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1. Inleiding
Een aantal private partijen, verenigd in de Koepel windenergie Noofdoostpolder, heeft het voornemen
om op vijf locaties in de Noordoostpolder een windpark op te richten. Het gaat hierbij om drie binnendijkse windparken (op de Noordermeerdijk, de Western eerdijk en de Zuidermeerdijk) en twee buitendijkse parken (voor de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk). Afhankelijk van de op te stellen
windturbines zal het elektrische vermogen van de vijf parken samen 324 MW tot 465 MW bedragen.
Bij realisering van het voornemen zullen de bestaande windturbines op de Westermeerdijk {ca. 15
MW) en de Zuidermeerdijk (ca. 2 MW) gesaneerd worden.
Voor de windparken dient het bestemmingsplan te worden herzien. Hierbij is de gemeente Noordoostpolder het bevoegde gezag. Een deel van het windpark Noordermeerdijk buitendijks zal in de
gemeente Lemsterland komen te liggen; voor dat deel van de benodigde beslammingsplanherziening
is de gemeente Lemsterland het bevoegde gezag. Voor deze bestemmingsplanherzieningen wordt
milieueffectrapportage (m.e.r.) toegepast.
In dit document zijn de richtlijnen opgenomen aan de hand waarvan hel milieueffectrapport (MER)
opgesteld moet worden. De richtlijnen zijn er op gericht dat het MER de informatie bevat die het mogelijk maakt dat het milieubelang volwaardig in de besluitvorming meeweegt.
Gedurende het proces van totstandkoming van het MER kan afgeweken worden van de richtlijnen,
mits dit gemotiveerd gebeurd. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat bij nader inzien bepaalde elementen
toch niet relevant zijn of dat, gezien de fase van planvorming, infomiatie (nog) niet bekend Is. In
hoofdstuk 6 is daartoe bepaald, dat in het MER aangegeven moet worden over welke milieuaspecten
geen informatie is opgenomen vanwege het ontbreken van gegevens.
In 'de Noordoostpolder" van 11 maart 2004 is de startnotitie voor het MER "Windenergie in de Noordooslpolder' bekendgemaakt. Ook zijn een ieder en de artikel 10 BRO partijen zoals Waterschap
Zuiderzeeland, Provincie Flevoland en VROM inspectie in de gelegenheid gesteld opmerkingen in te
dienen respectievelijk een advies uit te brengen over de op te stellen richtlijnen. In bijlage 1 is een
overzicht opgenomen van personen en instanties die gereageerd hebben.
De onderhavige richtlijnen zijn grotendeels gebaseerd op het advies dat de commissie voor de mer
heeft uitgebracht. Daarnaast wordt in de richtlijnen naar de overige opmerkingen en adviezen
verwezen wanneer een reactie naar ons oordeet:
•
informatie bevat die in het MER opgenomen moet worden of die nader onderzocht moet worden, zoals informatie over specifieke lokale milieuomstandigheden;
• belangrijke vragen en discussiepunten naar voren brengt, bijvoort>eeld over te onderzoeken
alternatieven.
De startnotities geven al voor veel onderdelen aan wat in het MER aan de orde zal komen. De richtlijnen richten zich daarom op die ondenverpen die in het MER nadere uitwerking of een andere aanpak
behoeven dan in de startnotities. Voor alle niet in onderhavige richtlijnen genoemde onderwerpen is
de in de startnotities voorgestelde aanpak richtlijn voor het MER.
Gelijkluidende richllijnen voor vijf m.e.r.-procedures
De initiatiefnemer heeft niet één. maar vijf startnotities ingediend, voor elk windpark afzonderlijk één.
In deze startnotities geeft de initiatiefnemer aan te streven naar één milieueffectrapport' (MER) waarin
de vijf windparken alle aan bod zullen komen. Aangekondigd wordt dat het MER wordt samengesteld
uit een algemeen deel, een integraal deel (met de cumulatieve effecten en wisselwerking tussen de
projecten) en een deel waarin de individuele projecten nader worden belicht.
De richtlijnen sluiten hierbij aan doordat:
•
De hoofdstukken en paragrafen allereerst richtlijnen beschrijven die in principe van toepassing
zijn op elk van de vijf windparken afzonderlijk; de initiatiefnemer kan voor elk windpark aan
deze richtlijnen voldoen via een uitwerking in de projectspecifieke delen van het MER. Voor
zover dit voor elk park dezelfde uitwerking zou betekenen, kan de initiatiefnemer kiezen voor
uitwerking in het algemene deel van het MER,

1

UH de startnotitie blijkt dal de tniliati einem or niet gehsei uitsluit dat In een later stadium er toch voor gekozen wordt voor een
of meer windparken een afzonderlijk MEH In procedure Ie brengen. Mocht de inillallefnemer inderdaad hierloe besluiten,
dan dient In elk alzonderlljk MER aan de richtlijnen voWaan te worden, Inclusief de projectoverstijgende en relevante
pro|ectspecl)leke richtlijnen, maar exclusief de projectspecifieke richllijnen voor andere wkidpaiken.
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•
•

Waar nodig worden onder het kopje projectspecitiek richtlijnen gegeven, die slechts van
toepassing zijn op één of meer {met name genoemde) windparken. Uitwerking hiervan kan
gebeuren in het betreffende projectspecrfieke deei van het MER.
Waar nodig wordt in de richtlijnen onder het kopje projectoverstijgend afzonderiijk aandacht
gevraagd voor cumulatieve aspecten of wederzijdse beïnvloeding tussen de windparken. Uitwerking hiervan kan gebeuren in het integrale deel van het MER.
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2. Hoofdpunten van het advies
De volgende punten zijn essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER
zeker onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de
volgende informatie ontbreekt:
•

•

•

•
•
•
•

Het MER dient voldoende aandacht te besteden aan het feil dat er vijf windparken met onderlinge samenhang en wisselwerking worden gerealiseerd. Dit betekent enerzijds dat het MER
voldoende inzicht moet bieden in de combinaties waarin de varianten en alternatieven gerealiseerd worden, in eventuele faseringsverschillen tussen de parken en de sanering van de bestaande parken, en anderzijds dat naast de effecten van de individuele parken ook de cumulatie van de effecten van de windparken voldoende duidelijk moet worden.
Het MER dient voor de parken aan de Noordermeerdljk en de Westermeerdijk ook de
dichtstebolstapeling als alternatief uit te werken, en voor de Westermeerdijk bovendien een
driehoeksopstelling (eveneens in dichtstebolstapeling). Wanneer deze alternatieven beter scoren, dienen ze als basis genomen te worden voor het meest milieuvriendelijke alternatief.
Het MER dient de gevolgen van de windparken voor de vogelsoorten op grond waarvan het
IJsselmeer als gebied als speciale beschenningszone voor de VogelrlchtlIJn is aangewezen
in beeld te brengen en vast te stellen of deze gevolgen significant kunnen zijn. Daarbij dient
ook aandacht gegeven te worden aan de effecten van de ingreep In samenhang met de effecten van verschillende andere initiatieven in of nabij dit Vogelnchtiijngebled. Daarnaast dient
het MER weer te geven of de gunstige staat van instandhouding van de vleermulzensoorten
die beschermd worden onder de Habitatrichtlijn wordt aangetast.
Het MER dient visualisaties te bevatten van de visueel-ruimtelijke beleving van de windturbines in hun omgeving.
Het MER dient voldoende inzicht te bieden in de gevolgen van de buitendijkse parken voor de
scheepvaartveiligheid.
Het MER dient de milieuwinst van de windparken afgeleid van de energieopbrengst te bevatten, te weten de vermeden emissies van COa, NO, en SO2 en de brandstofbesparing.
Het MER dient de alternatieven en varianten per park te vergelijken per geproduceerde
kWh; hel dient mogelijk te zijn de parken onderling te vergelijken.

