied. De provincie heeft ten aanzien van 

lijnopstellingen in haar beleid een rangorde aangegeven (zie ook paragraaf 2.3). In dit MER 

worden zowellijnopstellingen als clusteropstellingen bekeken. 

De onderlinge afstand tussen de wind turbines is mede afhankelijk van onderlinge 

bemvloeding. Als vuistregel wordt uitgegaan van een onderlinge afstand van circa 4x de 

rotordiameter loodrecht op de overheersende windrichting en een afstand van circa 5x de 

rotordiameter in de lengte van de overheersende windrichting. 
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Ruimtelijke uitgangspunten 

In diverse beleidsdocumenten, zoals de nota WERVEL, de structuurvisie Jacobswoude, zijn 

uitgangspunten geformuleerd. Windparken moeten hieraan voldoen. In dit MER is bij de 

inrichting rekening gehouden met de ruimtelijke uitgangspunten: 

• Alle wind turbines in een altematief hebben een gelijke hoogte en rotordiameter. 

• De onderlinge afstand tussen windturbines in een altematief is gelijk. Hierbij is de regel 

van 4 tot 4,5 keer de rotordiameter aangehouden. 

• Er is een afstand van minimaal4 keer de ashoogte tot woonbebouwing van derden 

aangehouden om zoveel mogelijk geluidshinder te voorkomen. 

• Lijnopstellingen worden zodanig in het landschap geplaatst dat deze visueel verbonden 

zijn met de N207. 

• De minimale afstand tot de N207 (inclusief busbaan) bedraagt 50 meter, waardoor de 

rotorbladen zich niet boven de weg bevinden. Hierdoor wordt voldaan aan de 

beleidsregel van Rijkswaterstaae3
• 

• De geluidsbelasting (nachtwaarde) op geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mag 

niet meer dan 40 dB(A) bedragen conform de norm van VROM . 

..... """. __ ."HET ONTWIKKElEN VAN AlTERNATIEVEN IN 3 STAPPEN 

In de startnotitie zijn vier altematieven gepresenteerd. In de MER-fase is naar aanleiding 

van de Richtlijnen voor het MER Windenergieproject Jacobswoude (vastgesteld door de 

gemeenteraad van Jacobswoude op 3 oktober 2002) gekeken of een optimalisatie van de 

altematieven mogelijk is. De Richtlijnen geven aan dat gekeken moet worden naar een 

variatie in type wind turbine. Er dient een bandbreedte in turbinegrootte (vermogen) in 

ogenschouw te worden genomen. De optimalisatie is gedaan aan de hand van de volgende 

drie stappen: 

• Stap 1: welke opstellingen zijn in theorie mogelijk in het plangebied? 

• Stap 2: welke inrichtingsaltematieven zijn in Jacobswoude mogelijk? 

• Stap 3: optimalisatie van de altematieven. 

Stap 1: welke opstellingen zijn in theorie mogelijk in het plangebied7 

Zoals in de vorige paragraaf gezegd, kan niet het gehele plangebied worden gebruikt voor 

de plaatsing van wind turbines. De turbines kunnen alleen op de gronden van de 

initiatiefnemer worden geplaatst. De mogelijkheden binnen het plangebied worden hiermee 

beperkt. Daamaast bepalen de bovenstaande ruimtelijke uitgangspunten ook de 

mogelijkheden voor de inrichtingsaltematieven. 

Principe opstellingen van windparken 
In zijn algemeenheid geldt dat windparken twee principe opstellingen kennen: een 

lijnopstelling of een clusteropstelling. In dit MER worden beide opstellingen in ogenschouw 

genomen om zo het verschil in effect te laten zien. Gezien de ruimtelijke uitgangspunten en 

het gebied dat binnen het grondeigendom overblijft zijn er vier opstellingen op deze locatie 

mogelijk: 

13 De 'Beleidsregel voor het plaatsen van wind turbines op, in en over rijkswaterstaatswerken' van RWS 

gaat uit van een halve diameter bij turbines hager dan 60 meter, hier dus 40 meter. In verband met de 

aanleg van een busbaan is hier 50 meter genomen. 
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Ashoogte en rotordiameter vijf 

turbinetypen 

Tabel3.5 

Overzicht van combinaties 

die voldoen aan de 

energiedoelstelling 
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• IHjn aan een kant (oostzijde) van de N20t4
• 

• Aan weerszijden van de N207 een Hjn. 

• 2 Hjnen aan de oostzijde van de N207. 

• Clusteropstelling in de polder aan de oostzijde van de N207. 

Bandbreedte turbinegrootte 

Vanuit de wens in de Richtlijnen voor het tonen van een bandbreedte in turbinegrootte is bij 

de optirnalisatie van de altematieven uit de startnotitie gekeken naar turbines in de 

bandbreedte van 750 tot 2000 kW. In het onderstaande overzicht zijn de ashoogte en 

rotordiarneter voor vijf typen turbines opgenomen. Op basis van deze typen turbines is in 

stap 2 gekeken welke principe oplossingen op de locatie mogeHjk zijn. 

Stap 2: welke inrichtingsalternatieven zijn in Jacobswoude mogelijk? 

Op basis van de mogeHjke opstellingen (4 stuks) en de range in vermogen (750-2000 kW) 

zijn er maxirnaa120 altematieven te ontwikkelen in het plangebied. Echter, in de praktijk zal 

blijken dat een aantai van deze altematieven geen goede oplossing is, bijvoorbeeld vanwege 

de energieopbrengst (het ruet voldoen aan de doelstelling van het project) de benodigde 

onderlinge afstand (ritmering van de turbines in een Hjn of park). 

Toetsing aan energiedoe/ste/ling 

Voor elke principeoplossing is nagegaan hoeveel wind turbines, gezien de benodigde 

onderlinge afstand en de aanwezige verkaveling in het gebied, kunnen worden opgenomen. 

Deze invulling is de basis geweest voor een globale berekening van de energieopbrengsten. 

Hiermee is gekeken welke combinatie van opstellingen en wind turbine types voldoet aan de 

doelstelling ten aanzien van de energieopbrengst van het initiatief (zie paragraaf 2.5). In de 

onderstaande tabel is voor elke combinatie weergegeven of deze voldoet aan de 

energiedoelstelling. Indien een combinatie voldoet, is tevens aangegeven hoeveel turbines in 

de combinatie zijn opgenomen. 

Alternatief 750 kW 900 kW 950 kW 1500 kW 2000 kW 

aan weerszijden 1 lijn Ja Ja Ja Nee Nee 

20stuks 17 stuks 17 stuks 

1 lijn aan oostzijde Nee Nee Nee Ja Ja 

10stuks 9stuks 

2 lijnen oostzijde Nee Nee Nee Ja Ja 

12 stuks 8stuks 

Cluster oostzljde Ja Ja Ja Ja Ja 

21 stuks 21 stuks 21 stuks 18 stuks 15 stuks 

Onderscheidend vermogen 

Op basis van deze eerste toetsing blijven twaalf combinaties over. De volgende stap is nu 

om vanuit deze twaalf combinaties een aantal combinaties te kiezen die voldoende 

onderscheidend zijn. Met' onderscheidend' wordt bedoeld dat het mogelijk moet zijn om op 

basis van deze altematieven in het MER te laten zien welk verschil in effect kan optreden. 

.. Een lijn aan de westzijde is geen optie met het oog op de beschikbare percelen aan deze zijde van de 

N207. In verband met de benodigde ritmering kan aan de westzijde geen lijn van wind turbines 

worden geplaatst die voldoet aan de doelstelling van het project. 
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Veerstel veer de te 

bescheuwen alternatieven 
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De volgende drie overwegingen hebben bij de keuze voor vijf geschikte altematieven een rol 

gespeeld: 

• Voor zowel de lijnopstelling als de parkopstelling dient een bandbreedte in vermogen en 

grootte in beeld te worden gebracht. Dit leidt ertoe dat er in ieder geval twee 

c1usteropstellingen opgenomen moeten zijn in de altematieven, een met kleine turbines 

en een met grote turbines. 

• Gezien het grondeigendom zijn diverse lijnopstellingen mogelijk, met een en twee lijnen. 

Ook het verschil tussen een lijn en twee lijnen met windturbines dient in het MER in 

beeld te worden gebracht. 

• Om de effecten van grote windturbines, zoals 2000 kW, duidelijk zichtbaar te maken, is 

gekozen om deze in twee altematieven (zowel in een lijn- als een c1usteropstelling) te 

onderzoeken. 

Door de volgende vijf altematieven mee te nemen wordt de totale bandbreedte in 

vermogen, hoogte en ruimtelijke opstelling in beeld gebracht: 

Alternatlef 750 kW 900 kW 950 kW 1500 kW 2000 kW 

weerszijden 1 lijn X 

(alternatief A) 

1 lijn aan oostzijde X 

(alternatlef B) 

2lijnen oostzijde X 

(alternatlef C) 

cluster oostzijde X X 

(alternatief D) (alternatief El 

Deze vijf altematieven laten zowel voor een lijnopstelling als voor een parkopstelling de 

varia tie in vermogen en hoogte zien. 

Stap 3: optimalisatie van de inrichtingsalternatieven 
Als derde stap en laatste stap in het proces van alternatiefontwikkeling heeft een 

optimalisatie van de inrichtingsaltematieven plaatsgevonden. Deze optimalisatieslag heeft 

plaatsgevonden, omdat de eerste geluidberekeningen bij een aantal altematieven een hoge 

geluidsbelasting op sommige woningen lieten zien. Dit betrof de altematieven A, B en E. 

Vervolgens is nogmaals gekeken naar de variatie in grootte en hoogte in de altematieven in 

verband met de onderscheidendheid. AIleen voor altematief C heeft er geen optimalisatie 

plaatsgevonden; hier was geen aanleiding toe. 

Toelichting optima lisa tie per alternatief 
Altematief A 

De opstelling in dit altematiefmet 17 stuks 950 kW-turbines leidde tot een hoge 

geluidsbelasting op woningen. Door 750 kW-turbines op te nemen, die qua ashoogte en 

rotordiameter nagenoeg gelijk is aan de 950 kW-turbine, maar minder geluid produceert, 

wordt een hoge geluidsbelasting op woningen voorkomen. De energieopbrengst van het 

altematief komt daarmee echter weI lager uit. 

Altematief B 

Ook de opstelling in altematief B (een lijn met 9 stuks 2000 kW-turbines) liet een hoge 

geluidsbelasting zien op woningen. Bij dit altematief is ervoor gekozen om het turbinetype 

te handhaven om zo de bandbreedte in vermogen en grootte in lijnopstelling zo groot 
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alternatieven 
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mogelijk te houden. Door een preventleve mlLlgel'ende ll\aalr~gd in dit alt~rnatid tue te 

passen, wordt een te hoge geluidsbelasting voorkomen. De preventieve maatregel houdt in 

dat vier van de negen turbines in de nachtperiode worden ingesteld op een lagere 

bronsterkte. 

Altematief D 

Ter optimalisatie van altematief D (parkopstelling met 21 stuks 750 kW-turbines) is de 750 

kW -turbine in dit altematief vervangen door een 950 kW -turbines (qua ashoogte en 

rotordiameter nagenoeg gelijk aan de 750 kW-turbine). 

Altematief E 

In altematief E staan 15 stuks 2000 kW -turbine in een parkopstelling. Ook dit altematief liet 

een hoge geluidsbelasting zien. Gekozen is om de grootte van de turbine in dit altematief te 

handhaven, zodat ook voor een parkopstelling een bandbreedte in vermogen wordt 

getoond. Evenals in altematief B omvat dit altematief dan ook een preventieve mitigerende 

maatregel. Door 2 van de 15 turbines in de nachtperiode in te stellen op een lagere 

bronsterkte blijft de geluidsbelasting binnen de wettelijke grenzen. 

Eindresultaat optimalisatie 

Het proces van altematiefontwikkeling heeft ertoe geleid dat de volgende vijf altematieven 

in dit MER worden meegenomen: 

• Altematief A: een lijn van 10 windturbines aan weerszijden van de N207. In dit 

altematief komen dan 20 windturbines te staan van het type NM48/750. Dit betekent een 

opgesteld vermogen van 15 MW. 

• Alternatief B: een lijn van 9 wind turbines van het type V80/2000 aan de oostzijde van de 

N207. Dit betekent een opgesteld vermogen van 18 MW. 

• Altematief C: twee lijnen van 6 windturbines van het type NM 72/1500 aan de oostzijde 

van de N207, dus totaal12 turbines. Dit betekent een opgesteld vermogen van 18 MW. 

• Altematief D: een clusteropstelling van 21 windturbines van het type NM 54/950 

(3lijnen van 7 turbines) in de polder Vierambacht. Dit betekent een opgesteld vermogen 

van 19,95 MW. 

• Altematief E: een clusteropstelling van 15 windturbines van het type V80/2000 (3lijnen 

van 5 turbines in de polder Vierambacht. Dit betekent een opgesteld vermogen van 

30MW. 

In de onderstaande tabel is per altematief samengevat. Tevens zijn de ashoogte en 

rotordiameter van de turbines aangegeven. 

Alternatieven 

aan 1 lijn aan 2 lijnen aan Cluster Cluster 

w eerszi jden oostziJde oostzijde oostzijde oostzljde 

1 IIJn (A) (8) (C) (D) (E) 

Aantal 20 9 12 21 15 

Type NM48n50 V80/2000 NM72/1500 NM54/950 V80/2000 

Vermogen(kW) 750 2000 1500 950 2000 

Ashoogte (m) 60 100 78 60 100 

Rotordlameter (m) 48 80 72 54 80 

Opgesteld vermogen (MW) 15 18 18 19,95 30 

In paragraaf 3.4.2 worden de ruimtelijke beelden van de altematieven gepresenteerd en 

worden de altematieven kort toegelicht. 

1110623/CE3/162/OO0166 ARCADIS 146 
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3.4.1 
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TE BESCHOUWEN ALTERNATIEVEN 

In het MER zullen de volgende altematieven worden beschouwd: 

• Ret nulaltematief. 

• Inrichtingsaltematieven. 

• Ret meest milieuvriendelijk altematief. 

NULAlTERNATIEF 

Ais nulaltematiefwordt de situatie zonder voorgenomen activiteit (dat wil zeggen de 

realisatie van een windpark) beschouwd. Rierbij worden te verwachten autonome 

ontwikkelingen weI meegenomen. Ret nulaltematief zal dienst doen als referentiekader 

voor het beschrijven en beoordelen van de effecten van de in beschouwing te nemen 

inrichtingsaltematieven en het Meest Milieuvriendelijk Altematief. Zodoende wordt 

duidelijk welke voor- en nadelen elk altematief heeft en opzichte van de situatie waarin de 

realisatie van het windpark achterwege blijft. 

=.3'--=.4=.2=----_____ ----=..:1 N BJCI::!I!~JiSP.l T.~J~N.8 TI ~V~.N 

In deze paragraaf worden de inrichtingsaltematieven beschreven die een reele en 

realistische uitvoering vormen van het voomemen binnen de aangegeven probleem- en 

doelstelling. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn vijf altematieven ontwikkeld voor het 

windenergieproject Jacobswoude. De altematieven verschillen qua configuratie, qua aantal 

wind turbines, qua opgesteid vermogen en qua vermogen per wind turbine. Rieronder zijn 

de altematieven kort toegelicht. De afbeeidingen op de uitklappagina (zie volgende pagina) 

geeft de ligging en ruimtelijke opstelling van de altematieven schema tisch weer. 

Alternatief A: aan weerszijden van de N207 een lijn 

Ret eerste altematief laat aan weerszijden van de N207 een lijn zien. Dit altematief gaat uit 

van de plaatsing van 20 turbines met een vermogen van 750 kW aan weerszijden van de 

N207. Ret opgesteld vermogen in dit aitematief komt daarmee op 15 MW. De ashoogte van 

de windturbines bedraagt 60 meter en de rotordiameter 48 meter. De toprotorhoogte (ook 

weI tiphoogte genoemd) komt daarmee op 84 meter. Dit altematief produceert jaarlijks 29,S 

miljoen kWh. 

Alternatief B: een lijn ten oosten de N207 

Ret tweede alternatief bestaat uit een lijn ten oosten van de N207. Dit altematief gaat uit van 

de plaatsing van 9 turbines met een vermogen van 2000 kW aan de oostzijde van de N207. 

Ret opgesteid vermogen in dit altematief is dan ook 18 MW. De ashoogte van deze turbines 

is 100 meter en de rotordiameter 80 meter. De toprotorhoogte komt daarmee op 140 meter. 

am te voldoen aan de geluidsnormen zijn vier van de negen turbines in de nachtperiode 

ingesteld op een lagere bronsterkte (preventieve maatregel). Altematief B produceert 

jaarlijks 46,0 miljoen kWh. 
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Alternatief C: twee lijnen ten oosten van de N207 

Alternatief C bestaat uit twee Iijnen ten oosten van de N207. Dit altematief gaat uit van 

plaatsing van 12 turbines met een vermogen van 1500 kW opgesteld in twee rijen aan de 

oostzijde van de N207. Het opgesteld vermogen in dit altematief komt hiermee op 18 MW. 

De turbines hebben een ashoogte van 78 meter en een rotordiameter van 72 meter 

(toprotorhoogte van 114 meter). Dit altematief produceert jaarlijks 44,0 kWh. 

Alternatief D: c1usteropstelling in de polder Vierambacht 

Alternatief D bestaat uit een clusteropstelling in het noordoosten van de polder 

Vierambacht. Hiermee is het plangebied maximaal gevuld met windturbines. Er worden 21 

turbines met een vermogen van 950 kW per stuk geplaatst. Het opgesteld vermogen in dit 

altematiefbedraagt 19,95 MW. De ashoogte van de turbines is 60 meter en de rotordiameter 

54 meter. Hiermee komt de toprotorhoogte op 87 meter. Dit alternatief produceert jaarlijks 

37,5 miljoen kWh. 

Alternatief E: c1usteropstelling in de polder Vierambacht 

Altematief E bestaat, evenals alternatief D, uit een clusteropstelling in het noordoosten van 

de polder Vierambacht. In dit altematief worden 15 wind turbines met een vermogen van 

2000 kW per stuk geplaatst. Ook in dit altematief is het plangebied maximaai gevuld met 

windturbines. Het opgesteld vermogen in dit altematief bedraagt 30 MW. De turbines 

hebben een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 80 meter (toprotorhoogte is 

140 meter). Dit altematief produceert jaarlijks 77,0 miljoen kWh. 

MEEST MILlEUVRIENDELlJK ALTERNATIEF 

Het Meest milieuvriendelijk altematief (MMA) wordt gevormd door het 

inrichtingsaltematief dat: 

• Realistisch is, dat wil zeggen voldoet aan de doelstellingen van de initiatiefnemer en 

binnen zijn of haar competentie ligt. 

• Uitgaat van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of verbetering van het 

milieu. 

Ten aanzien van het laatste punt gaat het vooral om het optimaliseren van het milieueffect 

van de locatie op de belangrijkste aspecten: energieopbrengst en effecten op het landschap. 

De energieopbrengst is een van de belangrijkste aspecten, omdat hiermee kan worden 

gekeken in welke mate de doelstelling van het project wordt gehaald. Vanwege dit aspect 

heeft de overheid windenergie tot een van de speerpunten in haar milieu-, klimaat- en 

energiebeleid gemaakt. 

Ook landschap is een van de belangrijkste aspecten in dit MER. Dit heeft te maken met het 

karakter van het plangebied (openheid). De aanleg van een windpark heeft immers effect op 

de landschapsbeleving en het visueel-ruimtelijke structuur van de omgeving. 

Bij het MMA worden tevens effectbeperkende en compenserende maatregelen in 

beschouwing genomen, die de optredende milieueffecten kunnen beperken. Het meest 

milieuvriendelijke altematief zal worden ontwikkeld na afronding van de effectbeschrijving 

en de onderlinge vergelijking van de inrichtingsaltematieven (zie paragraaf 4.4). 
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4.1 

MER WINDENERGIEPROJEa JACOBSWOUDEI 

HOOFDSTUK 

Vergelijking van de 
alternatieven en ontwikkeling MMA 

ALGEMEEN 

Doel van de effectvergelijking is om inzicht te geven in hoeverre en op welke essentiEHe 

punten de positieve en negatieve effecten van de altematieven van elkaar verschillen. De 

vergelijking van de altematieven vindt op twee manieren plaats: 

• Een vergelijking per aspect (op basis van absolute effecten). 

• Een vergelijking per eenheid milieuwinst (energieopbrengst). 

De altematieven verschillen in type turbines en in opstelling van de turbines. Deze 

verschillen bepalen mede de effecten van de alternatieven. Om die reden worden naast een 

absolute vergelijking per aspect ook de effecten per eenheid milieuwinst in beeld gebracht. 

De absolute effecten worden hierbij gerelateerd aan de energieopbrengst van een altematief. 

De richtlijnen voor het MER vragen hier ook om. De vergelijking van de altematieven per 

aspect en per eenheid milieuwinst is toegelicht in de paragrafen 4.2 en 4.3. 

Naast de vergelijking beschrijft dit hoofdstuk ook de ontwikkeling van het Meest 

Milieuvriendelijk Altematie£ (MMA). In paragraaf 4.4 is dit proces nader toegelicht en 

wordt het MMA zelf beschreven. 

In tabel4.8 is het effectenoverzicht gepresenteerd. Hierin staan de (absolute) resultaten van 

de effectbeschrijvingen per aspect. Per beoordelingscriterium is verder tussen haakjes de 

rangorde van de altematieven aangegeven. 
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Tabel4.8 

Effectenoverzicht 

MER WINDENERGIEPROJECT J~COBSWOUDEI 

Beoordelingscriterium Alternatlef 

A B C D E 

Energie 

Energieopbrengst (min. kWhljaar) 29,5 46,0 44,6 37,5 77,0 

(5) (2) (3) (4) (1) 

Vermeden emissies per Jaar: 

• CO
2 

(kton) 10,9 17,0 16,3 13,9 28,S 

• zuurequivalenten (*1000) 590 920 880 750 1540 

(5) (2) (3) (4) (1) 
Rulmtegebruik 

Optreden van ruimtebeslag (m') 4500 2025 2700 4725 3375 

(4) (1) (2) (5) (3) 

Ontsluitlng percelen + + + + + 

Landschap 

Visueel effect op middellange en 2 1 2 5 4 

lange afstand 

Visueel effect op korte afstand 5 1 2 4 3 

Passendheid bij landschappelijke 5 1 2 4 3 

structuur 

Mate van landschapvormend 5 1 4 3 2 

element 

Natuur 

Verstoring van vogeis - - - - -
(1) (1) (1) (1) (1) 

Barrierewerking vogels _. .- - -- . -
(2) (2) (1) (2) (2) 

Aanvaringsrisico's vogels - . - . . 
(1) (1) (1) (1) (1) 

Geluid 

Toename aantal woningen waar 

geluldsbelasting toeneemt met meer 

dan 3 dB(A): 

· 3-6 dB(A) · +3 (2) · +42 (3) · +6 (2) · +26 (4) · +220 (6) 

· 6·9 dB(A) · +2 (1) · +2 (1) · 0 · +2 (1) · +1 (1) 

· 9-12 dB(A) · 0 · 0 · 0 · 0 · +1 (1) 

· > 12 dB(A) · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 

(1) (4) (2) (3) (5) 

Slagschaduw 

Aantal gehinderde woningen 3 7 5 2 7 

(2) (4) (3) (1) (4) 

Maximale duur van hinder in uren 33,5 19,75 6,5 3,25 9 

per jaar (5) (4) (2) (1) (3) 

Hieronder voIgt per aspect een toelichting op deze tabel. In hoofdstuk 6 zijn de effecten per 

aspect nader uitgewerkt. 

Energie 
AIle altematieven voldoen aan de doelstelling van de voorgenomen activiteit, namelijk een 

minimale energieopbrengst van minimaal circa 30 miljoen kWh. De hoogte van de 

energieopbrengst wordt bepaald door een aantal fadoren: het aantal windturbines in een 

altematief, het vermogen van de windturbines, het rotoroppervlak en de ashoogte. Met 

name het rotoroppervlak en de masthoogte zijn bepalend voor de elektriciteitsproductie per 

gemstaIleerde kiloWatt (kW). 
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Alternatief A en D hebben turbines met een relatief gering rotoroppervlak en een lage 

ashoogte en leveren daarmee een jaarlijkse energieopbrengst van respectievelijk 29,5 en 37,5 

mln. kWh. Alternatief E omvat daarentegen windturbines met een groot rotoroppervlak op 

grote ashoogte en genereert daarmee de hoogste jaarlijkse energieopbrengst van 77,0 mln. 

kWh. Alternatief B genereert met 9 wind turbines met een vermogen van 2000 kW een 

jaarlijkse energieopbrengst van 46 kWh. Alternatief C genereert met 12 wind turbines met 

een vermogen van 1500 kW jaarlijks een energieopbrengst van 44,6 kWh. Ret effect op de 

vermeden emissies is gerelateerd aan de energieopbrengst: hoe hoger de energieopbrengst, 

des te groter de vermeden emissies. 

Ruimtegebruik 

In alle alternatieven treedt in meer of mindere mate ruimtebeslag op door de benodigde 

fundering van de turbines (mastvoet) en de benodigde onderhoudswegen. Naarmate er 

meer turbines in een altematief zijn opgenomen, is het ruimtebeslag groter. In altematief A 

(20 turbines) en D (21 turbines) treedt het meeste ruimtebeslag op, respectievelijk 4500 m2 en 

4725 m2
• Het ruimtebeslag van het windenergieproject beslaat in deze altematieven een 

fractie van de omvang van het plangebied (circa 490 hectare (4.900.000 m2». Ruimtebeslag 

blijft, gezien de omvang van het plangebied, in alle altematieven dan ook relatief beperkt. 

Ten aanzien van de ontsluiting van de percelen scoren de altematieven gelijk: in alle 

altematieven zijn (nieuwe) onderhoudswegen noodzakelijk. Doordat deze bereikbaar zijn 

vanaf de N207 dan weI de Kruisweg ofwel de Woudsedijk is sprake van een verbetering van 

de agrarische ontsluiting ten opzichte van de autonome ontwikkeling. In de autonome 

ontwikkeling komen perceelstoegangswegen te vervallen door de aanleg van de busbaan 

langs de N207. 

Landschap 
Ten aanzien van landschap geldt dat alle altematieven een impact op het landschap hebben. 

De effecten van landschap zijn niet uit te drukken in kwantitatieve scores. Om de 

alternatieven toch onderling te kunnen vergelijken, is de rangvolgorde van de alternatieven 

bepaald voor het visuele effect (op kort, middellange en lange afstand), de mate van 

passendheid bij de landschappelijke structuur en van landschapsvormend element. Dit is 

gedaan aan de hand van wetmatigheden (zie paragraaf 6.5.1) en visualisaties. 

Bij het visuele effect gaat het om de zichtbaarheid van de wind turbines (ashoogte en 

rotordiameter), de afstand waarop ze zichtbaar zijn, de wijze van ordenen en de afstand 

tussen landschappelijke elementen en de opstelling. Passendheid bij de landschappelijke 

structuux zegt iets over hoe het altematief zich verhoudt tot zijn omgeving qua maat en 

schaal. Bij de mate van landschapsvormend element wordt gekeken in hoeverre de 

altematieven een nieuwe landschappelijke identiteit creeren. 

Altematief B komt vanuit het oogpunt van landschap als meest gunstig naar voren. Door de 

opstelling in dit alternatief (een lijn met een relatief klein aantal hoge windturbines) is dit 

altematiefhet minst zichtbaar op de middellange en lange afstand en goed herkenbaar als 

geheel op korte afstand. In dit altematief wordt de opstelling nadrukkelijk aan de N207 

gekoppeld. Hiermee vindt een versterking van dit ruimtelijke element plaats in de polder. 

Alternatief C komt ook als gunstig naar voren (weI minder gunstig dan B). Door de 

opstelling in dit altematief (twee lijnen aan oostzijde van de N207) is dit altematiefbeter 

zichtbaar dan altematief B (en scoort daarmee minder gunstig dan B). De opstelling is weI 

goed herkenbaar en sluit goed aan bij de structuur van de polder. Echter, dit altematief is in 

mindere mate een landschapsvormend element. Het is geen lijn en ook geen duster. 
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Altematicf D en E kenmerken zich door ~~n clusteropstelling. Altematief D omvat meer 

turbines dan altematief E en heeft kleinere turbines. Dit zorgt voor het verschil tussen deze 

twee altematieven. Vanwege hun clusteropstelling zijn beide altematief goed zichtbaar op 

middellange en lange afstand. De grootsheid van de polder komt in beide altematieven tot 

uitdrukking, maar het aantal turbines centraal in de polder sluit minder goed aan bij de 

maat en schaal van het landschap. Beide altematieven vormen een nieuw element in het 

landschap. Altematief A komt als minst gunstig naar voren. Hoewel dit altematief, na 

altematief B, het minst zichtbaar is op de middellange en lange afstand, scoort dit altematief 

op de overige criteria minder goed. Dit heeft te maken met de opstelling: aan weerszijden 

van de N207 een lijn. Hierdoor is de opstelling minder herkenbaar als geheel en valt de 

N207 weg tegen de maat van de turbines. Daar komt bij dat dit altematief geen duidelijke 

nieuwe landschappelijke identiteit toevoegt aan de polder. 

Natuur 

De effecten van de altematieven op het aspect natuur zijn bepaald aan de hand van mate 

van de beoordelingscriteria verstoring, barrierewerking en aanvaringsrisico. De 

aanwezigheid van de N207 zorgt in de referentiesituatie reeds voor een verstorende 

werking en barrierewerking. Het effect van de altematieven is dan ook gering, wanneer zij 

in de directie omgeving van de N207 zijn gelegen. Het verstoringseffect wordt groter, 

naarmate een aItematief verder in de polder is gelegen of er turbines in de polder ten zuiden 

van de Kruisweg wordt geplaatst. Dit laatste vanwege de voorkomende fauna ter plaatse. 

Ten aanzien van barrierewerking geldt: hoe korter de lijn, hoe beter en hoe dichter bij de 

N207 hoe beter. De verschillen tussen de altematieven zijn gering en zorgen allen voor een 

negatief effect. Zo liggen aItematief D en E midden in de polder en hebben daarom een 

grotere verstorende werking dan de aItematieven A, B en C. Zij zorgen echter niet voor een 

verstorende werking in de polder ten zuiden van de Kruisweg zoals altematief A en B. 

Ten aanzien van het aanvaringsrisico geldt dat er geen exacte cijfers zijn. Gezien het 

verschillend aantal turbines in de altematieven kan er weI iets gezegd worden over de 

verhouding tussen de altematieven. Altematieven A, D en E omvatten de meeste turbines; 

verwacht mag worden dat deze twee altematieven voor een groter effect zorgen dan de 

andere altematieven. De verschillen tussen de alternatieven zijn echter gering; aIle 

altematieven worden daarom negatief gewaardeerd. 

Geluid 

Voor het aspect geluid geldt dat aUe altematieven voldoen aan de geluidsnormen. In de 

altematieven B en E zijn hiertoe preventieve maatregelen genomen door een aantal turbines 

in de nachtperiode op een lagere bronsterkte te laten draaien. 

Om de altematieven toch onderling te kunnen vergelijken is gekeken naar de toename van 

het aantal woningen waar geluidsbelasting toeneemt met meer dan 3 dB(A). Deze toename 

van de geluidsbelasting is hoorbaar. Voor aIle altematieven geldt dat de geluidsbelasting 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling toeneemt: de geluidscontouren komen verder 

van de weg te liggen waardoor het gebied waar geluidsbelasting optreedt groter wordt. 

Altematief A en C zorgen voor de minste toename van het aantal woningen en scoren 

daarmee het meest gunstig. Het betreft respectievelijk vijf en zes woningen. Hiervan 

behoren respectievelijk drie en twee woningen toe aan de initiatiefnemers. Altematief D 

zorgt voor een toenamen van 28 woningen (hiervan behoren vijf woningen toe aan 

initiatiefnemers); altematief B voor een toename van 44 woningen (hiervan behoren vier 

woningen toe aan de initiatiefnemers). Altematief E zorgt voor de grootste toename van het 

aantal woningen (222 woningen, waarvan acht woningen van initiatiefnemers) en scoort 

hiermee het minst gunstig. 
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4.3 

Tabel4.9 

Overzicht effecten per eenheid 

milieuwinst 

. MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

Slagschaduw 
Het effect op slagschaduw is gemeten door het aantal woningen te bepalen waar hinder 

optreedt en de duur van de hinder op de meest belaste woning. In altematief D treedt 

hinder op bij twee woningen en de duur van de hinder op de meest belaste waning is 3,25 

uur per jaar. Daarmee is dit altematief het meest gunstigste altematief. Altematief B en E 

zorgen v~~r hinder bij het meeste aantal woningen (7 stuks). Wanneer naar de duur van de 

hinder wordt gekeken, dan zorgt altematief A bij een woningen voor hinder gedurende een 

periode van 33,25 uur. Oak altematief B kent naar verhouding een groot effect op dit punt 

(19,75 uur). 

VERGELlJKING PER EENHEID MILlEUWINST 

Zoals in paragraaf 4.1 is toegelicht, zijn de effecten per altematief niet aIleen in absolute zin 

bepaald, maar zijn de effecten op de diverse milieuaspecten ook uitgedrukt in het effect per 

eenheid milieuwinst (energieopbrengst uitgedrukt in mIn. kWh). Dit is gedaan door de 

kwantitatieve effectscores te delen door de energieopbrengst. Bijvoorbeeld het aantal 

gehinderde woningen bedraagt in altematief A: 3. Wanneer dit aantal worden gedeeld door 

de energieopbrengst (29,5 mIn. kWh), valt er in altematief A een effect te verwachten van 

0,10 waning per eenheid energieopbrengst. 

Er is gekozen am voor elk aspect een criterium aan te wijzen als indicator voor dit aspect. 

De effecten van deze indicator worden beschouwd als representatief voor het aspect. Voor 

het aspect natuur is het criterium 'barrierewerking' als indicator gekozen. Voor het aspect 

landschap en natuur geldt dat de score is uitgedrukt in een kwalitatieve score. Deze wordt 

niet omgerekend naar een score per eenheid milieuwinst. Voor het aspect slagschaduw 

wordt het criterium 'aantal woningen waar hinder optreedt' als maatgevend beschouwd. In 

tabe14.9 zijn de effecten per eenheid energieopbrengst voor aIle aspecten weergegeven. 

Tevens is de rangvolgorde van de altematieven per indicator tussen haakjes aangegeven. 

Beoorde lings( riterium Alternuti ef 

A B C D E 

Ruimtegebruik 

Optreden van ruimtebeslag (m') 152,54 44,02 60,54 126,00 43,83 

(5) (2) (3) (4) (1) 

Landschap 

Visueel effect op middellange en lange 2 1 2 5 4 

afstand 

Visueel effect op korte afstand 5 1 2 4 3 

Passendheid bi] iandschappeiljke 5 1 2 4 3 

structuur 

Mate van landschapvormend element 5 1 4 3 2 

Natuur 

Barrierewerking vogeis . . . . . .. .. 

