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Overzicht bescheiden bij besluit 180209
Betreft: het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen, 

onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen

Locatie: overig Almere Pampus

Nummer
Onderdeel
(leverancier) Nr document

Datum
(versie)

Datum 
(ingekomen SBA)

1 Aanvraagdocument publiceerbaar  Overig   16-01-2018

101 Verzoek intrekking activiteit "oprichting inrichting" - Overig 06-04-2018  06-04-2018

2 Overzichtskaart 31601-1AG-700-005 Overig 23-02-2018 C 26-02-2018

3 Voor en zijaanzicht  Tekening 01-12-2017  16-01-2018

4 Toelichting aanvraag omgevingsvergunning - Overig 06-04-2018 5 06-04-2018

5 Oplegnotitie  (Effecten aanpassing oostelijke lijn JR11) Blz. 1-5 Overig 23-02-2018  26-02-2018

6 Ruimtelijke onderbouwing versie 0.5 Blz. 1 t/m 70 Tekening 08-02-2018 B 26-02-2018

601 Bijlage A Akoestisch onderzoek versie 1.1 Overig 01-02-2018  01-02-2018

602 Bijlage B Slagschaduwonderzoek versie 0.3 Overig 01-02-2018  01-02-2018

603 Bijlage C Ecologisch onderzoek Verkennende ecologische analyse 16-514/17.02178/HeiPr Overig 13-09-2017  16-01-2018

604 Bijlage C Verplaatsen windturbines en ecologie (oplegnotitie) 16-514/18.01939/HeiPr Correspondentie 26-02-2018  26-02-2018

605 Bijlage D Visualisaties  Overig   16-01-2018

606 Bijlage F Archeologie Inventariserend veldonderzoek eerste concept Overig   16-01-2018

607 Bijlage F Archeologie Rapportage inventariserend veldonderzoek 5453001 Rapport 10-04-2018 2 10-04-2018

608 Bijlage E Advies windpark LVNL PRO/BS/A2017/098/7369 Overig 13-10-2017  06-04-2018

609 Bijlage E Advies aangepaste plannen Windpark Jaap Rodenburg ll LVNL 

(oplegnotitie)

PRO/BS/A2018/016/7507 Correspondentie 05-03-2018  13-03-2018

610 VVGB  radaronderzoek  Overig   03-04-2018

7 Advies OFGV Geluid 324569/HZ_ADVIES-81602 Overig 08-02-2018  08-02-2018

8 Aanvulling aanvraag OBM  Overig   26-01-2018

9 Advies OBM Hz_ADVIES-81909 Overig 16-01-2018 13-02-2018

10 Besluit Mer beoordelingsnotitie Almere Pampus DSO/2017/ 5384207 er Overig 26-09-2017  11-04-2018

11 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Overig 26-09-2017  26-01-2018

12 Afronding melding activiteitenbesluit 322347/MLD MIL-80835 Overig 12-02-2018  28-02-2018
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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.02 Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3393765

Aanvraagnaam Windpark Jaap Rodenburg II

Uw referentiecode -

Ingediend op 16-01-2018

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Vervangende bouw en gebruik van een windturbinepark.
Afwijken bestemmingsplan en bouw van 10 windturbines,
windturbinefundamenten en per windturbine één
kraanopstelplaats,inclusief eventueel benodigde
hulpconstructies, een windmeetmast, ontsluiting,
waterberging, parkinfrastructuur en een twee
inkoopstations. AIM melding nummer: A38ahef29ki

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 3417943

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen nvt

Bijlagen n.v.t. of al bekend nvt

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Almere

Bezoekadres: Stadhuisplein 1
1315 HR  Almere

Postadres: Postbus 200
1300 AE  Almere

Telefoonnummer: 14036

Faxnummer: 036-5399912

E-mailadres: info@almere.nl

Website: www.almere.nl

Contactpersoon: Frontoffice VTH

Bereikbaar op: ma. t/m don. 9.00 - 17.00, vrij. 9.00 - 13.00
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Oprichting

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen
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Formulierversie
2017.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Almere