Voor de overdracht van de informatie in het MER aan besluitvormers, insprekers en anderen Is een
goede samenvatting essentieel. De samenvatting moet zelfstandig leesbaar zijn voor een brede
doelgroep en dient een goede afspiegeling te zijn van de inhoud van het MER.
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3. Achtergrond, doel en bestuitvorming
3.1 Achtergrond en doel
Achtergrond van het initiatief is de landelijke doelstelling voor windenergie op land van 1500 MW in
2010. De provincie Flevoland heeft zich in de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) gecommitteerd aan de plaatsing van minimaal 250 MW windenergie. In Flevoland
staat op het ogenblik reeds 340 MW opgesteld. Het Omgevingsplan Flevoland verbiedt de plaatsing
van nog meer windenergie in een groot deel van de provincie. Voor enkele locaties houdt het Omgevingsplan echter de mogelijkheid van windenergie open. Hieronder bevinden zich de locaties van het
voornemen.
Ga in het MER in op de argumenten, met name de milieuargumenten, die door de provincie Flevoland
en de gemeente Noordoostpolder gebruikt zijn om windenergie op de beoogde locaties windenergie
niet uit te sluiten en op andere locaties in de provincie Flevoland respectievelijk de gemeente Noordoostpolder wel, en geef aan welke veronderstellingen hierbij gedaan zijn. Onderbouw het nut van
overschrijding van de BLOW-ll-doelsteiiing in de provincie.
Projectspecifiek (Noordermeerdijk buitendijks)
Vul de achtergrondbeschrijving in de startnotitie in het MER - die betrekking heeft op de provincie
Flevoland^ en gemeente Noordoostpolder - aan met vergelijkbare achtergronden specifiek voor FrieslEind en Lemsterland {zoals locatieargumenten, provinciale realisatie BLOW-1 I-doelstellingen).
Geef in het MER aan in hoeverre andere dan doelstellingen voor windenergie (bijvoorbeeld provinciale
of lokale doelstellingen voor duurzame energie of G02-emissiereductie) de achtergrond vormen voor
het voornemen en welke bijdrage de windparken aan deze doelstellingen leveren.
Het is wenselijk om in het MER de doelstelling zo te beschrijven dat ze in twee stadia in het planvormingsproces een rol kan ven/uilen:
•
bij de afbakening van te beschrijven alternatieven en het verhelderen waarom andere
oplossingsrichtingen buiten beschouwing worden gelaten;
•
bij de rangschikking van alternatieven op doelbereik.
De in de startnotities weergeven doelstelling van het voornemen geeft weer dat gestreefd wordt naar
de bouw en exploitatie van windparken op een zodanig manier dat zoveel mogelijk positieve effecten
ontstaan en negatieve effecten worden beperkt en waar mogelijk voorkomen. 'Zoveel mogelijk positieve effecten' komt onder andere tot uiting in de te produceren hoeveelheid elektriciteit, en niet noodzakelijkerwijs in het opgestelde vermogen? Daarom wordt geadviseerd om in het MER in de doelstelling het opgestelde vermogen te vervangen door een energiedoelstelling of een COz-reductiedoeisteiling.

3.2 Beleidskader
In de startnotities wordt overzichtelijk weergegeven wat het relevante beleidskader is. Neem dit over in
het MER. Ga daarnaast in op het BLOW-ll-convenant. Ga expliciet in op het beleid van de gemeente
Noordoostpolder nieuwe solitaire turbines niet toe te staan, nieuwe windturbines te concentreren in
windparken en de energieopbrengst van windparken gegeven hun locatie te maximaliseren.
Vermeld in het MER bovendien in dit overzicht welke consequenties elk van de genoemde onderdelen
van het relevante beleidskader heeft voor het voornemen. Ga in het MER ook in op de consequenties
die de recent verschenen Nota Ruimte heeft voor de voornemens^

>
'
'

De prov^le Frysifkn (reaclle 15) constateert dat de startnotitie voor het windpark Noordermeerdlik bulter>dliks eenzijdig
gericht Is op de provincie Flevoland.
Overigens zijn ook nog andere posllleve mllleueftecten dan de In de startnotities genoemde: vermijden van NO.- en S02emlssle, vennijden Ihermlsche belasting oppervlaktewater.
De startnotities noemen de Vijfde Noia Ruimtelijke Ordening bij het thema woon- en leefomgeving. De Inmiddels
verschenen Nota Ruimte gaal uitgebrekJ in op windenergie en doet ook ultspr^en over landschap en cutluufhlstorie.
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Projeclspecifiek (Noorüermeerdijk buitendijks)
Geef in het MER aan welke voorwaarden de beleidskaders van de provincie Frysiän en de gemeente
Lemsterland stellen aan het windpark Noordermeerdijk buitendijks.^
Gebiedsbescherming
Het studiegebied, en bij de buitendijkse windparken ook het plangebied, voor de voorgenomen windparken omvat het IJsselmeer. dat is aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. Geef in het MER op een duidelijke kaart de grenzen van het Vogetrichtlijngebted IJsselmeer. Vermeld op grond van welke soorten dit gebied zich heeft gekwalificeerd. Geef ook de ligging van de
ecologische hoofdstructuur in het plan- en studiegebied en de provinciale uitwerking daarvan.
Indien er - ten gevolge van het voornemen afzonderlijk of in samenhang met andere plannen of projecten (cumulatie) - sprake kan zijn van significante gevolgen voor de soorten op grond waarvan het
IJsselmeer zich als speciale beschermingszone heeft gekwalificeerd, dient door het bevoegd gezag
een passende beoordeling uitgevoerd te worden.
Uit het MER dient daarom te blijken of er sprake kan zijn van significante gevolgen. Wanneer dit het
geval is dient het MER de voor de passende beoordeling relevante milieu-informatie te bevatten.^ Zie
verder bijlage 2.
Watertoels
Bij de bestemmingsplanherzieningen zal een watertoets moeten worden uitgevoerd. Het MER dient de
Informatie van de watertoets In hoofdlijnen te bevatten.^

3.3 Te nemen besluiten
Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor het besluit tot bestemmingsplanherziening.
Geef in het MER aan volgens welke procedure en welk lijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen
en instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. Geef ook de besluiten die in een later stadium nog moeten worden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren.
Projectspecifiek (Noordermeerdijk buitendijks)
Voor het windpark Noordermeerdijk buitendijks geldt dat zowel de gemeente Lemsterland als de gemeente Noordoostpolder het bestemmingsplan moeten herzien. Geef in hel MER aan hoe de procedures in beide gemeenten op elkaar afgestemd worden.