Geluid 

Toename aantal woningen waar de 0,17 0,96 0,13 0,75 2,88 

geluidsbelasting verandert met meer (2) (4) (1) (3) (5) 

dan 3dB(A) 

Slagschaduw 

Aantal woningen waar hinder optreedt 0,10 0,15 0,11 0,053 0,091 

(3) (5) (4) (1) (2) 
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Ruimtegebruik 

Ais wordt gekeken naar ruimtebeslag per eenheid milieuwinst dan komen alternatieven B, 

C en E als beste naar voren. Opvallend hierbij is dat alternatief E absoluut gezien het 

grootste ruimtebeslag van deze drie alternatieven heeft (15 windturbines ten opzichte van 9 

in B en 12 in C), maar per eenheid energieopbrengst blijkt het ruimtebeslag van alternatief E 

beperkt te zijn. Dit komt voort uit het feit dat in alternatief turbines zijn opgesteld die hoog 

zijn en een hoog vermogen hebben. Alternatief A en D scoren het minst gunstig. Deze 

alternatieven nemen door het grote aantal wind turbines in het alternatief (respectievelijk 20 

en 21 wind turbines) de meeste ruimte in beslag, maar produceren relatief weinig energie. 

Dit laatste komt omdat in deze twee alternatieven kleine windturbines zijn opgesteld, klein 

in de zin van hoogte en klein in de zin van vermogen. Hierdoor is er sprake van een groter 

ruimtebeslag per eenheid energieopbrengst dan in de andere drie alternatieven. 

landschap 

Voor het aspect landschap is de rangorde van de alternatieven bepaald. Deze kan niet 

worden omgerekend naar een score per eenheid milieuwinst voor dit aspect. WeI kan er een 

beschouwing worden gegeven van de scores met het oog op de energieopbrengsten van de 

alternatieven. Alternatieven Ben C scoren relatief gunstig voor het aspect landschap. Van 

deze hvee alternatieven verdient vanuit het oogpunt van landschap alternatief B de 

voorkeur vanwege de herkenbaarheid van de opstelling en de versterking van de 

ruimtelijke structuur. Verwacht mag worden dat bij een effect per eenheid milieuwinst deze 

twee alternatieven ook als gunstig naar voren zouden komen. Met name alternatief A en D 

scoren minder gunstig voor landschap; deze alternatieven hebben ook een minder hoge 

energieopbrengst, vooral alternatief A. Verwacht mag worden dat alternatief A ook bij een 

vergelijking per eenheid milieuwinst als minst gunstig naar voren komt. 

Natuur 

Zoals gezegd worden de kwalitatieve scores niet omgerekend naar een score per eenheid 

milieuwinst voor dit aspect. Er kan echter weI een beschouwing worden gegeven van de 

scores met het oog op de energieopbrengsten van de alternatieven. Aangezien de verschillen 

tussen de alternatieven voor natuur marginaal zijn, wordt de rangorde bepaald door de 

energieopbrengst. Alternatief E heeft de hoogste energieopbrengst. Verwacht mag worden 

dat dit alternatief dan ook voor het minste effect per eenheid milieuwinst zorgt. Alternatief 

A he eft de minste energieopbrengst en komt daarmee als minst gunstig naar voren. 

Alternatief D is iets guns tiger dan alternatief A. Alternatieven B en C liggen qua 

energieopbrengst dicht bij elkaar, maar alternatief C is scoort gunstiger vanuit het oogpunt 

van barrierewerking. Zowel alternatief B als C zijn guns tiger dan alternatief D. 

Geluid 

Er is weinig verschil in rangorde tussen de alternatieven bij de absolute effecten en de 

effecten per eenheid milieuwinst. De enige verschuiving in rangorde die optreedt is bij 

alternatief A en C. Het effect per eenheid milieuwinst is in alternatief Cis iets guns tiger dan 

in alternatief A. Daarmee is dit alternatief het beste alternatief op dit punt. Alternatief A 

wordt iets minder gunstig. Alternatieven B, C en E blijven dezelfde rangorde houden. 

Alternatief E blijft ook bij deze vergelijking het minst gunstige alternatief. 
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Mogelijke compenserende en mitlgerende maatregelen 

Landschap 

De effecten op het aspect landschap kunnen ten dele worden gemitigeerd door de volgende 

maa tregelen: 

• Beperken van uitgestrektheid en omvang van een opstelling. 

• Het niet plaatsen van turbines in de polder ten zuiden van de Kruisweg, zodat plaatsing 

beperkt blijft tot een kwadrant van de polder. 

Beide mitigerende maatregelen betekenen concreet het plaatsen van minder turbines in een 

altematief. Alleen altematief A en B komen in aanrnerking voor deze mitigerende 

maatregelen, omdat in deze twee altematieven spraken is van een uitgestrekte Hjn en 

turbines te zuiden van de Kruisweg. Het niet plaatsen van een aantal turbines betekent 

overigens weI dat de energieopbrengst van twee altematieven minder is. 

Natuur 

De effecten op het aspect natuur kunnen worden gemitigeerd door de volgende 

maatregelen: 

• Beperken uitgestrektheid van opstelling in noord-zuid richting. Hiermee kan de 

barrierewerking voor vogels worden verrninderd of voorkomen. Dit wordt bereikt door 

minder turbines in een opstelling op te nemen. Deze maatregelen zijn met name van 

toepassing voor altematief A en B. 

• Het niet plaatsen van turbines in de polder ten zuiden van de Kruisweg. Hiermee wordt 

verstoring van de fauna ter plaatse voorkomen. Deze maatregel is aIleen voor altematief 

A en B van toepassing. In deze altematieven staan er irnmers turbines ten zuiden van de 

Kruisweg. 

Geluid 

Preventieve mitigerende maatregelen 

In twee altematieven zijn preventieve mitigerende maatregelen opgenomen. In altematief B 

en E worden respectievelijk vier en twee in de nachtperiode ingesteld op een lager 

bronvermogen. Hiermee wordt voorkomen dat geluidsnormen worden overschreden. 

Extra mitigerende maatregelen 

Een verhoging van de geluidsbelasting met meer dan 3 dB(A) kan worden voorkomen door: 

• Windturbines in nachtperiode instellen op lager een lager toerental en bronvermogen. 

• Het niet plaatsen van een aantal turbines. Minder turbines in een altematief betekent 

minder geluidsbelasting ten gevolge van dat altematief. 

De twee mitigerende maatregelen zijn in aIle altematieven van toepassing. 

Slagschaduw 

Om hinder door slagschaduw te beperken dan te voorkomen is de volgende mitigerende 

maatregel mogelijk: 

• Aanbrengen van een automatische stilstandregeling; deze zorgt ervoor dat de turbine 

uitgeschakeld wordt op het moment dat er slagschaduw optreedt. 

Deze stilstandregeling is in de meeste altematieven noodzakeHjk om te voldoen aan normen 

voor slagschaduw. Dit gaat in beperkte mate ten koste van de energieopbrengst. 

In altematief A moet, om aan de normen te voldoen, minimaal turbine 4 en 5 van een 

automatische stilstandregeling worden voorzien. In altematief B betreft dit turbine 2 en 3. 

In altematief C gaat het om turbine 6 en in altematief E om turbine 12. In altematief D 

hoeven geen mitigerende maatregelen te worden getroffen. 
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Welke effecten blijven over na toepasslng mitigerende maatregelen7 

Natuur 

Beide mitigerende maatregelen betekenen eonereet het plaatsen van minder turbines in een 

alternatief. AIleen altematief A en B komen in aanmerkingen voor deze mitigerende 

maatregelen. Het niet plaatsen van een aantal turbines betekent overigens weI dat de 

energieopbrengst van de twee altematieven minder is. De energieopbrengst is immers mede 

afhankelijk van het aantal turbines in een altematief. Voor alternatief A betekent dit dat het 

aitematief daarmee niet meer voldoet aan de doeistelling van het windenergieprojeet (zie 

paragraaf 2.5). 

Geluid 

De mitigerende maatregelen voor geluid zijn in alle alternatieven van toepassing. Bij het 

toepassen van een lager bronvermogen kan gericht worden gekeken bij welke turbine dit 

weI of niet wordt gedaan, zodat een verhoging van de geluidsbelasting met meer dan 

3 dB(A) op bepaalde woningen kan worden voorkomen. Het niet plaatsen van een aantal 

turbines in een altematief betekent dat de totale geluidsbelasting van het altematief minder 

wordt. Naar verwachting neemt dan ook het aantal wOningen waar de geluidsbelasting met 

meer dan 3dB(A) toeneemt af. Deze maatregel heeft weI eonsequenties voor de 

energieopbrengst van een alternatief (zie ook hierboven bij natuur) en kan dus maar tot op 

zekere hoogte worden toegepast. Met deze Iaatste maatregelen kan een verhoging van de 

geluidsbelasting met meer dan 3 dB(A) daarmee maar ten dele worden voorkomen. 

Slagschaduw 

Voor de genoemde mitigerende maatregel voor slagschaduw geldt dat hierdoor het 

optreden van hinder door slagschaduw wordt voorkomen. Door deze in alle alternatieven, 

behaive altematief D, toe te passen worden de effeeten voorkomen. De effecten van 

slagschaduw zijn daarmee in aile altematieven verwaarloosbaar. WeI moet worden 

opgemerkt dat deze maatregel kan leiden tot opbrengstenderving. 

STAP 2: KEUZE VOOR EEN MMA 

Aan het begin van deze paragraaf zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het MMA 

aangegeven: een optimale landsehappelijke inpassing, zo beperkt mogelijke hinder van 

mens en dier en maximalisatie van de energieopbrengst. Deze uitgangspunten worden 

aangehouden bij het beschrijven van het MMA. Het MMA moet immers zo goed mogelijk 

aan deze uitgangspunten en de door het Bevoegd Gezag opgestelde richtlijnen voldoen. Op 

voorhand moet worden aangegeven dat de keuze voor het uiteindelijke MMA niet betekent 

dat dit ook het altematief is dat daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. In de 

besluitvorming ten aanzien van dit project kan anders besloten worden. 

Basis voor het MMA 

Het effectenoverzicht in paragraaf 4.2 (zie tabeI4.1) Iaat zien dat alle altematieven voor- en 

nadelen hebben. Op sommige aspecten seoort een altematief goed en op andere weer 

minder. De altematieven B en C komen als relatief gunstig naar voren ten opzichte van de 

andere drie alternatieven. Beide alternatieven seoren op de meeste aspecten relatief goed. 

Altematief B scoort ten aanzien van landschap, energieopbrengst en rUimtegebruik het 

meest gunstig en alternatief C doet dit voor natuur, geluid en slagschaduw. 

De overige aiternatieven seoren minder gunstig. Aiternatief E heeft weliswaar veruit de 

hoogste energieopbrengst, maar zorgt voor relatief veel geluidshinder en hinder door 

slagschaduw. Normen worden echter niet overschreden. Deze effecten zijn te mitigeren, 
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maar zullen naar verwachting een behoorlijke opbrengstderving met zich mee bl'engen. Het 

voordeel van een hoge energieopbrengst gaat hierrnee verloren. Altematief A zorgt voor 

relatief weinig hinder door geluid en slagschaduw, maar scoort voor de aspecten energie en 

landschap niet zo gunstig. Altematief D scoort op nagenoeg aile aspecten als een van de 

minst gunstigste altematieven (behalve voor slagschaduw). 

Op basis van de uitgangspunten en richtlijnen voor het MMA is gekozen om altematief B te 

gebruiken als basis voor het MMA. Belangrijkste reden hiervoor is dit altematief het meest 

gunstig scoort voor het aspect landschap. Voor zowel altematief B als altematief C geldt dat 

zij goed herkenbaar zijn als geheel en aansluiten bij de ruirntelijke structuur van de polder. 

Altematief B is sterk gekoppeld aan de N207, waardoor dit altematief de ruirntelijke 

structuur van de polder versterkt en de opstelling als landschapvorrnend element kan 

worden beschouwd. Altematief C daarentegen is door de opstelling van twee lijnen geen 

lijn en geen cluster en laat de N207 in het landschap wegvallen. Altematief B zorgt voor 

meer effecten op natuur, geluid en slagschaduw dan altematief C. Voor deze effecten geldt 

evenwel dat deze relatief makkelijk te mitigeren zijn. 

Onderbouwlng van het MMA 

Altematie£ B bestaat nu uit eer, lijn aan de oostzijde van de N207 met negen turbines met 

een verrnogen van 2000 kW. Het opgesteld verrnogen in dit altematief is dan ook 18 MW. 

De ashoogte van deze turbines is 100 meter en de rotordiameter 80 meter; de toprotorhoogte 

komt daarmee op 140 meter. Met deze opstelling scoort altematief B vanuit het oogpunt van 

energie, ruirntegebruik en landschap als een van de beste. Hiermee voldoet dit altematief 

aan de uitgangspunten van optimale landschappelijke inpassing en maxirnalisatie van de 

energieopbrengst. Aan het uitgangspunt van zo min mogelijk hinder voor mens en dier 

voldoet dit altematief echter (nog) niet. Altematief B zorgt immers voor hinder op 

woningen door slagschaduw en geluid en zorgt voor hinder van vogels. In het MMA dienen 

deze effecten dan ook gemitigeerd te worden. 

Een kleiner turbine type noodzakelijk 
Zoals eerder in hoofdstuk 3 (zie ook paragraaf 3.2.1) is aangegeven, heeft de provincie Zuid

Holland in haar beleid aangegeven dat er (vooralsnog) geen turbines met een tiphoogte van 

meer dan 120 meter kunnen worden geplaatst. Dit betekent dat altematief Bin haar huidige 

vorm op dit moment niet kan worden gerealiseerd. Het altematief omvat immers turbines 

met een tiphoogte van 140 meter. Een kleiner turbinetype in dit altematief is daarom 

noodzakelijk. Ben 1500 kW-turbine (ashoogte 78 meter, rotordiameter 72 meter, tiphoogte 

114 meter) kan volgens het provinciaal beleid weI worden geplaatst. Een lijnopstelling van 

negen 1500 MW -turbines produceert jaarlijks zo'n 31 miljoen kWh aan energie. Hierrnee 

voldoet deze opstelling aan de doe Is telling van het project. 

De lijnopstelling met negen stuks 1500 KW-turbines vormt dan ook het uitgangspunt bij de 

verdere vormgeving van het MMA. 

Mitigatie van effeden 
De lijnopstelling met negen 1500 KW-turbines zorgt voor een negatieve beoordeling 

betreffende slagschaduw, geluid en natuur, zij het in mindere mate dan altematief B. In het 

kader van het MMA is mitigatie gewenst. 
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Slagschaduw 

De effecten van de lijnopstelling op slagschaduw kunnen worden gemitigeerd door het 

plaatsen van een automatische stilstandsregeling op de turbines. Hiermee wordt hinder 

door slagschaduw op woningen voorkomen. Een stilstandsregeling wordt dan ook op de 

turbines in de lijnopstelling aangebracht. De mogelijke opbrengstenderving is bij deze 

mitigerende maatregel minimaal. 

Geluid 

In vergelijking met altematief B leidt de lijnopstelling met negen 1500 KW-turbines tot een 

zeer beperkte toename van het aantal woningen waar de geluidsbelasting met meer dan 

3 dB(A) toeneemt. Geluidsnormen worden echter niet overschreden. Het betreft in deze 

lijnopstelling een toenamen van vier woningen (in altematief B waren dit er 44). Deze 

woningen zijn gelegen aan de Kruisweg en de Herenweg. Twee van de vier woningen zijn 

woningen van initiatiefnemers. Geconcludeerd kan worden dat de lijnopstelling hiermee het 

meest gunstig scaort voor geluid in vergelijking met alle altematieven. 

Natuur 

De effecten op natuur worden voomamelijk bepaald door de lengte van de lijnopstelling. 

Hierdoor treedt er verstoring van de fauna op in de polder ten zuiden van de Kruisweg en 

is er in grotere mate sprake van barrierewerking voor vogels in vergelijking met de andere 

altematieven. Deze effecten kunnen worden gemitigeerd door de lijnopstelling minder lang 

te maken, met andere woorden door minder of geen wind turbines ten zuiden van de 

Kruisweg te plaatsen. Gekozen is om geen wind turbines ten zuiden van de Kruisweg te 

plaatsen. De lijnopstelling omvat dan zes in plaats van negen turbines. 

Deze maatregelleidt niet alleen tot een vermindering van het effect op natuur, maar he eft 

ook gevolgen voor de energieopbrengst en de geluidsemissie van de lijnopstelling. Minder 

windturbines betekent minder energieopbrengst. Een lijnopstelling met zes stuks 1500 KW

turbines brengt jaarlijks minder energie op dan de 31 miljoen kWh zoals eerder genoemd. 

Naar verwachting produceert een lijnopstelling met zes turbines (1500 KW) circa 21 miljoen 

kWh aan energie. Hiermee wordt de doelstelling van het project evenwellosgelaten. De 

reden hiervoor is dat voor de initiatiefnemer het uitgangspunt voor het MMA van een 

optimale inpassing in het landschap en een zo min mogelijk hinder van mens en dier 

zwaarder wegen dan die van maximalisatie van de energieopbrengst. 

Minder windturbines betekent ook minder geluidsemissie. Een lijnopstelling met zes 

wind turbines veroorzaakt bij drie woningen een toename van de geluidsbelasting met meer 

dan 3 dB(A). Hiervan behoort een woning toe aan de initiatiefnemers. Het geluidseffect 

wordt hiermee nog meer beperkt ten opzichte van de andere altematieven. De 

geluidsemissie voldoet aan de door VROM gestelde normen. 

Resume 
Het Meest Milieuvriendelijk Altematief voor het windenergieproject Jacobswoude wordt 

gevormd door een lijnopstelling aan de oostzijde van de N207 met zes stuks 1500 kW

turbine. De lijnopstelling scaort vanuit landschappelijk oogpunt gunstig en de effecten op 

geluid, natuur en slagschaduw zijn minimaal. Deze lijnopstelling produceert jaarlijks circa 

21 miljoen kWh aan energie. Deze jaarlijkse opbrengst staat gelijk aan het 

elektriciteitsverbruik van 6.460 huishoudens. 

Geconcludeerd kan worden dat met dit MMA wordt voldaan aan de uitgangspunten van 

een optimale landschappelijk inpassing en een zo beperkt mogelijke hinder van mens en 

dier. 
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Deel B 
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HOOFDSTUK 

Gebiedsbeschrijving 

ALGEMEEN 

Als een van de eerste stappen in het MER is een inventarisatie gemaakt van de huidige 

ruimtelijke situatie en van de toestand van het milieu in en om het plangebied. Doel van 

deze gebiedsbeschrijving is om een beeld te krijgen van de aanwezige kwaliteiten in het 

plangebied en mogelijke knelpunten. Daamaast worden de relevante toekomstige 

ontwikkelingen beschreven, de zogenaamde autonome ontwikkeling. Doel van de 

beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling is om een beeld te krijgen 

van de aanwezige waarden in het studiegebied en mogelijke problemen die zich in de 

toekomst voordoen. Als jaar voor de huidige situatie is het jaar 1998 (waar mogelijk later) 

aangehouden. De situatie in 2020 na autonome ontwikkelingen in het plangebied vormt het 

referentiekader (nulaltematief) waaraan de effecten worden gerelateerd. 

Er wordt in dit MER onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. Ret 

plangebied is het gebied waarbinnen de windturbines worden geplaatst. Afbeelding 5.5 op 

de volgende pagina geeft het plangebied weer (inclusief de belangrijkste benamingen). Ret 

plangebied ligt in de polder Vierambacht ten noorden van Alphen aan den Rijn. Ret 

plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Notwegtocht en aan de oostzijde door 

Krakeeltocht. De Scheidtocht vormt de grens aan de zuidzijde en de Woudse Dijk is de 

grens aan de noordzijde. Bij twee van de vijf altematieven staan een aantal turbines op het 

grondgebied van Alphen aan den Rijn. 

Het studiegebied is het gebied waar relevante effecten op kunnen treden veroorzaakt door 

de ingreep. De omvang van het studiegebied verschilt per aspect. Per aspect zal de omvang 

van het studiegebied worden aangegeven. 

De gebiedsbeschrijving vind plaats aan de hand van de volgende aspecten: 

• Energie. 

• Ruimtegebruik. 

• Bodem en water. 

• Landschap. 

• Natuur. 

• Geluid. 

• Veiligheid. 

• Hinder. 
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Begrenzing plangebied 

5.2 

5.2.1 
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ENERGIE 

Voor het aspect energie geldt dat de effecten van de alternatieven niet aileen op lokaal 

niveau optreden, maar ook van invloed zijn op de energieopbrengst van windenergie in 

Zuid-Holland en geheel Nederland. 

HUIDIGE SITUATIE 

Bij het opwekken van elektriciteit door middel van verbranding van fossiele brandstof 

komen emissies vrij in de vorm van CO2, verzurende stoffen, afvalwarmte, reststoffen van 

kolenverbranding en ontzwaveling. Bij de opwekking van elektriciteit met behulp van 

windturbines komen geen van de genoemde emissies vrij. Eind 2001 stonden er circa 1.465 

wind turbines in Nederland opgesteld met een gezamenlijk vermogen van 678 MW en een 

energieopbrengst van circa 898 GWh. Hiermee is een uitstoot van bijna 450.000 ton CO2 en 

ruim 17 min. zuurequivalenten (NO. en 502) vermeden. 

De afspraken uit het verdrag van Kyoto en binnen de EU over reductie van uitstoot van 

schadelijke stoffen betekent voor Nederland een reductie van 6%. Deze reductie moet in de 

periode 2008-2012 worden gerealiseerd ten opzichte van de uitstoot in 1990. De 

reductiedoelstelling heeft onder meer betrekking op CO2, Grote CO2-reducties moeten 

worden bereikt door een intensivering van het energiebesparingsbeleid, maar ook door voor 

het aandeel duurzame energie een doel voor 2010 te realiseren. 
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Windenergie is bij uitstek een geschikte vorm van duurzarne energie, omdat het een 

rendabele vorm van energieopwekking is, er geen CO2 bij vrijkomt en het geen blijvende of 

onomkeerbare schade of afval veroorzaakt (Ministerie van VROM, nationaal klimaatbeleid). 

De lifecycles analyses van wind turbines wijst uit dat de hoeveelheid energie die no dig is om 

een wind turbine te maken in circa 3 tot 6 maanden is terugverdiend, afhankelijk van de 

windturbinetype en het windklimaat ter plaatse [Beurskens J., Kuik van G., 2001]. 

Wind turbines kunnen aan het eind van hun levensperiode afgebroken en gerecyc1ed 

worden. 

De centrale opwekking van elektriciteit gebeurt in Nederland voor het grootste deel door 

verbranding van fossiele energiebronnen. Daarnaast wordt elektriciteit opgewekt door 

gebruik van duurzame energiebronnen, als wind- en zonne-energie en energieopwekking 

uit biomassa. 

Binnen het plangebied bevinden zich op dit moment geen windturbines. 

AUTONOME ONTWIKKELING 

Voor het aspect energie zijn geen belangrijke autonome ontwikkelingen in het plangebied 

voorzien. Wei zijn er in de omgeving van J acobswoude plannen voor het realiseren van 

windparken. Het betreft de volgende vier ontwikkelingen: 

• Nll Spookverlaat Rijnwoude (opgenomen als gewenste loeatie in de nota WERVEL). 

• A4 Alkemade (opgenomen als studieloeatie/zoekgebied in de nota WERVEL, in 

samenhang met A4/ A44 in Noord-Holland). 

• Aalsmeer. 

• A4/ A44 (Haarlemmermeer). 

De planvorming voor deze vier parken is in een versehillend stadium. Aileen het windpark 

Spookverlaat loopt qua planvorming voor op het windpark in Jacobswoude; er wordt 

gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan. Dit project wordt dan ook beschouwd als een 

autonome ontwikkeling . 

.5_'-3 ___________________ RUIMTEGEBRUIK 

5.3.1 

Bij het aspect ruimtegebruik is de omvang van het studiegebied gelijk aan het plangebied. 

Voor zover sprake is van ruimtelijke effecten treden deze naar verwaehting aileen binnen 

het plangebied op. Eehter, voor de volledigheid van de besehrijving wordt ook de directe 

omgeving van het plangebied bekeken. 

HUIDIGE SITUATIE 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het huidige ruimtegebruik in en om 

het plangebied. Hierbij wordt ingegaan op wonen, werken, landbouw, infrastruetuur en 

reereatie. 

Wonen en werken 

In de polder zelf liggen enkele verspreid liggende woningen en agrarische bedrijven. De 

polder wordt omringd door de kernen Woubrugge, Rijnsaterwoude, Langeraar, Ter Aar en 

Alphen aan den Rijn. 
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Landbouw 

In de gemeente Jacobswoude komen diverse vormen van landbouw voor, varierend van 

akkerbouw en veeteelt tot volle grondsgroenteteelt. In de polder Vierambacht zelf treft men 

voornamelijk akkerbouw aan. Tevens is tuinbouw in open grond een belangrijke 

productietak. [gemeente Jacobswoude, juli 2001) 

Infrastruduur 

Door de polder Vierambacht loopt de N207 (Herenweg). Deze weg vormt de belangrijkste 

verbinding tussen Alphen aan den Rijn en de A4 richting Schiphol en Amsterdam. Aan de 

westzijde van de N207ligt een parallelweg voor fietsers en landbouwverkeer. Het 

landbouwverkeer moet de N207 oversteken om aan de oostkant te komen. Van oost naar 

west door de polder ligt de Kruisweg. Deze weg vormt de verbinding tussen Woubrugge, 

de N207 en Langeraar/Ter Aar. 

Over het noordelijk deel van de polder Vierambacht loopt van oost naar west een straalpad. 

De functie van dit straalpad is vervallen. Uit onderzoek naar straalpaden in 'Werken met 

Wind' [Haskoning, 1999) is bovendien gebleken dat in het definitieve plaatsingsplan geen 

rekening hoeft te worden houden met de bouwhoogtebeperkingen van de straalpaden. Er 

liggen geen :hinderlijke kabels of leidingen ter plaatse van de geplande turbines. 

Recreatie 

In de omgeving van de polder Vierambacht en langs de buitenranden van de polder zijn 

recreatiemogelijkheden aanwezig. Deze mogelijkheden zijn gericht op wandelen, fietsen en 

waterrecreatie. Met name in en rondom de Braassemermeer en Langeraarseplas. Het 

Braassemermeer heeft een belangrijke recreatieve functie (varen, surfen et cetera). De 

Leidsche Vaart maakt onderdeel uit van de Blauwe netwerkwateren voor recreatieve 

vaarroutes. De vaarroute langs de Leidsche vaart wordt beperkt door de beperkte 

doorvaarhoogte van de vaste brug in de N207. 

In de gemeente Jacobswoude liggen een aantal wandel- en fietsroutes. Rondom het 

Braassemermeer ligt de wandelroute Braassem en langs de Leidsche Vaart (aan de 

noordrand van de polder Vierambacht) ligt een fietsroute. 

Voorzieningen voor verblijfsrecreatie komen in de gemeente beperkt voor. In het plangebied 

zelf liggen geen voorzieningen. Specifieke voorzieningen voor dagrecreatie komen in het 

plangebied ook niet v~~r. WeI zijn deze bijvoorbeeld gelegen in Alphen aan den Rijn, zoals 

de golfclub Zeegersloot ten noorden van Alphen aan den Rijn [gemeente Jacobswoude, juli 

2001). 

Tot het jaar 2015 is een aantal ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken, 

landbouw, infrastructuur en recreatie in en om het plangebied voorzien. 

Wonen en werken 

• Voor de periode tot 2006 is de gemeente Jacobswoude voorzien in een programma van 

248 woningen [gemeente Jacobswoude, 18 juli 2001). Uitbreiding volgens het vigerende 

Streekplan (1995) van de kern Rijnsaterwoude is mogelijk op een uitbreidingslocatie ten 

westen van de Herenweg met een grootte van circa 3 hectare. Woubrugge kan uitbreiden 

in westelijke richting (Oudendijk) [gemeente Jacobswoude, 18 juli 2001). 
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Volgens het streekplan [provincie Zuid-Holland, 12 november 2003] kan de gemeente Ter 

Aar nog in oostelijke rkhting uitbreiden. De kernen W oubrugge en Rijnsaterwoude 

hebben geen uitbreidingsmogelijkheden in de polder Vierambacht. 

• Aan de noordkant van Alphen aan den Rijn ligt volgens de Regiovisie Ruimtelijke 

Ontwikkeling Rijnstreek+ [Rijnstreekberaad, mei 2002] een zoekgebied voor de 

ontwikkeling van 10 hectare woongebied. Aan de westkant van Alphen ligt een 

zoekgebied voor de ontwikkeling van 20 tot 100 hectare woon-werkgebied (Gnephoek). 

In het streekplan [provincie Zuid-Holland, 12 november 2003] heeft de gemeente Alphen 

aan den Rijn heeft aan de noordzijde echter geen uitbreidingsmogelijkheden. 

• In het voorontwerp bestemmingsplan Energieweide [gemeente Ter Aar, februari 2002] 

beoogt de realisatie van nieuwbouw ten noordwesten van de kern Langeraar 

planologisch mogelijk te maken. Het vigerende bestemmingplan voor het gebied is het 

Bestemmingsplan Langeraar. Het betreft een oppervlakte van circa 1,2 ha. 

Landbouw 

• De regio Rijnstreek+ zet voor het landelijk gebied in op een econornisch sterke en 

landschappelijk aantrekkelijke landbouw. Ook in de toekomst zal de regio 

ontwikkelingsruimte voor agrariers bieden. [Rijnstreekberaad, mei 2002]. 

• Een verdere ontwikkeling van akkerbouw wordt binnen de huidige marktverhoudingen 

niet verwacht. Bij opheffing van bedrijven ontstaat enige ruimte voor schaalvergroting 

van resterende bedrijven en kunnen bedrijfsgebouwen vrijkomen voor andere functies. 

Hierdoor ontstaat druk op de agrarische functie van het landelijke gebied. Hoewel een zo 

groot mogelijk aaneengesloten agrarisch gebied wordt nagestreefd, kunnen andere 

vormen van grondgebruik (wonen, recreatie, niet hinderlijke bedrijvigheid) onder 

voorwaarden worden ingepast [gemeente Jacobswoude, juli 2001]. 

• De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van de ecologische 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in het gebied. De sector staat 

economische onder druk. De provincie wil daarom kansen bieden voor verbreding van 

het economisch draagvlak. [Provincie Zuid-Holland, februari 2003]. 

Infrastructuur 

• De provincie is voornemens om de openbaar vervoerverbinding tussen Alphen aan den 

Rijn en Amsterdam te verbeteren. Dit wil zij doen door de aanleg van businfrastructuur 

tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. Een eerste fase van dit project wordt op dit 

moment gerealiseerd, namelijk de aanleg van busbanen langs de Eisenhowerweg in 

Alphen aan den Rijn vanaf de Oude Ambacht tot en met de kruising N207/Kruisweg. 

Voor de 2" fase van het project, de aanleg van aanliggende busstroken langs de N207 

vanaf de kruising N207/Kruisweg tot aan Leimuiden, is men gestart met de m.e.r.

procedure. Op dit moment is nog niet bekend welke alternatieven voor de busbanen 

bekeken zullen worden. In dit MER is er daarom vanuit gegaan dat aan de oostzijde van 

de N207 dan ook een extra rijstrook (busbaan) wordt aangelegd. Hierdoor gaan in de 

polder Vierambacht de overgangen voor de agrariers verloren. De oostelijke percelen 

grenzend aan de N207 zullen dus opnieuw ontsloten moeten worden. 

Recreatie 

• Het Groene Hart-beleid is erop gericht de recreatieve gebruiksmogelijkheden te 

verbeteren. Op terrnijn worden in de regio twaalf nieuwe wandelpaden aangelegd. Een 

aantal is voor de gemeente Jacobswoude van belang: de Aderoute, de Vierambachtsroute, 

de Gnephoek/Vrouwgeestroute. Daarnaast zijn de Braassemroute, Zwetroute en 

Vriezekoopsche route voor de gemeente van belang [gemeente Jacobswoude, juli 2001]. 
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• De regio Rijnstreek+ geeft aan dot de ontwikkeling van de recreatie in de Rijnstreek+ :l:ich 

richt op het genieten van water, natuur, cultuur en landschap. Ingezet wordt op de 

ontwikkeling van een samenhangend toeristisch-recreatief product door het 

complementeren van routes, het ontwikkelen van recreatieknooppunten (zoals de 

Zegersplan in Alphen aan den Rijn en Aarweide, gelegen op de grens van Ter Aar en 

Liemeer), het oprichten van bezoekerscentra en het benoemen van een aantal concrete 

'plekken' voor recreatie. 

• Binnen de gemeente Jacobswoude zijn er initiatieven om een golfbaan in de polder 

Vierambacht aan te leggen. De plannen hiervoor zijn echter nog niet in een dusdanig 

stadium dat van een autonome ontwikkeling kan worden gesproken . 

.s~.4_ . __ _ ._. __ .. ____ ._ ..•.. ___ ...... ___ ..... BODEM EN WATER 

5.4.1 

Het studiegebied voor het aspect bodem en water is gelijk aan het plangebied. 

HUIDIGE SITUATIE 

Voor het aspect bodem en water wordt gekeken naar de bodemopbouw, geomorfologie en 

het oppervlakte- en grondwater systeem. 

Bodem 
De bodem in de polder Vierambacht bestaat in hoofdzaak uit oude zeeklei. Het oude 

veenpakket is in vervlogen eeuwen door vervening geheel verdwenen. Ret maaiveld ligt op 

4,1 tot 4,8 meter -NAP. De zuidelijke oeverstrook van het Braassemermeer en een brede 

strook land hiemaast (ten noordwesten van Vierambacht) is een bodembeschermingsgebied. 

Het plangebied bestaat overwegend uit kalkrijke leek-Iwoudeerdgronden. De gronden 

varieren van klei tot zavel. Ten oosten van de N207 komen gedeeltelijk kalkrijke 

poldervaaggronden voor, bestaande uit zware zavel. 

Voor zover bekend bij de gemeente Jacobswoude zijn er geen aanwijzingen dat op de locatie 

sprake is van bodemverontreiniging. 

Waterhuishouding 

Oppervlaktewater 
Aan de noordzijde wordt de polder Vierambacht begrensd door het Braassemermeer (peil 

0,6 meter -NAP), de Leidsche Vaart en de Langeraarsche Plassen (peil1,6 meter -NAP). Aan 

de westzijde van het gebied loopt de Woudwetering en aan de oostzijde de Ringsloot. Door 

het gebied lopen verschillende watergangen (dode Tocht, Krakeeltocht, Scheidtocht). De 

watergangen lopen in noord·zuid en oost-west richting en zijn voor het merendeel 

kaarsrecht. 

Grondwater 
Op de bodem kaart (Bodemkaart van Nederland 31 West Utrecht, schaal 1:50.000) zijn voor 

de polder Vierambacht grondwatertrappen te onderscheiden varierend van categorie III tot 

VI. Categorie III heeft een gemiddelde hoogste grondwaterstand van minder dan 40 em 

beneden maaiveld en gemiddelde laagste grondwaterstand van 80 tot 120 em beneden 

maaiveld. Categorie VI heeft een gemiddelde hoogste grondwaterstand van 40 tot 80 ~ 

beneden maaiveld en een gemiddelde laagste grondwaterstand van meer van 120 em 

beneden maaiveld. 
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Ten aanzien van bodem en water worden geen belangrijke autonome ontwikkelingen 

voorzien in het plangebied. 