Kadastrale gemeente Almere

Kadastrale sectie F

Kadastraal perceelnummer 640

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie F1108 t/m F1113

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Het projectgebied is gelegen in Almere Pampus tussen de
Oostvaardersdijk, de Pampushavenweg en het Brikpad/
weg. Zie verder de bijgevoegde situatietekening en de
ruimtelijke onderbouwing.
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Formulierversie
2017.02 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Het bouwplan bestaat uit 10 windturbines met
kraanopstelplaatsen, onderhoudsweg en bijbehorende
voorzieningen

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

4000

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

0

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

4000

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Het terrein wordt deels gebruikt voor het opwekken van
elektriciteit door middel van bestaande windturbines welke
worden verwijderd, overige betreft agrarisch gebruik

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Opwekken van elektriciteit door middel van windturbines.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

De windturbines en windmeetmast bestaan uit staal en
beton. De kleurstelling is lichtgrijs/wit. Voor een verdere
uiterlijke beschrijving zie bijlagen.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.02 Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Windpark Jaap Rodenburg II

Wat is de aard van de inrichting? Windpark bestaande uit 10 windturbines

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Wind

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

Elektriciteit

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
ingangsvermogen van de bij de
inrichting behorende installaties.

circa 35 MW elektrisch ingangsvermogen

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Waarom worden geen extra
maatregelen genomen om de
milieubelasting te voorkomen of
te beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

nvt

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel
perioden waarop de inrichting of
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

continu

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee
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Is er al een vrijstelling of wijziging
van het bestemmingsplan
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Damarapad 12 almere

Wat is de afstand in meters van
de grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde gevoelige object?

1625

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang
van de belasting van het milieu
die de inrichting tijdens normaal
bedrijf kan veroorzaken, daaronder
begrepen een overzicht van de
belangrijkste nadelige gevolgen
voor het milieu die daardoor
kunnen worden veroorzaakt.

Zie ruimtelijke onderbouwing

Beschrijf de wijze waarop
gedurende het in werking zijn
van de inrichting de belasting
van het milieu, die de inrichting
veroorzaakt, wordt vastgesteld en
geregistreerd.

Zie ruimtelijke onderbouwing

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting
ongewone voorvallen ontstaan die
nadelige gevolgen kunnen hebben
op het milieu?

Ja
Nee

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

Worden de drempelwaarden
in kolom 2 van onderdeel
D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage valt
de aangevraagde activiteit?

D 22.2
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Geef de omvang van de door u
aangevraagde activiteit in dezelfde
eenheid als de waarde/capaciteit
zoals genoemd in kolom 2 van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage.

Circa 35 MW

8 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem?

Ja
Nee
Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

Zie specificaties windturbine, uitstel gegevens

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders

Welke andere brandblusmiddelen
gebruikt u?

Zie specificaties windturbine, uitstel gegevens

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen
die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja
Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

uitstel gegevens

Hergebruikt u afvalstoffen die
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Waar en met welk resultaat worden
de afvalstoffen toegepast?

De te slopen windturbines zullen elders hergebruikt worden.



Datum aanvraag: 16 januari 2018 Aanvraagnummer: 3393765 Pagina 4 van6

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

Ja
Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 50.000 kWh elektriciteit
of meer dan 25.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen
verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant
is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site.
(http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/)
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling
implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficientie EED (of onderdeel is van een dergelijke
onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer
dan 43 miljoen euro.
Lees meer (http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-
energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/mijn-onderneming-auditplichtig)
Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag
een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn
opgenomen) meesturen als bijlage.
Meer informatie (http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/
europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/uitvoering-en-indiening)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in
uw inrichting in kWh per jaar?

0

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar?

0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee

Met welk doel is de kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Ruimtelijke onderbouwing

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/mijn-onderneming-auditplichtig
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/mijn-onderneming-auditplichtig
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/uitvoering-en-indiening
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/uitvoering-en-indiening
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Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

Ja
Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan
Vervoer opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

0

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

0

Hoeveel transportkilometers
met vrachtvoertuigen (inclusief
bestelwagens) worden jaarlijks
over de weg afgelegd van en naar
uw bedrijf?

200

Met hoeveel vrachtwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

Met hoeveel bestelwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

Vindt er transport van en naar uw
bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf via zeeschepen
(shortsea)?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf over het spoor met
diesellocomotieven?