'
'

'

De provincie Frysiän (reactie 15) noemt het streekplan Windstreek 2000, dat plaatsing in hel Friese deel van hel IJsselmeer
uitsluit.
De pfovincle Revoland (reactie nr, 2) en Vogeltwscheiining Nederland (Inspraakreacfie 4) gaan uilgebrekJ In op de
Implicaties van de status van het IJsselmeer als speciale beschermingszone onder de Vogel richt lijn. De provincie FiysiSn
(reactie 16) vindt de wisselwerking tussen de m.e.r. en de passende beoordeling onvoldoende omschreven in da
slartrratjtie.
Rl|kswaterstaat, directie iJsselmeergebled (reactie nr, 5 en 13) misl In de startnotities Inlormatle over de watertoels en
venracht In het MER meer Informatie over (de eOecten op) water, mede met het oog op de wettelijke verplichte watertoets
lïij ruimtelijke plannen. Waterschap ZuUerzeeland (reactie 14) meldl dat volgens hel beheerplan waterkeringen nieuwe
bóbouwing binnen de kernzone van de dijk niet Is toegestaan.
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4. Voorgenomen activiteit en alternatieven
4.1 Algemeen
Beschrijf de onderdelen van het voornemen en de alternatieven voor zover ze vanuit milieuoogpunt
relevant zijn. Dit zijn in ieder geval de oprichting van de windturbines en de bijkomende voorzieningen
en activiteiten, zoals bijvoorbeeld de bekabeling, de aanleg van wegen, transformatorgebouwen en
eventueel hekwerk. Maak onderscheid tussen activiteiten die plaatsvinden in de realisatiefase (inrichting/aanleg), de gebruiksfase (gebruik en beheer) en tijdens of na beëindiging.
Besteed in het bijzonder aandacht aan het beschrijven van de preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen, die getroffen worden vanwege de effecten op beschemde natuurgebieden en
vanwege de hinder voor hindergevoelige objecten.
Projectoverstijgend
Het MER dient duidelijk te maken in welke combinaties de varianten en alternatieven voor de verschillende windparken gerealiseerd kunnen worden. Wij adviseren om hel aantal combinaties beperkt
te houden. Dit k£in door in het MER criteria voor de samenhang tussen de parken te ontwikkelen en
op basis daarvan een selectie te maken uit alle mogelijke combinaties van alternatieven en varianten.^
Projectoverstijgend
Indien er naar verwachting geen sprake is van gelijktijdige realisatie van de vijf parken, geef dan in het
MER de fasering van de parken aan.^
Projectspecifiek (Westermeerdijk binnendijks, Westermeerdijk buitendijks. Zuidermeerdijk)
Geef voor de windparken aan de Westemieerdijk en de Zuidermeerdijk aan hoe de fasering van de op
te richten parken samenhangt met de fasering van het saneren van de bestaande parken.

4.2 Alternatieven en varianten
4.2.1. Opstelllngsalternatleven
Projectspecifiek Noordermeerdijk (binnendijks en buitendijks) en Westermeerdijk (binnendijks en buitendijks)
Indien turbines in een lijnopstelling ongeveer parallel aan de overheersende windrichting staan en de
turbines te dicht bij elkaar zijn geplaatst, worden de turbines t>enedenwinds van de eerste turbines in
toenemende mate blootgesteld aan hoge turbulenties. Hoge turbulentie kan bovenmatige slijtage en
vennoeiingsverschijnselen met zich meebrengen. Dit kan de veiligheid van de turbines aantasten.
Bovendien kunnen daarmee negatieve gevolgen voor de levensduur en de energieopbrengst van de
turbines ontstaan.
Gezien de overheersende windrichting kan verwacht worden dat de onderlinge afstand van vier maal
de rotordiameter bij de parken aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk kan leiden tot dergelijk
relatief hoge turbulentie-intensiteiten. Onderbouw daarom in het MER waarom gekozen wordt voor
een onderlinge afstand van de turbines van vier maat de rotordiameter en verdisconteer eventueel de
negatieve gevolgen in de analyses. Werk daarnaast voor deze vier parken ook een alternatief uit
waarbij de onderlinge afstand minimaal vijf maal de rotordiEimeter is (zowel tussen de turbines als
tussen de lijnen).'"
Geen van de startnotities geeft voor het wlndpark een alternatief voor de beoogde lijnopstelling. Voor
de opstellingen waarbij meerdere parallelle lijnen in schaakbordopstelling (gebaseerd op vierkanten)
"

*
'"

Zo tou een landschappelijk criterium ertoe kunnen lalden dat verschillende turtilnes voor de binnendiikse en buHendljkse
parken aan dezelfde dijk ultgeslolen worden, maar dat vefBchilleode turtines vooc bijvoortweW Westermeerdijk en
Noordermeerdijk wel mogelijk zijn.
Het Is overigens ook denkbaar dal de resultaten van het MER de aanleiding vormen lot fasering, bijvoortieeld wanneer een
park moeilijker rsatlseert>aar is vanwege grotere negatieve gevolgen voor het milieu.
Da provincie Flevoland (reactie nr. 2) pleit vanvrage de ruimtelijke kwaliteit voor hel onderzoeken van een or>derllr>ge
afstand tussen de turbines van ca. vijf maal de nstordiameter.
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worden voorzien, zijn er alternatieven met mogelijl^ voordelen voor het milieu. Werl< deze alternatieven
uit in het MER om daarmee de opstelling van de turbines in het meest milieuvriendelijke alternatief te
kunnen onderbouwen.
Projectoverstijgend. projectspecifiek (Noordermeerdijk blnnendijks, Noordermeerdijk buitendijks)
Bij uitvoering van het voornemen zoals beschreven in de startnotities ontstaan aan de Noordermeerdijk twee parallelle lijnen volgens de schaakbordopstelling. Een alternatief daarvoor is de dichtstebolopsteJIing (gebaseerd op gelijkzijdige driehoeken)".
In het algemeen is de dichtsteboistapeling compacter en vergt dus minder (indirecte) ruimte. Veelal
leidt dit tot minder ruimtebeslag vanwege geluid- en schaduwhinder. Daarnaast kan de barrièrewerking voor vogels verminderen. Ook de visuele ruimte (horizontale zichthoek) vermindert.
Meer specifiek kan er bij de Noordermeerdijk bovendien een grotere afstand tot de (toekomstige)
vaarweg Am sterdam-Lemmer aangehouden worden dan met de schaakbordopstel ling.'^ Ook wordt
een kleiner deel van het IJsselmeer verstoord, wat van belang kan zijn voor trekvogels en pleisterende
watervogels. Werk dit opstellingsalternatief daarom in het (WIER uit. Uiteraard dient daarbij het opbrengstverlies door de compactere opstelling in de beoordeling te worden betrokken.
Projectoverstijgend, projectspecifiek (Westermeerdijk binnendijks, Westermeerdijk buitendijks)
Bij uitvoering van het voornemen zoals beschreven In de startnotities ontstaan aan de Westemneerdijk
drie parallelle lijnen in schaakbordopstelling. Deze lijnopstellingen zullen slechts onder een bepaalde
zichthoek als lijnen waarneembaar ztjn.'^ Vanuit de meeste waarnemingspunten zullen de lijnen als
cluster waargenomen worden. Werk in het MER een tweetal alternatieve clusters uit:
• plaats de drie lijnen in de dichtsteboistapeling (zie hiert>oven onder projectspecifiek Noordermeerdijk voor de mogelijk gunstige effecten hiervan);
•
plaats de turbines in een driehoeksclusler, gebruik makend van de dichtsteboistapeling. Hiermee
zal het cluster nog compacter worden en zal de door het cluster betemmerde zichthoek verder
beperkt worden; bovendien kan de driehoeksopsteiling (door een kleinere basis) binnendijks minder hinder veroorzaken en voor vogels en vleermuizen mogelijk in een kleinere barrièrewerking
resulteren.
Ontwikkelde alternatieven en passende beoordeling
In de startnotities kondigt de initiatiefnemer aan om in het MER, indien er sprake kan zijn van significante gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied, de passende beoordeling te doorlopen. Bij bovenstaande aiternatiefontwikkeling geldt de kanttekening dat in dat geval nagegaan dient te worden of de
bandbreedte van beschouwde alternatieven voldoende is voor het uitvoeren van de passende beoordeling.'*

"
"

'^
"