LANDSCHAP 

Ret bestaande landschap vormt het werk- en leefgebied van mensen. Voor hun bestaan en 

voor hun welbevinden zijn mensen van het landschap afhankelijk. Landschap heeft 

betekenis als economisch-functionele basis, als ecologische drager, voor orienta tie en voor 

het verlenen van identiteit, schoonheid en eigenheid. De historie van mensen ligt voor een 

groot gedeelte verankerd in het landschap in de vorm van cultuurhistorische 

landschapspatronen en elementen. Ook recente ontwikkelingen in het landschap 

(bijvoorbeeld de aanleg van een windpark) zijn een uiting van mens en en de hedendaagse 

cultuur. Rierdoor vertegenwoordigen ook deze ontwikkelingen een cultuurhistorische 

waarde. 

Ret belang van behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap wordt onderkend 

zoals blijkt uit de nationale beleidsnota's Nota landschap, het structuurschema Groene 

Ruimte en de Vijfde nota voor de Ruimtelijke ordening, Nota Belvedere. Deze nota's zijn 

dan ook gericht op behoud, herstel.en ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig 

landschap. Begrippen als eigenheid en duurzaamheid staan hierbij centraal. 

De aanleg van nieuwe (grootschalige) elementen heeft invloed op de bestaande 

landschapsstructuur. am de kwaliteit van het landschap te waarborgen en waar mogelijk te 

versterken zal bij de effectbepaling zoveel mogelijk rekening moe ten worden gehouden met 

bestaande landschapswaarden. 

De kenmerken en waarden van het huidige landschap zijn in deze paragraaf in beeld 

gebracht. Rierbij ligt het accent op de visueel-ruimtelijke waarden, omdat binnen het aspect 

landschap daar de grootste effecten zullen optreden. 

Ret studiegebied voor het aspect landschap wordt gevormd door het plangebied en een 

gebied hieromheen. Tot het studiegebied behoren de polder Vierambacht (inclusief de 

randen) en de kernen Woubrugge, Rijnsaterwoude, Langeraar, Ter Aar en Alphen aan den 

Rijn. 

HUIDIGE SITUATIE 

Ontstaan- en bewoningsgeschiedenis en landschapsbeeld 

Veenontginningen, droogmakerijen en veenplassen 
Ret gebied was tot aan de 12' eeuw een groot moerasgebied. De mens heeft op allerlei 

manieren getracht in deze streken een bestaan op te bouwen. Eerst door de veenwildernis te 

ontginnen en later door het veen af te graven en als turf te verkopen. De landschappelijke 

indeling van het Zuid-Rollands landschap kan aan de hand van de mate van vervening 

gemaakt worden. 
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De niet vel'veenue gronuen liggen langs de oorspronkelljke veenrlvler~es (zoals de Oude 

Rijn, De Aar en de kromme Mijdrecht), Op de kaart zijn ze te onderscheiden als brede 

groene linten. De ontginningsassen bestonden ook uit een Wetering inc1usief een smalle 

strook grond van waaruit de vervening plaatsvond. Ais waterkering bleven ze na vervening 

gehandhaafd. Polder Vierambacht is een van de verveende, tot plas gevormde en 

vervolgens drooggemalen gebieden (1768) met een a£meting van vier bij vier kilometer. De 

droogmakerij ligt bijna vijf meter lager dan het aangrenzende niet verveende land. Het 

verschil in diepte hangt samen met de dikte van de voorheen aanwezige veenlaag. 

De polder kent een zeker microrelief met hoogteverschillen tot een halve meter, 

overblijfselen van het krekenstelsel van voor de ontginning. In het Holoceen is na de laatste 

ijstijd de zeespiegel weer gestegen zodat het westelijke gedeelte van de Hollanden weer 

onder zeewater kwam te staan, Met eb liep het droog en met vloed weer onder. Op het 

huidige maaiveld zijn toen weer kleiafzettingen gekomen. De kreken zijn een overblijfsel 

van die tijd. In de kreken wordt aIleen zand afgezet, verder van de kreken aIleen klei. Na 

verloop van duizenden jaren is de klei gaan krimpen. Het zand kromp veel minder, zodat 

een microrelief is ontstaan. Na de tweede wereldoorlog zijn er vele tientallen hectares 

gediepploegd om de onderliggende zandlagen te mengen met de kattekleilagen die slecht 

waterdoorlatend zijn. Uiteraard werd toen niet gekeken of het kreken of kleilagen waren. 

Het diepploegen werd per perceel aangepakt. Meestal werd begonnen met het dichtploegen 

van een sloot en werd er doorgeploegd tot het gehele perceel geploegd was. Er is het meest 

geploegd tussen de 0,80 tot 1,2 meter. 

Bij het kruispunt van twee wegen lag het dorpje Jacobswoude, Toen in de omgeving al het 

veen werd weggestoken viel het dorp ten prooi aan het water (omstreeks 1700). De 

bewoners hebben zich in het westelijk gelegen Woubrugge gevestigd. 

Ter hoogte van Ter Aar ligt een smalle strook bovenland (laagveenontginning) in de polder 

met onder meer de hervormde kerk en is omgeven door en dichte begroeiing van bomen en 

struiken. Dit bovenland is een opvallend element in het open landschap. Het stadium van 

halfafgemaakte vervening, met petgaten en legakkers is bijvoorbeeld aanwezig nabij 

Langeraar. De Braassemermeer is van natuurlijke oorsprong en is in de loop van de tijd 

vergroot door afkalving van het aangrenzende land, 

Landschapsbee/d 

Het gebied kenmerkt zich door het contrast van de openheid van de droogmakerij en de 

bebouwde, dichtbeplante bovenlanden (ontginningslinten). De met essen beplante 

Herenweg (N207) is vanaf de omliggende dijken een structurerend element in de polder en 

deelt de polder in tweeen, Vanaf de weg wordt de ruimte ervaren welke begrensd wordt 

door de dijken. 

Het landschapsbeeld van de polder Vierambacht wordt ook beinvloed door de 

wOningbouw van Alphen aan den Rijn en de verspreide woonkavels met hooggaande 

beplanting. De zuidelijke ringdijk is in de stedelijke bebouwing van Alphen opgenomen, 

waardoor de eenheid in de droogmakerij is verstoord. 
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Kenmerkend voor de landschappelijke structuur van de polder Vierambacht en omgeving 

zijn: 

• De karakteristieke lintbebouwing (Woubrugge, Tel' Aar). 

• De histol'ische infrastructuur bestaande uit vel'kaveling, wegen, wateriopen en dijken 

inclusief de beplanting. 

• De grote maat-schaal verhoudingen. 

• De openheid. 

Afbeelding 5.61aat de visueel-ruimtelijke divel'siteit van het studiegebied zien. 

Aanwezige landschapswaarden 

In ondel'staande beschrijving wordt nader ingegaan op de aanwezige 1andschapswaarden 

(geomorfologie, archeologie, cultuul'historie) en de visueel-ruimtelijke aspecten. Voor de 

polder Viel'ambacht zijn de huidige landschapswaarden in beeld gebracht. In detail wordt 

ingegaan op het plangebied van het windturbinepark. In het kaartbeeld op de volgende 

pagina zijn de waarden samengevat. 
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Geomorfo!ogie en bodem 
Het gebied bestaat uit een vlakte van getijdenafzettingen en het voorkomen van smalle 

ruggen (kreken). De eerste bewoning vindt zijn oorsprong vaak op deze ruggen (Woudse 

Dijk, Jacobswoude). In het gebied komen geen Gea-objecten (waardevolle geologische en 

aardkundig waardevolle gebieden) voor. 

Archeo!ogie 
Voor de beschrijving van de archeologie is gebruik gemaakt van gegevens van de 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. De gegevens bevatten de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden en de archeologische monumenten. Voor de 

polder Vierambacht geldt een lage archeologische verwachting. In de polder is een 

waarneming gedaan, een laatmiddeleeuwse nederzetting bij Jacobswoude. 

Cultuurhistorie 
Cultuurhistorische waardevolle elementen, patronen of structuren 

Volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland heeft het gebied een 

middenkwaliteit. Tot deze categorie behoren die delen waar cultuurwaarden voor 

onderdelen van het bebouwingsbeeld en ruimtelijke structuur bepalend zijn. De dichtheid 

aan waarden is minder groot en de waarde van de afzonderlijke onderdelen is in het 

algemeen oak iets minder hoag darL de gebieden van topk,Al?Jiteit. In het onderdeel 

cultuurhistorie wordt dieper op de cultuul'waarden ingegaan. 

De volgende elementen in het studiegebied zijn aangewezen als cultuurhistorische 

waardevolle elementen, patronen of structuren [Provincie Zuid-Holland, 1997]: 

• Structuurbepalende waterloop (Woudwetering, Aarkanaal). 

• Poldergrenzen: frame aan dijken, kaden, steilranden hangt samen met het patroon van 

poldergl'enzen. 

• Structuul'lijnen droogmakerij: net van overwegend rechte wegen. De schaal van het 

wegennet is dusdanig groot dat het slechts om een aantal wegen gaat dat is afgestemd op 

de verbinding tussen de omliggende dorpen. 

• Nederzettingenstructuur: lineaire bebouwingslinten als gevolg van de ontginningswijze. 

In de dorpskernen verdicht, onderbroken linten in en aan de rand van de droogmakerijen 

en verspreide bebouwing in de droogmakerijen. 

Historisch bouwkundige objecten 

Er liggen geen monumenten in het plangebied. In het studiegebied komen de volgende 

historisch bouwklmdige objecten vool': 

Rijksmonumenten 
Nr.6877 Kerk, markante ligging buiten dorpskern 

Nr. 6876 Boerderij, ligging, hek en beplanting 

Nr.39526 Kerk, belangrijk vanwege silhouet en ligging op assen van wegen 

Provinciale monumenten 
N r. 109-20/POO2 Gemaal 

MIP-objecten 
In Woubrugge, Ridderbuurt, Ter Aar en Woudse Dijk komen een groot aantal objecten voor uit 

het Monumenten Inventarisatie Project. 
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De historisch bouwkundige objecten zijn niet gelegen in het plangebied en betekenen 

daarmee geen belemmering. Ze staan op relatief grate afstand van de windturbines. 

Historisch stedenbouwkundi~e structuren 

In het studiegebied komt de vo1gende historisch stedenbouwktilldige structUlU" voor: 

Ridderbuurt in Alphen aan den Rijn 

(cate orie 3) 

Karakteristiek: Boerderijst rook op bovenland. 

De afzonderlijke bebouwing is over het a1gemeen van beperkte waarde, als sh'uctuur is 

Ridderbuurt echter een redelijk gaaf geheel. Deze structuur is niet gelegen in het 

plangebied. 

Historisch landschappelijke Hjnen 

Boomaanplant langs de wegen accentlleert de strakke inrichting en geeft structllur aan de 

ruimte. De hoofdwegen in de polder Vierambacht hebben de c1assificatie categorie 2 

(waarde hoog) gekregen. 

Visuee/-ruimte/i;ke aspecten 
De visllele openheid van de draogmakerijen is de belangrijkste ruimtelijke kwaliteit van dit 

landschapstype die vooral tot uitdrukking komt in het contrast met het 

veenontginningslandschap / de bovenlanden. Dit contrast komt voort uit de aanwezige 

hoogteverschillen tussen het bovenland en droogmakerij. Dit contrast wordt versterkt door 

de bebouwing en beplanting aanwezig op de dijken van het bovenland. De contrasten 

tussen de verschillende landschappen zijn zeer wezenlijk voor de beleving van het 

landschap. Het zichtbaar laten van de overgang van de twee landschapstypen is van groot 

belang. 

De relatie tussen de bebonwingslinten en het achterland bestaat uit een aantal zichtrelaties. 

Vanuit de open ruimten tussen de bebouwing is in een oogopslag de weidsheid van de 

droogmakerij waar te nemen. 

De polder Vierambacht wordt door de aanwezige wegen verdeeld in een aantal 

subgebieden. De beplante Herenweg (N207) en de Kruisweg zijn de enige visueel 

ruimtelijke elementen in de polder. Vanaf de omliggende dijken is de beplanting waar te 

nemen. De ruimtelijke werking van de beplanting is door de weidsheid van de polder 

gering. Het oostelijke deel van de Kruisweg na de kruising met de Herenweg is dit mindel' 

het geval door de aanwezigheid van jonge aanplant. 

Vannit de openheid van de droogmakerij wordt het beeld begrensd door de a1 dan niet 

beplante po1derdijken, de bebouwing van de verschillende kernen en de PIT zendmast van 

Alphen aan den Rijn en het indush'ieterrein op de bovenlanden in Tel' Aar. 
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5 .. ,5 .. ,2 .. "" __ """.""" ... " ... ",,._ ,, .... " ... "_"._",,.A\,JJQ.N.QM.~ ... Q.N.TWIKlS;_tUNG.. 

In het plangebied is een autonome ontwikkeling voorzien die van invloed kan zijn op het 

landschap, namelijk de aanleg van de busbaan langs de N207. 

De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van de ecologische, 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. De sector staat 

economisch onder druk. De provincie Zuid-Rolland geeft in het streekplan aan dat zij 

daarom kansen wil bieden voor verbreding van het economisch draagvlak. De agrarische 

sector is bovendien essentieel voor het hier handhaven van de aanwezige waarden op het 

gebied van natuur en landschap. 

Met name in de droogmakerijen streeft de provincie naar het behouden en versterken van 

de aanwezige landschappelijke waarden. Ret gaat hierbij niet om een bevriezing van de 

huidige situatiej ook ontwikkelingen die de landschappelijke karakteristiek ondersteunen of 

die nieuwe waardevolle elementen toevoegen zijn mogelijk. [Provincie Zuid-Rolland, 

februari 2003]. 

>L5,-".6~ ______ N.AI.!,JJ.lB. 

Ret studiegebied voor het aspect natuur wordt gevormd door het plangebied plus de 

directe omgeving tot en met het Braassemermeer. 

5,,6.1 .. ,,_ .. ___ .. ____ ._ """ .. " ." ."",,,._.1::!,,y"!'p'J9'£'~DJLA.IL~ 

De beschrijving van de bestaande natuurwaarden richt zich op drie onderdelen: 

• De aanwezigheid van beleidsmatige gebieden, zoals vogel- en habitatrichtlijngebied en 

ERS-gebieden. 

• Flora. 

• Vogels. 
Aan het voorkomen van vogels in en om het plangebied wordt hieronder de meeste 

aandacht besteed. De belangrijkste effecten op natuur door windenergieprojecten zijn de 

effecten op vogels. Deze treden op door verstoring, barrierewerking en aanvaringen. Ret is 

dus van belang om een goed beeld te hebben van het voorkomen van vogels in en om het 

plangebied. 

Voor planten- en diersoorten geldt dat een deel van de so orten wettelijk is beschermd en 

daarom ontzien dient te worden in de zin dat zij niet verstoord, verontrust dan weI gedood 

mogen worden (zoals neergelegd in de Flora- en faunawet). Een ander deel komt voor op 

zogenaamde Rode Lijsten waarmee wordt aangegeven of een soort met uitsterven bedreigd 

wordt, kwetsbaar is dan weI in aantal sterk achteruitgaat. 

Beleidsmatige gebieden: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en EHS 
Ret plangebied ligt niet binnen de Ecologische Roofdstructuur (ERS) en de geplande 

ecologische verbindingszone langs de Leidsche Vaart ligt eveneens buiten het plangebied 

(zie ook paragraaf 5.6.2 I Autonome ontwikkelingen'). Bescherming van leefgebieden in het 

kader van de EU-Vogel- en Rabitatrichtlijnen is niet relevant, omdat in het kader van die 

richtlijnen aangewezen Speciale Beschermingszones niet in of nabij het plangebied liggen. 
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Flora 

Gegevens over het voorkomen van beschermde en bedreigde plantsoorten van het 

Natuurloket, dat wil zeggen een inventarisatie van de zes kilometerhokken waarbinnen het 

plangebied valt, geeft het volgende beeld over het voorkomen van relevante soortgroepen 

voor flora. 

AIle kilometerhokken zijn onderzocht op plantensoorten. De volledigheid van deze 

informatie varieert van goed (4 km-hokken), redelijk (1 km-hok) tot matig (1 km-hok). De 

actualiteit is matig. De gegevens zijn afkomstig uit eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. 

Recentere gegevens zijn niet voorhanden. Gezien het landbouwkundig gebruik van de 

percelen mag worden verwacht dat er nauwelijks soorten voor komen op de percelen zelf. 

In de onderzochte hokken komen gemiddeld ongeveer 120 plantensoorten voor, hetgeen 

betekent dat het gebied niet erg soortenrijk is. Aandachtssoorten die voorkomen in (de 

omgeving van) het plangebied zijn Zwanenbloem, Dotterbloem, Kamgras, Veldgerst, 

Goudhaver en Kleine Valeriaan. Zwanenbloem komt algemeen voor in sloten en is in 4 van 

de 6 kilometerhokken aangetroffen, Dotterbloem komt voor langs oevers en slootkanten en 

is in 2 kilometerhokken aangetroffen. Kamgras en Veldgerst komen voor op minder 

intensief gebruikte grasland en op dijken en zijn elk in een kilometerhok aangetroffen. Dit 

zijn beide soorten die op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare planten voorkomen. 

Goudhaver is aangetroffen in een kilometerhok en komt waarschijnlijk voor op 

kalkhoudende bodem langs de Herenweg. Kleine Valeriaan is een kritische soort van natte 

vrij voedselarme omstandigheden die is aangetroffen in een kilometerhok en waarschijnlijk 

in het oeverland van het Braassemermeer groeit. Exacte standplaatsen van deze soorten zijn 

niet bekend. 

Vogels 

De hUidige situa tie ten aanzien van vogels is door het bureau Waardenburg in beeld 

gebracht. In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Waardenburg een onderzoek 

naar risico's voor vogels gedaan op potentiele windturbinelocaties in de provincie Zuid

Holland [Prinsen H.A.M., Krijgsveld KL., Horssen van P.W., Hut van der RM.G., Lensink 

R., 15 mei 2003, Bureau Waardenburg, rapport nr. 03-016]. De onderstaande teksten zijn 

afkomstig uit dit onderzoek en zijn op verzoek van Waardenburg omkaderd, zodat 

duidelijk is dat deze teksten van hen afkomstig zijn. 

In haar onderzoek heeft Waardenburg de mogelijke windmolen1ocaties onderverdeeld in 

drie typen locaties, die zich onderscheiden in ligging en in aard en omvang van de 

beschikbare gegevens. Jacobswoude is aangeduid als een B-Iocatie, datwil zeggen een 

locatie in de omgeving van belangrijke pleisterplaatsen van watervogels waar in het donker 

nog geen onderzoek met radar had plaatsgevonden. Er is voor deze locatie in het 

winterseizoen tweemaal een avond veldwerk uitgevoerd met behulp van radar. Bestaande 

gegevens zijn benut om de geobserveerde vliegbewegingen in een breder kader te plaatsen. 

De beschrijving van vogels richt zich op de onderdelen: 

• Voorkomen en verspreiding van broedvogels. 

• Voorkomen en verspreiding van niet-broedvogels. 

• Vliegbewegingen. 
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In de directe omgeving van de geplande wind turbines zijn eind 90-er jaren territoria van de Rode Lijst 

weidevogelsoorten zomertaling, grutto en tureluur vastgesteld. Het gaat hierbij om graslanden langs de 

Kruisweg, juist ten oosten van de Herenweg, en graslanden juist ten westen van de N207 en ten zuiden 

van het Braassemermeer. Op de in 2002 door de provincie samengestelde kaart van belangrijke 

weidevogelgebieden in Zuid-Holland worden deze gebieden echter niet als belangrijk aangemerkt. Dit 

betekent dat het hier waarschijn1ijk om lage dichtheden gaat. 

Het dichtstbijzijnde gebied dat als belangrijk weidevogelgebied c1assificeert (gegevens Provincie Zuid

Ho11and), ligt in de Zwetpolder, aan de zuidoostoever van het Braassemermeer. De toekenning als 

belangrijk weidevogelgebied is echter gebaseerd op gegevens uit 1978. Toen werden hier onder andere 

nog 9 paar grutto, 4 paar tureluur en 3 paar slobeend vastgesteld, maar in 1989 was van deze 500rten 

elk nog slechts een paar aanwezig (bron: LNV Consulentenschap NBLF). In de directe omgeving van 

het geplande windpark bij Jacobswoude zijn dus geen belangrijke aantallen weidevogels aanwezig. 

Kolonievogels 

Rondom het locatiegebied zijn blauwe reiger kolonies aanwezig in het natuurreservaat langs de 

Woudse Dijk aan de zuidrand van het Braassemermeer (75 paar in 2001) en in de Geerpolderplas, ten 

noordoosten van het locatiegebied (30 paar in 2001). Er zijn geen gegevens beschikbaar over 

vliegrichtingen tussen de kolonies en foerageergebieden, maar naar verwachting vliegen in het 

broedseizoen regelmatig reigers uit de kolonie bij het Braassemermeer over het locatiegebied en zullen 

ook kleine aantallen in Polder Vierambacht foerageren. Dit gebeurt zowel overdag als 's nachts. Het 

gaat hier waarschijnlijk om hooguit enkele tientallen tot maximaal honderd vliegbewegingen per dag. 

In de Geerpolderplas bevindt zich een aalscholverkolonie (400 paar in 2001). Aangezien aalscholvers 

alleen overdag vliegen, en de vogels uit deze kolonie vooral voedselvluchten naar de 

Westeinderplassen en het Braassemermeer maken, zal deze 500rt weinig over het locatiegebied vliegen. 

Voorkomen en verspreiding niet-broedvogels 
Kolgans 

In de omgeving van het locatiegebied worden kolganzen 's winters vooral in grotere aantallen 

aangetroffen in de polders tussen Alphen aan den Rijn en Leiderdorp, en dan met name in de 

Lagenwaardse Polder. De aantallen nemen hier vanaf november langzaam toe tot een duidelijke piek in 

de tweede helft van de winter, wanneer er gewoonlijk meer dan 2000 kolganzen in deze polder 

verblijven. Tussen 1995 en 2001 is het seizoensmaximum in deze polder toegenomen van 2500 tot 8500 

kolganzen [Alblas, 2000]. In de winter van 2000 /2001 lag dit maximum echter beduidend lager (circa 

800 exemplaren.). Wellicht lag de oorzaak in het lage broedsucces in 2000 (slechts 10% jonge vogels 

tegen normaaI20-30%), maar ook weersinvloeden en voedselbeschikbaarheid in meer noordelijk 

gelegen overwinteringsgebieden kunnen een rol hebben gespeeld [Koffijberg, 2001]. 

Direct nabij bij het locatiegebied worden kolganzen met enige regelmaat waargenomen in de 

Zwetpolder, aan de zuidoever van het Braassemermeer, waar tot maximaal400 vogels zijn geteld. 

Tijdens het veldwerk op 13 februari 2003 was bovendien een groep van 1200 kolganzen in het 

zuidoostelijk deel van Polder Vierambacht aanwezig. De belangrijkste slaapplaatsen bevinden zich op 

het Braassemermeer en de Kagerplassen [Koffijberg et al., 1997], terwijl een deel van de ganzen in de 

Lagenwaardse Polder wellicht ook naar slaapplaatsen zuidelijk van de Oude rujn vliegen. 
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Hoewel het niet dagelijks zal gebeuren, is het mogelijk dat tijdens vluchten tussen foerageer- en 

slaapplaatsen, maximaal enkele duizenden kolganzen op lage hoogte het locatiegebied doorkruisen. Zo 

werd tijdens het veldbezoek op 13 februari 2003 waargenomen dat de eerder beschreven groep van 1200 

kolganzen ging slapen op het Braassemermeer en daarbij de potentiele turbinelocatie laag passeerde. 

Toendrarietgans 

De toendrarietgans heeft in de omgeving van Jacobswoude een vergelijkbaar verspreidingspatroon als 

de kolgans. De grootste aantallen worden aangetroffen in de Lagenwaardse Polder en directe 

omgeving, terwijl kleinere aantallen (max. 350 exemplaren) regelmatig in de Zwetpolder zijn 

waargenomen. Net als bij de kolgans, nemen de aantallen vanaf begin december langzaam toe en 

worden piekaantallen meestal in de peri ode van eind januari tot half februari waargenomen. Zoals 

beschreven door Alblas (2000), liggen de seizoensmaxima, zoals vastgesteld tijdens regelmatige 

tellingen van de polder, soms ver boven de maximale aantallen die tijdens de maandelijkse SOVON 

ganzen- en zwanentellingen worden vastgesteld. 

Het schommelen van de piekaantallen heeft waarschijn1ijk vooral te maken met weersomstandigheden 

en voedselaanbod in de overwinteringsgebieden ten oosten van ons land. Het aanta! van circa 2700 

vogels in januari 1999 kan bijvoorbeeld voortkomen uit de vorstsituatie in Oost- en Noord-Europa waar 

reeds in december 1998 grote delen onder een pakket sneeuw lagen, terwijl in Nederland a!s gevolg va.!'l 

veel regen de aardappel- en bietenoogst grotendeels mislukte en een gunstige voedselsituatie ontstond 

[Koffijberg, 2000]. Aangezien de toendrarietganzen en kolganzen in het gebied meestal in gemengde 

groepen foerageren, is te verwachten dat ook van dezelfde slaapplaatsen gebruik wordt gemaakt. 

Evenals bij de kolgans bestaat dus de kans dat aantallen toendrarietganzen zo nu en dan het 

locatiegebied zullen doorkruisen. 

Overige ganzensoorten 

Behalve kolgans en toendrarietgans zijn tussen 1996 en 2001 in de omgeving van het plangebied slechts 

kleine aantallen andere ganzensoorten aangetroffen. Het betreft hier maximaal200 brandganzen, 60 

kleine rietganzen, en tientallen grauwe ganzen en nijlganzen. Van de laatste twee soorten is het aantal 

broedparen in Nederland de laatste decennia explosief gegroeid [Lensink, 2002; Voslamber, 2002]. Het 

is te verwachten dat ook rondom het locatiegebied het aantal broedparen toe za! nemen. Er is 

voldoende broedhabitat aanwezig (met name zuidoever Braassemermeer en omgeving Wijde Aa) en het 

gebied kan gemakkelijk vanuit de 'bolwerken' aan de zuidkant van de Haarlemmermeer worden 

gekoloniseerd. 

Smient 

Gemiddeld verblijven tussen november en maart zo'n 1000 - 2500 smienten op de verschillende plassen 

rondom het locatiegebied. Aangezien smienten overdag vaak rusten op grotere plassen, geven deze 

aantallen een goed beeld van de aantallen smienten die in het gebied kunnen verblijven. De 

piekaantallen worden meestal in de maanden januari en februari waargenomen. Het maximum aantal 

smienten dat op deze plassen op een dag is vastgesteld, betrof bijna 7.000 vogels in januari 2001. De 

aantallen kunnen echter jaarlijks sterk fiuctueren. Oit wordt waarschijnlijk enerzijds bepaald door 

verplaatsingen van groepen binnen Nederland onder invloed van winterweer en anderzijds door sterke 

variatie in de jongerenproductie in noordelijke broedgebieden [Voslamber et al., 1999]. De wisselende 

aantallen smienten die worden waargenomen op iedere plas afzonderlijk binnen een winterseizoen, 

duiden erop dat uitwisseling plaats vindt tussen de plassen onderling. Dit is van belang omdat hierbij 

vliegbewegingen over de geplande wind turbines plaats kunnen vinden. 
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Omdat de soort meestal pas in het donker naar de omringende polders uitvliegt om daar op gras te 

foerageren, zijn tijdens de tellingen overdag maar relatief kleine aantallen smienten vastgesteld. Zo 

worden in de polders tussen Alphen aan den Rijn en Leiderdorp in het winterhalfjaar gemiddeld zo'n 

500 smienten waargenomen, terivijl nabij het locatiegebied, in de graslanden in het zuidoostelijk deel 

van Polder Vierambacht, overdag zo'n 100 - 250 vogels aanwezig kunnen zijn. Tijdens de tellingen in 

november 2000 werden echter groepen van respectievelijk 5100 en 2700 smienten in deze gebieden 

waargenomen. Dit geeft aan dat grote groepen smienten verschillende polders rondom het 

locatiegebied gebruiken om te foerageren en dat er regelmatig vliegbewegingen van grotere aantallen 

smienten over het locatiegebied te verwachten zijn. 

Wilde eend 

Het maandelijkse aantalverloop van de wilde eend op de plassen rondom het plangebied laat een 

patroon zien welke maar weinig afwijkt van die van de smient. De piekaantallen kunnen echter wat 

verspreider over het winterseizoen optreden, zodat de bulk van het aantal wilde eenden, wat op deze 

plassen overwintert, al in december aanwezig is. Het maximum aantal wilde eenden dat op deze 

plassen op een dag is vastgesteld, betrof circa 2250 vogels in februari 1999. Deze vogels zaten toen min 

of meer gelijk verdeeld over de vier getelde plassen. Gemiddeld verblijven vanaf oktober tot maart zo'n 

400 - 900 wilde eenden op deze plassen. Daamaast foerageren en rusten overdag ook vele honderden 

wilde eenden in de graslanden van het gebied. Telgegevens van de polders in de zuidoost hoek van 

Polder Vierambacht geven aan dat hier in het winterhalfjaar dagelijks een honderdtal wilde eenden 

verblijven. Deze kunnen in het donker gaan foerageren in omliggende graslanden en akkers. Tezamen 

met de te verwachten vliegbewegingen van eenden vanaf de omringende plassen, moet rekening 

worden gehouden met vele tientallen tot honderden wilde eenden die dagelijks in het donker over het 

locatiegebied zullen vliegen. 

Kievit en goudplevier 

Kievit en goudplevier foerageren in gemengde groepen zowel overdag als 's nachts, waarbij zij 's nachts 

op andere plekken en veel verspreider voor kunnen komen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat 

regenwormen 's nachts het actiefst zijn en daardoor meer gebieden dan overdag geschikt worden als 

foerageergebied. Vooral vochtige graslanden met een hoge dichtheid aan regenwormen zijn favoriet. In 

de omgeving van het locatiegebied zijn de hoogste aantallen kieviten en goudplevieren aanwezig van 

oktober tot december, maar bij de eerste vorstinval vertrekt het overgrote dee!. In tegenstelling tot de 

kievit, komen goudplevieren meestal niet meer terug als de vorstgrens dan weer naar het noordoosten 

opschuift [SOVON, 1987]. 

Het doortrekpatroon van beide soorten in het najaar ziet er als voIgt uit: de najaarstrek bij goudplevier 

piekt duidelijk in oktober/begin november. Na eind november zijn de meeste goudplevieren al 

doorgetrokken, terwijl doortrek van kievit nog tot ver in december kan plaatsvinden. Het merendeel 

van de kieviten en goudplevieren worden rond het locatiegebied aangetroffen in de polders tussen 

Alphen aan den Rijn en Leiderdorp en in de polders ten oosten van het Braassemermeer. Hier 

verblijven tussen oktober en december (en waarschijn1ijk al vanaf augustus) vele duizenden kieviten en 

goudplevieren, met maxima in de Lagenwaardse Polder van 9.500 kieviten in december 2000 en 11.000 

goudplevieren in oktober 1996. Dichter bij de geplande windturbines zijn in het zuidoostelijk deel van 

Polder Vierambacht herhaaldelijk gemengde groepen van rond de 2000 vogels waargenomen, maar een 

volledig beeld ontbreekt aangezien deze polders slechts incidenteel en onvoUedig geteld zijn. 
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IIoewel de dirt!dt! umgeving van het geplande windpiirk vooral uit akkerland bestaat, kunnen beide 

soorten ook talrijk zijn op akkerland, vooral na langdurige regenval. In het najaar en de eerste helft van 

de winter zijn daarom vliegbewegingen van honderden totenkele duizenden kieviten en goudplevieren 

rond de locatie te verwachten. 

Meeuwen 

In de wijde omgeving van het locatiegebied worden gemiddeld tussen de 3000 - 7000 meeuwen 

aangetroffen, waarvan 50-65% stormmeeuwen, 30-40% kokmeeuwen en 7-8% ziIvermeeuwen. 

Landelijk is een significante afname vastgesteld voor het aantal in het binnenland overwinterende kok

en zilvermeeuwen, terwijl voor stormmeeuw geen duidelijke verandering werd aangetoond [Bijlsma et 

aI, 2001]. In de omgeving van Jacobswoude neemt het aantal overwinterende meeuwen echter nog 

steeds toe. Tussen 1996 en 2001 nam het seizoensmaximum van stormmeeuw toe van 4100 naar 10.000 

vogels en van zilvermeeuw van 185 naar 2500 vogels. Het maximum aantal kokmeeuw schommelt elk 

seizoen tussen de 2300 en 4400 exemplaren. In recente winters zijn in totaal tot 14.000 meeuwen 

waargenomen. Hoewel deze vogels ruim verspreid in het gebied op de weilanden en akkers foerageren, 

worden de grootste aantallen aangetroffen op de vochtige weilanden in de polders tussen Alphen aan 

den Rijn en Leiderdorp. In het zuidoostelijk deel van Polder Vierambacht zijn maximaal 2000 meeuwen 

aangetroffen. Het Braassemermeer en de Kagerplassen vormen regionaal de belangrijkste slaappiaatsen, 

waar behalve bovengenoemde aantallen uit de polders, ook honderden tot duizenden 'stads' -meeuwen 

komen slapen, die overdag foerageren in Alphen aan den Rijn, Roelofarendsveen en Leiden. Tijdens de 

twee veldbezoeken in januari en februari 2003 kwamen respectievelijk 3000 en 6500 meeuwen op het 

Braassemermeer slapen, waarbij op beide avonden voor het donker meer dan duizend vogels het 

locatiegebied doorkruisten. 

V/iegbewegingen 
Voor het onderzoek aan vliegbewegingen van vogels rondom het locatiegebied is twee maal veldwerk 

uitgevoerd. Het eerste veldbezoek yond plaats in de namiddag en avond van 27 januari 2003, het 

tweede op 13 februari 2003. Behalve waamemingen verricht met de radaropstelling, werd op beide 

avonden bij het Braassemermeer door een derde waamemer aanvullende gegevens verzameld met 

betrekking tot slaaptrek van meeuwen en ganzen en het uitvliegen van smienten. 

Ganzen 

Op beide waameemavonden werd slaaptrek van kolganzen naar het Braassemermeer vastgesteld. 

Tijdens het eerste veldbezoek Ganuari) landden twee groepen van respectievelijk 180 en 160 vogels juist 

voor het donker op de plas, nabij het eilandje Zuiderhem. Deze groepen kwamen beiden uit 

zuidwestelijke richting aangevlogen, waarschijnlijk vanuit het bekende foerageergebied in de 

Lagenwaardse Polder. Tijdens de tweede waameemavond werd waargenomen dat circa 1200 

kolganzen (en enkele tientallen grauwe ganzen), die op de graslanden in het zuidoostelijk deel van 

Polder Vierambacht foerageerden, even na zonsondergang naar het Braassemermeer vlogen. Deze 

vogels vlogen op lage hoogte (50 - 80 m hoogte) over de N207 en het NW kwadrant van de polder naar 

de plas, waar ze direct achter de Woudse Dijk op het water landden. 