Ja
Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer
plaats via de lucht?

Ja
Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw bedrijf?

Ja
Nee

Maakt een parkeergarage deel uit
van uw bedrijf?

Ja
Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of
meerdere IPPC-installaties, zoals
bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn
Industriële Emissies?

Ja
Nee
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Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn (aangewezen BBT
documenten)?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.02

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Het vigerend bestemmingsplan staat de bouw van
het windpark bestaande uit 10 windturbines, een
windmeetmast, twee inkoopstations en infrastructuur niet
toe. Om die reden is een omgevingsvergunning voor de
'activiteit afwijken bestemmingsplan' aangevraagd.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

In de huidige situatie is sprake van agrarisch gebruik

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

het beoogd gebruik bestaat uit de productie van elektriciteit
met behulp van windturbines

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Ten behoeven van de aanvraag is een m.e.r.-beoordeling
uitgevoerd en is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.
De gevolgen voor de ruimtelijke ordening zijn daarin
beschreven, voor sectorale aspecten heeft een toetsing
plaatsgevonden aan het beleid en de normstelling.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Titel  Intrekking activiteit ‘oprichting inrichting’  
Datum 6 april 2018 

Auteur R. Hoenkamp 

 
 
 
 
 
 
Op 16 januari 2018 is ten behoeve van de realisatie van Windpark Jaap Rodenburg 
II een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, met kenmerk 3393765, voor de 
Wabo-activiteiten ‘bouwen’, ‘oprichting inrichting’ en ‘handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening’.  
 
Het project is echter voor de activiteit ‘oprichting inrichting’ niet vergunningplich-
tig. Middels deze bijlage verzoeken wij gemeente om af te wijken van de aanvraag 
en de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘oprichting inrichting’ niet te verle-
nen.  
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Hoofdstuk 1 Toelichting bouwplan 
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1.1 Inleiding 

In verband met de bouw en het gebruik van het beoogde Windpark Jaap Rodenburg II is een vergun-
ning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een om-
gevingsvergunning voor de volgende activiteiten: 

 Bouwen (artikel 2.1 lid 1 aanhef onder a Wabo);  
 Afwijken bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 aanhef onder c Wabo 
 Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets  (OBM, artikel 2.1 lid 1 aanhef onder i Wabo) 

 
De aanvraag OBM was in eerste instantie niet aangevraagd. Op 26 januari is dit onderdeel toege-
voegd. De toelichting daarop staat in het document “Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning JRII”.  
Het onderdeel “oprichting inrichting” was per abuis aangevraagd en is op 6 april middels de bijlage 
“Intrekking activiteit oprichting inrichting” ingetrokken omdat geen vergunningplicht voor dit onder-
deel optreedt. 
 
De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark bestaande uit tien wind-
turbines inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en infrastructuur. Het park zal uiterlijk 25 
jaar na vergunningverlening worden verwijderd. 
 
Voorafgaand aan de indiening van de omgevingsvergunningaanvraag is een melding Activiteitenbe-
sluit gedaan. Het kenmerk van de melding is weergegeven in het aanvraagformulier van de omge-
vingsvergunningaanvraag.  

1.2 Initiatiefnemer 

Nuon Energy is voornemens om in de gemeente Almere, naast het Markermeer en Pampushaven, 
windturbines op te richten en te exploiteren. Nuon Energy werkt daarvoor samen met de windener-
giecoöperatie “Almeerse Wind”. Voor de activiteiten die samenhangen met de bouw en het gebruik 
van het windpark is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 
 
Contactgegevens van de initiatiefnemer zijn: 
 
Nuon Energy 
Hoekenrode 8 
1102 BR Amsterdam 
Joost.de.Gooijer@nuon.com 

1.3 Locatie 

De windturbines van het beoogde Windmolenpark Jaap Rodenburg II worden in clusteropstelling op 
de noordwestelijke punt van Almere gebouwd. Het plangebied bestaat op dit moment uit agrarische 

mailto:Joost.de.Gooijer@nuon.com
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gronden en het huidige windpark (incl. toebehoren). Het plangebied ligt volledig binnen de grenzen 
van gemeente Almere. In figuur 1 is de locatie van het windmolenpark weergegeven. 
 