Zie bijlage 4 voor een itlustralle.
In zijn inspraakreactle (nr. 5 en 13) wijst Rljkswalerslaat, directie Uss elm eergebied op de beleidsregel voor het plaatsen van
windturbines op, In ot over rijkswaterstaatwerken. HIefIn slaat onder andere de aan te houden afstand tot de vaarweg.
Tevens wordl gepleit voor voldoende nautische ruimte bi| de Friese Hoek en de Botlerdamse Hoek. Tenslotte wordt
gewezen op de voorwaarde uil het Integrale Visie IJ sse lm eergebied 2030 dal de windturbines, met inacfitneming van
techntsctie en veiligheidsaspecten en natuurbelangen, zo dictit mogelijk bij de dijken moeien worden geplaatst.
Dit gekjt - alhoewel in mindere mate - ook al voor de dut>beie liinop steil Ing, zeker bij opstellingen waarbl) de atsland lussen
de lijnen {ongeveer) gelijk Is aan de onderlinge afstand tussen de turbines.
Alternatieven In kader van de passende beoonjeling dienen ruim opgeval te worden, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad
van State over de Westerschelde Container Terminal (ABRvS 16 juli 2003, zaaknummer 200205582/1). Analoog aan de
situatie bij de WCT zouden - atbankelijk van de doelstellingen van het bevoegde gezag - alternatieven voor de beoogde
windparken kunnen zijn: windparken op andere k)calles (zowel in als bulten de Noordoostpolder), ot bilvoorbeeid andere
vannen van duurzame energie. De provincie Flevoland (reaclie nr. 2) geeft aan dat 'dergelijke alfematleven wellicht zells
bulten de provincie Flevolanä gezocht moeten worden' en Vogelbescherming Nederland (inspraakreaclie 4) noemt
andersoortige economische activiteiten als altematlel.
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4.2.2 Varianten
In de startnotities worden voor elk van de windparken varianten gegeven. De grootte (dat wil zeggen
de rotordiameter) van de windturbines wordt gevarieerd, en in samenhang daarmee het vennogen van
de turt]Jnes en de onderlinge afstand (zowel de afstand tussen de turbines in één lijn als de afstand
lussen de lijnen). Met het variëren van de rotordiameter zal ook de ashoogte gevarieerd moeten worden. Het MEH wint aan realiteitswaarde, wanneer de effecten worden beschreven zoveel mogetijk
uitgaande van bestaande turbines. Dit betekent dal bijvoorbeeld voor de voorgestelde 3 MW-turbines
(alle parken) en 1,5-2 MW-turbines (alleen Zuidermeerdijk) de karakteristieken van een op het ogenblik verkrijgbare turbine worden gebruikt in plaats van fictieve karakteristieken.
Anderzijds is het, vanwege de mogelijk lange doorlooptijd van de planvorming, aanbevelenswaardig
rekening Ie houden met de technische ontwikkelingen op het gebied van grootte en vermogens van
windturbines. Hiermee wordt voorkomen dat aan het eind van de planvorming het MER reeds achterhaald is.
Omdat op sommige punten de situering van begin en einde van een lijnopstelling afwijkt van de provinciale en/of gemeentelijke uitgangspunten, dient het MER aandacht te besteden aan de argumenten
voor de beoogde situering.'^

4.3 Referentie
Binnen de doelen van het voornemen is er geen reëel nulalternatief. Volstaan kan worden met het
beschrijven van de huidige situatie plus de autonome ontwikkelingen als referentie bij de vergelijking
van alternatieven.
Voor de bestaande twee windparken is niet duidelijk tot wanneer zij geëxploiteerd zullen worden als
hel voornemen geen doorgang vindt. Daarom kan voor de twee bestaande windparken langs de Zuidermeerdijk en de Westermeerdijk in de referentie uitgegaan worden van de huidige situatie. Hierdoor
wordt tevens duidelijk wat de consequenties zijn van het vervangen van de bestaande turbines.
4.4 Meest milieuvriendelijk alternatief
Beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) is verplicht. Het mma moet uitgaan van
de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ot vert>etering van het milieu en binnen de
competentie van de initiatiefnemer liggen.
De ontwikkeling van het mma dient in lijn met de doelstelling gericht te worden op het verder beperken van de negatieve milieugevolgen bij een zo groot mogelijke milieuwinst van de windparken.
Neem voer elk park de best scorende allematief/vahant als basis voor hel mma. Optimalisatie voor da
aspecten landschap, levende natuur, geluid en schaduw betekent dat in het mma gezocht wordt naar
de optimale keuzes voor rotordiameter (en daaraan gekoppeld ashoogte), en opstelling (aantal turbines, patroon en onderlinge afstand).
Zoals de startnotities al stellen, kan nagegaan worden of openingen in de lijnopstellingen aanvaringen
van vogels met de turbines en een verstoring van vaste vliegroutes kan voorkomen. Dit kan wellicht
ook bewerkstelligd worden door de opstellingen te verkorten. Ook voor de hinderaspecten en de nautische veiligheid kan het gunstig zijn de opstellingen te verkorten.'®
Verder kan geluid worden geminimaliseerd via de bronsterkte en het toerental, de schaduwwerking
eveneens door het toerental en het landschappelijk effect door de kleur te optimaliseren.
Projectoverstijgend
De combinatie van de meest milieuvriendelijke alternatieven van alle parken hoeft niet noodzakelljkenwijs de meest milieuvriendelijke combinatie voor windenergie in de Noordoostpolder op te leveren.
Ga daarom in het MER na welke combinatie van alternatieven en varianten van alle parken te beschouwen is als de meest milieuvriendelijke combinatie. Ga ook hier na of er nog mogelijkheden voor
optimalisatie zijn.

"
'*

De windtufbines mogen volgens provinciale beleldsfegels niet te dicht bij cultuurtiistofische waardevolle elementen en
landschapskunstolajecten geplaatst worden (reactie provincie Flevoland, nr. 2).
De provincie Revoland (reactie nr. 2) noemt een aanzienlijke afstand tussen de parken - te bereiken door het verkorten van
de lljr>en - wenselijk voor een goede tieeldkwalitelt
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5. Bestaande milieutoestand, autonome ontwikkeling en gevolgen
voor het milieu
5.1 Algemeen
Studiegebied
Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de dijken van de Noordoostpolder en
de omgeving daarvan, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden,
Het studiegebied van de windparken is groter dan weergegeven in de startnotities. Zo behoort vanwege de zichtbaarheid van de turbines ook de Friese kust bij Lemmer tot het studiegebied.'^
Geef op deze kaart ook de iigging van gevoeiige gebieden, zoals natuurgebieden, gevoeiige objecten
zoais woningen, en relevante infrastructuren zoals de oude en nieuwe vaargeul en de straalpaden
voor telecommunicatie. Gebruik een kaart met een groter detailniveau dan die in de startnotities .
Effectbesc^^^ijvi^g
De startnotities geven reeds een aanzet voor de effectbeschrijving. Daar wordt ook aangegeven, dat
de effectbeschrijving parallel voor de vijf locaties wordt uitgevoerd, waarbij de locaties afzonderlijk
zullen worden onderzocht, maar dat ook de cumulatieve (gebundelde) effecten zullen worden weergegeven. De nu volgende paragrafen over de te beschrijven effecten zijn aanvullend op wat in de
startnotities reeds voor het MER is aangekondigd.
5.2 Techniek en e c o n o m i e
De criteria in de startnotities die bij het aspect 'techniek' uit het thema 'techniek en economie' worden
genoemd betreffen de milieuvoordelen van de windparken. Vervang hel thema 'techniek en economie'
in het l\,1ER door twee afzondertijke thema's, te weten 'milieuwinst' en 'economie'. Neem onder het
thema 'milieuwinst', naast geproduceerde kWh'en, COz- en NO,-emissiereductie en brandstofbesparing, ook het aantal vermeden zuurequivalenten (z.e.) als criterium op.'^ Onder het thema 'economie',
aspect •sociaal-economisch' kan naast de gevolgen voor lokale inkomens en de gevolgen voor de
werkgelegenheid ook de kostprijs (€/kWh) als criterium worden opgenomen.
5.3 Ecologie en n a t u u r w a a r d e n ^
Vogelrichllijn en cumulatie
Vanwege de status van hel IJsselmeer als Vogelrichllijngebied dient in het MER niet alleen aandacht
besteed te worden aan de gevolgen van elk park afzonderlijk en aan de gevolgen van de combinatie
van meerdere of alle windparken^\ maar ook aan de cumulatieve effecten van alle windparken en
andere initiatieven langs en in hel Vogelrichllijngebied IJsselmeer.^
Drtehoef(smossel en Spiering
In hel IJsselmeergebied verblijven vogelsoorten op grond waarvan hel gebied is aangewezen als speciale beschermingszone en die een duidelijke voedselrelatie hebben met Driehoeksmossel of Spiering. Daarom dient in het MER beschreven te worden wal de autonome ontwikkeling van Driehoeksmossel en Spiering is en in hoeverre de windparken positief of negatief uitwerken of kunnen uitwerken
"