Daamaast werd aileen in februari eenmaal een groepje van acht grauwe ganzen waargenomen, die 

vanuit het Braassemermeer even een rondje laag over het westelijk deel van Polder Vierambacht 

maakten en toen weer terugvlogen. 
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Afbeelding 5.9 

Vliegbewegingen van de 

soortgroep eenden over het 

locatiegebied Jacobswoude. 

[Bron: Prinsen HAM., 

Krijgsveld K.L., Horssen van 

P.w., Hut van der R.M.G., 

Lensink R., 15 mei 2003, 

Bureau Waardenburg, rapport 

nr.03-016] 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

Eenden 

Het uitvliegen van wilde eenden (en kleine aantallen krakeenden) vanaf het Braassemermeer naar de 

omliggende polders begon tijdens beide veldbezoeken juist voor het moment van donker. Het 

merendeel van deze eenden vloog vanaf de plas direct in zuidelijke of zuidoostelijke richting over 

Polder Vierambacht, waarbij ook tientallen 'eenden-echo's' de N207 passeerden ten zuiden van Woudse 

Dijk (zie afbeelding 5.9). Het handelt hier maximaal om enkele honderden vogels. 

Daarnaast werden op beide avonden ook veel vliegbewegingen vanaf de plas naar de polders ten 

oosten van Rijnsaterwoude opgetekend. Later op de avond werden van (wilde) eenden voorallokale 

verplaatsingen over korte afstanden binnen het zuidelijk deel van Polder Vierambacht waargenomen. 

Tijdens beide veldbezoeken werden rustende smienten op het Braassemermeer aangetroffen 

(respectievelijk 2000 en minimaal50 vogels). Het uitvliegen van deze eenden begon pas toen het 

volle dig donker was (ongeveer een uur na zonsondergang). Hoewel verschillende groepjes smienten 

werden gezien en gehoord vliegend over de waarnemers in Polder Vierambacht, vloog waarschijnlijk 

het merendeel op de eerste avond vanaf de plas direct naar de polders ten oosten van Rijnsaterwoude 

en op de tweede avond naar de polders ten (zuid)westen van Woubrugge. Rondom de geplande 

windturbinelocatie werden op beide avonden dus enkele tientallen tot maximaal200 overvliegende 

smienten vastgesteld. 

Op afbeelding 5.9 zijn weergegeven de vliegrichtingen en een schatting van het aantal vogels 

gesommeerd over twee waarneemavonden, de waarneemcirkel en positie van de radar op beide 

avonden en de positie van de veldwaarnemer(s). Tevens is globaal de zoeklocatie van het geplande 

wind park aangegeven. 
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Afbeelding 5.10 

Vliegbewegingen van de 

soortgroep meeuwen over het 

locatiegebied lacobswoude 

[Bran: Prinsen HAM., 

Krijgsveld K.L., Horssen van 

P.W., Hut van der R.M.G., 

Lensink R.o 15 mei 2003. 

bureau Waardenburg, rapport 

nr. 03-016) 

5.6.2 
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Meeuw~n 

Slaaptrek van meeuwen naar het Braassemermeer werd op 27 januari 2003 vooral vanuit het zuiden en 

noordwesten waargenomen en in mindere mate vanuit het zuidoosten (zie afbeelding 5.10). Er kwamen 

deze avond minimaal3000 meetiwen op de plas slapen. Twee weken later kwam de hoofdmoot van de 

minimaal 6500 meeuwen, die op 13 februari 2003 op de plas sliepen, vanuit (zuid)oostelijke richting. De 

honderden tot enkele duizenden meeuwen die over het locatiegebied vlogen, passeerden voomamelijk 

op hoogtes lager dan 150 m hoogte. Weergegeven zijn de vliegrichtingen en een schatting van het aantal 

vogels gesommeerd over twee waameemavonden, de waameemcirkel en positie van de radar op beide 

avonden en de positie van de veldwaamemer(s). Tevens is globaal de zoeklocatie van het geplande 

windpark aangegeven. 

AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

Er doen zich in en rondom het plangebieden twee autonome ontwikkelingen voor die van 

invloed zijn op het aspect natuur: 

• De aanleg van de Ecologische verbindingszone Leidsche Vaart: het gaat hier om een 

smalle moerascorridor van 30 meter breed gelegen langs de Leidsche Vaart en in feite dus 

buiten het plangebied. Doelsoorten zijn watergebonden so orten, zoals moerasvogels, 

amfibieen en reptielen en wellicht lib ellen die zich niet in het plangebied begeven. 

• De aanleg van de busbaan langs N207: door de aanleg van een busbaan langs de N207 

kan de bomenrij als landschapelement voor jagende vleermuizen een verminderde 

aantrekkingskracht uitoefenen door toenemend licht en lawaai van verkeer. 
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GELUID 

Het studiegebied voor het aspect geluid omvat een groter gebied dan het plangebied. Het 

studiegebied omvat naast de polder Vierambacht ook delen van de kemen Rijnsaterwoude, 

Ter Aar, Langeraar en Alphen aan den Rijn. 

HUIDIGE SITUATIE 

In de huidige situatie wordt het geluidsniveau in het onderzoeksgebied bepaald door het 

aanwezige wegverkeer, de windgeluiden rondom de woningen en het windgeruis door 

aanwezige beplanting. Het natuurlijke omgevingsgeluid is met name van belang, omdat dit 

net als het geluid van een wind turbine toeneemt als het harder gaat waaien. Het geluid van 

voomoemde bronnen is beschreven voor de nachtperiode. Dit is namelijk maatgevend voor 

de beschrijving van de effecten, omdat voor de nachtperiode de eisen het strengst zijn. 

Het omgevingsgeluid is niet aIleen afhankelijk van de afstand tot de wegen en de 

windsnelheid, maar ook van in de tijd sterk variabele factoren zoals de verkeersintensiteit, 

de verkeerssamenstelling en de windrichting. Daamaast is het omgevingsgeluid afhankelijk 

van de objecten in de directe omgeving van de woningen (afscherming, reflectie, 

windgeluid om objecten, windgeruis van bladeren en dergelijke). Met andere woorden het 

omgevingsgeluid is dus sterk afhankelijk van het moment van waameming en de exacte 

waamemingslocatie. Om met redelijke inspanningen toch een betrouwbaar inzicht te krijgen 

in het gemiddelde locatiespecifieke achtergrondniveau, is het equivalente geluidsniveau 

vanwege het wegverkeer berekend1S
• Voor het natuurlijke omgevingsgeluid is uitgegaan van 

literatuurgegevens. Op basis hiervan is in navolging van de richtlijnen voor het MER een 

referentieniveaucurve (windnormcurve) ontwikkeld, een en ander in aansluiting op het 

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. 

Omgevingseigen geluidsbronnen: wegverkeer 

In de huidige situatie wordt het geluidsniveau bepaald door het wegverkeer op de N207 

(Herenweg), de N446 (Kruisweg, Langeraarseweg), de Woudsedijk en de Aardamseweg. Op 

basis van de door de gemeenten aangeleverde telgegevens voor de situatie 1995 en een 

prognose voor hetjaar 2005, zijn de verkeersintensiteiten voor het jaar 2003 bepaald. Voor 

deze situatie is de geluidsbelasting berekendl6
• De geluidscontouren betreffende het 

equivalente geluidsniveau vanwege het aanwezige wegverkeer zijn voor de maatgevende 

nachtperiode weergegeven op kaartbeeld 1 en 2 (zie verderop). 

Op een afstand van circa 200 meter uit de N207 bedraagt het equivalente geluidsniveau in 

de nachtperiode vanwege deze weg circa 42 dB(A). Het nachtelijke referentieniveau 

bedraagt hier circa 32 dB(A). Naarmate de woningen dichter bij de N207 en andere wegen 

liggen, is het referentieniveau hoger. Bij de hoogst belaste woning bedraagt het 

referentieniveau circa 44 dB(A). Op grotere afstand is het referentieniveau juist lager. 

15 Dit is een 'worst case' benadering. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is namelijk 

gedefinieerd als de hoogste van de volgende twee waarden: 

- het gemeten L" van het omgevingsgeluid, het geluidsniveau dat 95 % van de tijd wordt 
overschreden; 

- het equivalente geluidsniveau vanwege wegverkeer, minus 10 dB. 

16 De berekeningen zijn verricht met een vereenvoudigd Standaard Rekenmethode 2 model met het 
programma Geonoise·, versie V4.02. 
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Windgeluid random een waning 
Naast het referentieniveau veroorzaakt door omgevingseigen geluidbronnen treedt er 

windgeluid op dat het referentieniveau verhoogt bij toenemende windsnelheid. Dit wordt 

veroorzaakt door turbulentierondom gebouwen en beplanting. De Randleiding Meten en 

Rekenen Turbinegeluid [TNO, 31 oktober 1990] zegt dat voor een eenvoudige omgeving met 

aileen een of enkele vrijstaande woningen het L95 van het door de wind opgewekte 

omgevingsgeluid bij een windsnelheid van 7 ml s op 10 m hoogte circa 37 dB(A) bedraagt. 

Ook het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) heeft gepubliceerd over het niveau van 

het door de wind opgewekte geluid. De gebogen lijn "wind" in afbeelding 5.11 toont de 

afhankelijkheid van het geluidsdrukniveau voor de muur buiten een boerderij aan de lijzijde 

van de wind als functie van de windsnelheid. Deze boerderij stond in een vlak veld en was 

niet omgeven door bomen of andere obstakels. De resultaten komen overeen met die van 

TNO. 

De waarden van "wind" bij windsnelheden lager dan 5 m/s zijn niet door het NAG 

gerapporteerd. Vermoedelijk is dit niet gebeurd omdat bij deze lage geluidsniveaus al snel 

te veel stoorgeluid is. De waarden bij 2 tot 4 ml s zijn daarom geextrapoleerd. 

Windgeluid random beplanting 
In een omgeving met meer bebouwing, bomen of struiken is het geluidsniveau hoger. De 

meeste woningen in het plangebied zijn omgeven door beplanting en bebouwing. Ret 

niveau van het windgeluid als gevolg van beplanting is geschat volgens de methode uit de 

Randleiding Meten en Rekenen Turbinegeluid. Ret L95 van het windgeluid vanwege deze 

beplanting zal circa 37 dB(A) bedragen bij een windsnelheid van 7 m/s. Als de bomen 

bladerloos zijn, zal het geluidsniveau lager zijn. Uitgegaan is van een daling tot 32 dB(A). De 

curve "plant" in afbeelding 5.11 geeft de niveaus weer van het windgeruis wat door 

beplanting wordt veroorzaakt. De relatie van het niveau met de windsnelheid is ontleend 

aan de kromme "wind". 

Windsnelheidsafhankelijke referentieniveaucurve 
Op een afstand van circa 200 m van de N207 bedraagt het nachtelijke referentieniveau 

vanwege het wegverkeer circa 32 dB (A) 17. Op basis van de cumulatie van deze basiswaarde 

met het windsnelheidsafhankelijke omgevingsgeluid is voor deze locatie een 

windsnelheidsafhankelijke referentieniveaucurve (windnormcurve) ontwikkeld. Ook deze 

is weergegeven in afbeelding 5.11 door de lijn "totaal". Hieruit blijkt dat bij windsnelheden 

tot circa 4 ml s het referentieniveau bepaald wordt door het wegverkeer. Bij hogere 

windsnelheden wordt het referentieniveau steeds meer bepaald door de natuurlijke 

omgevingsgeluiden. 

Naarmate het referentieniveau vanwege het wegverkeer hoger is, zal de basiswaarde hoger 

zijn en de helling van de curve minder steil zijn. Ook dan zal bij hogere windsnelheden met 

name het natuurlijke omgevingsgeluid het referentieniveau bepalen. Ais het 

referentieniveau vanwege wegverkeer lager is dan 32 dB (A), heeft dit aHeen bij 

windsnelheden lager dan circa 5 ml seen relevante invloed op de ligging van de 

referentieniveaucurve. 

" Uitgaande van de 'worst case' benadering dat het referentieniveau overeenkomt met het berekende 

equivalente geluidsniveau minus 10 dB(A). 
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Afbeelding 5.11 

Windsnelheidsafhankelijke 

referentieniveaucurve op basis 

van een referentieniveau van 

32 dB(A) vanwege het 

wegverkeer 

5.7.2 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

De Jigging van de geluidscontouren in de huidige situatie is weergegeven op kaart 1 (zie 

volgende pagina). In de huidige situatie liggen de geluidscontouren dicht bij de wegen in 

het studiegebied. De hUidige geluidsbelasting wordt dan ook voomamelijk bepaald door 

het verkeer. 

Bij de bepaling van het huidige geluidsniveau is geen rekening gehouden met de 

geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door Schiphol. Wanneer hiermee weI rekening 

wordt gehouden, mag worden verwacht dat de huidige geluidsbelasting in de polder 

Vierambacht hoger nu berekend is. 

AUTONOME ONTWIKKELING 

Voor de wegen in het onderzoeksgebied wordt over een periode van 10 jaar een autonome 

groei van de verkeersintensiteit van 15% verwacht. Ais gevolg van deze autonome groei zal 

de geluidsbelasting circa 0,6 dB(A) toenemen. In het geval dat er langs de N207 een busbaan 

wordt aangelegd verschuift de rijlijn v~~r enkele middelzware voertuigbewegingen 

enigszins ten opzichte van de huidige situatie. Ais gevolg van deze busbaan wordt echter 

geen significante wijziging van de verkeersstroom verwacht. Een eventuele busbaan heeft 

zodoende een verwaarloosbare invloed op de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer. 

Ook voor de autonome ontwikkeling v~~r de nachtperiode zijn de geluidscontouren18 op 

kaart weergegeven (zie kaart 2). Het betreft de geluidscontouren voor de cumulatie van het 

referentieniveau vanwege wegverkeer [equivalent geluidsniveau minus 10 dB(A)} met het 

natuurlijke omgevingsgeluid bij een windsnelheid van 7 m/s. In de autonome ontwikkeling 

neemt de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer verder toe, waardoor de 

geluidscontouren verder van de wegen komt te liggen. 

" De geluidscontouren zijn berekend op een beoordelingshoogte van 5 meter. De contouren zijn 

representatief voor de situatie ter plaatse van woningen. In open vlaktes zal door afwezigheid van 

objecten het natuurlijke omgevingsgeluid lager zijn. 
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5.8.2 
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Er is ook hier geen rekening gehouden met de geluidsbelas ting van Schiphol. Verwacht mag 

worden dat met een toename van het aantal vliegbewegingen de geluidsbelasting verder 

toeneemt. Dit kan ook tot een verhoging van de geluidsbelasting in de polder Vierambacht 

in de autonome situatie leiden. 

Nieuw beleid 

Voor geluid doet zich de komende jaren een belangrijke beleidsontwikkeling voor door 

implementatie EU Richtlijn Omgevingslawaai. Deze is op 18 juli 2002 gepubliceerd. 

Nederland is verplicht om deze richtlijn v66r 18 juli 2004 in haar wetgeving te 

implementeren. Met betrekking tot het windenergieproject Jacobswoude heeft deze richtlijn 

beperkte consequenties. Bij de implementatie van de richtlijn zullennieuwe 

geluidsbelastingindicatoren worden ingevoerd. Voor het bepalen van de hinder is dit de Ldm 

en voor slaapverstoring de Lrugn •. 

De Ldm is het energetisch gemiddelde van het beoordelingsniveau in de dag-, avond- en 

nachtperiode, met toepassing van een strafcorrectie van 5 dB(A) voor de avondperiode en 

10 dB(A) voor de nachtperiode. Daamaast wordt uitgegaan van een jaargemiddelde in 

plaats van een representatieve bedrijfssituatie. De Lnigh. komt overeen met het 

jaargemiddelde beoordelingsruveau voor de naclltperiode. Door de overgang naar een 

jaargemiddelde kunnen de Lden en de Lrugn. afwijken van het beoordelingsniveau voor een 

representatieve bedrijfssituatie bij een bepaalde windsnelheid. Daarnaast zal de Ldm lager 

uitvallen dan de etmaalwaarde, door te beoordelen op het energetische gemiddelde in 

plaats van op het maximum van een etmaalperiode. Ret is de vraag of hier ook de 

norms telling op wordt aangepast. Naar verwachting heeft dit voor het windenergieproject 

geen relevante consequenties, omdat waarschijnlijk de Lrugn. bepalend wordt. 

VEILIGHEID 

Ret studiegebied voor het aspect veiligheid is gelijk aan het plangebied. 

HUIDIGE SITUATIE 

In zijn algemeenheid kunnen twee soorten risico's worden onderscheiden bij veiligheid, 

namelijk natuurlijke risicofactoren en risico's als gevolg van menselijke activiteiten. De 

tweede groep risicofactoren heeft vooral betrekking op de industrU!le activiteiten, de aan- en 

afvoer van gevaarlijke stoffen en de verkeersbeweging over de weg, het spoor en het water. 

Binnen de gemeente Jacobswoude zijn geen routes voor transport van gevaarlijke stoffen 

vastgesteld en vinden verder geen bijzondere activiteiten plaats waar directe 

veiligheidsrisico's aan zijn verbonden. 

AUTONOME ONTWIKKELING 

Voor het aspect veiligheid zijn geen belangrijke autonome ontwikkelingen in het plangebied 

voorzien. 
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6.1 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

HOOFDSTUK 

Te verwachten 
effecten 

ALGEMEEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de te verwachten effecten van de aanleg van het Windpark 

Jacobswoude. De beschrijving gebeurt aan de hand vim de volgende aspecten: 

• Energie en emissies. 

• Ruimtegebruik. 

• Bodem en water. 

• Natuur. 

• Landschap. 

• Geluid. 

• Veiligheid. 

• Hinder (slagschaduw). 

Bij de beschrijving van de effecten is, indien relevant, onderscheid gemaakt tussen effecten 

die tijde1ijk optreden en effecten die permanent optreden. Naast negatieve effecten wordt 

ook aandacht besteed aan positieve effecten. 
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6.2.1 
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Effectbeoordeling 

EIke effectbeschrijving gebeurt aan de hand van een zogenaamde effecttabel waarin de 

gevolgen van het altematief ten opzichte van de referentiesituatie (dat wil zeggen de 

autonome ontwikkeling in 2020 zonder aanleg van het windenergieproject) zijn beoordeeld. 

De effecten worden zo veel mogelijk kwantitatief bepaald. Daar waar dit niet mogelijk is, 

wordt uitgegaan van een kwalitatieve effectbeschrijving. Hierbij wordt volgende 

vijfpuntsschaal toegepast: 

++ positief effect ten opzichte van de referentie 

+ beperkt positief effect ten opzichte van de referentie 

o geen effect 

beperkt negatief effect ten opzichte van de referentie 

negatief effect ten opzichte van de referentie 

In de volgende paragrafen worden de te verwachten effecten per aspect toegelicht aan de 

hand van een effecttabel. De toelichting vindt plaats aan de hand van beoordelingscriteria. 

EIke paragraaf begint met een overzicht van de beoordelingscriteria en een toelichting op de 

methodiek voor de effectbepaling. 

METHODIEK EFFECTBEPALING 

De aanleg van het windenergieproject Jacobswoude heeft invloed op de energieopbrengst 

en leidt tot verandering in de emissie van stoffen ais NO., S02 en CO2, Bij de opwekking van 

windenergie vindt immers geen uitstoot van schadelijke stoffen plaats. Bij traditionele wijze 

van energieopwekking (verbranding van fossiele brandstoffen) is dit weI het geval. De 

richtlijnen voor het MER geven aan dat uit studies blijkt dat naast biomassa en waterkracht, 

windenergie een van de meest kosteneffectieve en marktrijpe duurzame energieopties is die 

een substantiEHe bijdrage levert aan de vermindering van schadelijke emissies 

(broeikasgassen en verzurende emissies). De mate waarin emissies vermeden worden, is 

afhankelijk van de energieopbrengst. Om de effecten te bepalen op het aspect energie en 

emissies worden de volgende beoordelingscriteria onderscheiden: 

• De energieopbrengst per jaar (kWh/jaar). 

• De vermeden emissies per jaar (kton CO2 en aantal zuurequivalenten). 

Energieopbrengst 
De energieopbrengst wordt berekend aan de hand van het aantal windturbines en de 

opbrengst per windturbine.In dit MER wordt uitgegaan van een windturbine met een 

vermogen tussen de 750 en 2000 kW (met een ashoogte van respectievelijk 60 en 100 meter). 

Om een indruk te krijgen van de jaarlijkse energieopbrengst per turbine: op deze locatie 

brengt een windturbine met een vermogen van 750 kW en een ashoogte van 60 meter 

jaarlijks circa 1,50 min. kWh op en een windturbine met een vermogen van 2000 kW en een 

ashoogte van 100 meter circa 3,80 min. kWh. 

Ter vergelijking, een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3250 kWh (bron: 

www.pde.nl). Een 750 kW-turbine levert dus een hoeveeIheid elektriciteit die gelijk is aan 

het verbruik van circa 460 huishoudens. Voor een 2000 kW-turbine is de opbrengst gelijk 

aan circa 1170 huishoudens. 
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6.2.2 

Tabe16.10 

Te verwachten effect op het 

aspect energie en emissies 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDE I 

Vermeden emissies 
De vermeden emissies per jaar worden berekend aan de hand van de energieopbrengst. Ret 

opwekken van 1,0 kWh aan windenergie bespaart 0,29 m3 aardgas. Dit komt overeen met 

0,37 kg CO2 en 0,02 zuurequivalenten. 1,0 mln. kWh bespaart dus 370 ton CO2 en 20.000 

zuurequivalenten. 

Voor de effectbepaling geldt dat het windenergieproject zal bijdragen aan de opwekking 

van duurzame energie (' duurzame energie'). Daarnaast levert het windenergieproject een 

bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen (vermeden emissies). 

De door de wind turbines geleverde energie zal worden opgenomen in het landelijk 

energienetwerk. 

EFFECTEN 

In onderstaande effecttabel zijn de te verwachten effecten op het aspect energie en emissies 

aangegeven. Per beoordelingscriterium wordt een toelichting op deze effecten gegeven. 

Beoordelingscriterium Alternatief 

A B C D E 

Energieopbrengst (min. 29,S 46,0 44,6 37,S 77,0 

kWhliaar) 

Vermeden emissies per jaar: 

- CO, (kton) 10,9 17,0 16,3 13,9 28,5 

- zuurequivalenten (x1.000) 598 920 880 750 1540 

Energieopbrengst 
Alle alternatieven dragen bij aan de vergroting van het aandeel duurzame energie in de 

landelijke energielevering. De doelstelling van de voorgenomen activiteit stelt dat er circa 30 

mln. kWh per jaar aan energie geproduceerd moet worden. AUe alternatieven voldoen aan 

deze doelsteUing. Naarmate de ashoogte en het vermogen van een windturbine groter zijn, 

Vermeden emissies 
In aHe alternatieven worden emissies vermeden; de meeste emissie in het alternatief met de 

meeste energieopbrengst (alternatief E). De alternatieven dragen hiermee allen bij aan een 

duurzaam milieu. 
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6.3.1 
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RUIMTEGEBRUIK 

METHODIEK EFFECTBEPALING 

De aanleg van een windpark kan effecten hebben op het hUidige ruimtegebruik van het 

plangebied. In dit MER wordt voor het aspect rUimtegebruik gekeken naar de volgende 

beoordelingscriteria: 

• Optreden van ruimtebeslag. 

• Be'invloeding infrastructuur. 

• Beuwloeding recreatie. 

• Be'invloeding landbouw. 

Optreden van ruimtebeslag 

De plaatsing van windturbines zorgt zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase voor 

belemmeringen. In de aanlegfase gaat het om een tijdelijke belemmering voor het gebruik 

van de gronden voor de landbouw. Voor landbouw kan hierdoor, wanneer het windpark 

niet gebouwd wordt na afloop van de oogstfase, schade ontstaan aan gewassen. Bovendien 

moet opgemerkt worden dat de windturbines in dit project aIleen worden geplaatst op de 

landbouwgronden van de initiatiefnemer, de leden van de CV\NJ. 

Tijdens de gebruiksfase kunnen windturbines voor belemmeringen door ruimtebeslag 

zorgen. Het betreft hierbij ruimtebeslag ten gevolge van de aan te leggen fundering en 

onderhoudswegen. De omvang van de fundering van een wind turbine bedraagt circa 225 

m2
• Het plangebied behelst een gebied van circa 490 hectare. Het ruimtebeslag van 1 turbine 

beslaat dan een fractie van het plangebied. Daamaast worden onderhoudswegen aangelegd 

langs de lijnopstellingen, zodat de turbines bereikbaar zijn. Ook deze leiden tot 

ruimtebeslag. Echter, in de autonome ontwikkeling komen naar verwachting 

ontsluitingswegen te vervallen door de aanleg van de busbaan. De toegangswegen naar de 

turbines kunnen dan ook fungeren als ontsluitingswegen voor de landbouwgronden. 

Evenals voor de effecten in de aanlegfase geldt ook voor de effecten in de gebruiksfase dat 

deze aIleen optreden op de gronden van de leden van de CVWJ en dat het ruimtebeslag in 

aIle altematieven relatief beperkt blijft. 

Be'invloeding landbouw 

De polder Vierambacht is nu en in de toekomst als agrarisch gebied in gebruik. Effecten van 

het windenergieproject op dit gebruik kunnen worden beperkt door een juiste wijze van 

plaatsing, dus langs perceelsgrenzen. Indirect ruimtebeslag door de werking van turbines 

treed t niet op [Beurskens & Van Kuik, 2001]. Met andere woorden het huidige grondgebruik 

als landbouw kan worden voortgezet. De effecten van de altematieven op landbouw 

bestaan dan ook aIleen uit ruimtebeslag. Oit komt bij het vorige beoordelingscriterium reeds 

aan de orde. Voor de be'invloeding van de landbouw is daarom geen apart criterium 

opgenomen. 

Bei"nvloeding infrastructuur 

Rondom het plangebied zijn diverse wegen aanwezig die gebruikt kunnen worden in de 

aanlegfase voor de aanvoer van materialen. Daarnaast zijn er vanaf de Kruisweg en de N207 

diverse perceelstoegangen. WeI moet in de autonome ontwikkeling rekening worden 

gehouden met de mogelijkheid dat door de aanleg van de busbaan deze toegangen 

verdwijnen. In de polder kan dit Ieiden tot een verminderde bereikbaarheid van de 

landbouwpercelen en dus voor hinder van het landbouwkundig verkeer. 
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label 6.11 

Te verwachten effect op het 

aspect ruimtegebruik 
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Bij de aanleg van het windturbinepark wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 

bestaande toegangswegen. 

In de gebruiksfase van het windenergieproject vindt op gezette tijden onderhoud plaats (zie 

ook paragraaf 3.2). Dit betekent dat langs de diverse lijnopstellingen, een weg noodzakelijk 

is om de turbines te bereiken en het onderhoud te kunnen pIe gen. 

Bij de bepaling van mate van bemvloeding van infrastructuur is gekeken in hoeverre 

nieuwe wegen nodig zijn en dit tot een verbetering van de ontsluiting van de polder 

Vierambacht dan weI tot een belemmering van het gebruiken van de bestaande 

infrastructuur leidt. Dit criterium wordt gemeten aan de hand van een kwalitatieve 

vijfpuntsschaal. Een verbetering van de ontsluiting is positief, een belemmering negatief. 

Be'invloeding recreatie 

In de toekomst zal de betekenis van Jacobswoude meer liggen in de recreatie, waarbij de 

beleving van rust, ruimte en groen en natuur voorop staat. Inmiddels is begonnen met de 

aanleg van 12 nieuwe wandelpaden, waaronder de Braassemroute (wandelroute rondom 

het Braassemermeer) en de Vierambachtroute (fietsroute rondom Braassemermeer en 

verder) is. Er lop en geen fietsroutes door het plangebied. De realisatie van het windpark 

heeft dan ook geen invloed op de loop van routes. WeI kan de realisatie invloed hebben op 

de beleving van de polder. Dit aspect komt aan de orde bij landschap (zie paragraaf 6.5). 

In het plangebied zijn geen recreatieve voorzieningen aanwezig, waarop ruimtebeslag op 

kan treden. Om die reden is er voor bemvloeding van recreatie hier geen apart criterium 

opgenomen. 

EFFECTEN 

In de onderstaande effecttabel zijn de te verwachten effecten op het aspect ruimtegebruik 

weergegeven. Per beoordelingscriterium wordt een toelichting op de effecten gegeven. 

Optreden van ruimtebeslag 
In aIle altematieven treedt in meer of mindere mate ruimtebeslag op. In algemene zin kan 

worden gesteld dat het ruimtebeslag beperkt blijft. Echter, naarmate er meer turbines in een 

altematief zijn opgenomen, is het ruimtebeslag groter. In altematief A (20 turbines) en D (21 

turbines) treedt het meeste ruimtebeslag op, respectievelijk 4500 m 2 en 4725 m2
• Het 

ruimtebeslag in de altematieven is een fractie van de omvang van het plangebied. 

Be'invloeding infrastructuur 
In aIle altema tieven zijn nieuwe wegen noodzakelijk om de turbines ten behoeve van het 

onderhoud te kunnen bereiken. Deze wegen dienen toegankelijk te zijn vanaf de N207 dan 

weI vanaf N207, de Kruisweg of de Woudsedijk. Dit betekent dat in alle altematieven ook 

nieuwe perceelstoegangswegen ontstaan. Dit is een verbetering ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling (positief gewaardeerd). 

I 110623/CE31162/000166 ARCADIS 191 



6.4 

65 

6.5.1 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

BODEM EN WATER 

In deze paragraaf is een beschrijving gegeven van de effecten van de aanleg en het gebruik 

van het windenergieproject Jacobswoude op bodem, grond- en oppervlaktewater. Er is 

gekeken naar de volgende criteria: 

• Optreden van zettingsverschijnselen. 

• Aanpassing van watergangen. 

• Bemvloeding van de grondwaterstand. 

Optreden van zettingsverschijnselen 

De plaatsing van zware objecten kan leiden tot zettingen. Bij de aanleg van het 

windenergieproject zal in geen van de altematieven zetting optreden, omdat de fundering 

van de turbines worden onderheid. Omdat er geen effecten worden verwacht, is dit 

criterium niet onderscheidend en daarom niet verder meegenomen. 

Aanpassing van watergangen 

In het plangebied komen langs de wegen en agrarische percelen watergangen voor ten 

behoeve van de afwatering van de percelen. Plaatsing van de wind turbines kan in principe 

leiden tot het verleggen van de bestaande watergangen. Bij de altematieven is echter 

zodanig rekening gehouden met de ligging van bestaande watergangen dat deze niet 

verlegd hoeven te worden. Eventuele kruisingen met watergangen worden vormgegeven 

met duikers en/of bruggen. De altematieven zijn op dit punt dan ook niet onderscheidend, 

het criterium is niet verder meegenomen. 

Be'invloeding van de grondwaterstand 

Tijdelijke beuwloedingen van het grondwater kunnen plaatsvinden door bijvoorbeeld 

eventueel benodigde bemalingen tijdens de aanlegfase. Er treden naar verwachting geen 

pennanente effecten op. Ook dit punt is niet onderscheidend voor de altematieven. 

LANDSCHAP 

AlGEMEEN 

De plaatsing van wind turbines in Nederland vonnt vaak een gevoelig onderwerp. De 

acceptatie van windenergie is over het algemeen zeer goed; het draagt immers bij aan een 

duurzaam milieu. De acceptatie van plaatsing in het landschap blijft hierbij daarentegen 

achter, omdat windturbines grote landschapsvreemde elementen zijn die niet zouden 

passen in het Hollandse historische cultuurIandschap. Er wordt in dit kader vaak (terecht of 

onterecht) gebruik gemaakt van de tenn llorizonvervuiling'. Hierbij wordt echter geen 

recht gedaan aan het feit dat wind turbines en windturbineparken ook een 

landschapsvonnende rol kunnen spelen. Bestaande voorbeelden hiervan zijn onder andere 

de windturbines in de gemeente Dronten, de Westenneerdijk bij Urk in de gemeente 

Noordoostpolder en diverse projecten in onder meer Duitsland, Denemarken en Spanje. 

Wind turbines versterken hier de structuur, uitstraling en herkenbaarheid van het 

desbetreffende landschap. 

Dit MER tracht te beschrijven in hoeverre de verschillende altematieven het landschap in de 

polder Vierambacht aantasten dan weI versterken. Ter ondersteuning van de 

effectbeschrijving voor het aspect landschap zijn er visualisaties gemaakt; deze zijn 

opgenomen in het separate boekje 'Visualisaties MER Windenergieproject Jacobswoude'. 
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Landschap en windturbines 
Windturbines zijn nieuwe elementen die momenteel nog geen vanzelfsprekend onderdeel 

uitmaken van het tot nu toe gevormde cultuurhistorische landschap. Landschap is echter 

geen statisch gegeven, maar een continue proces van interactie tussen ondergrond (bodem, 

water) en menselijk handelen (cultuur). Ais de cultuur verandert, verandert het landschap 

mee. In de Randstad is dit transformatieproces duidelijk zichtbaar. De vraag of 

wind turbines in zijn algemeenheid en windturbineparken in het bijzonder per definitie als 

een negatief element moeten worden gezien is in dit kader dan ook niet aan de orde. Het 

landschap vormt immers een afspiegeling van ons verleden en onze huidige cultuur. 

Windturbines horen daar als duurzame energiebronnen van nu bij. De aard en de functie 

van een wind turbine maakt dat deze vanwege de windvang hoog boven de omgeving uit 

moet steken. 

Potentiele meerwaarde 
Het is evident dat windturbines in het ene landschap beter inpasbaar zijn dan in het andere 

[Projectbureau Duurzame energie/NOVEM, 2002]. De uitstraling van windturbines is 

modem, technisch en cultuurlijk. De hoogte en de maat en schaal wijken af van veel 

kleinschalige landschapselementen. Daarom wordt vanuit landschappelijk oogpunt de 

voorkeur gegeven aan het plaatsen van dergelijke elementen in een landschap dat dezelfde 

kwaliteiten in zich heeft (modem, technisch, cultuurlijk, grotere maat en schaal). 

Droogmakerijen zijn sterk door de mens vormgegeven landschappen en vormen hier in 

principe dan ook een geschikte locatie v~~r. Daarbij dient per droogmakerij een afweging 

gemaakt te worden van de mate van geschiktheid. 

Windturbines kunnen in gebieden een positief effect hebben op de beleving van het 

landschap en de visueel-ruimtelijke structuur. Ze geven identiteit aan een gebied, versterken 

ruimtelijke karakteristieken en zijn als 'landmark' vanuit de wijde omgeving waameembaar. 

Ze leveren extra informatie ter orientatie in de ruimte. 

Vit onderzoek [Projectbureau Duurzame energie/Novem, 2002] blijken de volgende 

algemene conclusies ten aanzien van de opstelling en het type wind turbine getrokken te 

kunnen worden. Ze zijn gebaseerd op algemene wetmatigheden van de beleving- en 

omgevingspsychologie. Deze gegevenheden spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke 

beoordeling van de effecten van de altematieven voor het windenergieproject Jacobswoude. 