Figuur 1  Situering locatie Windmolenpark Jaap Rodenburg II 

 

1.4 Het bouwplan 

Het bouwplan bestaat uit de volgende onderdelen: 
 10 windturbines; 
 10 windturbinefundamenten; 
 1 windmeetmast; 
 Bouw- en onderhoudsweg; 
 Per windturbine een kraanopstelplaats, inclusief eventueel benodigde hulpconstructies; 
 Windparkbekabeling, verbonden met het transformatorstation; 
 Sloop bestaande turbines; 
 2 transformatorstation/inkoopstation (alleen “handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-

ning”). 
 
Voor alle onderdelen zijn tekeningen opgesteld die deel uitmaken van de aanvraag. In bijlage A is een 
tekeningenlijst opgenomen met daarin een overzicht van de tekeningen die behoren bij de aanvraag. 
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1.5 Procedure 

De gemeente is voornemens aan het initiatief mee te werken middels een omgevingsvergunning zo-
als bedoeld in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat daarbij om het 
bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestem-
mingsplan en het oprichten c.q. veranderen van een inrichting. De provincie Flevoland heeft op 18 
april 2017 afgezien van het toepassen van haar bevoegdheid op grond van 9f, lid 1 van de Elektrici-
teitswet voor wat betreft deze uitvoeringsbesluiten, waarmee het college van B&W van de gemeente 
Almere bevoegd gezag is. 

1.6 Windturbines 

Aangezien er nog geen overeenkomst is gesloten met een fabrikant van windturbines is voorliggende 
vergunningaanvraag gebaseerd op een fictief windturbinetype met algemene kenmerken. Voor 
ruimtelijke kenmerken als ashoogte en rotordiameter is een bandbreedte aangehouden. Het te bou-
wen windturbinetype, waarvan de gegevens uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw (zie ook 
paragraaf 1.10) worden aangeleverd, past hoe dan ook binnen deze bandbreedte. De afmetingen 
van de windturbinetypen zijn weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1  Afmetingen turbines  

Kop 1 Onderdeel Hoogte (m) 

 Ashoogte minimaal 90 m  

maximaal 100 m 

(vanaf bovenkant maaiveld) 

 Rotordiameter minimaal 100 m 

maximaal 120 m 

 Tiphoogte maximaal 150 m 

(vanaf bovenkant maaiveld) 

 
De tien beoogde windturbines bestaan uit een conisch gevormde stalen mast of betonnen toren of 
een combinatie van beiden, afhankelijk van het te bouwen windturbinetype. Op de mast of toren 
bevindt zich een gondelhuis waar drie rotorbladen aan zijn bevestigd. Alle tien turbines zijn qua af-
metingen en kenmerken identiek. In tabel 2 zijn de kenmerken van de windturbine weergegeven. De 
aanzichten van de windturbine, inclusief afmetingen, zijn weergegeven op figuur 2. 
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Tabel 2  Kenmerken windturbine 

Kop 1 Kenmerken Bouwplan 

 Rotor 3 bladen per rotor 

 Funderingsprincipe Fundatieplaat van gewapend beton gefundeerd op grond verdringende 
heipalen of schroefpalen.  

Hoogste fundament is afgestemd op peil (omliggend maaiveld).  

Het principe van het windturbinefundament is weergegeven op tekening. 

 Paalsysteem Prefab betonpaal, vibropaal of schroefpaal 

 Kleurstelling turbine Grijs/wit 

Figuur 2  Verhouding stalen mast en betonnen toren 

 
 
De coördinaten van de windturbines liggen vast. Deze zijn weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3  Coördinaten windturbines  

Kop 1 Windturbine x y 
 Wt 1 138095 488101 

 Wt 2 137930 488413 

 Wt 3 137734 487674 

 Wt 4 137164 487516 

 Wt 5 137563 487983 

 Wt 6 138409 487505 

 Wt 7 137520 486911 

 Wt 8 138259 487790 

 Wt 9 137902 487366 

 Wt 10 137342 487213 

 
Constructieve veiligheid 
Het type windturbinetype dat wordt gebouwd voldoet aan de IEC veiligheidsnorm voor windturbines. 
In Nederland zijn alleen de conform IEC-WT01 of IEC-61400-22 gecertificeerde windturbinetypen 
toegestaan. Dit certificaat wordt uiterlijk enkele weken voor de start van de bouw overlegd aan het 
bevoegd gezag.  
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Voor ingebruikname van de windturbines worden de windturbines conform de van toepassing zijnde 
procedure onderworpen aan een test. 