'*
"
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"

"

De provincie Frysldn (reactie 15) vindt dal bli dergelijke grote ingrepen als het onderttavlde Initiatief naasl lokale
aangelegenheden ook de lnvk>ed van de windturbines In een bredere context onderzocht moet worden, zoals brjvoort>eeld
de beleving en Interactie van de nieuwe turbines vanat het Friese vasteland, met name vanuit Lemmer, de oude kusten, de
vooroevers en ook vartaf het water.
Veel kaartmateriaal in de startnolltles is gedacht vanuit de provincie Revolartd. Hat verdient aantKvoling voor
kaartmateriaal In het MER de Noordoostpolder centraal te stellen,
Voor de berekening van de brandstof bes paring en de vermeden COï-emIssIe dienl gebnjik Ie worden gemaakt van het
Protocol Monitoring Duurzame energie.
De wijze waarop In de startnotities sommige begrippen gebruikt worden, kan aanleiding geven tot misverstanden. Zo
worden de populaties uit Noordoost-Europa die m hel najaar naar het Usselmeergebied trekken aangeduid als 'trekkende
watervogels'. Ter plekke zijn het echter plelstererKJe vogels. Daarnaast zijn er vogels die de Usselmeerdijk kunnen
gebruiken voor gestuwde Irek: dit zi)n trekvogels.
Indien comtilnatles van enkele van de vijf parken duidelijk andere gevolgen hebben dan de vijf parken tezamen, dan dient
hel MER In te gaan op ds gevolgen van julsl deze conibinalles. Wanneer 20u ttlijken dal het cumulatieve effect van alle
parken (= worst case) nlet-slgnlfk^nt Is, kan het beschrijven van de gevolgen van de combinaties achterwege blijven.
Voort)eeIden van dergelijke initiatieven zijn: andere windparken aan het IJsselmeer, zoals die aan de kust van de
Wleringenmeer en )achthaver\s, zoals die bij Lelystad (Meerdijkhaven). Ook Slk^Hng het Revo-landschap (Inspraakreactie
nr. 1) verzoekt om Integrale afweging van alle plannen In de regio wenselijk gezien de beschermIngsslatus van IJsselmeer,
Markermeer en Wadden. Ook de provincie Flevoland (reactie nr. 2) wijst op cunulatle met andere plannen.
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op Driehoeksmossel en Spiering. Hetzelfde geldt voor andere vissoorten die als stapeivoedsel Itunnen
dienen voor Itwalificerende watervogeis. Het MER dient ook het effect van de ontwikkeling van Drlehoeksmossel, Spiering en andere vissoorten op de prioritaire vogelsoorten in het IJsseimeergebied te
geven."
Vleermuizen
Volgens recent onderzoek kunnen vleermuizen soms in aanzienlijke aantallen sneuvelen door toedoen van windturbines. De draaiende rotorbladen zijn via echolocatie niet altijd waarneembaar voor
vleermuizen. Dit is van belang omdat langs de IJsselmeerdijken sprake kan zijn van gestuwde seizoenstrek van vleermuizen. Verder houden Habitatrichtlijnsoorten zoals de Meervleermuis zich op in
het studiegebied. Het MER dient daarom de effecten op vleermuizen (aanvaring, barrièrewerking) te
beschrijven, met nadruk op Habitatrichtlijn-lt- en •IV-soorten.^'*
Ftora- en faunawet
Zie hiervoor bijlage 3 Voor de ontheffing voor de Flora- en faunawet zijn effecten op beschermde
soorten van belang. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de paddentrek (wanneer aan- en
afrijdend verkeer in de aanlegfase zou plaatsvinden) en aan zeldzame korstmossen op de IJsselmeerdijk. Hierop komen ongeveer tien Rode-Lijstsoorten voor; één soort (het Zeedambordje) koml in
Nederland zelfs alleen op de IJsselmeerdijk voor (op natuursteen, niet op beton).

5.4 Landschap, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en archeologie
Om een beeld te krijgen van de landschappelijke gevolgen van de windturbines dient nagegaan te
Worden waar en hoever de windturbines zichtbaar zijn. Hierbij dient er van uit gegaan te worden dat
de turbines tot een afstand van 20-25 km zichtbaar kunnen zijn (één en ander uiteraard afhankelijk
van de tutbinegrootte, inrichting van het windpark en meteorologische omstandigheden) en moet rekening gehouden worden met het effect van tussenliggende visuele schermen zoals beplanting, bebouwing of hoge dijken.
Vla 'state o( the art' visuele simulaties op ooghoogte kan er een beeld gevormd worden van hoe de
windturbines in het landschap zichtbaar zullen zijn. Geadviseerd wordt schetsen of montagefoto's te
maken voor relevante waamemingspunten vanuit de omgeving.^^ Kies hiervoor punten zowel op het
land als op hel water^^ als - indien van toepassing - op de overliggende kusten. Van ieder altematiel
dienen verschillende visualisaties gemaakt te worden en van één alternatief ook visualisaties van
kleurvarianten.
Zoals de startnotities al aangeven zijn voor het aspect landschap twee benaderingen mogelijk voor de
inrichting en vormgeving:
•
streven naar inpassing in de bestaande identiteit van het landschap: hierbij gaat het om
minimalisering van de nadelige invloed van de turbines op kenmerken die de huidige identiteit
van het landschap bepalen;
•
streven naar het creëren van een nieuwe identiteit; hierbij gaat het om een kenmerkende verschijningsvorm van het windpark als zelfstandig gegeven en in wisselwerking met eigenschappen van het landschap.
De keuze voor één van beide benaderingen heeft ook gevolgen voor het waarderen van de effecten.
Bij het streven naar inpassing zal een grotere zichtbaarheid van turbines bijvoorbeeld negatiever worden gewaardeerd dan bij streven naar nieuwe identiteit. Zo zal de driehoeksopstelling in het ene geval
als vreemd element in het IJsselmeer beschreven kunnen worden, en in het andere geval als nieuwe
Identiteit en markering ('landmark') van de kust van de Noordoostpolder.
Maak In het MER bij het waarderen van effecten het verschil tussen beide benaderingen duidelijk.
Benoem de kenmerken van het bestaande landschap die in positieve zin in verband gebracht kunnen

*'