Opstelling 

• De beleving van een verzameling windturbines als 'park' (samenhangend geheel qua 

soort, afstand, hoogte, type en kleur) wordt als positief ervaren ten opzichte van een 

grote diversiteit in een onsamenhangend patroon (negatief beoordeeld). 

• Ben cluster van meerdere windturbines vergroot de herkenbaarheid, uitstraling en 

eenheid. Dit wordt als positief ervaren ten opzichte van een 'uitgesmeerd' gebied met 

hier en daar een turbine. 

• Een klein aantal grote windturbines wordt positiever gewaardeerd dan een groot aantal 

kleine wind turbines doordat een groot aantal windmolens de openheid meer aantasten. 

• Een herkenbaar en regelmatig ordeningsprincipe vergroot de herkenbaarheid en 

versterkt het cultuurlijke karakter. Hiermee kan zowel worden aangesloten op structuren 

die in het landschap aanwezig zijn (lijnen, rasters, maat en schaal) of juist het contrast 

worden gezocht (bijvoorbeeld een driehoekig raster). 
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• Lijnopstellingen worden vaal< geko:tt!n, umdat ze goed aansluiten bij andere lijnvormige 

elementen in het landschap (wegen, spoorlijnen, kanalen of dijken). Een belangrijk 

eigenschap van een lijnopstelling is dat deze vanaf aIle gezichtspunten inderdaad als lijn 

herkenbaar blijft. Dit in tegenstelling tot een opstelling in een raster. 

• Een lijn met een groot aantal kleine turbines wordt eerder als visuele omheining ervaren 

dan een lijn met een klein aantal grote turbines. 

Het bovenstaande wordt ondersteund door visualisaties, zie het thema 'Opstelling' in het 

boekje Visualisaties MER Windenergieproject Jacobswoude' (separate bijlage). 

Type windturbine 

• Een eenduidig architectonisch type in een opstelling heeft de voorkeur boven een 

diversiteit aan types, kleur en architectuur in een opstelling. 

• Een lage rotorsneIheid wordt positiever ervaren dan een hoge rotorsneIheid. 

• Een driebladige rotor wordt positiever ervaren dan een tweebladige rotor. 

• De wieklengte dient in verhouding te staan met de mastlengte. Uit belevingsonderzoek 

blijkt dat de hoogte van de mast minimaal1 maal en maximaal1,5 maal de rotordiameter 

moet zijn. Een optimale verhouding ligt tussen een wieklengte van minder dan de helft 

van de mastlengte. Gevoelsmatig geldt dat de mastlengte niet te kort moet zijn in relatie 

tot de rotor diameter. 

• Grotere windturbines zijn in een open gebied (vrij van obstakels) van een grotere afstand 

zichtbaarder dan kleine. 

• Op een beperkte afstand en zonder de aanwezigheid van referentiehoogten is het verschil 

tussen 50 en 70 meter hoogte nauwelijks waarneembaar (hoog is hoog). 

• De maat en de massawerking van turbines kunnen waardevolle landschappelijke 

elementen 'overvleugelen'. Hoe groter de afstand van de windturbines tot aan deze 

elementen des te kleiner is het risico van 'overvleugeling'. 

Overige uitgangspunten 
• Een koppeling aan andere cultuurlijke elementen kan de samenhang met het landschap 

versterken. 

• Visueel contrast tussen een opstelling en de omgeving kan in bepaalde gevallen een extra 

dimensie geven aan een landschap. 

• De acceptatie van windturbineparken stijgt nadat het park gerealiseerd is [Wolsink, M., 

1990]. 

De alternatieven 

In de alternatieven is met name verschil aangebracht in aantal, locatie en ordeningsprincipe. 

Binnen de alternatieven is uitgegaan van een eenduidig architectonisch type met dezelfde 

kleur, verhouding wieklengte - mastlengte en draairichting. In de hoogte en in de ruimte 

(lijn, cluster) verschillen de alternatieven onderling. 
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Op basis van bovenstaande wetmatigheden en uitgangspunten, de aanbevelingen uit de 

richtlijnen en hetgeen tijdens de inspraak is opgemerkt worden de effecten op de landschap 

in beeld gebracht aan de hand van de volgende vijf criteria: 

• Visueel effect op middellange en lange afstand. 

• Visueel effect op korte afstand. 

• Passendheid bij de landschappelijke structuur. 

• ,Mate van landschapsvormend element. 

• Effect op aanwezige (cultuurhistorische) landschapswaarden. 

In hoofdstuk 5 is de referentiesituatie v~~r landschap beschreven'. AIle altematieven hebben 

een impact op het landschap. De effecten op landschap zijn niet uit te drukken in 

kwantitatieve scores. Deze paragraaf richt zich vooral op de verschillen tussen de 

altematieven onderling. Per beoordelingscriterium wordt een rangvolgorde van de 

altematieven gepresenteerd. Het meest gunstige altematief krijgt in hierin een 'I', het minst 

gunstige altematief een '5'. 

Visueel effect 

De aanleg van windparken bemvloedt de visueel-ruimtelijke opbouw van het landschap en 

heeft effect op de waameming van het landschap door bewoners en passanten van dichtbij 

en veraf. Daarom worden ten aanzien van het visueel effect dan ook twee 

beoordelingscriteria onderscheiden: 

• Visueel effect op middellange en lange afstand. 

• Visueel effect op korte afstand. 

Bij het visueel effect gaat het om de zichtbaarheid van de windturbines (ashoogte en 

rotor diameter), de afstand waarop ze zichtbaar zijn, de wijze van ordenen en de afstand 

tussen landschappelijke elementen en de opstelling. Op basis van de wetmatigheden die in 

paragraaf 6.5.1 zijn aangegeven geldt in algemene zin: hoe hoger de windturbines en groter 

het aantal, des te groter is de zichtbaarheid van het windpark. Een lijnopstelling is minder 

zichtbaar dan een cluster. Een windpark met een verspringende opstelling oogt afhankelijk 

van het zichtpunt massaler en tast de openheid meer aan. Hoe meer lijnen, hoe massaler het 

beeld. 

Visueel effed op middellange en lange afstand 
Bij het criterium visueel effect op middellange en lange afstand komen de effecten op de 

openheid van het Groene Hart tot uitdrukking. Om dit te kunnen beoordelen is een 

zichtbaarheidsanalyse uitgevoerd. Theoretisch zijn in een geheel open landschap en bij 

helder zicht wind turbines zichtbaar tot een afstand van 20-25 kilometer [Commissie m.e.r., 

juni 2002]. In West-Nederland is deze zichtbaarheid geringer door de aanwezigheid van 

vele 'visuele schermen'. Het betreft bebouwingslinten, dijken, beplanting en 

bebouwingsconcentraties. In dit MER is in een gebied met een straal van 25 kilometer om 

het plangebied gekeken naar de zichtbaarheid van de wind turbines en de mate van 

bemvloeding van de openheid van het Groene Hart. Er is onderscheid gemaakt tussen drie 

ordes schermen op basis van hun afschermende werking. Een 1" orde scherm bestaat uit 

bebouwde kernen, 2' orde schermen zijn de bebouwingslinten langs de dijken en de 3' orde 

schermen bestaan uit dijken of beplante wegen. Een I' orde scherm heeft een grotere 

afschermende werking dan 2' en 3' orde schermen; een 2' orde scherm heeft weer een 

grotere afschermende werking van een 3' orde scherm. 
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Aan de hand van deze zichtbaarheidsanalyse en visualisaties is een rangvolgorde van de 

alternatieven bepaald. Het alternatief aangeduid met 'I' heeft het minste visuele effect op 

middellange en lange afstand; het alternatief aangeduid met '5' het meeste visuele effect op 

middellange en lange afstand. 

Visueel effect op korte afstand 

Bij het criterium visueel effect op korte afstand komen de effecten op de belevingswaarde in 

de polder Vierambacht tot uitdrukking. De effecten hebben te maken met de hoogte, de 

hoeveelheid en de ordening van de windturbines. Van invioed op de beleving van het 

windpark is verder nog de draairichting en draaisnelheid van de rotor. Dit laatste geldt 

echter voor alle alternatieven en is onderling niet onderscheidend. 

De aantasting van de openheid wordt ook bepaaid door de afstand van de waarnemer tot de 

windturbines, de afstand tussen de windturbines en de hoeveelheid wind turbines. De 

hoogte van de turbines speeit hierbij een minder grote rol vanwege het principe 'hoog is 

hoog' (zie vorige paragraaf). In de effectbeoordeling is gekeken naar de effecten vanaf de 

Herenweg en vanaf de omliggende randen (dijken/ontginningslinten). 

Bij de effectbeoordeling is gebruik gemaakt van de wetmatigheden uit 6.5.1. Daarnaast zijn 

visualisaties gemaakt; deze zijn opgenomen in het separate boekje 'Visualisatie 

Windenergieproject Jacobswoude'. In het boekje is een toelichting op de visualisaties 

opgenomen. De effectbeoordeling heeft geleid tot een rangvolgorde van de alternatieven. 

Het alternatief aangeduid met 'I' heeft het minste visuele effect op korte afstand; het 

alternatief aangeduid met '5' het meeste visuele effect op korte afstand. 

Passendheld blj de landschappelijke struduur 
Belangrijk bij dit criterium is hoe het windpark zich verhoudt tot zijn omgeving qua maat en 

schaal en hoe de opstelling past binnen de bestaande landschappelijke structuur. Op basis 

van de algemene analyse die is opgenomen in paragraaf 6.5.1 wordt gesteld dat windparken 

in principe passen in grootschalige landschappen als de polder Vierambacht, indien ze 

rekening houden met de karakteristieken van de polder en de polder een element van 

formaat kan hebben. Elk gebied heeft zijn eigen landschappelijke structuren en patronen. De 

polder Vierambacht kenmerkt zich hoofdzakelijk door het strakke, rationele patroon van de 

beplante wegen en waterlopen en het contrast tussen de openheid van de polder en de 

beslotenheid van de bovenlanden. Daarnaast verdelen, zoals toegelicht in paragraaf 5.5, de 

N207 en de Kruisweg de polder in een viertal kwadranten. 

Aan de hand van de analyse van de landschappelijke structuur in hoofdstuk 5, de 

wetmatigheden en visualisaties is gekeken in hoeverre de alternatieven passen/ aansluiten 

qua maat en schaal bij de Iandschappelijke structuur van de polder Vierambacht. Dit heeft 

geleid tot een rangvolgorde van de alternatieven. Het altematief aangeduid met 'I' past het 

beste bij de Iandschappelijke structuur; het alternatief aangeduid met '5' past het minste. 

Mate van landschapvormend element 
De voorafgaande criteria zijn vooral ingegaan op effecten op het bestaande landschap. De 

Richtlijnen vragen om daarnaast ook vanuit een ander oogpunt de alternatieven te 

beoordelen, namelijk vanuit de mogelijkheid om een nieuwe landschappelijke identiteit te 

creeren. Bepalend hiervoor wordt geacht: is het altematief een zelfstandig element en voegt 

het iets toe aan het landschap. Aan de hand van visualisaties is een oordeel over de 

alternatieven gegeven. 
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Dit heeft geleid tot een rangvolgorde van de alternatieven. Het alternatief aangeduid met 'I' 

vormt het meeste een landschapsvormend element; het alternatief aangeduid met '5' het 

minste. 

Effect op aanwezige (cultuurhistorische) landschapswaarden 
Het landschap is de resultante van de interactie tussen geologische, geomorfologische en 

antropogene factoren. Hierdoor is een gelaagd landschap ontstaan met een eigen structuur 

en kenmerken. Deze waarden zijn bij de huidige situatie beschreven (zie paragraaf 5.5). Het 

aantasten van landschappelijke patronen en elementen is in de meeste gevallen een 

onomkeerbaar effect. Bij windturbines daarentegen is dit niet het geval; de effecten zijn 

hierbij weI omkeerbaar. Bij de effectbepaling is onderscheid gemaakt in aantasting van 

archeologische, geomorfologische en cultuurhistorische waarden. 

Als criteria zijn gehanteerd: 

• Directe gevolgen. 

• Aantasting cultuurhistorische waarden. 

Directe gevolgen 

De directe gevolgen van een windpark bestaan uit de effecten die ontstaan door 

bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden en daarmee het verdwijnen van aanwezige waarden 

(monumenten, kreekruggen, et cetera). Uit de beschrijving van de huidige situatie komt 

naar voren dat de belangrijkste waarden buiten het plangebied van het windpark zijn 

gelegen. Ruimtebeslag hierop treedt dan ook niet op. Waardevolle elementen in het gebied 

zijn de aanwezigheid van een microre1ii:li van oude kreekruggen (geomorfologie) en het 

voorkomen van een laatmiddeleeuwse nederzetting bij Jacobswoude (archeologie). Bij de 

plaatsing van de wind turbines dient hiermee rekening gehouden te worden. 

Aantasting cultuurhistorische landschapswaarde 
De structuurlijnen (wegenpatroon met bijbehorende beplanting), het verkavelingpatroon en 

de historische bebouwing zijn de belangrijkste elementen van de polder. De karakteristieke 

openheid, de beplante wegen en het bebouwingsc1uster van Jacobswoude worden 

meegenomen bij de effecten op de landschappelijke structuur. Alle alternatieven volgen de 

richting van de wegen en het verkavelingpatroon en passen derhalve in de 

cultuurhistorische structuur. De cultuurhistorische waarden (monumenten, waardevolle 

dijken, wegen en bebouwingsstructuren) zijn gelegen buiten het gebied waar de 

alternatieven zich fysiek bevinden. 

Samenvattend 
Uit de beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling is af te leiden dat de 

belangrijkste landschappelijke en cultuurhistorische waarden buiten het plangebied zijn 

gelegen. In het plangebied zijn alleen de aanwezigheid van een microrelief van oude 

kreekruggen en de historische stedenbouwkundige structuur van Jacobswoude relevant 

zoals hiervoor aangegeven zijn. De gevolgen van de aanleg van het windenergieproject zijn 

klein. Met de aantasting van de bovengenoemde waarden kan bij de plaatsing van de 

windturbines rekening worden gehouden. Om die reden is het effect op aanwezige 

landschapswaarden verder niet als afzonderlijk criterium meegenomen. 
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In de onderstaande effecttabel zijn de' te verwachten effecten op het aspect landschap 

weergegeven. Per beoordelingscriterium is een toelichting gegeven. 

Beoordelingscriteri urn Alternatief 

A B C D 

Visueel effect op middellange en 2 1 2 5 

lange afstand 

Visueel effect op korte afstand 5 1 2 4 

Passendheid biJ landschappelljke 5 1 2 4 

structuur 

Mate van landschapvormend 5 1 4 3 

element 

Visueel effect op middellange en lange afstand 

E 

4 

3 

3 

2 

De wind turbines in de polder Vierambacht vallen voor een klein deel weg door de lagere 

ligging van de polder (circa 5 meter) ten opzichte van de dijken en de 

veenontginningsgebieden. De dijken zijn veelal verdichte linten (bebouwing en beplanting) 

die het zicht op de onderzijde van de windturbines camoufleren. Bij Zeer grote afstand tot 

het gebied krijgen de windturbines een plek in het landschapsdecor. Grote plaatsen zoals 

Alphen aan den Rijn, Roelofarendsveen en Aalsmeer ontnemen het zicht op het windpark. 

Vanaf de stedelijke rand zijn de windturbines zichtbaar. Visuele schermen van de derde 

orde, zoals dijken of beplante wegen, hebben een minder afschermend effect. De 

wind turbines blijven zichtbaar aanwezig. Deze analyse van de schermwerking in en rond de 

polder heeft geleid tot een kaart met daarop de gebieden van waaruit de turbines zichtbaar 

zijn (zie hierna). 

Uit het kaartbeeld blijkt dat de wind turbines vooral vanuit noordoostelijke richting waar te 

nemen zijn. In zuidelijke richting zorgt de bebouwing van Alphen aan den Rijn en het 

bebouwingslint langs de Oude Rijn voor een visueel scherm. In het oosten en westen 

vormen de bebouwingslinten van Ter Aar en Woubrugge een scherm van de 2· orde. Vanuit 

noordeHjke richting (Wassenaarsche polder) zijn de windturbines weI zichtbaar. De 

visualisaties van alternatief D en E in het separate visuaHsatieboekje laten dit zien. Beide 

alternatieven zijn zichtbaar. Van de altematieven A, B en C mag worden verwacht dat ook 

zij zichtbaar zijn. Er is echter weI een onderscheid in de mate van zichtbaarheid. Oit heeft te 

maken met de opstelling, het aantal turbines en in mindere mate de hoogte van de 

alternatieven. Altematief B bestaat uit llijn met een klein aantal hoge wind turbines. 

Altematief A en C bestaan uit twee Hjnen. Altematief A heeft meer turbines maar alternatief 

C kent hogere wind turbines. De mate van zichtbaarheid zal bij deze altematieven van 

middellange en lange afstand nagenoeg gelijk zijn. Alternatieven D en E zijn het meest 

zichtbaar, waarbij altematief D de openheid van het Groene Hart meer aantast dan 

alternatief E (zie visualisaties). De rangvolgorde van de alternatieven is daarom: 

1: B, 2: A en C, 4: E en 5: D. 
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Visueel effect op korte afstand 

Alternatief B, de lijnopstelling aan de oostzijde van de N207, is goed herkenbaar als geheel 

vanuit aIle gezichtspunten ll:t de polder. Alternatief C, twee lijnen aan oostzijde N207, is ook 

relatief goed herkenbaar. Alternatief E is vanwege de centrale ligging in de polder en het 

kleine aantal wind turbines vanuit de omgeving beter herkenbaar als wind park dan D. 

Alternatief A is door de situering aan beide zijden van de weg en de lengte van de opstelling 

moeilijk leesbaar. Er bestaat kans op een tunneleffect ('ingesloten gevoel') door de 

aanwezigheid van turbines aan beide zijden van de weg. De rangvolgorde van de 

alternatieven wordt hierdoor: 1: B, 2: C, 3: E, 4: D en 5: A. 

Bovenstaand oordeel is mede gebaseerd op de visualisaties, zie criterium 'Visueel effect op 

korte afstand' in het boekje Visualisaties MER Windenergieproject Jacobswoude (separate 

bijlage). 

Passendheid bij de landschappelijke structuur 
De N207 en de Kruisweg zijn de belangrijkste ruimtelijke elementen die in de huidige 

situatie schaal geven aan de grootsheid van de polder. Alternatief A en B koppelen de 

windturbines aan de N207. Toch 'scoren' deze alternatieven heel verschillend. De N207 als 

ruimtelijk element wordt vooral bij alternatief B versterkt ondanks het feit dat dit alternatief 

in twee kwadranten ligt. In alternatief A zal de N207 door de plaatsing van wind turbines 

aan beide zijden van de weg wegvallen tegen de maat van de wind turbines, zie visualisaties 

bij 'mate van landschapsvormend element'. Dit alternatief sluit daarmee van aIle 

alternatieven juist het minst goed aan bij de maat en schaal van de polder. Alternatieven C, 

D en E zijn gelegen in een kwadrant. De opstelling in alternatief C sluit op zich aan bij de 

structuur van de polder, maar het kenmerkende van de N207 komt door de twee lijnen 

deels te vervallen. Voor de alternatieven Den E geldt dat de grootsheid van de polder in 

deze altematieven op zich tot uitdrukking komt, maar dat het plaatsen van zo veel turbines 

in een kwadrant minder goed aansluit bij de maat en schaal van de polder. am die reden 

scoren altematief E en vooral D minder gunstig dan C. De rangvolgorde voor dit criterium 

van de altematieven wordt hierdoor 1: B, 2: C, 3: E, 4: D en 5:A 

Mate van landschapsvormend element 
Ook vanuit dit perspectief scoort altematief B relatief gunstig. De lijnopstelling in dit 

altematief is goed herkenbaar als zelfstandige eenheid en versterkt zelfs de lijn van de N207. 

Zie hiervoor de visualisaties bij het criterium 'Mate van landschapsvormend element' in het 

separate visualisatieboekje. Vanuit dit perspectief scoort ook altematief E relatief gunstig. 

De opstelling in dit altematief zorgt voor een stevige nieuwe functie in de polder. Uit de 

visualisaties (zie 'Passendheid') is afleesbaar dat altematief E een 'rustiger' beeld oplevert 

dan altematief D. Maar ook altematief D vormt duidelijk een nieuw element. 

Altematief C is in mindere mate een landschapsvormend element. Het is geen lijn en geen 

cluster (zie ook de visualisaties, 'Opstelling') en is daardoor minder herkenbaar als eenheid. 

Altematief C voegt geen duidelijk nieuwe landschappelijke identiteit toe en scoort daarom 

minder gunstig. Dit geldt in sterkere mate ook voor altematief A. De rangvolgorde van de 

altematieven komt hierdoor op 1: B, 2: E, 3: D, 4: C en 5: A. 
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6.6 

6.6.1 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

NATUUR 

METHODIEK 

Pe realisatie van een windenergieproject heeft al naar gelang de lokale situatie gevolgen 

voor de aanwezige flora en fauna. Het betreft dan voomamelijk hinder voor vogels. Die 

hinder kan bestaan uit botsingen van vogels tegen de rotor of mast dan weI uit verlies of 

versnippering van Ieefgebieden van vogels. Niet alleen op vogels kunnen effecten optreden, 

maar ook op de overige aanwezige fauna en op vegetatie. De effecten op natuur betreffen 

dan ook effect door de aanleg, effecten door ruimtebeslag en effecten door hinder die de 

windturbines met zich meebrengen (zie ook onderstaand kader). 

In dit MER wordt gekeken naar de volgende beoordelingscriteria: 

• Aantastlng waardevolle vegetatie. 

• Effecten op vogels. 

Aantasting waardevolle vegetatle 

Het Natuurloket geeft aan dat er in enkele km-hokken twee beschermde plantensoorten 

(Kamgras en Veldgerst) voorkomen, alsmede vier Rode Lijstsoorten (Zwanenbloem, 

Dotterbloem, Goudhaver en kleine Valeriaan). Door ruimtebeslag van het windpark is het 

onwaarschijnlijk dat zeldzame of beschermde planten verloren gaan, maar dat hangt af van 

de exacte standplaats van deze soorten. De slootkanten worden niet aangetast door de 

altematieven. 
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Opgcmcrkt wordt dat een positief effect van de aanleg van ~en windpark kan zijn dat het 

gebied rondom de standplaatsen (fundatie) van de turbines een andere vegetatie 

(bijvoorbeeld grasland) en een ander (extensief) beheer krijgen dan de omgeving. Dit draagt 

bij aan de gevarieerdheid van het gebied en bovendien kunnen die plekjes weer 

standplaatsen worden voor soorten van bijvoorbeeld schraalgrasland. Echter, de aard van 

het ruimtegebruik verandert niet. De landbouwgronden blijven in alle alternatieven 

landbouwgronden. 

Het ruimtebeslag van de alternatieven op waardevolle vegetatie speelt naar verwachting 

een zeer beperkte en niet onderscheidende rol. Dit beoordelingscriterium wordt daarom 

verder niet meegenomen in de effectbeschrijving voor natuur. 

Effecten op vogels 

Evenals bij de beschrijving van de huidige situatie is ook bij de effectbeschrijving voor 

natuur gebruik gemaakt van het onderzoek Risico's voor vogels op potentiele locaties voor 

windturbines in de provincie Zuid-Holland [Prinsen H.A.M., Krijgsveld K.L., Horssen van 

P.W., Hut van der RM.G., Lensink R, 15 mei 2003, rapport nr. 03-016, bureau 

Waardenburg). De onderstaande toelichting op de methodiek voor het bepalen van de 

effecten op vogels (verstoringsrisico, barrU~rewerking en aanvaringsrisico's) is een op een 

overgenomen uit dit onderzoek. 

Vogels kunnen op verschillende manieren hinder van windturbines ondervinden. In de eerste plaats 

kan door de aanwezigheid, de beweging of het geluid van de turbines verlies of versnippering van het 

leefgebied van de vogels optreden (verstoringsaspect). In de tweede plaats kan van lange 

lijnopstellingen of grote clusters van turbines een barrierewerking uitgaan, met het gevolg dat vogels 

omwegen moeten maken. In extreme gevallen zouden voedsel- of rustgebieden zelfs voor de vogels 

onbereikbaar kunnen worden. Tenslotte kunnen vogels tegen de rotor of mast vliegen of door het zog 

achter de turbine naar de grond worden geslagen en daarbij verongelukken (aanvaringsaspect). Hier 

wordt eerst kort ingegaan op deze verschillende aspecten, waama per locatie het verstoringsrisico, het 

risico voor barrierewerking en het aanvaringsrisico van de geplande windparken wordt besproken. Als 

basis voor de inschatting van deze risico's is gebruik gemaakt van de gegevens gepresenteerd in 

paragraaf 5.6 in combinatie met de informatie gepresenteerd in onderstaande bespreking. Voor meer 

details en voorbeelden van effecten wordt verwezen naar Winkelman (1995) en Clausager & N"hr 

(1996). 

Risko van verstoring 
Verstoring van vogels door windturbines is naar verwachting aileen relevant voor vogels die broeden, 

rusten en foerageren in de directe omgeving van een turbine of windturbinepark. Vogels verlaten als 

gevolg van de aanwezigheid van een (draaiende) windturbine, door geluid en beweging, een bepaald 

gebied (de verstoringsafstand verschilt per soort) rond de windturbine c.q. het windpark. Hierdoor gaat 

een bepaalde oppervlakte voor gebruik door vogels verloren. Dergelijke effecten zijn aangetoond voor 

rustende en foeragerende watervogels (zie hieronder) en in beperkte mate voor broedende weidevogels 

[Pedersen & Poulsen, 1991; Winkelman, 1992b]. 

De verstoringseffecten op rustende en foeragerende vogels zijn op verschillende locaties onderzocht, 

waarbij dit soort-, seizoen-, en locatiespecifiek lijkt te zijn. Bij een gedetailleerd onderzoek in Duitsland 

aan verstOring door windturbines van kolganzen [Kruckenberg & Jaene, 1999] was tot op 600 m afstand 

van de wind turbines de dichtheid grazende ganzen significant lager dan in een nabijgelegen 

controlegebied. 
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Op een afstand van 400-600 m van de turbines was de vermindering van het aantal ganzen ca. 50%. Het 

ging hierbij om tien wind turbines met elk een masthoogte van 50 m en een rotordiameter van 43 m. 

Winkelman (1989) kwam voor ganzen en zwanen in de Noordoostpolder tot een mogelijke 

verstoringsafstand van 200-400 In, terwijl Larsen & Madsen (2000) voor kleine rietganzen een 

verstoringsafstand van 100-200 m noemen. In de Noordoostpolder werd ook een verstorend effect op 

eenden vastgesteld, waarbij vooral in het water verblijvende wilde eenden en verschillende soorten 

duikeenden tot een afstand van 300 m van de wind turbines werden verstoord [Winkelman, 1989]. 

Voor goudplevier werd in een onderzoek bij twee windparken in het Duitse Ostfriesland [Schreiber, 

1993] vastgesteld dat 90% van de aanwezige vogels (totaal max. 3000 vogels) op een afstand van meer 

dan 325 m van de aanwezige turbines rustten en foerageerden. De helft van het totaal aantal vogels 

bleef echter op een afstand van meer dan 400-500 m. Zelfs 10 jaar na aanleg van een van deze 

windparken, was geen gewenning opgetreden. Naast zulke soortspecifieke reacties wordt de 

gevoeligheid en tolerantie voor verstoring door meerdere factoren bemvloed. Zo zal bijvoorbeeld de 

beschikbaarheid van andere geschikte foerageergebieden in de omgeving, de aanwezigheid van andere 

verstoringsbronnen (b.v. wegen, vogelverschrikkers), maar ook de groepsgrootte een rol kunnen spelen. 

Bovenstaande effecten zijn overigens vastgesteld bij kleinere turbines dan die in de provincie Zuid

Holland worden geplaatst. Het is op dit moment niet bekend in hoeverre de verstorende- en 

barrierewerking van deze nieuwe genera tie grote turbines verschilt van bovenstaande kleine turbines. 

Barrierewerking 
Wanneer vogels aanvaringen proberen te voorkomen, kan de aanwezigheid van turbines leiden tot 

verstoring van vliegroutes. Aangetoond is dat vliegende vogels turbines kunnen mijden en om een lijn 

van turbines heen vliegen in plaats van er tussendoor of overheen [Van der Winden et al., 1996; Spaans 

et al., 1998; Tulp et al., 1999; Poot et al., 2001]. Bij duikeenden rond het Windpark Lely in het IJsselmeer, 

bleek bijna 80% van de groepen eenden het windpark te mijden door er oInheen te vliegen [Van der 

Winden et al., 1996; Spaans et al., 1998]. Het uitwijkgedrag van vogels neemt toe met hun omvang, 

zodat ganzen en zwanen al reageren op afstanden van 600 m van een windpark [Clausager & Nehr, 

1996]. Een lijn van turbines kan zo een barriere in een vliegroute worden. Dit zou kunnen leiden tot het 

verleggen van vliegroutes dan wei het onbereikbaar of onbruikbaar worden van rust- of 

voedselgebieden. Indien echter de windturbines ver genoeg uit elkaar worden geplaatst (>400 m) of 

gec1usterd worden opgesteld, kan dit barriere-effect wellicht worden verminderd [Clausager & Nehr, 

1996]. 

Aanvaringsrisico 
In eerdere studies aan vogelhinder door wind turbines in Nederland is vastgesteld dat vogels zelden 

overdag met windturbines in aanvaring komen [Musters et al., 1991; Winkelman, 1992a]. Het inschatten 

van het aanvaringsrisico richt zich daarom op vogels die in het donker (vanaf 45 minuten na 

zonsondergang) nabij de Iocaties van de geplande windparken in grotere aantallen rond kunnen 

vliegen. Het betreft hier de soortgroepen ganzen, eenden, steltlopers en meeuwen welke in het donker 

tussen foerageer- en rust/ slaapplaats kunnen vliegen en daarbij mogelijk de geplande windparken 

passeren. 

Het is niet bekend welk percentage van deze vogels ook daadwerkelijk tegen een turbine botst als ze 

door een rij wind turbines vliegen. De inschatting van het aanvaringsrisico in dit rapport voIgt twee 

benaderingen, hieronder toegelicht, en is gebaseerd op gegevens ontleend aan effectonderzoek bij 

wind turbines in Oosterbierum [Winkelman, 1992a]. In Oosterbierum verongelukten gemiddeld 0,09 

vogel per turbine per dag. Hiervan kan de helft aan seizoenstrek (0,045) en de helft aan lokale 

vliegbewegingen (0,045) worden toegeschreven [Van der Winden et al., 1999]. 
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De rotors bij Oosterbierum had den een diameter van 30 m bij een ashoogte van 35 m. Het is niet bekend 

hoe groot de te plaatsen turbines in de Provincie Zuid-Holland zul1en zijn, maar hier wordt 

verondersteld dat deze een diameter van ongeveer 80 m hebben. Het rotoroppervlak is derhalve groter 

dan van de turbines in Oosterbierum (factor 7,1). De aanvaringskans is hierdoor ook groter, maar niet 

evenredig [Tucker, 1996]. Hier is een factor 4,3 aangehouden (0,6· 7,1). Verder wordt verondersteld dat 

de soortspecifieke aanvaringskans van de vogelsoorten rondom de verschillende locaties in de 

Provincie Zuid-Holland gelijk is aan het gemiddelde voor alle lokaal verblijvende vogels rondom 

Oosterbierum. Indien rondom een bepaalde locatie ook de nachtelijke vliegintensiteit vergelijkbaar is 

met de intensiteit van de vliegbewegingen rondom Oosterbierum (gemiddeld ca. 470 groepen / 0,1 km2 

/ uur, waaronder; eenden 125 groepen / 0,1 km2 / uur; meeuwen 50 groepen / 0,1 km2 / uur, en 

steltlopers 40 groepen / 0,1 krn2 / uur, waarbij de meeste groepen uit slechts enkele vogels bestonden), 

kan de volgende rekensom worden gemaakt. Indien rond zo'n locatie gedurende het najaar en/ of in de 

winter grote aantallen ganzen, eenden, steltlopers en/ of meeuwen verblijven, kunnen gedurende 100 

dagen per turbine 0,045* 4,3* 100 = 20 vogels het slachtofIer worden. Indien de vliegintensiteit rondom 

een locatie niet overeenkomt met die van Oosterbierum, dient dit geschat aantal slachtoffers naar boven 

of naar beneden te worden bijgesteld. Nogmaals wordt hier opgemerkt dat het hierbij om een schatting 

van de ordegrootte gaat. 

Een tweede manier om tot een schatting te komen, is uit te gaan van de gemiddelde aanvaringskans 

van vogels die het park passeren. In het onderzoek bij Oosterbierum was die kans 0,14% van het totale 

aanbod. Uitgaande van een passage gedurende 100 dagen van 1000 vogels per dag over een 

locatiegebied van 1000 m breed en 120 m hoog (top rotorblad), is het aanbod 0,83 vogel per rn2. Bij een 

rotordiameter van 80 m (oppervlak 5024 rn2) en een aanvaringskans van 0,6 * 0,14%, zijn er per turbine 

dan 0,83* 5024* 0,6* 0,0014 = 3,5 slachtoffers te verwachten. Voor iedere locatie in de Provincie Zuid

Holland is volgens deze benadering voor de belangrijkste soortgroepen, die over het locatiegebied 

vliegen, het aantal slachtoffers geschat. Hiertoe is voor iedere soortgroep het aanbod vogels en aantal 

vogeldagen bepaald en met een soortgroep-specifieke aanvaringskans [Winkelman, 1992a] het aantal 

slachtoffers berekend. Voor eenden is die kans 0,09%, voor steltlopers 0,13% en voor meeuwen 0,37%. 

Aangezien er geen gegevens voor ganzen bekend zijn, is de aanvaringskans van eenden hier ook voor 

ganzen als uitgangspunt overgenomen. 

Bovenstaande twee benaderingen zijn op iedere locatie toegepast om tot een schatting van de 

ordegrootte van het aantal slachtoffers te komen. Hierbij is met de volgende factoren rekening 

gehouden: 

• Locatiespecifieke omstandigheden die de aanvaringskans verkleinen. Achtergrondverlichting en 

obstakels in de directe omgeving van het locatiegebied kunnen het aantal aanvaringen minderen. Zo 

lag het aantal vogelslachtoffers per turbine (0,01 vogel/turbine / dag) bij een windpark bij de 

Kreekraksluizen, ten westen van Bergen op Zoom, beduidend lager dan in Oosterbierum (Musters et 

al. 1991). Waarschijnlijk werd dit vooral veroorzaakt door locatiespecifieke omstandigheden. Het 

windpark van Oosterbierum is gelegen in een 's nachts relatief donkere, open polder zonder 

obstakels, niet ver van de Waddenzee. Het complex van de Kreekraksluizen is's nachts over het 

algemeen goed zichtbaar tegen de horizonverlichting afkomstig van Bergen op Zoom. Bovendien 

zijn op het sluizencomplex en rondom het windpark verschillende hoge obstakels aanwezig 

(bosschages, bomenrijen, hoogspanningsleidingen). Voor ieder locatiegebied in Zuid-Holland zal 

moeten worden nagegaan in hoeverre de situatie gelijkt op die van de windparken in deze twee 

effectstudies. Indien er rondom de locatie vee! achtergrondverlichting en/of obstakels aanwezig zijn, 

zal het geschat aantal slachtoffers beduidend lager kunnen liggen. 
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• Vermindering van het aanbod vliegbewegingen door verstoring en het actief vermijden van de 

windparken. Het aanbod vliegbewegingen bij Oosterbierum weerspiegelt de situatie waarbij het 

wind park al aanwezig is. Voor de locaties in de Provincie Zuid-Holland moet daarom het aanbod 

worden verminderd met de aantallen vogels die naar verwachting zullen worden verstoord en/ of 

zullen omvliegen om het locatiegebied te vermijden. Voor eenden is hier een uitwijkpercentage van 

80% aangehouden, voor ganzen 90%, en voor steltlopers en meeuwen 60%. 