1.7 Civiele infrastructuur 

Kraanopstelplaats en onderhoudsweg 
Per windturbine wordt een kraanopstelplaats gerealiseerd ten behoeve van de bouw en onderhoud 
van de windturbine. De kraanopstelplaatsen zijn weergegeven op de situatieschets. Daarnaast zijn 
bouw- en onderhoudswegen nodig.  
 
Uitweg 
De windturbines moeten permanent bereikbaar zijn in verband met onderhoud en incidentele pro-
blemen. Hiervoor wordt de beoogde bouw- en onderhoudsweg die de windturbines verbindt, aan-
gesloten op de openbare weg. 

1.8 Elektrische infrastructuur 

Windparkbekabeling 
De windturbines zijn onderling en met het zogeheten onderstation verbonden door middel van be-
kabeling met een spanning van 10 kV of meer. De locatie van de kabels is afgebeeld op bijgevoegde 
overzichtstekening. 
 
Onderstation/inkoopstation 
Bij het windpark worden twee onderstations gerealiseerd waarin de opgewekte stroom vanuit de 
windturbines indien nodig wordt getransformeerd naar de spanning die wordt gevraagd vanuit de 
netbeheerder. In de onderstations bevinden zich tevens de meet- en schakelinstallatie van het wind-
park en de inkoop- en schakelinstallatie van de netbeheerder. De locatie van de onderstations, waar 
de netaansluiting wordt gerealiseerd, is afgebeeld op de bijgevoegde overzichtstekening. 
Omdat het exacte ontwerp van het inkoopstation nog niet bekend is, wordt in deze aanvraag de 
locatie van het inkoopstation aangevraagd voor het onderdeel “handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening”. Het onderdeel “bouwen” zal voor dit onderdeel in een later stadium aangevraagd 
worden. 

1.9 Windmeetmast 

Aan de noordoost kant van het windpark wordt een windmeetmast geplaatst. De windmeetmast is 
een bouwwerk in de vorm van een ongetuide vakwerkmast voor het permanent uitvoeren van wind-
metingen, welke de tiphoogte van de turbines niet zal overschrijden. Op bijgevoegde overzichtste-
kening is de locatie van de windmeetmast afgebeeld. Omdat het exacte ontwerp van de windmeet-
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mast nog niet bekend is, wordt in deze aanvraag de locatie van de mast aangevraagd voor het on-
derdeel “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. Het onderdeel “bouwen” zal voor dit 
onderdeel in een later stadium aangevraagd worden. 

 

1.10 Uitstel aanlevering gegevens 

Nuon Energy verzoekt het college van B&W van Almere conform artikel 4.7 van het Besluit omge-
vingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) in de vergunning te 
bepalen dat gedetailleerde gegevens en bescheiden van het te realiseren type windturbine, funde-
ringen en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt. 
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Hoofdstuk 2 Toelichting milieueffecten  
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2.1 Inleiding 

Ten behoeve van het plan is een aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling en ruim-
telijke onderbouwing opgesteld. De m.e.r.-beoordeling bevat een aantal alternatieven en de ruimte-
lijke onderbouwing gaat alleen over de aangevraagde opstelling. In dit hoofdstuk worden de milieu-
thema’s beknopt weergegeven voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid (Activiteitenbesluit). 
Een uitgebreidere beschrijving en de overige onderwerpen zijn terug te vinden in de ruimtelijke on-
derbouwing.  

2.2 Geluid 

In het kader van de m.e.r.- beoordeling en ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunning-
aanvraag is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie bijlage A van de aanvraag). Er zijn twee wind-
turbinetypen onderzocht die passen binnen de bandbreedte voor de afmetingen van de windturbi-
nes. De windturbinetypen zijn zodanig gekozen dat daarmee de minimale en maximale geluidbelas-
ting in de omgeving van het windpark kan worden weergegeven. In het akoestisch rapport wordt 
ingegaan op diverse aspecten zoals laagfrequent geluid en de referentiesituatie met de huidige wind-
turbines.  