"
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Stfchling het Revo-landschap (Inspraakreactie nr. 1) verzoekt om kwaniitatlel onderzoek naar de voedselbeschiktnartield
voor de vogels.
Wind turbines and bats (Ahlen 2003), Windmolen en vlBennuizen (Vertx>om 4 Umpens 2001), FledermSuse als Opfer von
Windkraftanlagen In Deutschland. l=ledennSuse und Wsndenergienützung. Reale Probleme oder Einbildung (Bach 2001) en
Mortality otbats at a large scale wlndpower devetopmenf at Buffalo Ridge. Minnesota (Johnson et ai. 2003).
Wanneer voor de selectie van waamemingspunlen gekozen wordt voor plaatsen waar veel mensen zijn of komen, kan voor
relevante waamemingspunlen gedacht worden aan: de Ketelbrug, de brug bl] Lemmer, de doorgaande routes, de hoeken
van dB dijken (Rotterdamse Hoek etc). Urk, Espei, Creil, Rutten.
De gemeente Urk (reactie nr. 6) vraagt aandacht voor de confrontatie van de windmolenopstellingen met het zicht op Ui1<
vanaf het water: 'De aandact^t van passanten te water zal volledig worden geleld naar de windmolens en niet meer naar
Urtt-,
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worden met de plaatsing van de windparken. Geef aan welke combinatie van eigenschappen van het
bestaande landschap en de windparken het meest bijdragen aan het handhaven van de bestaande, of
juist het creëren van een nieuwe landschappelijke identiteit.
Projectoverstijgend
Visualiseer in het MER niet alleen elk park afzonderlijk, maar ook alle vijf parken tegelijk. Maak daarbij
ook duidelijk in hoeverre het zogeheten 'omheiningseffect' optreedt.^^ Visualiseer, indien van toepassing, ook de situatie dat slechts een deel van de parken gerealiseerd wordt. Betrek in de visualisaties
ook de bestaande parken in Oostelijk Flevoland.^^
Projectoverstijgend
Geadviseerd wordt te onderzoeken op welke wijze kunstuitingen de njimtelijke structuur van de
parken kan versterken.
Beoordelingskader
In de startnotities wordt van veel parameters in het beoordelingskader aangegeven dat zij kwantitatief
zullen zijn. Voor het thema landschap, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en archeologie kunnen veel
genoemde parameters niet gekwantificeerd worden."
Binnen het aspect landschap lijken de criteria 'versterking of verzwakking landschappelijke karakteristiek' en 'versterking of verzwakking landschappelijke structuur' vrijwel hetzelfde te zijn. Definieer in het
MER het verschil, of voeg beide criteria samen tot één criterium.

5.5 Woon- en leefomgeving
Geluid
Effecten door geluid van de windturbines en de beoordeling daarvan dienen zoveel mogelijk te geschieden aan de hand van vigerende regelgeving en meet- en rekenvoorschriften.^ Deels in aanvulling daarop moeten voor een adequate beoordeling en vergelijking van alternatieven, varianten en
locaties de volgende stappen doorlopen worden:
1.
Bepaal en onderbouw aan de hand van het (gemeten) achtergrondgeluid welke windnormcurve
(WNC) moet worden gebruikt (WNC-X. waarbij X het betreffende nonngeluidniveau voorstelt);
2.
Bepaal de geluidcontouren (LA«,) ten gevolge van de windturbines sec. Hierbij dient gerekend te
worden met de bronsterkte (L«) die behoort bij de windsnelheid waarbij het verschil tussen
WNC-X en LAeq zo klein mogelijk is (de meest kritische situatie)^'•^. Bepaal hoeveel geluidgevoelige bestemmingen zich binnen de 40 en 50 dB(A)-contour van het LABU bevinden. Doe dit ook
voor de X- en de (X•^10)-dB(A)-contour. Bepaal daarnaast ook het oppervlak dat door elk van de
contouren wordt omsloten.
3.
Beoordeel de geluidseffecten bij hindergevoelige bestemmingen aan de hand van de Handleiding melen en rekenen industrielawaai (1999).
4.
Beoordeel indien nodig met behulp van de WNG-methodiek de effecten per geluidhindergevoelige bestemming. Beoordeel of er wordt voldaan aan de normen.^
Bij de beoordeling dient indien nodig rekening te worden gehouden met cumulatieve effecten door
wegverkeer (Zuidemieerdijk) en scheepvaart. Indien nodig kan hierbij de MKM-methode worden gebruikt zoals aangegeven in de startnotitie. Maatgevende grootheden zijn dan verschil in aantal geiuid-

'
'
'
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'
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Het om hein in gs effect wordt genoemd door de pravlncte Revoland (reactie nr, 2).
Stichting het Fl e vo-land se hap (Inspraakreaclle i r . 1) vlrKtt een integrale afweging van alle plannen in de regio wenselijk ten
aanzien van landschappelijke aspecten zoals benoemd in de starlnolities.
Een voorbeeld van een kwantificeerbare parameter voor landschap is hoe vaak (onder welke zichtfioek) een tijrK>pstelling als
lijn waarneembaar Is.
Onder meer de Handleiding meten en rekenen Indusirlelawaal (1999) en tiet Besluit voorzieningen en InslalLaties
milieubeheer (2001).
Zowel de bronsterkte van de windturbine als het (relerentieniveau van hel) omgevlngsgelukl varieert met de windsneihekl.
Door hel Umten gevolge van de wlndlurbine(s) te berekenen voor het gehele winds nelheid sspectium, kan worden t>epaald
voor welke windsnelheid de meest ongunstige geluidsiluatie optreedt.
Bij alle berekeningen dienen de versctiillen In meettroogtes (ashoogte, ontvangerhoogte) en ruwheldslengle bij de bron
enerzijds en de ontvanger anderzijds op de juiste manier verdisconteerd te worden. Immers een windsnelheid ter plaatse van
de wlr>dturblne op ashoogte verschilt substantieel van de windsneihekl bij ontvanger c^ ontvangertHX)gte De windsnelheden
op ashoogte dienen dertialve getransfonneerd te worden naar overeenkomende wlr>dsne1heden bl| de onb/anger (met behulp
van de relevante ruwheklsprotieien).
Dit kan noodzakelijk zijn als de ruwtieldsprolielen ter plaatse van de ontvanger substantieel verschillen.
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hindergevoelige objecten en het verschil in oppervlak binnen 40 en 50 MKM-contour voor en na realisering van het voornemen.
Het MER dient - indien nodig - ook Inzicht te geven in de geluidbelasting van het windpark ten opzicht
van de huidige industriële activiteiten op bedrijventerreinen. Sluit ook hierbij binnen de regelgeving
maximaal aan bij de systematiek van de WNC. De totale geluidbelasting na realisering van de windparken dient mede bezien te worden in het licht van een eventueel geldende zonering voor een bedrijventerrein.
Schaduwhinder
Gebruik bij het aspect slagschaduw ook als criterium: het aantal woningen binnen de wettelijk toegestane schaduwduurcontour.
Veiligheid
Gebruik bij het aspect veiligheid ook als criterium: het aantal risicogevoelige objecten binnen de relevante veiligheidscontour.

5.6 Gebruiksfuncties
In de startnotities wordt aangegeven dat de beschrijving van scheepvaartveiligheid met name zal
plaatsvinden ten opzichte van de vigerende wettelijke kaders en beleidskaders. Besteed in het MER
bij het aspect de scheepvaartveiligheid in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:"
• het type transporten langs de windparken en de intensiteit;
• de kans op incidenten in de referentie en bij realisatie van de wlndparken^;
• bij een niel-verwaarloosbare kans op incidenten door realisatie van de windparken: een
beschrijving van de mogelijke gevolgen van een incident, met inbegrip van de milieugevolgen
(met name levende natuur) van uitstroom van bunker- of ladingolie, chemicaliën of andere
lading.