• Lengte zoeklocatie. Aangezien niet precies bekend is in welke configuratie de geplande windparken 

zullen worden ontwikkeld, is bij de berekening voor iedere zoeklocatie de lengte van het geplande 

trace aangehouden, zoals die is aangegeven op de 'Locatiekaart opstellingen windenergie Zuid

Holland' (Bron: Provincie ZUid-Holland). 

• Aantal turbines. De aanvaringskansen gevonden door Winkelman (1992a) zijn gebaseerd op 

metingen bij een windpark met 18 turbines (3* 6 turbines). De inschatting van het aanvaringsrisico 

wordt bepaald voor een turbine. Bij plaatsing van meerdere turbines zal het aantal slachtoffers 

toenemen. Er zijn echter geen onderzoeksgegevens bekend die hiervoor een factor geven. Bovendien 

zal dit afhangen van de configuratie van het windpark ten opzichte van de belangrijkste 

vliegrichtingen. Bij plaatsing van meerdere turbines kan de ordegrootte wei worden ingeschat. Voor 

iedere onderzochte locatie in de Provincie Zuid-Holland wordt in dit rapport gerekend met een 

schatting van het aantal geplande turbines (W. de Jager, in litt.). 

Voor een indicatie van de ordegrootte van het mogelijke aantal slachtoffers wordt dus voor elke locatie 

gebruik gemaakt van twee benaderingen, waarbij rekening wordt gehouden met de vliegintensiteit en 

het vogelaanbod, beiden gecorrigeerd voor een vermindering als gevolg van eventuele verstoring en 

uitwijken, met soortgroep-specifieke aanvaringskansen, de locatieomstandigheden en de lengte van de 

zoeklocatie. 

Betrouwbaarheid en houdbaarheid resultaten 

De beoordeling van mogelijke effecten van windturbines op vogels is gebaseerd op verschillende 

informatiebronnen: 

• Tellingen van broedende weidevogels en kolonievogels rond de locaties. 

• Tellingen van niet-broedende vogels (met name watervogels) rond de locaties. 

Deze tellingen geven een beeld van de talrijkheid van belangrijke risicosoorten rond de locaties. Op 

basis hiervan kan het verstoringseffect worden ingeschat. 

De barrierewerking en het aanvaringsrisico kunnen bepaald worden indien de belangrijke 

vliegbewegingen (hoge intensiteit aan vliegende vogels) bekend zijn. Hiervoor is voor een aantal 

locaties teruggegrepen op gegevens die verzameld zijn in het kader van de Deltavogelatlas (2002). 

Indien dergelijke gegevens ontbraken (geen gegevens verzameld in het kader van de Deltavogelatlas) is 

in de winter 2002/2003 aanvullend veldwerk uitgevoerd om gegevens te verzamelen met betrekking tot 

vliegbewegingen. Hierdoor kon over een volledige set noodzakelijke informatie worden beschikt ten 

einde een verantwoorde beoordeling te kunnen uitvoeren. 

De tellingen van weidevogels bestrijken een of meer jaren. Gezien de geringe fluctuatie van jaar tot jaar 

in aantallen broedvogels is een steekproef in een bepaald jaar voldoende. Goede gebieden zijn in alle 

jaren goede gebieden en slechte gebieden idem. De tellingen van niet-broedende vogels bestrijken het 

seizoen waarin van de meeste soorten de maximale aantallen in Nederland verblijven (het 

winterhalfjaar). De gebruikte gegevens omvatten vijf telseizoenen, waardoor ook inzicht is verkregen in 

minima en maxima rond de locaties. Niet aIle telgebieden zijn alle jaren geteld. Hiervoor is in de 

gepresenteerde seizoenspatronen gecorrigeerd, zodat het uitgangsmateriaal representatief is. 
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Daamaast zijn geen belangrijke pleisterplaatsen ongeteld gebleven waardoor ook vanuit dit perspectief 

het gebruikte materiaal representatief is. 

De winter 2002/2003 was gemiddeld genomen aan de koude kant. Hierdoor verbleven gemiddeld 

genomen relatief veel watervogels in ons land, met name van 500rten waarvoor wind turbines een 

mogelijk risico vormen (zwanen, ganzen, eenden). Het beeld dat uit het eigen onderzoek naar boven 

kwam kan daarom goed worden gebruikt voor de duiding van (maximale) effecten voor deze soorten. 

Van steltlopers als kievit was het aantal overwinterende vogels in genoemde winter klein. Het 

maximum van deze 500rt ligt echter in het najaar, zodat voor de risicoschatting is uitgegaan van 

najaarsaantallen en de relatief lage aantallen in de winter niet onoverkomelijk waren. 

Uit het voorgaande voigt dat de beoordeling van mogelijke effecten is gebaseerd op voldoende 

omvangrijke en voldoende representatieve gegevens. De getrokken conc1usies zijn daarom 

representatief voor de thans aanwezige situatie als het gaat om soorten, aantallen en ruimtelijke 

verspreiding van vogels. 

Samenvatting risicobeoordeling jacobswoude 

Afhankelijk van de configuratie van het te bouwen windpark (d. ARCADIS 2002), is de ordegrootte van 

het aantal te verwachten vogelslachtoffers in te schatten als hooguit enkele tientallen vogels op 

jaarbasis. Het verstoringseffect is relatief gering indien het windpark ten noorden van de Kruisweg 

wordt ontwikkeld, maar wordt relevant indien de graslanden in het zuidoostelijk deel van Polder 

Vierambacht ook worden verstoord. De barrierewerking mag als verwaarloosbaar worden beschouwd. 

Hiermee zijn de risico's voor voge\s van een wind park op deze locatie relatief gering. 

In dit MER is het onderzoek van het bureau Waardenburg als basis gebruikt voor de 

effectbeoordeling van de alternatieven voor het aspect natuur. De effecten van de 

alternatieven worden beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: 

• Verstoring van vogels. 

• Barrierewerking vogels. 

• Aanvaringsrisico's vogels. 

De effecten worden kwalitatief bepaald aan de hand van de vijfpuntsschaal in paragraaf 6.1. 

EFFECTEN 

In de onderstaande effecttabel zijn de te verwachten effecten op het aspect natuur 

weergegeven. Per beoordelingscriteriurn zijn deze effecten toegelicht. Ook hierbij is gebruik 

gemaakt van het onderzoek van Waardenburg [Prinsen H.A.M., Krijgsveld K.L., Horssen 

van P.W., Hut van der RM.G., Lensink R, 15 mei 2003, rapport nr. 03-016, bureau 

Waardenburg). 

Beoorde Ii ngscri teri urn Alternatief 

A B C 0 E 

Verstoring van vogels - - - - -
Barrierewerking vogels -- -- - -- --
Aanvaringsrisico's vogels - - - - -
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Verstoringsrislco 

Het aantal broedvogels en foeragerende of rustende niet-broedvogels dat door de geplande 

wind turbines verstoord kan worden, is afhankelijk van de configuratie en locatie van het te bouwen 

windpark. Indien het windpark in de directe omgeving van de Herenweg (N207), in de polders tussen 

de Kruisweg en de Woudse Dijk, wordt ontwikkeld, zal het verstoringseffect relatief gering zijn mede 

door het al aanwezige verstorende effect van de N207. Dit noordelijke deel van Polder Vierambacht 

wordt gekarakteriseerd door akkerland, waar slechts kleine aantallen vogels broeden en het merendeel 

van de tijd slechts kleine aantallen vogels foerageren. Het is te verwachten dat dit gebied tijdens het 

najaar en in de winter regelmatig door groepen kieviten en goudplevieren, meeuwen en maximaal 

enkele honderden eenden als foerageergebied wordt gebruikt. Voor deze vogels zijn in de directe 

omgeving voldoende altematieve foerageergebieden aanwezig. 

Het verstoringseffect zal groter zijn, indien ook wind turbines worden geplaatst in de polders tussen de 

Kruisweg en Alphen aan den Rijn (ten oosten van de Herenweg). Vooral in de graslanden in het 

zuidoostelijke deel van Polder Vierambacht zijn regelmatig grotere groepen van enkele duizenden 

ganzen, smienten, kieviten en goudplevieren of meeuwen te vinden. Ook broeden hier kleine aantallen 

weidevogelsoorten van de Rode Lijst. Na plaatsing van de turbines zal dit gebied grotendeels 

ongeschikt zijn als foerageer- en broedgebied. 

Twee uitgangspunten zijn belangrijk bij het bepalen van het effect op het verstoringsrisico 

van de altematieven (zie ook bovenstaand kader): 

• Het verstoringseffect is relatief gering, indien het windpark in de directe omgeving van 

de N207 wordt ontwikkeld. 

• Het verstoringseffect is groter, indien ook turbines worden geplaatst in de polders tussen 

de Kruisweg en Alphen aan den Rijn. 

Altematieven A en B, maar ook C liggen relatief dichter bij de N207 dan de andere twee 

altematieven. Het verstoringseffect is bij deze altematieven hierdoor minder groot dan in 

altematief D en E. Echter, altematieven A en B hebben ook wind turbines ten zuiden van de 

kruising, waardoor er hier verstoring optreedt. Dit wordt negatief gewaardeerd. Alle 

altematieven zorgen dus voor een negatief effect op het verstoringsrisico. De verschillen 

tussen de altematieven zijn echter gering; alle altematieven worden daarom negatief 

gewaardeerd. 

Barrlerewerklng 

Op het, ten noordwesten van het geplande windpark gelegen, Braassemermeer komen in het 

winterseizoen regelmatig enkele duizenden ganzen en meeuwen slapen. Het merendeel van het totaal 

aantal vliegbewegingen van deze soortgroepen vindt plaats buiten het locatiegebied. De te verwachten 

barrierewerking van een aan te leggen wind park bij Jacobswoude is dus gering. Het verdient weI de 

voorkeur om de geplande wind turbines in een zo kort mogelijke lijn parallel aan de N207 op te stellen, 

zodat het Braassemermeer vanuit het zuiden voor ganzen en meeuwen makkelijk bereikbaar blijft en 

eenden zo weinig mogelijk hinder ondervinden bij het uitvliegen vanaf het meer naar omliggende 

polders. 
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6.7.1 
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Naarmiite de windturbines in een zo kort mogelijke lijn parallel aan de N207 gelegen zijn, 

zal het effect op barrierewerking geringer zijn. Dit betekent dat de effecten van de 

altematieven Den E groter (negatiever) zijn dan van de altematieven A, B en C. Altematief 

A en B kennen echter een langere lijn dan de andere altematieven, waardoor de 

barrierewerking weer groter is. Altematief C zorgt voor een geringer effect op 

barrierewerking dan de overige altematieven. 

Aanvaringsrisico 

Het aantal vogels dat in het najaar en's winters dagelijks over het locatiegebied vliegt, bestaat, na 

correctie voor toekomstig te verwachten uitwijkgedrag en verstoring, uit enkele honderden ganzen, 

eenden en steltlopers en enkele duizenden meeuwen. De totale vliegintensiteit rondom de locatie 

Jacobswoude komt daarmee in ordegrootte overeen met die waargenomen bij Oosterbierum 

[Winkelman, 1992a]. Hieruit voIgt dat het geschat aantal slachtoffers in de ordegrootte van enkele 

tientallen vogels zalliggen. 

Indien rekening wordt gehouden met soortgroep-specifieke aanvaringskansen, het aanbod vogels en 

het aantal dagen dat deze rond het locatiegebied verblijven, zijn er per turbine circa 25 slachtoffers per 

jaar te verwachten. Indien meeuwen, die merendeels van de tijd voor het donker op de slaapplaats op 

het Braassemermeer arriveert, buiten beschouwing worden gelaten, gaat het slechts om enkele 

slachtoffers per turbine per jaar. Bij plaatsing van tien of meer turbines zal de ordegrootte van het 

mogelijk aantal slachtoffers enkele tientallen zijn. 

De aanvaringskans voor vogels zal voor een windpark in Polder Vierambacht nog worden verminderd 

doordat in alle richtingen voldoende horizonverlichting aanwezig is van Alphen aan den Rijn, 

Woubrugge, Roelofarendsveen en Ter Aar. Ook de aanwezige bomenrij langs de N207 (obstakels) kan 

de kans op aanvaring verminderen. 

Er zijn geen exacte cijfers voor het aanvaringsrisico (aantal slachtoffers). Echter, gezien het 

verschillend aantal turbines in de altematieven kan er weI iets gezegd worden over de 

verhouding tussen de altematieven. Altematieven A, D en E omvatten de meeste turbines; 

verwacht mag worden dat deze twee altematieven voor een groter effect zorgen dan de 

andere altematieven. De verschillen tussen de altematieven zijn echter gering; aIle 

altematieven worden daarom negatief gewaardeerd. 

GELUID 

WETIELIJK KADER 

Voor het aspect geluid bestaat een uitgebreid wettelijk kader, onder meer het Besluit 

voorzieningen en installaties milieubeheer en de Wet milieubeheer. Ten behoeve van de 

realisatie van het project is straks een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer 

noodzakelijk. Het geluid wordt hierbij beoordeeld volgens de "Handreiking industrielawaai 

en vergunningverlening" van 1998. Op grond van deze handreiking geidt voor de woningen 

in de omgeving van de windturbines het referentieniveau van het omgevingsgeluid als 

richtwaarde. Specifiek voor wind turbines geldt dat bij de toetsing rekening wordt gehouden 

met het feit dat het natuurlijke omgevingsgeluid windsnelheidsafhankelijk is. Naarmate de 

windsnelheid hoger is, zal namelijk ook het achtergrondniveau hoger zijn (zie ook paragraaf 

5.7.1). 
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Afbeelding 6.12 

Windnormcurve WNC -40 

conform het Besluit 

voorzien ingen en installaties 

milieubeheer 

6.7.2 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

De grenswaarde voor de nachtperiode is 40 dB (A) of het heersende referentieniveau van 

omgevingsgeluid als dit hoger is, tenzij de gemeenten een eigen geluidsbeleid hebben 

ontwikkeld. Dan kan een afwijkende grenswaarde gelden. Dit is in de gemeenten 

Jacobswoude, Alphen aan den Rijn en Ter Aar (nog) niet het geval. Of schoon de 

"Handreiking industrielawaai en vergunningvedening" hier niet op in gaat, lijkt het redelijk 

om bij hogere windsnelheden ook een verruimde grenswaarde te hanteren conform de 

WNC-40 curve in het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. 

Sinds 1 december 2001 is het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer, 18 oktober 

2001, Stb. 487 van kracht. Dit besluit is van toepassing op windturbines of een windpark met 

een gezamenlijk elekb:isch velmogen kleiner dan 15 MW. De windparken die onder dit 

besluit vallen, hebben geen aparte milieuvergunning meer nodig, maar moe ten voldoen aan 

de algemene voorschriften van het besluit. In dit besluit is de zogenaamde WNC-40 curve 

opgenomen (zie afbeelding 6.12). Deze is gebaseerd op een grenswaarde van 40 dB(A) bij 

lage windsnelheden. Voor windsnelheden van 3 m / s of meer worden hogere 

geluidsniveaus toegestaan, omdat met de windsnelheid ook het natuudijke 

omgevingsgeluid toeneemt (het geluid van de wind om gebouwen en bomen, het ruisen van 

bladeren en dergelijke). 
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Het windenergieproject Jacobswoude omvat een elektrisch vermogen van 15 MW of meer. 

Derhalve is het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer niet op dit windpark van 

toepassing. Echter, de richtlijnen voor het MER adviseren om bij de beoordeling van het 

aspect gelnid aansluiting te zoeken bij deze AMvB. Dit is dan ook gedaan. 

METHODIEK EFFECTBEPALING 

Representatieve bedrijfsomstandigheden 

Bij een windsnelheid van circa 3 m/s komt een turbine in bedrijf. Bij een toenemende 

windsnelheid neemt de geluidsproductie toe, terwijl het referentieniveau ook toeneemt als 

gevolg van het door de wind opgewekte geluid (turbulentie rond obstakels). Hoewel de 

turbine dus niet altijd in werking is, wordt er voor de beoordeling toch van uitgegaan dat 

deze de gehele nacht in bedrijf is. 
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Afbeelding 6.13 

Normcu rve en 

langtijdgemiddelde 
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alternatief 
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Randvoorwaarden bij alternatiefontwikkeling: normstelling 

Bij de alternatiefontwikkeling is als randvoorwaarde gehanteerd dat het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau L A"LT vanwege de turbine ter plaatse van woningen van derden19 de 

waarden van de WNC-40 curve uit bijlage 3 van de AMvB niet mag oversdlrijden (zie 

afbeelding 6,13). De hoogte van deze norm is afhankelijk van de windsnelheid en bedraagt 

41 dB(A) bij lage windsnelheden (3 m/s) , loopt op via 43 dB(A) bij een windsnelheid van 7 

m/s tot 50 dB(A) bij een windsnelheid van 12 m/s. De bovenste Hjn in afbeelding 6.13 geeft 

deze normcurve weer. 
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In het MER worden vijf alternatieven bekeken. De kenmerken en locatie van de turbines in 

deze alternatieven zijn in hoofdstuk 3 beschreven. De geluidsspecificaties van deze turbines 

zijn vermeld in bijlage 3. Bij de vaststelling van de geluidsvermogens is rekening gehouden 

met de ruwheidslengte van het gebied, het varieren van het toerental, het omschakelen van 

de generator en de betreffende ashoogten. Nadere gegevens over de turbines zijn ook 

opgenomen in bijlage 3 van dit MER. 

Maatgevende beoordelingsperiode en windsnelheid 

De norms telling voor de nachtperiode is 10 dB (A) strenger dan voor de dagperiode en 

5 dB(A) strenger dan voor de avondperiode. Dit betekent dat de nachtperiode voor de 

beoordeling maatgevend is. Voor de nachtperiode geldt een grenswaarde van 40 dB(A). 

Deze grenswaarde wi! zeggen dat dit niveau minimaal bereikt en / of gehandhaafd moet 

worden. De effectvergelijking in het kader van het MER is derhalve gebaseerd op de 

geluidsniveaus in de nachtperiode. 

19 Ten aanzien van de wOningen van de deelnemers aan het windenergieproject wordt ervan uitgegaan 

dat deze vanwege de binding niet als geluidgevoelige bestelmning worden beschouwd. Ter plaatse 

van deze woningen wordt plaatselijk weI de WNC -40 overschreden. 
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Verder is voor de effectvergelijking uitgegaan van een windsnelheid van 7 m/s. Uit 

afbeelding 6.13 blijkt dat windsnelheden dichtbij 7 ml s het meest kritisch zijn voor de 

beoordeling van geluid. 

Geluidsniveaus onder specifieke meteorologische condities 
Benedenwinds zijn de momentane geluidsniveaus L; hoger dan de langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus LAr,LT' De geluidsoverdracht is sterk afhankelijk van de windrichting en 

de stabiliteitsklasse. De stabiliteitsklasse wordt voomamelijk bemvloed door het 

temperatuurverloop in de verschillende luchtlagen. Met dit effect is in dit onderzoek 

rekening gehouden door het verdisconteren van de meteocorrectieterm em zoals de 

"Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" (HMRI) voorschrijft. De 

meteocorrectieterm is afhankelijk van bronhoogte, ontvangerhoogte en van de afstand, Voor 

de wind turbines op kortere afstanden (korter dan circa 650 m) is de waarde 0 dB(A) en op 

een afstand van 2 km circa 3,5 dB(A) aangehouden. De waarde neemt toe met de afstand 

maar kan volgens de HMRI nooit meer bedragen dan 5 dB(A). Uit het onderzoek blijkt dat 

ter plaatse van de hoogst belaste woningen de meteocorrectieterm in geen van de gevallen 

meer bedraagt dan 0,7 dB(A). De geluidsniveaus onder meewindcondities zijn zodoende 

niet veel hoger dan bij gemiddelde meteocondities. Bovenwinds kunnen de momentane 

geluidsniveaus aanzienlijk lager zijn dan onder meteogemiddelde omstandigheden. 

De bronsterkte van wind turbines neemt toe met de windsnelheid en de windsnelheid neemt 

toe met de hoogte boven maaiveld. Gebruikelijk is dat de windsnelheid wordt aangegeven 

zoals die optreedt in het vrije veld op een hoogte van 10 m. Op geringe hoogte wordt de 

windsnelheid afgeremd door obstakels zoals gebouwen en beplanting. De mate van 

afremming wordt bepaald door de zogenaamde ruwheidslengte Zo van het terrein. Met de 

structureel hogere windsnelheid op ashoogte is in dit onderzoek bij de bepaling van de 

bronsterkten rekening gehouden op basis van een ruwheidslengte van het terrein van Zo = 

0,1 m en de gegeven ashoogten. 

Onder specifieke omstandigheden is de toename van de windsnelheid met de hoogte 

aanzienlijk sterker dan onder gemiddelde meteocondities. Dit effect doet zich sterk voor in 

de nachtperiode bij een stabiele atmosfeer. Onder dergelijke bijzondere omstandigheden 

zorgt de verhoogde windsnelheid op ashoogte voor een verhoogde bronsterkte van de 

wind turbine, terwijl op leefhoogte de windsnelheid laag is wat gepaard gaat met een laag 

niveau van het omgevingsgeluid. De Wetenschapswinkel Natuurkunde van de 

Rijksuniversiteit Groningen heeft hierover gepubliceerd in het rapport "Hoge molens 

vangen veel wind" (2002). In dit rapport wordt gesteld dat met dergelijke meteorologische 

omstandigheden in de norms telling te weinig rekening wordt gehouden. In een in opdracht 

van de windenergiebranche opgestelde second opinion van het bureau LBP (25 januari 2003) 

wordt dit ontkend. De momentane geluidsniveaus tijdens deze bijzondere meteorologische 

omstandigheden kunnen echter weI aanzienlijk hoger zijn dan de berekende 

langtijdgerniddelde beoordelingsniveaus. Een kwantificering van deze verhoging en de 

invloed van dit effect op het langtijdgerniddelde beoordelingsniveau is onbekend. Hier is 

sprake van een leemte in kennis. 
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Optimalisatie alternatieven 

Om te bereiken dat de optredende geluidsniveaus van aUe alternatieven ter plaatse van 

woningen van derden voldoen aan de WNC-40 curve en de altematieven daarmee voldoen 

aan de geluidsnorm, zijn preventieve maatregelen getroffen in de altematieven B en E. 

In altematief B zijn vier van de negen V80-turbines in de nachtperiode ingesteld op "101 dB" 

en is bovendien voor twee turbines de bedrijfsduur in de nachtperiode beperkt tot maximaal 

vijf van de acht uur. Zonder deze beperking zou bij de hogere windsnelheden het 

geluidsniveau bij de hoogst belaste woning van derden circa 4 dB(A) hoger uitvaUen. Er is 

hier dus preventief uitgegaan van mitigerende maatregelen. Ook in altematief E is dit 

gedaan. In dat altematief zijn twee van de vijftien V80-turbines in de nacht ingesteld op een 

verlaagde bronsterkte (101 en 103 dB). Zonder deze beperking is bij hogere windsnelheden 

het geluidsniveau bij de hoogst belaste woning van derden circa 1 dB(A) hoger. Deze 

maatregelen gaan gepaard met enige opbrengstderving. 

De grenswaarde, de windnormcurve WNC-40 (zie afbeelding 6.15), wordt ter plaatse van 

woningen van derden niet overschreden, omdat dit als randvoorwaarde is gehanteerd. Ter 

plaatse van woningen van deelnemers in het windenergieproject Jacobswoude ("eigen 

woningenJl
) wordt deze plaatselijk weI overschreden. De woningen van de deelnemers in 

het project zijn (apart) meegenomen in de teUingen zoals vermeld in tabe16.14. 

Beoordeling van de geluidseffecten 

Zoals hierboven vermeld voldoen aUe altematieven aan de geluidsnorm. Om de 

alternatieven toch onderling te kunnen vergelijken, is gekeken naar het volgende 

beoordelingscriterium: 

• Aantal woningen waar geluidsbelasting toeneemt met meer dan 3 dB(A). 

Per alternatief is het aantal woningen bepaald waarvan de langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus op een beoordelingshoogte van 5 meter met meer dan 3 dB(A) 

toeneemt. Bij een toename van meer dan 3 dB(A) wordt voor de woningen de 

locatiespecifieke windnormcurve (zie afbeelding 6.13), de streefwaarde20 conform de 

"Randreiking industrielawaai en vergunningverlening", overschreden. Dit aantal is ook 

voor de referentiesituatie ofwel de autonome ontwikkeling bepaald. In tabel 6.14 is de 

toename van het aantal woningen per altematief ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling beschreven. Ret gaat hier om woningen van derden en om woningen van 

initiatiefnemers. Om inzichtelijk te maken hoeveel woningen van initiatiefnemers het betreft 

is dit aantal tussen haakjes aangegeven. 

Op de kaarten 3 tim 7 op de volgende pagina's zijn de geluidscontouren21 voor de 

altematieven voor de nachtperiode weergegeven. Ret betreft hier de cumulatie van het 

geluid van het windpark met het referentieniveau door het wegverkeer (equivalent 

geluidsniveau minus 10 dB(A)) en met het natuurlijke omgevingsgeluid bij een 

windsnelheid van 7 ml s. Aanvullend op de gebruikelijke 40, 45 en 50 dB(A) 

geluidscontouren, is ook de 41 dB(A) contour weergegeven. Op de kaarten zijn tevens de 

rekenpunten (woningert) in het studiegebied aangegeven (zie legenda). 

20 De streefwaarde komt overeen met het locatiespecifieke referentieniveau van het omgevingsgeluid. 

21 De geluidscontouren zijn berekend op een beoordelingshoogte van 5 meter. De contouren zijn 

representatief voor de situatie ter plaatse van woningen. In open vlaktes zal door afwezigheid van 

objecten het natuurlijke omgevingsgeluid lager zijn. 
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Kaart 31 

MER Windenergieproject Jacobswoude 
Geluidscontouren variant A 
Bij een windsnelheid van 7 m/s 
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MER Windenergieproject Jacobswoude 
Geluidscontouren Variant B 
Bij een windsnelheid van 7 m/s 
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MER Windenergieproject Jacobswoude 
Geluidscontouren Variant C 
Bij een windsnelheid van 7 m/s 
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MER Windenergieproject Jacobswoude 
Geluidscontouren Variant D 
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MER Windenergieproject Jacobswoude 
Geluidscontouren Variant E 
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Tabe16.14 

Te verwachten effecten op het 

aspect geluid22 

In de onderstaande effecten tabel zijn de te verwachten effecten voor het aspect geluid 

weergegeven. 

Criterium Alternatief 

ABC D E 

Aantal woningen waar geluidsbelastlng 

met meer dan 3 dB(A) toeneemt*: 

· 3-6 dB(A) · +3 (2) · +42 (3) · +6 (2) · +26 (4) • +220 (6) 

· 6"9 dB(A) • +2 (1) · +2 (1) · 0 · +2 (1) · +1 (1) 

· 9"12 dB(A) · 0 · 0 · 0 · 0 · +1 (1) 

· > 12 dB(A) • 0 · 0 · 0 · 0 · 0 

* De genoemde aantallen bij de alternatieven geven de toename weer ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling weer. Tussen haakjes staat het aantal woningen van initiatiefnemers vermeld. Bij alternatief A 

betreft het b\jvoorbeeld een toename van 3 woningen ten opzichte van de referentiesituatie waar de 

gelu\dsbelasting tussen de 3 en 6 dB(A) toeneemt. 2 van deze 3 woningen zijn woningen van de 

initiatiefnemers. 

Toename aantal woningen waar de geluldsbelasting toeneemt meer dan 3 dB(A} 

Kaart 3laat de geluidsbelasting van altematief A zien. Ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling (zie kaart 2 in hoofdstuk 5) liggen aUe contouren verder van de weg. 

Altematief A leidt tot een toename van het aantal woningen met een geluidsbelasting groter 

dan 41 dB(A). Ret gaat om een toename van 21 woningen ten opzichte van de referentie. Bij 

vijf woningen verandert de geluidsbelasting met meer dan 3 dB (A). Hiervan zijn drie 

woningen van de initiatiefnemers. 

Ook in altematief B komen de geluidscontouren verder van de wegen te liggen (zie kaart 4). 

Ret geluidbelast gebied in dit altematief is groter dan in altematief A (vergelijking kaart 3 

en 4). Dit heeft tot gevolg dat 228 woningen meer met een geluidsbelasting kennen hoger 

dan 41 dB(A) in vergelijking met de referentie. Bij 44 woningen gaat het om een toename 

van de geluidsbelasting van meer dan 3 dB(A). Riervan zijn vier woningen van de 

initiatiefnemers. 

De geluidscontouren in altematief C zijn weergegeven op kaart 5. Ret geluidbelast gebied in 

dit altematief is minder groot dan in altematief B. Ten opzichte van de referentie zijn er 

74 woningen meer met een geluidsbelasting hoger dan 41 dB(A). Ret aantal woningen waar 

de geluidsbelasting met meer dan 3 dB(A) toeneemt bedraagt 6. Twee woningen hiervan 

zijn woningen van initiatiefnemers. Samen met altematief A scoort altematief C het meest 

gunstig. 

Altematief D en E liggen in het noordoosten van de polder Vierambacht. Dit betekent dat de 

geluidscontouren verder over Rijnsaterwoude komen te liggen (zie kaart 6 en 7). In 

altematief D leidt dit tot een toename van het aantal woningen met een geluidsbelasting van 

meer dan 41 dB(A) van 163 woningen. Bij 28 woningen is sprake van een toename van de 

geluidsbelasting met meer dan 3 dB(A). Hiervan behoren vijf woningen toe aan 

initiatiefnemers. Altematief E heeft minder maar grotere turbines dan altematief D. Deze 

grotere turbines hebben een hogere bronsterkte dan de turbines in altematief D. Rierdoor 

zorgt dit altematief dan ook voor het grootste oppervlak geluidbelast gebied. Altematief E 

zorgt voor een toename van 250 woningen met een geluidsbelasting van meer dan 41 dB(A). 

22 In de tellingen is aangenomen dat ieder object met een huisnummer een woning betreft. 
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Bij 222 woningen is spro.ke van een toename van de geluidsbelasting met meer dan 3 dB(A), 

waaronder acht woningen van initiatiefnemers. 

=6..,..S<--_______ Y.E!!..JG..IiElP. 

6.8.1 METHODIEK EFFECTBEPALING 

Windturbines met een rotoroppervlak van meer dan 40 m2 dienen te voldoen aan de IEe 
61400, respectievelijk de NVN 11400-0, voordat zij geplaatst mogen worden in Nederland. 

Wanneer turbines aan dit document voldoen, zijn zij ontworpen voor een levensduur van 

tenminste 20 jaar. Tevens voldoen zij aan de eisen die worden gesteld aan de materialen 

voor wat betreft vermoeiing, vocht inwerking, corrosie, verbindingstechnieken et cetera om 

deze levensduur te waarborgen. [NOVEM, juli 2002]. 

De grootste veiligheidsrisico's bij turbines hebben betrekking op bladbreuk en in mindere 

mate op ijsafwerping en mastbreuk. 50ms worden risicoanalyses uitgevoerd om trefkansen 

voor personen of kwetsbare objecten (zoals woningen) en activiteiten te bepalen. [Beurskens 

& Van Kuik,2001]. Daamaast kunnen risicoanalyses worden uitgevoerd met het oog op 

vervoer, indien wind turbines langs wegen worden geplaatst. 

Gezien de ligging van het windenergieproject (er zijn woningen in de nabije omgeving en de 

windturbines worden langs de N207 geplaatst) vindt de effectbepaling in dit MER plaats 

aan de hand van drie beoordelingscriteria: 

• Plaatsgebonden risico. 

• Groepsrisico. 

• (Personen)vervoer. 

De effecten op veiligheid worden in dit MER kwalitatief bepaald. Een uitgebreid 

veiligheidsonderzoek (een zogenaamde risicoanalyse) vindt in dit MER niet plaats. 

Plaatsgebonden risico 
Ret plaatsgebonden risico of individueel risico (PR) geeft per locatie de kans per jaar aan dat 

een persoon op die plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met bijvoorbeeld 

een afgeworpen rotorblad. De gehanteerde norm voor woningen en andere kwetsbare 

objecten is in nieuwe situaties een op de miljoen per jaar (10'" per jaar). Voor bestaande 

situaties wordt een soepelere norm gehanteerd van een op de honderdduizend per jaar (10-5 

per jaar). In een risicoanalyse dient te worden nagegaan of aIle kwetsbare objecten23 zich 

buiten de 10'" PR-contouren bevinden en een aantal beperkt kwetsbare objecten24 zich buiten 

de 10-5 PR-contour bevinden. [NOVEM, juli 2002]. Ret windenergieproject Jacobswoude kan 

worden aangeduid als nieuwe situatie. 

23 K wetsbare objecten: hierbij moet worden gedacht aan onder meer woningen, woonwagens, scholen, 

ziekenhuizen. De volledige lijst kwetsbare objecten is opgenomen in de concept AmvB 'Besluit 

Kwaliteitseisen Veiligheid Inrichtingen Milieubeheer, ook weI Categorie 1 objecten genaamd. 

[NOVEM, juli 2002) 

.. Beperkt kwetsbare objecten: hierbij moet worden gedacht aan onder meer hotels, sport- en 

recreatieterreinen, winkels. De volledige Iijst beperkt kwetsbare objecten is opgenomen in de concept 

AmvB 'Besluit Kwaliteitseisen Veiligheid Inrichtingen Milieubeheer', ook weI Categorie 2 objecten 

genoemd. [NOVEM, juli 2002) 
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De volgende richtlijnen voor de 10.5 en 10-6 contouren zijn berekend [NOVEM, juli 2002]: 

Bij de alternatiefontwikkeling is reeds aangegeven dat rninimaal een afstand van 4x de 

ashoogte tot aan woonbebouwing van derden is aangehouden. Voor de alternatieven met 

een 750 kW-turbine betekent dit dus minimaal240 meter, voor de alternatieven met een 

2000 kW-turbine 400 meter. Woonbebouwing van derden binnen de PR-contouren komt dan 

ook niet v~~r. Overschrijding van de norm vindt in geen van de alternatieven plaats (aBe 

alternatieven scoren neutraal of wel'geen effect'). Dit criterium is daarmee niet 

onderscheidend. 