^

Flllkswaterstaat, directie IJsselmeergebied (reactie nr. 5 en 13) geeft aan dat onderzoek naar de effecten op veillQheld van
de scheepvaart gewenst Is.
Geef voor de reterenlle bijvoorbeeld de incidentenkaart van ds huidige situatie. Incidenten bij realisatie van de wiivjparttsn
kunnen zowel aanvaring als hel afbreken van rotorbladen zijn. Betrek ktdlen van toepassing de getroffen
velllgfieldsmaatregelen maatregelen (mitlgatle).
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6. Overige onderdelen van het MER
Vergelijking van alternatieven
De milieueftecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven en varianten moeten onderling én
met de referentie worden vergelelten. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin,
dan wel de essentiële punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de allernalievenyvarianten verschillen. Bij de vergelijlting moeten de doelstellingen en de grensen streefwaarden van het milieubeleid worden betrol<ken. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van
kwantitatieve informatie plaatsvinden. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit (in kWh) is een goede
maat voor de bereikte milieuwinst omdat deze hiermee rechtevenredig is. Vergelijking van de negatieve effecten van de diverse alternatieven dient daarom plaats te vinden per kWh. Vergelijken op
basis van de elektriciteitsproductie is pas zinvol, als vast is komen te staan dat het alternatief op basis
van de absolute effecten aanvaarbaar is, zie het schema in bijlage 5.
Projectoverstljgend
Maak ook een vergelijkingstabel met de combinaties van alternatieven/varianten van de verschillende
parken.
Leemten in informatie
Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moei worden toegespitst op die milieuaspecten, die
(vemnoedelijk) In verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieu-informatie.
Beschreven moet worden:
•
welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
•
in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in informatie:
•
de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.
Evaluatieprogramma
De gemeenten Noordoostpolder en Lemsterland moeten bij de herziening van het bestemmingsplan
aangeven op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de
voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aeinvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient aanbeveling, dat Noordoostpolder in het
MER reeds een aanzet tot een programma voor dit onderzoek gegeven wordt, omdat er een sterke
koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde
leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek.
Op voorhand wordt aanbevolen om in het evaluatieprogramma op te nemen:
• de bijdrage aan de energievoorziening en het aandeel duurzame energie daarin;
•
de effecten op de vogelstand; geadviseerd wordt onder andere periodiek op gestandaardiseerde wijze te zoeken naar vogelslachtoffers;
• de ontwikkeling van de beleving van de windparken In de tijd, bijvoorbeeld door een eenvoudig belevingsonderzoek dat enkele malen wordt herhaald.
Vorm en presentatie
Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alternatieven.
De onderlinge vergelijking dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van tabellen, figuren
en kaarten. Voor de presentatie wordt aanbevolen:
•
het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondgegevens (die
conclusies, voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden,
maar in een bijlage op te nemen;
• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijs! bij het
MER op te nemen;
•
recent kaartmateriaal te gebruiken^ topografische namen goed leesbaar weer te geven en een
duidelijke legenda erbij te voegen .

'

Qetxuik bij voorkeur topografische kaarten, zodat de kaarten ook bruikbaar zl]n voor de beoordeling van dfl
landMhappelIjke en tilndereffecten. De l^arlen ki de startnotities wekken de indmk dat de Noordoostpolder leeg Is, omdat
er1b«planllngen. woningen etc. niet weergegeven zijn.
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Samenvatting van het MER
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en Insprekers
en verdient daarom bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar
zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals:
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven;
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit en de
alternatieven;
• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de selectie van het mma en het
voorkeursalternatief;
• belangrijke leemten in kennis.

RIchUIjnen MER Windenergie In de r>4oorcloostpolder
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BIJLAGEN
Behorende bij richtlijnen MER Windenergie in de Noordoostpolder
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BULAGE1: Lijst van inspraakreacties en adviezen
nr.

datum

persoon o( instantie

Gemeente Noordoostpolder
31-03-2004 Slichting Flevo-landschap
1.
09-04-2004 Gedeputeerde Staten van de
2.
Provincie Flevoland
07-04-2004 Vereniging tot behoud van tiet
3.
IJsseimeer
4.
06-04-2004 Vogeibescheiming Nederland
06-04-2004 Rijkswaterstaat, Directie IJsseimeer5.
gebied van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat
08-04-2004 Rijksdienst voor het Oudheidkundig
6.
Bodemonderzoek
7.
07-04-2004 Provinciaie Commissie Heemschut
Flevoiand
16-04-2004 Burgemeester en Wethouders van de
8,
gemeente Urk
9.
19-04-2004 Drs. D.J.W. Meijers
10. 23-04-2004 Natuur- en milieuadviescommissie van
de gemeente Noordoostpoider
11, 27-04-2004 Waterschap Zuiderzeeland
12. 14-04-2004 Stichting Waterrecreatie
Gemeente Lemste'rtand
13. 06-04-2004 Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied van het Ministerie van Ved^eer
en Waterstaai
14. 27-04-2004 Waterschap Zuiderzeeiand
15. 28-04-2004 Gedeputeerde Staten van de
Provincie Frvsiän

Rlchtli|nen MER Windenergie in de Noordoostpolder

piMta

datum van
ontvangst
Cle. m.e.r.

Lelystad
Lelystad

22-04-2004
22-04-2004

Edam

22-04-2004

Zeist
Harderwijk

22-04-2004
22-04-2004

Amersfoort

22-04-2004

Emmeloord

22-04-2004

Urk

22-04-2004

Emmeloord
Emmeloord

29-04-2004
29-04-2004

Emmeloord
Lelystad

12-05-2004
12-05-2004

Harderwijk

22-04-2004

Lelystad
Leeuwarden

07-05-2004
07-05-2004
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BIJLAGE 2: Gebiedsbescherming op grond van de Vogelrlchtlijn
Passende beoordeling Vogelrlchtlljngebled"
1.
Op grond van welke de Vogelrichtlijn beschermde soorten heeft het gebied zich gekwalificeerd
als speciale beschermingszone?
2.
Wellte significante gevolgen met betrekking tot deze soorten kunnen er optreden ten gevolge
van de voorgenomen activiteit afzonderlijk of in samenhang met andere plannen of projecten
(cumulatie)?
3.
Indien er sprake kan zijn van significante gevolgen, dan dient er een passende beoordeling
uitgevoerd te worden door het bevoegd gezag. Blijkens de startnotitie zal de initiatiefnemer reeds
in het MER de stappen van de passende beoordeling doorlopen. Daarbij komen de volgende aspecten aan bod:
• zijn er alternatieve oplossingen {met inbegrip van mitigerende maatregelen), waardoor er
geen significante gevolgen voor het beschermde gebied optreden?
• zijn er dwingende redenen van groot openbaar^ belang waarom het project toch gerealiseerd
moet worden?
• indien het project toch in of nabij een beschermd gebied moet plaatsvinden en mitigerende
maatregelen onvoldoende oplossing zal bieden voor de mogelijke significante gevolgen, welke
compenserende maatregelen zullen dan getroffen worden om te waarborgen dat de algehele
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft?
Eisen aan compensatie op grond van de Vogelrichllijn
1.
Geen netto verlies aan waarden wat betreft areaal en kwaliteit (kwantitatieve en kwalitatieve
eisen). Dat wil dus zeggen dat de staat van instandhouding van soorten die binnen de kwaliteitsdefinitie vallen na compensatie gelijk dient te zijn aan de situatie voor de ingreep:
2.
Compensatie dient nabij het getroffen gebied plaats te vinden (of binnen het ecologische netwerk
van de soort) onder de voorwaarde dat een duurzame situatie ontstaat (nabijheidbeginsel);
3.
De algehele samenhang van Natura 2000 dient gewaarborgd te worden {instandhouding
doelstelling): daarom kan er nooit financieel worden gecompenseerd.
4.
Zowel feitelijk, financieel als bestuurlijk: compensatie tijdig regelen. Omdat gedurende de ingreep
de kans op overleven vermindert, dient de compensatie voor de ingreep plaats te vinden.
Aanvullende informatie voor een passende beoordeling op grond van de Vogelrlchtlijn
Algemeen
De aangewezen Vogelrichtlijngebieden en aanwijzingsbesluiten zijn te vinden op de website van het
Ministerie van LNV: www.mirtlnv.nl/thema/qroen/naluur. De kaarten (bijlage 2) geven een landelijk overzicht maar zijn niet bruikbaar voor de precieze begrenzing. Deze is wel digitaal beschikbaar (shapefiles) bij het Expertisecentrum LNV (0318-822500). Vogelrichtlijn-gebieden zijn aangewezen op grond
van twee hoofdgroepen.
• Broedvogels: het landelijk belang voor soorten die genoemd zijn in Bijlage I van de vogelrichtlijn (vijf beste broedgebieden gerangschikt naar procentueel aandeel in de landelijke
populatiegrootte);
• Watervogels: trekkende watervogels wanneer zich tenminste 1% van de biogeografische
populatie in een gebied ophoudt.
Artikel '4, lid 4 verplicht tot het nemen van passende maatregelen ter voorkoming van verslechtering
van de leefgebieden van de soorten waarvoor een Vogelrichtlijngebied is aangewezen, de 'kwalificerende soorten'. Per Vogelrichtlijngebied zijn voor de vaststelling van de begrenzing daarnaast ook
gegevens van 'begrenzingsoorten' meegewogen, In hoeverre deze onder hetzelfde beschermingsregime vallen is onderwerp van interdepartementale discussie; LNV neigt naar een gelijke beoordeling.