Groepsrisico (GR) 

Ret groepsrisico kan omschreven worden als de kans per jaar dat op een bepaalde locatie 

een groep van 10, 100 of 1000 personen overlijdt ten gevolge van een ongeval met een 

windturbine. Ret gaat dus om het aantal mogelijke slachtoffers wanneer zich een ongeval 

voordoet. De volgende normen voor inrichtingen gelden voor GR: voor groep van 10 of 

meer personen moet de kans op overlijden kleiner zijn dan een keer per 100.000 jaar (10"per 

jaar), bij meer dan 100 personen een keer per 10 miljoen jaar (l0·7per jaar) en bij meer dan 

1000 personen een keer per een miljard jaar (10-9 per jaar). In een risicoanalyse dient te 

worden nagegaan of het verwacht aantal slachtoffers per jaar per incident benende de norm 

voor het GR blijft. [NOVEM, juli 2002]. 

Voor de polder Vierambacht mag worden verwacht dat er ten aanzien van het groepsrisico 

geen normen worden overschreden. 

(Personen)vervoer 

Bij het effect op vervoer kan onderscheid worden gemaakt tussen personenvervoer en 

vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor de N207 geldt dat deze niet is aangewezen als 

transportroute voor gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de 

risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen in het algemeen verwaarloosbaar klein 

zijn, wanneer wind turbines volgens de beleidsregef5 van Rijkswaterstaat worden geplaatst 

[NOVEM, juli 2002]. Gezien de afstand die is aangehouden tot de N207 (minimaal50 meter) 

voldoen aBe alternatieven aan deze beleidsregel. De mogelijke risico's van transport van 

gevaarlijke stoffen zijn dan ook in aile alternatieven verwaarloosbaar. 

Voor de risico's van personenvervoer geldt dat wegen niet worden aangeduid als kwetsbare 

ofbeperkt kwetsbare objecten. Daarnaast geldt dat voor provinciale en gemeentelijke wegen 

geen beleidsregel van toepassing is. Daarnaast geldt voor provinciale of gemeentelijke 

wegen dat er geen externe veiligheidsnormen van toepassing zijn. 

2.5 De beleidsregel voor plaatsing van wind turbines in, op of over rijkswaterstaatswerken [ministerie 

verkeer en waterstaatl geeft aan de plaatsing van windturbines langs rijkswegen toegestaan is bij een 

afstand van tenminste 30 meter uit de rand van de verharding of bij een rotordiameter groter dan 60 

meter, tenminste een halve diameter. Bij de alternatieven voor dit windenergieproject is uitgegaan 

van een plaatsing van minimaa140 meter uit de rand van de verharding. De minimale rotordiameter 

bedraagt 48 meter (bij een 750 kW-turbine) en de maximale rotordiameter 80 meter (bij een 2000 kW

turbine). De alternatieven voldoen daarmee aan de beleidsrichtlijn. 
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Voor rijkswegen geldt dat hiervool' Ut! beleidsregel van rijkswaterstaat van toepassing is. 

[NOVEM, juli 2002]. De beleidsregel geeft aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat de 

risico's op verkeersveiligheid verwaarloosbaar zijn. Onderzoeksresultaten hebben geleid tot 

de voorkeursafstand van 30-meter vanaf de rand van de verharding. Wanneer de plaatsing 

voldoet aan de beleidsregel, kan een kwantitatieve risicoanalyse worden gemaakt. Bij de 

beoordeling van de risico's van een windenergieproject langs provinciale of gemeentelijke 

wegen kan ook van deze beleidsregel gebruik worden gemaakt. 

Omdat de inrichting van de altematieven voldoet aan de beleidsregel, zijn de risico's voor 

vervoer verwaarloosbaar. Alle altematieven scoren dan ook neutraal. 

.6.,.9._ ............. ____ ..... __ "" __ ... __ ..... ,, HINDER 

p .... 9 .. J ... _ .... _""._ ...... __ ._ ALGEMEEN 

Twee soorten hinder 
Wind turbines kunnen hinder veroorzaken door reflectie en slagschaduw. Hinder door 

reflectie wordt veroorzaakt, doordat de rotorbladen het zonlicht reflecteren, waardoor 

lichtschitteringen over grote afstand zichtbaar zijn. Door de rotorbladen met een niet

reflecterende laag (anti-reflectiecoating) af te werken, wordt dit voorkomen. Deze 

maatregelen zullen bij de wind turbines in alle altematieven worden toegepast (zie ook 

paragraaf 3.2). Schittering of reflectie treedt dan ook in geen van de altematieven op. 

Hinder door slagschaduw wordt veroorzaakt door draaiende rotorbladen. Het onderbreken 

van direct zonlicht door (draaiende) rotorbladen kan in en om woningen als hinderlijk 

worden ervaren. Men spreekt dan over slagschaduw. In dit MER wordt bij het aspect hinder 

alleen gekeken naar slagschaduw. 

Normstelling voor slagschaduw 
Schaduweffecten van een draaiende wind turbine kunnen hinder veroorzaken bij mensen. 

De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de 

mate van hinder die ondervonden kan worden. Bekend is dat flikkerfrequenties tussen 2,5 

en 14 Hz als erg storend worden ervaren en schadelijk kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld 

leiden tot epileptische aanvallen bij mensen die hiervoor gevoelig zijn. De huidige turbines, 

dus ook de turbines in de altematieven, hebben een frequentie rond de 1,0 HZ. Een groter 

verschil tussen licht en donker (meer contrast) wordt als hinderlijker ervaren. Verder speelt 

de blootstellingsduur een grote rol bij de beleving. 

In de AMvB is in bijlage 1 onder 5.1.4 voorgeschreven dat een turbine voorzien moet zijn 

van een automatische stilstandsvoorziening die de wind turbine afschakelt indien 

slagschaduw optreedt voor zover de afstand tussen de turbine en de woning minder 

bedraagt dan twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar 

gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden26
• Dit betekent voor dit project: 

• Bij de beoordeling worden aIleen woningen van derden betrokken. 

• De eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf maal de 

rotordiameter wordt verwaarloosd. 

• Bij een windpark worden de schaduwuren en schaduwdagen van afzonderlijke turbines 

opgeteld voor zover de schaduwen elkaar met overlappen. 

26 Voor de letterlijke tekst wordt verwezen naar het besluit. 
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• Het gemiddelde aantal schaduwdagen is het gemiddelde van het potentieel aantal 

hinderdagen (extreem maximum) en het theoretische aantal dagen per jaar waarop de 

schaduwduur, gecorrigeerd voor zonneschijn en wind, zich kan concentreren (extreem 

minimum). 

• De schaduwduur per dag is gelijk aan de verwachte schaduwduur per jaar gedeeld door 

het gemiddeld aantal schaduwdagen. 

• Er is geen stilstandsvoorziening nodig als de gemiddelde duur van hinderlijke schaduw 

minder is dan 5:40 uur per jaar. 

METHODIEK EFFECTBEPALING 

Er wordt bij het aspect hinder gekeken naar twee criteria: 

• Aantal gehinderde woningen. 

• Maximale duur van de hinder. 

Aantal gehinderde wonlngen 

Om de mate van het optreden van slagschaduw te bepalen, is van het plangebied een 

driedimensionaal rekenmodel opgesteld. Met dit model zijn de horizontale en verticale 

zichthoeken vanaf de beschouwde gevels naar de turbinerotoren berekend. In de omgeving 

van de alternatieven staan woningen waar mogelijk slagschaduw kan optreden. Uit 

praktische overwegingen is een selectie gemaakt van woningen die representatief zijn voor 

de beoordeling. 

Deze selectie is gebaseerd op: 

• De afstand tussen turbine en woning moet kleiner zijn dan twaalf maal de rotordiameter. 

• Vanuit de woning gezien moet de top van de rotor zichtbaar zijn onder een verticale 

zichthoek van meer dan vijf graden. 

• Vanuit de woning gezien moet de turbine niet noordelijk staan waar de zon nooit komt. 

• Ais de turbine vanuit de woning gezien in het zuiden staat, moet de verticale hoek van 

de rotortop hoger zijn dan de zonnestand in de winter. 

Met behulp van het rekenmodel is nagegaan bij hoeveel woningen de kans bestaat op het 

optreden van slagschaduwhinder. 

Maximale hinderduur 

Uit het onderzoek blijkt dat er kans is op slagschaduwhinder bij woningen. Voor elk 

altematief is bij de meest gehinderde woning een nadere analyse gemaakt van de maximale 

hinderduur voor die woning met behulp van het opgestelde driedimensionaal rekenmodel. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de analyses wordt verwezen naar het I Akoestisch 

onderzoek en onderzoek naar mogelijke slagschaduwhinder door een op te richten 

windpark in de polder Vierambacht nabij de N207 in de gemeente Jacobswoude (ZH)' 

uitgevoerd door Van Grinsven Advies ten behoeve van dit MER. 
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Te verwachten effecten op het 

aspect hinder 
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In de onderstaande effecttabel zijn de te verwachten effecten op het aspect hinder 

weergegeven. Per beoordelingscriterium is een toelichting op deze effecten gegeven. 

Beoordelingscriterium Alternatief 

A B C D 

Aantal gehinderde woningen 3 7 5 2 

Maximale duur van de hinder in 33,S 19,75 6,5 3,25 

uren per j aar 

Aantal gehinderde woningen 

E 

7 

9 

Alternatief B en E leiden tot het grootste aantal gehinderde woningen, namelijk 7 stuks. 

Alternatief D zorgt voor slagschaduwhinder op 2 woningen. Alternatief A en C zorgen voor 

slagschaduwhinder op respectievelijk drie en vijf woningen. 

Maximale duur van de hinder 

In alternatief A bedraagt de rnaxirnale hinderduur voor een woning rnaxirnaa133,5 uur per 

jaar. Dit alternatief scoort op dit punt het slechtste. Alternatief D leidt tot de geringste 

hinderduur, circa 3,25 uur per jaar. In altematief B is sprake van een rnaxirnale hinderduur 

van 19,75 uur per jaar; in alternatief C 6,5 uur per jaar en in altematief Evan 9 uur per jaar. 

Volledige zonbedekking door een rotorblad treedt nergens op waardoor de 

lichtintensiteitverschillen beperkt zijn. Zeer hinderlijke frequenties van lichtwisselingen 

kornen ruet voor. 
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HOOFDSTUK 

Beleidskader en te 
nemen besluiten 

ALGEMEEN 

Dit hoofdstuk geeft aan op welke wijze de resultaten van het MER worden meegenomen in 

de besluitvormingsprocedure(s) over het windenergieproject Jacobswoude. In dit verband 

worden reeds eerder genomen besluiten beschreven die richtinggevend kunnen zijn dan weI 

randvoorwaarden of beperkingen kunnen opleveren voor nog te nemen besluiten. In relatie 

tot de besluitvorming zal in het MER informatie worden verstrekt over: 

• Beleidskader (paragraaf 7.2). 

• Betrokkenen (paragraaf 7.3). 

• Besluitvormingsprocedure (paragraaf 7.4). 

BELEIDSKADER 

Per beleidsniveau (rijk, provincie en gemeente) wordt in deze paragraaf een overzicht 

gegeven van de relevante beleidsplannen. Eerst komen de plannen op het gebied van 

energie aan de orde en vervolgens op het gebied van ruimtelijke ordening en natuur en 

milieu. Voor een deel zijn deze plannen ook in deel A toegelicht, maar voor de volledigheid 

is hier een totaaloverzicht opgenomen. Aan het einde van de paragraaf wordt een overzicht 

gegeven van de overige wet- en regelgeving. 

Nota energiebesparing, 1990 

In de Nota energiebesparing geeft de regering voor windenergie aan dat zij streeft naar een 

opgesteld vermogen van 1000 MW in het jaar 2000. De verwachting is dat een vermogen van 

100-150 MW in 1991/1992 is opgesteld. Voor het bereiken van de doelstelling in 2000 dient 

in de jaren na 1992 jaarlijks een aanzienlijk vermogen te worden geplaatst. Naar het huidig 

inzieht komt voor de periode na 2000 een uitbreiding van het vermogen van 2000 MW in 

2010 in zieht. Hiervan kan circa 1800 MW op het land worden geplaatst en circa 200 MW op 

zee. Voor de plaatsingsproblematiek hebben de Ministeries van EZ en VROM de betrokken 

provincies uitgenodigd om te bezien welke locaties geschikt zijn voor de plaatsing van 

wind turbines en hoe een redelijke verdeling van de 1000 MW vermogen tot stand kan 

komen. 
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Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, 1994 

Het tweede structuurschema haalt de bestuursovereenkomst uit 1991 aan: het scheppen van 

noodzakelijke voorwaarden voor de realisatie van 1000 MW windvermogen in 2000, een 

anticiperend plaatsingsbeleid van provincies en nader beoordelen van de voorlopige 

locaties. Verwacht wordt dat het vigerende beleid gericht op plaatsing van kleinschalige 

projecten voorlopig soelaas biedt. Op termijn zullen nieuwe keuzes gemaakt moeten 

worden. 

Derde Energienota, 199511996 

Doel van het beleid in deze nota is te komen tot een verbetering van de energie-efficiency 

met een derde in de komende 25 jaar en een aandeel van duurzame bronnen in het 

energieverbruik van 10% in 2020. 

Elektriciteitsplan 1995-2004, 1994 

Het elektriciteitsplan gaat voor 2004 uit van een totale elektriciteitsvraag van circa 100 TWh. 

De productiesector dekt hiervan 78 TWh uit eigen middelen. Dit betekent een benodigd 

vermogen van 15.700 MW in 2004. 

Actieprogramma 'Duurzame Energie in opmars' 1997-2000 

Het Actieprogramma geeft de inspanningen aan die in de periode 1997-2000 verricht 

moeten worden om de doelstelling uit de derde energienota te realiseren. Voor windenergie 

richten deze inspanningen zich op het oplossen van het plaatsingsknelpunt door 

bevordering van de regionale optimaHsatie van ruimte, bevordering van gecombineerd 

ruimtegebruik, vaststellen van een gezamenlijk standpunt over megalocaties in het 

Structuurschema Elektriciteitsvoorziening en het verlengen van de Bestuursovereenkomst 

Plaatsingsproblematiek Windenergie. 

Energiebesparingsnota,1998 

Twee jaar na de Derde Energienota was er aanleiding de Nederlandse beleidsinzet voor 

energiebesparing te heroverwegen. Deze Energiebesparingsnota vormt daartoe de aanzet. 

In deze nota is verkend welke mogelijkheden resteren binnen bepaalde kostengrenzen om 

op het gebruik van fossiele energie te besparen. Het is zaak de toename van het 

energiegebruik, die het gevolg zou zijn van economische groei, zoveel als mogelijk is te 

verminderen. Zoals in de Nota Milieu en Economie is aangegeven streeft het kabinet naar 

een absolute ontkoppeling van milieudruk en economische groei. In een dergelijke 

duurzame economische ontwikkeling past een vermindering van de inzet van fossiele 

brandstoffen. Anders dan in de Derde Energienota, is in deze Energiebesparingsnota 2010 

als richtjaar genomen. 

Actieprogramma energiebesparing 1999-2002 

In het actieprogramma Energiebesparing beschrijft het Kabinet welke bijdrage aan 

energiebesparing in de periode 1999-2002 wordt verwacht van verschillende 

maatschappelijke sectoren en doelgroepen. am de energie-efficiency te verbeteren zet de 

overheid generieke instrumenten in, met name financiiHe stimulering van investeringen in 

energiebesparing. En er zijn convenanten afgesloten met het bedrijfsleven over het 

verbeteren van de energie-efficiency. Het verbeteren van de energie-efficiency is in het 

actieprogramma langs drie wegen uitgewerkt: een doelgerichte benadering van 

eindgebruikers, een heldere verdeling van verantwoordelijkheden binnen de rijksoverheid 

en een belangrijke rol van intermediaire organisaties. 
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Elektrlciteitswet,1998 

Centraal element in de wet is dat, met erkenning van het nutskarakter van de 

elektriciteitsvoorziening, belangrijke marktprikkels werden gemtroduceerd in de sector. 

Basis voor dit laatste was de scheiding tussen productie en distributie. Dit had als doel het 

realiseren van meer marktwerking en een efficientere bedrijfsvoering. 

De ingevoerde marktprikkels bestonden enerzijds uit de mogelijkheden voor de centrale 

productie van elektriciteit, anderzijds uit het openen van de mogelijkheden tot ''horizontaal 

winkelen" in binnen- en buitenland en het transportrecht. 

Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie, 1991 

In de BLOW 1991 is vastgelegd volgens welke verdeling van de nationale taakstelling de 

provincies ruimte zullen aanwijzen die leidt tot feitelijke realisering van deze taakstelling. 

De landelijke doelstelling is om voor 2000 een vermogen van 1000 MW aan windenergie te 

installeren. 

Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Wlndenergie (BLOW), 2001 

Vijf ministeries, het samenwerkingsverband interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in juli 2001 een convenant ondertekend waarin per 

provincie een windenergietaakstelling is vastgelegd. Uiterlijk in 2010 moet dit leiden tot 

1500 MW geplaatst vermogen. Voor de provincie Zuid-Holland betekent dit dat in 2010 

totaal205 MW aan windenergievermogen gemstalleerd dient te zijn. Dit is inclusief het 

vermogen dat reeds is opgesteld. 

Vijfde nota Ruimtelijke Ordening, 2001 (deel 3: kabinetsbesluit) 

In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001) geeft het rijk als doel aan in 2020 een totaal 

opwekkingsvermogen van windenergie van 7500 MW te bereiken. Hiervan zal tenminste 

1500 MW reeds in 2010 op het land zijn geplaatst. In de bestuursovereenkomst Landelijke 

Ontwikkeling Windenergie (2001) is met de provincies afgesproken wat hun aandeel in de 

realisatie van dit vermogen is. De Vijfde Nota geeft aan dat de provincies uitgaan van een 

plaatsingsstrategie met grootschalige dan weI kleinschalige bundeling van wind turbines, 

afgestemd op het landschapstype en de mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en 

bedrijventerreinen. Bij de keuze van plaatsingsgebieden nemen provincies de volgende 

criteria in acht: 

• in eerste instantie plaatsing op en nabij bedrijventerreinen, en nabij autowegen; 

vaarwegen, spoorwegen en zo mogelijk hoofdwaterkeringen; 

• in tweede instantie in grootschalige open landschappen, bij voorkeur aan de rand, 

waarbij het effect van visuele omheining wordt vermeden. 

Structuurschema Groene Ruimte 2, 2001 (pkb, dee I 1 is vastgesteld 21-12-2001) 

In het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR2) staat hoe het kabinet het landelijk gebied 

wil behouden, herstellen en ontwikkelen. Daarbij wordt vooruitgekeken tot het jaar 2018. De 

belangrijkste doelstelling van SGR2 is de groene ruimte zodanig te beschermen, 

ontwikkelen en vernieuwen dat er optimaal in kan worden geleefd en gewerkt. De nota is 

opgesteld in overleg met maatschappelijke organisaties en andere overheden. Daarbij is 

uitgegaan van bestaand beleid: het schema bouwt voort op het vorige SGR, op de Vijfde 

nota over de Ruimtelijke Ordening en andere recente rijksnota's voor landbouw en 

natuurbehoud. SGR2 voegt voor de periode na 2010 een aantal nieuwe ambities toe aan al 

bestaande. Afhankelijk van de beschikbaarheid van extra financien kan al eerder met de 

realisatie van deze ambities worden begonnen. 
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De gemeente Jacobswoude in de polder Vierambacht ligL in heL Gru~n~ Hart wat de status 

van Nationaallandschap heeft. De ruimtelijke doelstellingen voor de Nationale 

landschappen zijn: 

• Versterking van de identiteit van de landschappen door ontwikkeling structuurdragers. 

• Behoud en versterking van cultuurhistorische en ecologische waarden. 

• Versterking van de visuele samenhang tussen bebouwing en orngeving. 

• Handhaven van openheid langs infrastructuur. 

• Landschappelijk passende en beheerste ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve 

sector. 

De kwaliteitsverbetering geldt voor het geheel van steden, dorpen, landschap, natuur, 

water, recreatie, landbouw en cultuurhistorie en wordt bepaald door de specifieke 

gebiedseigen kenmerken van het Nationaallandschap. 

In de Nationale landschappen mag in beginsel maar zeer beperkte uitbreiding van het 

stedelijk ruimtebeslag en het bebouwd oppervlak plaatsvinden. 

Het Groene Hart is omgeven door de stedenring van de Deltametropool. In het bijzonder is 

aandacht nodig voor: 

• Behoud en versterking van karakteristieke openheid. 

• Behoud en versterking van karakteristieke landschapspatronen, zoals verkaveling, 

beplantingselementen, lintbebouwing en waterlopen. 

• Behoud van cultuurhistorische waarden, zoals boerderijen, molens, Stelling van 

Amsterdam. 

• Tegengaan van bodemdaling in de veenweidegebieden door vematting en een 

zorgvuldig agrarisch beheer. 

• Realisering van belangrijke ecologische verbindingen, zoals de Natte As en de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. 

• Verbetering van de openbare toegankelijkheid voor extensieve vormen van recreatie. 

Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur, 2000 
Met de nota 'Natuur voor mens en, mensen voor natuur' (Nota natuur, bos en landschap in 

de 21e eeuw) wordt de aanpak van het natuurbeleid voor de kornende tien jaar geschetst. 

Het kabinet doet dit vanuit het besef dat natuur en landschap een essentiiHe bijdrage leveren 

aan een leefbare en duurzame samenleving. De nota biedt tevens het kader voor behoud en 

duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal van sectoren (onder meer landbouw, visserij, 

toerisme, water). Deze integratie draagt bij aan een meer samenhangend natuurbeleid. 

Voor de haven is met name van belang dat NBL21 aangeeft dat investeringen in nieuwe 

bedrijfsterreinen, woongebieden en andere voorzieningen hand in hand moeten gaan met 

verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en investeren in de natuur. 

Nationaal Milieubeleidsplan 4, 2001 
Het NMP4legt het beleid neer ten aanzien van duurzame (hernieuwde) energie: winning, 

transport en gebruik van energie op een manier die wereldwijd betrouwbaar, veilig, 

betaalbaar, emissiearm en efficient is. Om dit te kunnen bereiken zijn drie sporen uitgezet: 

1. De inzet van hernieuwde energiebronnen als zon, wind en biomassa. 

2. Het verlagen van het energiegebruik per activiteit door efficiencyverbetering; en 

3. Het gebruik van geavanceerde energietechnologh~. 

Hierbij is een emissiedoelstelling gesteld van een 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 

1990. Ten aanzien van hernieuwde bronnen wordt hierbij, boven op de bestaande 

doelstelling van 10% energie uit hernieuwde bronnen, extra ingezet op zon-pv, windenergie 

op zee en op de import van biomassa. 
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Het NMP4 geeft aan dat voor wind turbines een redelijk economisch perspectief aanwezig is. 

WeI moet hiervoor een goed locatiebeleid moeten worden gevoerd om voldoende energie te 

realiseren. De Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (2001) moet 

hiervoor een oplossing bieden, zodat de landelijke doelstelling van 1500 MW windenergie in 

2010 op land wordt gerealiseerd. 

Provinciaal beleid 

Streekplan Zuid-Holland Oost, 1995 

In het Streekplan Zuid-Holland Oost (1995) zijn in het streekplangebied twee locaties 

geselecteerd die in principe geschikt zijn voor het opstellen van windenergievermogen. Bij 

deze selectie is rekening gehouden met: 

• Het windaanbod ter plaatse. 

• De landschappelijke inpassing. 

• Geluidshinder voor omwonenden. 

• Relaties met stiltegebieden. 

• Inpassingsmogelijkheden op het elektriciteitsnet. 

De locatie langs de N207 in de gemeente Jacobswoude in de polder Vierambacht is een van 

de genoemde locaties uit het Streekplan. 

Nota Koersbepaling 'Op weg naar een nieuw Streekplan Zuid-Holland Oost~ juni 2001 

De Nota Koersbepaling is een eerste stap in het proces van de herziening van het streekplan 

Zuid-Holland Oost. In de nota staat in hoofdlijnen beschreven wat de uitgangspunten van 

het provinciaal ruimtelijk beleid en van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vanhet Rijk 

zijn. In de Nota koersbepaling (2001) geeft de provincie Zuid-Holland aan te streven naar 

een opgesteld vermogen van 250 MW, dat gerealiseerd moet zijn in 2010. 

In het Groene Hart staat de provincie een terughoudend plaatsingsbeleid voor, vanwege de 

wens om de landschappelijke kwaliteiten van het gebied te beschermen. Toch wil de 

provincie het ontwikkelen van windenergie in het streekplangebied Zuid-Holland Oost niet 

uitsluiten. 

Streekplan Zuid-Holland Oost, 12 november 2003 

Het Streekplan geeft aan dat de provincie Zuid-Holland in 2010 tenminste 250 MW aan 

windturbinevermogen geplaatst wil hebben. Momenteel is daarvan circa 80 MW 

gerealiseerd en wordt plaatsing van ongeveer 45 MW binnenkort verwacht. Om de ambitie 

te realiseren zijn extra inspanningen nodig. Ook binnen Zuid-Holland Oost kan nog ruimte 

worden gevonden. Om hiervoor ruimte te bieden heeft de provincie locatievoorkeuren 

aangegeven, waarbij zij streef naar zoveel mogelijk aaneengesloten grootschalige 

opstellingen. In het streekplan heeft de provincie te realiseren, gewenste en studielocaties 

aangegeven. De te realiseren en de gewenste locaties hebben de status van kernpunt. 

Parallel aan het streekplan wordt de Ruimtelijke visie windenergie geactualiseerd, 

uitmondend in de nota Windenergie: Ruimtelijke Visie en Locatiekaart (Wervel). 

De provincie doet onderzoek naar de effecten van windturbines op vogels. Wanneer de 

uitkomsten van dit onderzoek negatief zijn, kunnen ook gewenste locaties opnieuw ter 

discussie worden gesteld. 
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Nota Energie- en Klimaatbclcid 2000-2010 

In deze Nota is het provinciaal beleid ten aanzien van duurzame energie en energie

besparing geformuleerd. Er zijn ambitieniveaus aangegeven met de daarbij horende 

provinciale inzet en provinciale rol, de resultaten en consequenties daarvan, zowel 

financieel als organisatorisch. Deze nota heeft een horizon van tien jaar, maar wordt uiterlijk 

na vier jaar herzien. 

Voor wat betreft windenergie heeft de provincie in 1991 de Bestuursovereenkomst 

Plaatsingsproblematiek Windenergie (BPW) ondertekend en zich daarmee verplicht tot het 

reserveren van ruimte voor 150 MW aan wind turbines in het jaar 2000. Op dit moment is er 

42 MW windvermogen geplaatst en zit er 40 MW in de pijplijn. Er is voor ruim 150 MW aan 

ruimte in streekplannen. De provincie wi! verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren 

van de 150 MW en is in 2000 gekomen met een integrale provinciale visie op de ruimtelijke 

inpassingsmogelijkheden van windenergie. Deze visie gaat in op zowel park- als op solitaire 

opstellingen. 

Ruimtelijke visie windenergie, 2001 

De ruimtelijke visie windenergie geeft aan dat voor de drie eerste tranche locaties uit het 

regionaal windenergieplan 'Werken met wind' (waaronder Jacobswoude) wordt gestreefd 

naar spoedige realisering (totaal circa 20 MW) op basis van een beperkte invulling van de 

drie zoekgebieden. 

Nota WERVEL, ruimtelijke visie windenergie, 22 oktober 2003 

De nota WERVEL is een actualisatie en een uitwerking van het beleid uit de nota 

'Ruimtelijke visie windenergie, stap 1'. De nota ruimtelijke visie wordt door de nota 

WERVEL vervangen. De nota WERVEL vormt het beleidskader voor opstellingen van drie 

of meer wind turbines. De locaties uit deze nota worden opgenomen in de streekplannen. 

Ais een locatie uit de nota WERVEL nog niet voorkomt in het streekplan, is deze vaak toch 

toegestaan. De nota WERVEL geldt immers als provinciale structuurvisie windenergie zoals 

bedoeld in de Nota Planbeoordeling 2002. 

De nota formuleert de ruirntelijke uitgangspunten voor de plaatsing van windturbines. Deze 

komen voort uit het beleid en leiden tezamen tot een zoekruimtekaart windenergie voor de 

provincie Zuid-Holland. Tevens zijn de bestaande initiatieven binnen de provincie op een rij 

gezet. 

De nota spreekt een voorkeursvolgorden uit voor lijnopstellingen. De voorkeur gaat uit naar 

plaatsing van lijnopstellingen in combinatie met een bedrijventerrein of 

glastuinbouwgebied. Daarnaast is het ook mogelijk om lijnopstellingen langs 

(hoofd)infrastructuur te plaatsen in combinatie met agrarisch gebied (zoals het project 

windenergie Jacobswoude) of recreatiegebied, op een bedrijventerrein of in een 

glastuinbouwgebied en incidenteellangs (hoofd)infrastructuur in combinatie met een 

A+gebied. 

Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004, 2000 

Duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn sleutelbegrippen in het Beleidsplan Milieu en 

Water 2000-2004. Samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties voert de 

provincie tot 2004 een groot aantal projecten uit die bijdragen aan een duurzame, leefbare 

provincie. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is een streven. 
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In het beleidsplan stelt de provincie dat het aandeel duurzarne energie moet groeien tot tien 

procent in 2020. Dat lukt aIleen bij het toepassen van meerdere soorten duurzame energie. 

De Zuid-RoIlandse energiebedrijven richten zich vooral op windenergie en op het gebruik 

van afval en biomassa als brandstof. De provincie zal hun initiatieven ondersteunen en 

ruimtelijke knelpunten voor windenergie proberen te verminderen. Dit doet zij door samen 

met gemeenten en energiebedrijven stimuleren duurzame energie regionale 

windconvenanten af te sluiten. Samen met de andere provincies zal in interprovinciaal 

verband een beleidsvisie duurzame energie 2020 verder uitgewerkt worden. 

Regionaal beleid 

Regiovisie Ruimte/ijke Ontwikke/ing Rijnstreek+, 2002 

De regio Rijnstreek wordt gevormd door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, 

Liemeer, Nieuwkoop, Rijnwoude en Ter Aar (het Rijnstreekverband). Door het 

Rijnstreekberaad is voor de regio een visie opgesteld sarnen met de gemeente Bodegraven 

(Rijnstreek+). De Regiovisie is een ontwikkelingsvisie die strategische keuzen bevat voor de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkeling op regionaal niveau. Voor de regio zijn vier 

kernopgaven voor de toekomst geformuleerd: 

• Ret bepaling van een toekomstrichting voor het landelijk gebied, gericht op het 

instandhouden en ontwikkelen van een leefbare, vitale en aantrekkelijke regio. 

• Ret bepalen van de rol van Alphen aan den Rijn, zowel op regionaal niveau als binnen de 

Oude Rijnzone. 

• Ret bepalen van een kader voor de toekomstgerichte ontwikkelingsrichting van de Oude 

Rijnzone. 

• Ret bepalen van een kader voor de toekomstgerichte ontwikkeling van de Aar

Amstelzone. 

GEMEENTELlJK BELEID 

Bestemmingsplan Buitengebied Woubrugge, 1987 

Voor de polder Vierambacht vigeert het Bestemmingsplan Buitengebied dat in juli 1987 

door de Gemeenteraad van Woubrugge is goedgekeurd en in 1988 door de provincie is 

vastgesteld. In het bestemmingsplan staat dat het oprichten, plaatsen, in werking brengen of 

in werking houden van solitaire wind turbines toelaatbaar is binnen de bestemmingen als de 

turbine maximaa115 meter hoog is. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd een 

maximale turbinehoogte van respectievelijk 25 of 40 meter toe te staan, indien de bouw geen 

onevenredige afbreuk doet aan de ter plaatse aanwezige natuurwetenschappelijke en/of 

cultuurhistorische waarden welke zijn genoemd in de onderscheiden bestemmingen. 

Structuurvisie Jacobswoude, 2002 

In de (ontwerp) Structuurvisie Gemeente Jacobswoude (vastgesteld januari 2002) wordt 

onderkend dat het een algemeen belang is om de energiebehoefte zoveel mogelijk met 

duurzame bronnen op te wekken. Daarom dienen de mogelijkheden voor plaatsing van 

windturbines vanuit een positieve houding onderzocht te worden. Ret is daarbij van belang 

dat een goede landschappelijke inpassing mogelijk is. Locaties moeten zodanig gekozen 

worden, dat moderne rendabele turbines geplaatst kunnen worden. Een ashoogte van rond 

de 70 meter wordt toegestaan; lagere windturbines zijn onvoldoende rendabel. 
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Vanuit landschappelijk oogpunt is het een goeue keuz.e um windturbines te plaatsen in het 

oostelijke dee I van de gemeente, waar het landschap bepaald wordt door het grootschalige 

en open karakter van de droogmakerijen. In zekere zin vormen wind turbines voor de 

toekomst een garantie voor het behoud van de openheid. 

Het plaatsen van wind turbines over de gehele lengte langs de N207 (ruim 5 km) wordt 

echter beschouwd als een te grootschalige ingreep in het Groene Hart. Een opstelling van 

wind turbines zou tot een droogmakerij beperkt moeten worden. Hiermee wordt 

tegelijkertijd het verschil tussen beide polders versterkt. De polder Vierambacht heeft hierbij 

de voorkeur, omdat deze polder in tegenstelling tot de Wassenaarsche polder geen 

belangrijke functie heeft als weidevogelgebied. 

Stappenplan beoordellng en besluitvorming initiatief wind park Vierambacht, 2001 

De Cooperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude (CVWJ) heeft in deze notitie 

een stappenplan beschreven voor de voorbereiding en uitvoering van de m.e.r.-procedure 

en de gemeentelijke besluitvorming op basis van de bevindingen. Het stappenplan is 

opgesteld vanuit het perspectief van gemeente Jacobswoude maar houdt rekening met de 

betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn als 

mede-belanghebbende overheden. Drie aspecten lopen als rode draad door het stappenplan, 

namelijk: 

• De besluitvormingsprocedure van het gemeentebestuur. 

• De opzet en uitvoering van de m.e.r.-procedure op zich en 

• De communicatie. 

Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Alphen aan den Rijn 
Het zUidelijkste gedeelte van de polder Vierambacht is bebouwd of anders gesteld, de 

bebouwing van Alphen aan den Rijn is de polder 'ingeschoven'. Door die bebouwing is de 

zuidelijke ringdijk opgenomen in het stedelijke gebied en is de eenheid binnen deze 

droogmakerij verstoord. In het bestemmingsplan is geen regeling voor windturbines 

opgenomen. 

Landschapsbeleidsplan Alphen aan den Rijn, 1994 
Het ontwerp landschapsbeleidsplan gaat in op de landschappelijke kwaliteit. De nota heeft 

als hoofddoelstelling het bevorderen van de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling 

van een kwalitatief hoogwaardig landschap, dat wil zeggen een landschap waarin identiteit 

en duurzaamheid centraal staan. 

De visie voor de polder Vierambacht betreft het behoud van de landbouwkundige 

hoofdfunctie, waarbinnen de ecologische verbindingszone wordt vormgegeven door het 

aanpassen van het beheer en of het profiel van watergangen. 

f...!2.,4 ____ .. ___ ... __ ... _. __ ....... ___ 0VERIGE WET- EN REGELGEVING 

EU-Vogelrichtlijn, 1979 
Hoofddoel van de Vogelrichtlijn is het instandhouden van alle natuurlijke, in het wild 

levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de Lidstaten. Ten aanzien van de 

bescherming wordt onderscheid gemaakt in gebieden en soorten. Voor de leefgebieden van 

een aantal specifiek vermelde soorten dienen speciale beschermingsmaatregelen getroifen te 

worden, om ervoor te zorgen dat deze soorten waar zij nu voorkomen, kunnen voortbestaan 

en zich kunnen voortplanten. Daamaast kent de Vogelrichtlijn een algemeen 

beschermingsregime voor alle in het wild levende vogelsoorten. 
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De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn betreffen het aanwijzen van 

speciale beschermingszones, maar ook de veiplichting om passende maatregelen te nemen 

om de kwaliteit van de leefgebieden voor de vogels niet te laten verslechteren. Verder 

mogen er geen storende factoren in gebieden optreden die negatieve gevolgen hebben voor 

het voortbestaan van de vogelsoorten, die door de Vogelrichtlijn beschermd worden. 

Nieuwe plannen of projecten in de nabijheid van speciale bescherrningszones moeten 

conform Artikel6 van de Habitatrichtlijn (zie onder EU-Habitatrichtlijn) worden getoetst. 

EU-Habitatrlchtlijn; 1992 

De Habitatrichtlijn he eft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op 

het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. De 

Habitatrichtlijn kent evenals de vogelrichtlijn twee bescherrningsniveaus: bescherrning van 

gebieden waarin belangrijke habitats en soorten voorkomen en bescherming van soorten. 

Bescherming van gebieden 

Elke Lidstaat wijst gebieden als speciale bescherrningszones aan. De bescherrningsformules 

voor de speciale beschermingszones van de Habitatrichtlijn zijn tevens van kracht op die 

van de Vogelrichtlijn. De Lidstaten treffen passende rnaatregelen om ervoor te zorgen dat de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 

beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten 

waarvoor de zones zijn aangewezen. Voor elk plan of project dat significante gevolgen kan 

hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor 

het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De 

bevoegde nationale instanties geven aIleen toe stemming voor dat plan of project nadat zij de 

zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 

niet zal aantasten. Indien een plan of project, ondanks negatieve conc1usies van de 

beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij gebrek aan alternatieve oplossingen, om 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lidstaat aIle nodige 

compenserende maatregelen. 

Soortbescherming 
De habitatrichtlijn kent daarnaast verschillende beschermingsniveaus voor afzonderlijke 

soorten planten en vooral dieren. Voor een aantal nader genoemde soorten dienen de staten 

een systeem van strikte bescherming in te stellen. Voor ingrepen die het voortbestaan 

bedreigen van de (lokale) populaties van deze soorten dient de noodzaak aangetoond te zijn 

en alternatieven onderzocht te worden. Wanneer onder deze voorwaarden tot de ingreep 

besloten wordt dient het voortbestaan van de populatie gegarandeerd te worden, in 

principe door rniddel van mitigerende en compenserende maatregelen. 

Voor een aantal zogenaamde 'prioritaire' soorten is de regelgeving strenger. Het aantal 

uitzonderingsmogelijkheden is beperkter en de rol van de Europese Cornrnissie in de te 

volgen procedure is groter. 

Natuurbeschermingswet,1967 

Op basis van de Natuurbeschermingswet (1967) kan een terrein of water, dat van belang is 

om zijn natuurschoon of natuurwetenschappelijke betekenis, worden aangewezen als 

beschermd natuurmonument. Bepaalde schadelijke handelingen in natuurmonumenten zijn 

verboden, tenzij een vergunning is verleend door de minister. De bescherming van so orten, 

ook de soorten waarvoor een internationale verplichting geldt, is momenteel nog geregeld 
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in de Natuurbeschenningswet. H~t underdeel suortenbeschenning uit de 

Natuurbeschenningswet komt te vervallen op het moment dat dit onderdeel van de Flora

en Faunawet in werking treedt. 

Natuurbeschermingswet 1998 

De nieuwe Natuurbeschermingswet 1998, waarvan momenteel enkele onderdelen in 

werking zijn getreden, regelt de aanwijzing en beschenning van beschennde 

natuunnonumenten, beschennde landschapsgezichten en gebieden die beschennd worden 

in het kader van intemationale verplichtingen. Bepaalde schadelijke handelingen in en 

rondom natuunnonumenten zijn verboden, tenzij een vergunning is verleend door 

Gedeputeerde Staten of, in bepaalde gevallen, de Minister van LNV. Een vergunning wordt 

slechts verleend indien met zekerheid vaststaat dat de betreffende handelingen de 

natuurlijke kenmerken van het beschennd natuunnonument niet aantasten, tenzij 

zwaarwegende openbare belangen tot het verlenen van een vergunning noodzaken. 

Flora- en faunawet 2002 

De Flora- en faunawet voorziet in de beschenning van zowel inheemse als uitheemse 

planten- en diersoorten. Deze wet vervangt sinds april 2002 onder andere de Vogelwet, de 

Jachtwet en een gedeelte van de Natuurbeschenningswet. In de Flora- en faunawet is een 

zorgplicht opgenomen, hetgeen inhoudt dat een ieder af moet zijn van handelingen 

waarvan redelijkerwijs vennoed kan worden dat deze schade toebrengen aan in het wild 

levende so orten. 

In principe zijn aile zoogdieren, vogels, amfibieen, reptielen en vissen die in Nederland c.q. 

Europa van nature voorkomen beschennd, met uitzondering van bepaalde schadelijke 

dieren en vis sen waarop de visserijwet van 1963 van toepassing is. Bij Koninklijk Besluit van 

28 november 2000 zijn de soorten binnen de andere groepen (plantensoorten, lagere 

diersoorten, uitheemse planten- en diersoorten) aangewezen die in het kader van de Flora

en faunawet beschennd worden. 

In de Flora- en faunawet zijn vrijstellingsbepalingen opgenomen ten aanzien van bepaalde 

verbodsbepalingen. Vrijstellingen en ontheffingen worden slechts verleend wanneer er geen 

andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 

gunstige staat van instandhouding van de soort. 

De belangrijkste betrokken partijen bij de m.e.r.-procedure zijn: 

Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer van het Windenergieproject Jacobswoude is de Cooperatieve Vereniging 

Windmolengroep Jacobswoude (CVWJ). 

Bevoegd gezag 

Het Bevoegd Gezag - de gemeenteraad van Jacobswoude en de gemeenteraad van Alphen 

aan den Rijn - neemt het m.e.r.-plichtige besluit: de vasts telling van het bestemmingsplan. 

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn zal alleen een besluit moeten nemen, indien 

gekozen wordt voor een opstelling waarbij ook turbines op het grondgebied van Alphen 

aan den Rijn worden geplaatst. 
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Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie-m.e.r.) 
De Commissie voor de m.e.r. bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen afkomstig 

uit verschillende disciplines. De commissie geeft advies over de richtlijnen aan het Bevoegd 

Gezag en toetst het MER op juistheid en volledigheid. Bij het opstellen van het advies voor 

de richtlijnen en het toetsingsadvies wordt rekening gehouden met de inspraakreacties. 

Werkgroep 

De Startnotitie, het MER en de bestemmingsplanwijziging/herziening worden opgesteld 

onder begeleiding van een speciaal voor dit doel ingestelde werkgroep. Hierin hebben de 

volgende instanties zitten: gemeente Jacobswoude, gemeente Alphen aan den Rijn, 

provincie Zuid-Holland, CVWJ en ARCADIS. 

Wettelijke adviseurs 
Het Bevoegd Gezag vraagt vooraf aan het opstellen van de richtlijnen advies aan de 

zogenaamde wettelijke adviseurs. Dit zijn de regionale inspecteur van Volksgezondheid en 

Milieuhygiene van het ministerie van VROM en de regionale directeur Landbouw, Natuur 

en Openluchtrecreatie van het ministerie van LNV. 

Insprekers 
Belanghebbenden kunnen twee keer inspreken tijdens de m.e.r.-procedure. De eerste keer is 

na het verschijnen van de startnotitie. De tweede keer is na het verschijnen van het MER. 

"'-7-'-'.4"---______ --'~!;"S,!."U..!IY,Q,R,M.!NJiS.P_!tQt,~J~,U,R,e,s., 

Het MER voor het Windenergieproject Jacobswoude zal worden gekoppeld aan de nieuw 

op te stellen bestemmingsplannen. De m.e.r.-procedure gaat in deze situatie vooraf aan de 

procedure ten behoeve van het bestemmingsplan. In afbeelding 7.14 is deze procedure 

weergegeven. De volgende stappen zijn onderscheiden: 

Opstelling en bekendmaking startnotitie 
De m.e.r.-procedure is officieel van start gegaan met de publica tie van de startnotitie op 

3 april 2002. Met de startnotitie wordt aan belanghebbenden gelegenheid gegeven om 

invloed uit te oefenen op de te beschouwen onderwerpen in het MER. 

Inspraak en advies Commissie m.e.r. (Cie-m.e.r.) 
Naar aanleiding van de startnotitie bestaat de mogelijkheid voor inspraak. De inspraak 

wordt door het bevoegd gezag, de gemeenteraad van Jacobswoude, georganiseerd. 

Gedurende vier weken ligt de Startnotitie ter inzage; in deze periode wordt een 

informatieavond georganiseerd. Op basis van de gegevens uit de startnotitie en de 

inspraakreacties wordt door de Commissie voor de milieueffectrapportage het advies voor 

richtlijnen (waaraan het milieueffectrapport moet voldoen) opgesteld. 

Behalve aan de Commissie m.e.r. is de startnotitie ook toegezonden aan de wettelijke 

adviseurs. Vaste adviseurs voor de milieueffectrapportage zijn de regionale inspecteur van 

Volksgezondheid en Milieuhygiene van het ministerie van VROM en de regionale directeur 

Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het ministerie van LNV. 

In totaal zijn er 23 inspraakreacties en adviezen ontvangen. 

1110623/CE3/162/000166 ARCADIS 1129 



MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

Rlchtlijnen 
Door de gemeenteraad van Jacobswoude zijn, aan de hand van de inspraakreacties en de 

adviesrichtlijnen van de Commissie m.e.r., de definitieve richtlijnen opgesteld (d.d. 

4 oktober 2002). De richtlijnen bevatten aanwijzingen ten aanzien van de informatie die het 

MER moet bevatten en de onderwerpen en aspecten die in het MER moeten worden 

uitgewerkt. 

Opstellen MER 
Het MER wordt opgesteld door CVWJ, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met 

de richtlijnen. 

Inspraak en toetsing door Commissie m.e.r. 
Na de publicatie wordt het MER ter inzage gelegd. Hierbij is er opnieuw gelegenheid voor 

inspraak. Na deze periode wordt het MER getoetst door de Cie-m.e.r., waarbij ook de 

inspraakreacties worden meegewogen. Eventueel worden hierna nog onderdelen van het 

MER aangevuld. 

Besluitvorming rondom het windenergieproject 
Nadat inspraak heeft plaatsgevonden en toetsing door de Commissie heeft plaatsgevonden, 

neemt de gemeente Jacobswoude een besluit omtrent het windenergieproject. Indien de 

gemeente een positief besluit neemt over het windenergieproject, zal een 

bestemmingsplanherziening worden opgesteld. 

Vaststelling herzienlng bestemmingsplan 
De bestemmingsplanherziening wordt door de gemeenteraad van Jacobswoude vastgesteld. 

De herziening wordt voor goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

Beroep 
Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten bestaat er binnen een termijn van zes weken de 

mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen. 

Evaluatie 
Het MER is voor een deel gebaseerd op aannames. Om te beoordelen of de 

effectvoorspelling juist is geweest wordt een evaluatieprogramma opgesteld en uitgevoerd 

Op basis hiervan kan eventueel nog worden besloten tot het nemen van extra maatregelen 

om de ongewenste effecten te beperken. In het MER wordt een aanzet gegeven voor dit 

evaluatieprogramma, zie verder in hoofdstuk 8. 
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HOOFDSTUK 

Leemten in kennis en 
aanz~t evaluatieprogramma 

LEEMTEN IN KENNIS 

De belangrijkste leemten in kennis in het kader van deze studie zijn onderstaand per aspect 

aangegeven. Ret gaat voor het overgrote deel om ontbrekende kennis op dit moment. 

Natuur 

• Standplaatsen flora: de exacte standplaatsen van beschermde plantensoorten zijn niet 

bekend. Ret is echter onwaarschijnlijk dat deze soorten op de akkers in het plangebied 
staan. 

• Overige groepen gewervelde dieren: overige soortgroepen (zoogdieren incIusief 

vleermuizen, amfibieen, reptielen en vissen) zijn niet geiiwentariseerd. Ret gebied is 

overigens ongeschikt voor aIle in Nederland voorkomende reptielen. AIleen de ringslang 

zou langs het water aan de noordzijde van het plangebied voor kunnen komen, maar er 

zijn geen waarnemingen bekend. Ret plangebied zelf (akkers) is ongeschikt voor 

ringslangen. Van de zoogdieren zijn aIleen vleermuizen relevant voor mogelijke effecten 

van de ingreep, met het oog op verstoring van jagende vleermuizen door middel van 

geluid. Open gebieden worden meestal gemeden door vleermuizen. Daarom wordt 

verder onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen niet als zinvol beschouwd. 

Andere zoogdiersoorten die mogelijk in het plangebied voorkomen zijn waarschijnlijk 

alleen algemene soorten zoals muizen, mol, wezel en hermelijn, haas en egel. 

Ruimtebeslag van het windturbinepark zal weinig invloed hebben op verblijfsplaatsen 

van deze soorten noch op de verblijfsplaatsen van amfibieen en vissen. 

• Overige groepen ongewervelde dieren: er is geen informatie uit het plangebied over 

libellensoorten die voorkomen op de Rode Lijst. Naar verwachting komen er dan ook 

geen soorten met een wettelijke beschermde status voor in het plangebied. Een nadere 

inventarisatie is gezien de aard van de ingreep en de habitatgeschiktheid van het 

plangebied voor libellen niet nodig. 

Landschap 

De beschikbare informatie voor de beschrljving van de huidige situatie is voldoende voor de 

effectbeschrijving. Er zijn geen algemene geaccepteerde normen voor het visueel-ruimtelijk 

aspect en de belevingswaarde van het landschap. Getracht is om navolgbaar de visuele 

effecten in beeld te brengen, onder andere door te werken met visualisaties. Echter, 

persoonlijke (subjectieve) waarderingen spelen een belangrijke rol. 
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Geluid 
Bij het bepalen van de geluidseffecten van de altematieven is geen rekeningen gehouden 

met het feit dat onder specifieke omstandigheden de toename van de windsnelheid met de 

hoogte groter is dan onder gerniddelde omstandigheden. Bij dergelijke omstandigheden is 

sprake van een verhoogde bronsterkte van de turbines. De momentane geluidsniveaus 

kunnen bij deze omstandigheden hoger zijn dan de berekende langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus. Een kwantificering van deze verhoging en de invloed van deze 

effecten op de langtijdgerniddelde beoordelingsniveaus is echter onbekend; hier is nog 

onvoldoende onderzoek naar gedaan in Nederland. 

AANZET EVALUATIEPROGRAMMA 

Deze paragraaf geeft een aanzetvoor een evaluatieprogramma. Wettelijk bestaat de 

verplichting om een evaluatieonderzoek uit te voeren. In deze evaluatie wordt aIleen 

aandacht besteed aan het uiteindelijk in het besluit gekozen en daadwerkelijk te realiseren 

altematief. Onderzocht worden de werkelijke milieueffecten tijdens en na uitvoering van het 

altematief. Het evaluatieprogramma wordt vastgesteld door de gemeente Jacobswoude bij 

haar besluit tot wijziging van het bestemmingsplan (dat wil zeggen bij de vaststelling van 

een herzien bestemmingsplan). 

De evaluatie kan op verschillende momenten worden uitgevoerd: tijdens en/ of na de 

aanleg. Dit evaluatieonderzoek is erop gericht om de voorspelde effecten te kunnen 

vergelijken met de optredende effecten. Op basis van de resultaten kan besloten worden om 

aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. De volgende onderdelen zijn van belang: 

• De bijdrage aan een duurzame energievoorziening. 

• De effecten op de vogelstand. 

• De zichtbaarheid van het windturbinepark. 

• De ontwikkeling van de beleving van het windturbinepark in de tijd. 

• De effecten door hinder. 

De onderstaande tabel geeft aan op welke wijze de optredende effecten voor de 

verschillende aspecten kunnen worden onderzocht. Hierbij komen achtereenvolgens de 

nader te onderzoeken effecten, de methoden van onderzoek en de periode van monitoring 

aanbod. 

Aspect Effect Methode Periode 

Energie en emissie Energleopbrengst en In de gebruiksfase 

vermeden emissies 

Veillgheid Toename veiligheidsrisico's Vaststellen rlsicocontouren V~~r de aanleg en In de 

en periodlelc:e controle gebruiksfase 

Natuur Verstoring van vogels Karteren en waarderen van V~~r de aanleg en in de 

vogels: periodieke gebruiksfase 

v09_eltellingen 

Landschap Beleving en zichtbaarheid Belevingsonderzoek Voor de aanleg en In de 

park gebruiksfase 

Geluid Toename geluidsbelasting Geluidsmetlngen In de gebruiksfase 

Hinder Optreden van slagschaduw Metlngen In de gebrulksfase 
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Nadere uitwerking evaluatieprogramma 
Nadat de besluitvorming over het bestenuningsplan heeft plaatsgevonden, zal het 

evaluatieprogramma nader worden uitgewerkt. De te onderzoeken effecten, de te hanteren 

onderzoeksmethoden, het te volgen tijdpad en de wijze van verslaglegging zullen nader 

worden gedetailleerd. Locatieonderzoek zal worden geinitieerd en bestuurlijke 

verantwoordelijkheden worden nader bepaald. In het definitieve evaluatieprogramma zal 

per milieueffect worden vastgelegd wie het benodigde onderzoek uitgevoerd en wie voor 

de uitvoering verantwoordelijk is. 
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BIJLAGE 2 8egrippen en gebruikte eenheden 

Begrippen 

Alternatief Een van de mogelijke oplossingen voor aanleg van het Windpark. 

Antropogeen Van menselijke oorsprong, door mensen teweeggebracht. 

Archeologie Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen. 

Archeologische Kenmerken die te rna ken hebben met relicten die stammen uit de periode tot de 

kenmerken Middeleeuwen. 

Autonome ontwikkeling Op zichzelf staande ontwikkeling, die optreedt zonder dat een van de 

alternatleven wordt uitgevoerd. 

Bevoegd gezag De overheldsinstantie die bevoegd Is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en die 

de m.e.r.-procedure organiseert. In dit geval de gemeenteraad van Jacobswoude. 

Bodemverontreiniging Inworp van stoffen, micro-organismen, warmte of straling op of In de bodem 

door, of als gevolg van menselijke activiteit, op zodanige wijze dat deze zich met 

de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de 

bodem kunnen verplaatsen en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en dOlt 

afbreuk wordt gedaan aan een of meer van de functionele eigenschappen van 

de bodem. 

CO Kooistofdioxide. 

Commissie m.e.r. Onafhankelijke commlssie die het bevoegd gezag advlseert over de richtlijnen 

voor de inhoud van het MER en de kwaliteit van het MER. 

Compenserende Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van milieuschade op de ene 

maatregel plaats vervangende waarden elders worden gecreeerd. 

Contour Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke (geluid)belasting. Door 

contouren te berekenen, is het mogelljk het gebled vast te stellen dat een 

bepaalde (geluid)belasting ondervindt. 

Cultuurhistorische Waardetoekenning aan (delen van) het landschap op grond van: 

waarden - herkenbare ontstaansgeschiedenis en de daaruit voortvloeiende opbouw van 

het landschap; 

- elementen in het landschap die 'karakteristiek' zijn voor een bepaalde 

historlsche periode. 

Cumulatieve gevolgen Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het milieu, waarbij 

de gevolgen van elke vorm afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van 

de verschillende vormen tezamen weI. 

Ouurzame Energie die Is opgewekt zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen 

energiebronnen (aardgas, olie en steenkool). Het gaat hierbij om energiebronnen als 

windenergie en zonne-energie. 

Energieopbrengst De energieopbrengst van een windturbine wordt meestal uitgedrukt in 

kilowattuur (kWh) of megawattuur (mWh). Dit Is de hoeveelheid elektrlsche 

energie die een turbine, bijvoorbeeld In een jaar daadwerkelijk heeft geleverd. 

De opbrengst wordt bepaald door het door de rotor bestreken oppervlak en de 

windsnelheid ter plaatse. 

Fauna Verzameling afzonderlijke diersoorten die In een bepaald gebied voorkomen. De 

fauna kan worden onderverdeeld in soortengroepen als zoogdieren, vogels, 

amfibiei!n en reptielen en insecten. Van enkele groepen is een Rode Lijst 

opgesteld. Oit zijn plantensoorten die een bijzondere bescherming nodig 

hebben of krijgen. 

Flora Verzameling afzonderliJke plantensoorten die in een bepaald gebied 

voorkomen. Sommige plantensoorten staan op de Rode Lijst opgesteld. Op deze 

lijst staan bedreigde soorten die een bijzondere bescherming hebben of krijgen. 

Geluidhinder Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluld. 
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Geluldsbelastlng in dB(A) De geluidsbelasting (B,) is de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau 

op een bepaalde plaats afkomstlg van bepaalde geluldsbronnen. 

Geluldsvermogen Maat voor de hoeveelheid geluid die een bepaalde geluidsbron produceert. 

Geomorfologie Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert, zoals die 

ontstaan is door geologische processen en eventueel bernvloed is door menselijk 

handelen. 

Ingreep Afzonderlijke milieubernvloeding die teweeggebracht kan worden door een 

(m.e.r .-plichtlge) actlvlteit. 

Initiatiefnemer Diegene(n) die de m.e.r.-pllchtige activiteit wil ondernemen. 

kWh Kilowattuur, hoeveelheid energie die een windturbine produceert met een 

vermogen van 1 kW (kilowatt). 1 kWh is de hoeveelheid energie die bijvoorbeeld 

in een uur wordt geleverd door een (windturblne)generator van 1 kW. 

Landschap De waarneembare rulmtelijke verschijningsvorm van het aardoppervlak, die 

wordt bepaald door de onderllnge samenhang en wederzijdse bernvloeding van 

de factoren reliM, bodem, water, Idimaat, flora en fauna alsmede de 

wisselwerklng met de mens. 

Meest milleuvriendelijk Alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het 

alternatief milieu loij n toegepast. 

m.e.r. Mllleueffectrapportage (de procedure). 

MER Mi!ieueffectrapport; openbaar rapport waarin van de voorgenomen 3ctiviteit en 

de redelljkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te verwachten 

gevolgen op het milieu in hun onderlinge samenhang worden beschreven op 

systematische en zo objectief mogelijke wijze. Het wordt opgesteld ten behoeve 

van een of meer besluiten die over de betreffende activiteit genomen moeten 

worden. 

Milieueffecten De gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezlen vanuit het belang 

van de bescherming van mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem, 

lucht en de relaties daartussen, alsmede de bescherming van esthetische 

natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet milieubeheer). 

Mltigerende maatregel Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het 

milieu te voorkomen of te beperken. 

MW Megawatt, vermogensmaat. 

NO Stlkstofoxide. 

Nulalternatief Blj dit alternatief wordt uitgegaan van de bestaande situatle en de auto nome 

ontwikkellng. Dit alternatief dient als referentiekader voor de 

effectbeschrijvingen van aile alternatieven. 

Pennanente effecten Effecten van de ingreep, die optreden zolang de voorgenomen alternatief 

aanwezig is. 

PKB Planologische kernbesllssing (document). 

Referentie Vergelijking(smaatstaf). 

SOL Zwaveldloxlde. 

Studiegebied Gebied waar relevante effecten op kunnen treden veroorzaakt door de ingreep. 

Tijdelijke effecten Het begrip wordt in dit verband gebrulkt voor effecten die optreden blj de 

aanleg van de voorgenomen activlteit. 

Toprotorhoogte Ashoogte + Y2 rotordlameter 

Vermogen Het vermogen van een windturbine wordt uitgedrukt in kilowatt (kW) of 

megawatt (MW). Het vermogen zegt lets over hoeveel elektrische energie een 

turbine maximaal per tijdseenheid kan leveren. 

Visueel-ruimtelijke Kenmerken die te maken hebben met de visuele waarneming (van het 

kenmerken landschap) door de mens. 

Waterkwaliteit De chemlsche en blologlsche kwaliteit van water. 

Windturbinerotor De wieken van een windturblne die wlndenergle opwekt. 
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Tabe183.16 

Tijdsverdeling toerentallen 

MER WINDENERGIEPROJECT JACOBSWOUDEI 

Uitgangspunten geluidsberekeningen 

Gegevens windturbines 

NM750148 

De rotor van de NEG-Micon NM750 /48 bestaat uit drie bladen type LM23.3 en heeft een 

diameter van 48,2 m. De rotorbladen hebben een grootste breedte van 1,73 m en zijn aan de 

tip circa 0,8 m breed. De rotor heeft een toerental van 14,9 of 22,4 tpm, afhankelijk van de 

windsnelheid. De turbine wordt hier geplaatst op een stalen buismast van 60 m waardoor 

het hoogste punt van de rotor op 84 m komt. Bij een windsnelheid van 2 Ii 3 m/ s komt de 

turbine in werking. De besturing wordt zodanig ingesteld dat de turbine bij toenemende 

wind schakelt naar het hoge toerental bij circa 7 m/ s en bij afnemende wind terugschakelt 

bij 6 m/ s. Om pendelen te voorkomen is in de regeling een hysteresis ingebouwd waardoor 

de turbine soms (10% van de tijd) nog op hoog toerental draait bij een windsnelheid van 5 

m/ s en soms nog in het lage toe rental bij een windsnelheid van 8 m/ s. Bij de opstelling van 

deze rapportage is uitgegaan van de volgende tijdverdeling hoog/laag toerental: 

windsnelheid (m/s) laag toeren hoog toeren 

<2 0% 0% 

2 50% 0% 

3 80% 0% 

4 100% 0% 

5 90% 10% 

6 75% 25% 

7 25% 75% 

8 10% 90% 

9 0% 100% 

>9 0% 100% 

Door Acoustica a/s zijn geluidsmetingen verricht aan de NM-750/200-4827
• De br~nsterkte 

bij het hoge toerental en bij het gebruik van de 750 kW-generator bedraagt 97,2 dB(A) bij een 

windsnelheid van 8 m/ s boven een vlak landbouwgebied. De rotorashoogte bedroeg 45 m. 

De relatie tussen de bronsterkte en de windsnelheid op 10 m hoogte is 0,36 dB(A) per m/s. 

Op een afstand van 70 m waren er geen duidelijk hoorbare tonen aanwezig en het geluid 

was niet impulsachtig. Ook zijn geluidsmetingen verricht bij het lage toerentaf". De 

bronsterkte bij het lage toerental en bij het gebruik van de 200 kW-generator bedraagt 89,8 

dB(A) bij een windsnelheid van 5 m/s boven een vlak landbouwgebied. De relatie tussen de 

bronsterkte en de windsnelheid op 10 m hoogte is dan 1,65 dB(A) per m/s. 

21 Acoustica Carl Bro as, meetrapport PB.002.9B, Aalborg, 7 januari 199B, Journal no: 35.B249.01. 

Z8 Acoustica Carl Bro as, meetrapport PB.004.9B, Aalborg, 14 apri1199B, Journal no: 35.B249.01. 
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NM541950 

De NEG-Micon NM54/950 turbine heeft een rotordiameter van 54,S m met drie rotorbladen 

type AL26. De grootste breedte van de bladen is 2,47 m, aan de tip zijn de bladen circa 0,8 m 

breed. De rotor heeft een toerental van 14,9 of 22,4 tpm, afhankelijk van de windsnelheid. De 

turbine wordt hier geplaatst op een conische stalen buismast van 60 m hoogte waardoor het 

hoogste punt van de rotor op circa 87 m komt. De omschakeling van toerental wordt 

hetzelfde ingesteld als bij de NM750 148. 

Door Windtest as zijn geluidsmetingen29 verricht aan de NM54/950 tweetrapsturbine. 

Volgens meetrapport no: WT2127102 bedraagt de bronsterkte 103,7 dB(A) bij het hoge 

toerental (22 tpm) en bij een windsnelheid van 8 m/s boven een vlak terrein en een 

rotorashoogte van 55 m. De relatie tussen de bronsterkte en de windsnelheid op 10 m 

hoogte is circa 0,7 dB (A) per ml s. Op een afstand van 66 m waren er geen duidelijk 

hoorbare tonen aanwezig en het geluid was niet impulsachtig. Bij het lage toerental (15 tpm) 

zijn geen metingen verricht, volgens opgave van de fabrikant is de bronsterkte dan 6 dB(A) 

lager. 

NM72G1500 

De NEG-Micon NM72C/1500 turbine heeft een rotordiameter van 72 m met drie 

rotorbladen type LM35 met NACA 634 profiel. De grootste breedte van de bladen is 3,2 m, 

aan de tip zijn de bladen circa 0,8 m breed. De rotor heeft een toerental van 11,5 of 17,3 tpm, 

afhankelijk van de windsnelheid. De turbine wordt hier geplaatst op een conische stalen 

buismast van 78 m hoogte waardoor het hoogste punt van de rotor op circa 114 m komt. De 

omschakeling van toerental wordt hetzelfde ingesteld als bij de NM750 I 48. 

Door Wind Consult as zijn geluidmetingen'" verricht aan de NM72C/1500 tweetrapsturbine. 

Volgens meetrapport no: WICO 079SE301 bedraagt de bronsterkte 101,9 dB(A) bij het hoge 

toerental (17 tpm) en bij een windsnelheid van 8 m/s boven een terrein met een 

ruwheidslengte Zo = 0,05 m en bij een rotorashoogte van 64 m. De relatie tussen de 

bronsterkte en de windsnelheid op 10 m hoogte is circa 1,4 dB(A) per ml s. Een 

richtingsafhankelijke geluidsuitstraling is niet vastgesteld. Op een afstand van 83 m waren 

er geen duidelijk hoorbare tonen aanwezig en het geluid was niet impulsachtig. Oraaiend 

op het lage toerental (11,5 tpm) bij een windsnelheid van 8 m/s is de bronsterkte 7 dB(A) 

lager. De relatie met de windsnelheid is dan 2,2 dB(A) per ml s. 

Vestas V80 

De rotor van de Vestas V80 2 MW bestaat uit drie bladen type Vestas 39 m en heeft een 

diameter van 80 m. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen 9 en 19 tpm. De 

turbine heeft een pitchregeling en is voorzien van Optispeed. De grootste breedte van het 

blad is circa 3,5 m, aan de tip zijn de bladen circa 0,45 m breed. De turbine wordt hier 

geplaatst op een stalen buismast van circa 100 m waardoor het hoogste punt van de rotor op 

140 m komt. Bij een windsnelheid van circa 3 m/s komt de turbine in werking en bij 25 m/s 

wordt deze gestopt uit veiligheidsoverwegingen. 

" Report of Acoustical Emissions of the Wind Turbine Generator System NM54 pitch-angle: _3 0 near 

Myres Hill, Windtest, report no. WT 2127/02, March 2002. 

30 Messung der Schallemission der Windenergieanlage de Typs NM72C/1500, Wind Consult, reportno.: 

WICa 079SE301, 24 Juli 2001. 
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Geluidsspecificaties van de 

alternatieven 
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Door Windtest zijn geluidsmetingen verricht aan de V80 105.1 dB31. De bronsterkte bedraagt 

104,4 dB(A) bij een windsnelheid van 8 m/s boven een vlak landbouwgebied. 

De rotorashoogte bedroeg 67 m. De relatie tussen de bronsterkte en de windsnelheid op 10 

m hoogte is 0,16 dB (A) per m/s. Op een afstand van 100 m waren er geen hoorbare tonen 

aanwezig en het geluid was niet impulsachtig. Ook zijn geluidsmetingen verricht bij een 

instelling 101 dB van de V803'. De bronsterkte bedraagt 101 dB(A) bij een windsnelheid van 

8 m/s boven een vlak landbouwgebied. De rotorashoogte bedroeg 67 m. De relatie tussen de 

bronsterkte en de windsnelheid op 10 m hoogte is dan 0,25 dB(A) per ml s. 

Geluidsspecificaties alternatieven 

Alternatief A B C D E 

en type turbine NM750/48 VaO/2000 NM72/1500 NM54/950 V80/2000 

Geluidwermogen bij 7 m/s op 97 105* 101 103 105 

10 m hoogte [dB(A)] 

Relatie bronvermogen en hoge/lage instelling hogellage hoge toeren: insteiling 

windsnelheid op 10 m hoogte toeren: 105/101 dB: toeren: 0,7 1051101 dB: 

[dB (A) per m/s) 0,36/1,65 0,16/0,25 1.4/2,2 0.16/0.25 

Tonaal geluid nee nee nee nee nee 

Impulsachtig geiuid nee nee nee nee nee 

* In aiternatief B zijn vier van de negen turbines in de nachtperiode ingesteld op 101 dB (A). In aiternatief E 

zijn 2 van de 15 in de nachtperiode ingesteld op respectievelljk 101 en 103 dB (A). 

Invoer in het rekenmodel 
Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgebouwd met het programma Geonoise® 

IL, versie V4.02. Hiermee zijn de langtijdgemiddelde geluidsniveaus LAr,LT berekend die 

optreden bij een windsnelheid VIO van 7 m/s in de maatgevende nachtperiode. De 

geluidsniveaus bij andere windsnelheden zijn afgeleid uit de relatie tussen bronsterkte en 

windsnelheid waarbij rekening is gehouden met het omschakelen van het toerental. De 

modellering en de overdrachtsberekening is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en 

Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI) volgens methode n.8. Met uitzondering van 

akoestisch reflecterende wegen en wateroppervlakken (B/ = 0), is in de berekeningen 

uitgegaan van een geluidsabsorberend bodemgebied (B f = 1). 

De wind turbines zijn akoestisch gemodelleerd als rondom uitstralende puntbronnen ter 

hoogte van de rotoras. Bij de ingevoerde geluidsvermogens is met de volgende correcties 

rekening gehouden: 

• De geluidsvermogens zijn opnieuw berekend volgens methode n.2 uit de HMRI. Deze 

Nederlandse methode houdt - in tegenstelling tot de IEA-methode33 
- weI rekening met 

luchtdemping. Rekening is gehouden met een bodemeffect van 6 dB(A) volgens de IEA

methode. 

• De bronsterkten zijn gecorrigeerd voor een windsnelheid VIO = 7 m/s boven een terrein 

met een ruwheidslengte van Zo= 0,1 m. Hierbij is rekening gehouden met het varieren 

van het toerental en het omschakelen van de generator. 

• De bronsterkten zijn gecorrigeerd voor de betreffende ashoogten. Op deze hoogten kan 

de windsnelheid anders zijn dan waarbij de metingen van de bronsterkte zijn verricht. 

" Report of Acoustical Emissions of the Wind Turbine Generator System V80-2MW 105.1 dB in 

Soerup/Germany, Windtest report WT 1627100, January 2001. 

32 Report of Acoustical Emissions of the Wind Turbine Generator System V80-2MW 101 dB in 

Soerup/Germany, Windtest, item no.: 944427.R1, 22 May 2001. 

33 Acoustics, measurement of noise from wind turbines, International Energy Agency. 
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