zie voor de gehele tekst en belagen: www.europa,eu.lnt/comm/envlrQnment/natute/leqi5.hlm. Voor een korte toelichting:
www.mlnlnv.nl/natura200Q.
Dwingende reden van groot openbaar belang (art. 6 Habitalrlchllijn) mei inbegrip van redenen van sociale ol economische aard.
Maar in geval van prioritaire soorten zijn de argumenten beperkt lot die verband houden met de menselijke gezondheid, de
openbare velllghekl, of met voor het milieu v^ezenljjk gunstige eflecten dan wel. na advies van de Euiopese Commissie, andere
dwingende redenen van grool openbaar belang.
Richtlijnen MER Windenergie in de NoonJoostpoMer
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Milieugevolgen
Voor elke kwalificerende soort en begrenzingssoort moet worden aangegeven:
•
verandering in het aantal paren en/ot individuen;
•
verandering in het oppervlakte leefgebied, wanneer relevant aangeven per functie (broeden,
fcerageren, slapen);
•
In hoeverre sprake is van significante gevolgen tijdens en na de ingreep.
Hel wel of niet optreden van significante gevolgen is dó cruciale discussie bij de beoordeling van milieugevolgen in of nabij Vogelrichtlijngebieden, Dit zijn de effecten die de instandhouding aantasten van
de soorten waarvoor een Vogelrichtlijngebied is aangewezen. Het vaststellen en beoordelen daarvan
vergt veel kennis van de ecologie van de betreffende soort(en). De volgende toetsonderwerpen bieden daarbij houvast^.
•
habitatkeus van de betreffende soort(en);
•
functie van het gebied voor de betreffende soort{en);
•
verstorings- en vluchtafstanden;
•
aantallen en zo nauwkeurig mogelijke verspreiding (bijv, broed- en slaapplaatsen);
• wijze van verstoring (bijv. lichthinder op nachtactieve watervogels, grondwateronttrekking op
moerasvogels);
•
relatie met andere initiatieven die effect hebben op het gebied (cumulatie).
Om concreet met het begrip significantie te kunnen werken kan de eventuele vermindering van aeintal
vogels worden weergegeven door bijvoorbeeld een 5-procentsgrens; een lagere grens is in de praktijk
vaak niet werkbaar. Een afname van het gemiddeld seizoensmaximum van de Toppereend of Nonnetje van meer dan 5% zou dan kunnen worden beschouwd als significant. iHet is mogelijk dat de verschillende fasen van een plan moeten worden getoetst als de aard van de ingreep een verschillend
effect kan hebben.
Elke ingreep dient in combinatie met andere activiteiten (cumulatie) te worden getoetst. Dat geldt ook
voor kleine projecten die op zichzelf niet tot significante gevolgen leiden maar door cumulatie wel in
significante gevolgen kunnen resulteren. De initiatiefnemer dient wanneer verschillende concrete
plannen in/langs een Vogelrichtlijngebied spelen aan te tonen dat ook door cumulatie er geen significante gevolgen aan de orde zijn.
Het kan voorkomen dat een gebied dat buiten een Vogelrichtlijngebied ligt daar toch onlosmakelijk
mee verbonden is omdat het een grote betekenis heeft als foerageergebied voor een kwalificerende
vogelsoort in het Vogelrichtlijngebied zelf. Het foerageergebied kan dan onder het beschermingsregime van het Vogelrichtlijngebied vallen.

*" AangevuW naar Wie Is er bang «wr de Korenwolf? Bestuurlijk Juridisctie Kadenoeks 2003. uNgave Rijkswaterstaat
Richtlinien MER Windenergie in cte Noordoostpokler
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BIJLAGE 3: Soortbescherming
Beslaande situatie en autonome ontwikkeling
In het MER moeten de in het studiegebied voorkomende doelsoorten'*" worden beschreven die worden beïnvloed door de voorgenomen activiteit en aiternatieven. In sommige situaties kan worden volstaan met een gemotiveerde selectie van de voorkomende doelsoorten.
Daarnaast is het te ovenvegen - maar dit is niet verplicht - om alie informatie die nodig is om voor
een ontheffingsaanvraag op grond van de Flora- en Faunawet in aanmerking te komen, ook op te
nemen in het MER en te laten toetsen door de Commissie. Het is nuttig - maar niet verpiicht - om in
de lijst van beschermde soorten aan te geven weike soorten beschermd worden door de Vogel- en
Habitatrichtlijn (zie bijlage 4 Habitatrichtiijn) en ot er ook prioritaire soorten voorkomen (zie bijlage 2
Habitatrichtlijn).
Informatie over de doelsoort:
•
de mate van bescherming (Nederlandse en internationale wet- en regelgeving). Deze informatie is
nodig om indien mogelijk de gevolgen voor de populatie te kunnen toetsen;
• de mate van bedreiging van de doelsoort in Nederland. Voor het bepalen van de mate van bedreiging wordt gebruik gemaakt van de Rode Lijsten. Deze informatie is nodig om de ernst van de
potentiële gevolgen (voor een populatie) te kunnen bepalen;
• voor dieren het voorkomen van het aantal individuen / paren per ecologisch netwerk, verdeeld
over de deelgebieden. Indien onbekend de oppervlakte van de leefgebieden van een netwerk;
• voor planten de oppervlakte van de standplaats;
Voor het beschrijven van de autonome ontwikkeling kan voor dieren gebruik worden gemaakt van de
verandering van het aantal individuen/paren of de populatiegrootte over de afgelopen jaren (historische trend). Voor planten kan de verandering in standplaatsoppervlakte worden gebruikt.
Milieugevolgen
Voor elke (geselecteerde) doelsoort moet worden aangegeven:
• voor dieren, verandering van het aantal individuen / paren en verandering van het oppervlakte
leefgebied;
• voor planten, verandering van de standplaatsoppervlakte.

*°

In het Handboek Natuurdoeltypen; bijlage 3 (LNV, 2001) staan alle doelsoorten.
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BIJLAGE 4: DIchtstebolstapeling
Figuur 1

Vergelijking schaakbordopstelling en dichtstebolstapeling
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Figuur 2
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Ruimtewinst dichtstebolstapeling t.o.v. schaakbordopstelling
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BIJLAGE 5: Stroomschema bij vergelijking van alternatieven
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