 
Uit de berekeningen van het langtijdgemiddelden beoordelingsniveau in de omgeving van het wind-
park blijkt dat te allen tijde aan de grenswaarden 47 dB Lden en 41 dB Lnight uit het Activiteitenbesluit 
wordt voldaan.  
 
Conclusie 
Uit de berekeningsresultaten volgt dat windmolenpark Jaap Rodenburg II, bestaande uit tien wind-
turbines, voldoet aan de standaard grenswaarden voor windturbines conform het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. De geluidsbelasting ten gevolge van het plan doet derhalve geen afbreuk aan het 
woon- en leefklimaat in de omgeving van het windpark. Door middel van de omgevingsvergunning 
en milieumelding is geborgd dat bij exploitatie van het windpark wordt voldaan aan de 47 dB Lden en 
41 dB Lnight norm. 

2.3 Slagschaduw 

In het kader van de m.e.r.- beoordeling en ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsvergunning-
aanvraag is een slagschaduwonderzoek uitgevoerd (zie bijlage B van de aanvraag). Voor het slagscha-
duwonderzoek is het uitgangspunt gehanteerd dat geen stilstandsvoorziening nodig is als de gemid-
delde duur van hinderlijke schaduw minder is dan 5 uur en 40 minuten per jaar (17 dagen maal 20 
minuten per dag). Dit is een strengere beoordeling dan volgens de Activiteitenregeling strikt nood-
zakelijk is.  
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Er bevinden zich geen woningen binnen 12x de rotordiameter (1440m). Tevens blijkt uit onder-
staande figuren dat alle woningen zich buiten de 0 uur slagschaduwcontour bevinden. Dat wil zeggen 
dat de woningen geen slagschaduw ontvangen op basis van een realistisch gemiddelde situatie. 
 
Conclusie 
Uit de berekeningsresultaten volgt dat windmolenpark Jaap Rodenburg II, bestaande uit tien wind-
turbines, voldoet aan de Activiteitenregeling en is er geen stilstandvoorziening nodig om aan de norm 
uit het Activiteitenregeling Milieubeheer te voldoen. Door middel van de omgevingsvergunning en 
milieumelding is geborgd dat bij exploitatie van het windpark wordt voldaan aan deze norm. 

2.4 Ecologie 

In het kader van de m.e.r.-beoordeling en de ruimtelijke onderbouwing is een ecologisch onderzoek 
uitgevoerd (zie bijlage C van de aanvraag). Het natuuronderzoek bestaat uit een toetsing aan de na-
tuurwetgeving uitgevoerd in het kader van herstructurering windpark Jaap Rodenburg. 
 
Het is mogelijk dat exemplaren van (niet)-broedvogelsoorten, waarvoor nabijgelegen Natura 2000-
gebieden zijn aangewezen, kunnen omkomen in het windpark. Op jaarbasis betreft het voor alle 
soorten incidentele sterfte (<1 individu per soort per jaar in het gehele windpark). Significant nega-
tieve effecten op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000-ge-
bieden zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten.  
 
Er is mogelijk sprake van (zeer) kleine effecten op het NNN (mogelijk aanvaringsslachtoffers van en-
kele doelsoorten) die de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in het plangebied niet sig-
nificant zal aantasten. 
 
In het kader van de Wnb soortenbescherming kunnen de windturbines in de gebruiksfase leiden tot 
aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen (voorzienbare sterfte). Omdat het om voorzien-
bare sterfte gaat, is een ontheffing van verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 en Artikel 3.5 
lid 1 van de Wnb aangevraagd. Overigens zijn voor de soorten, waarvoor een ontheffing benodigd is, 
geen significant negatieve gevolgen voor de staat van instandhouding te verwachten. 
 
Conclusie 
Nu voor mogelijke negatieve effecten op beschermde gebieden een vergunning is aangevraagd en er 
voor voorzienbare sterfte onder vleermuis- en vogelsoorten een ontheffing is aangevraagd, wordt 
geconcludeerd dat het aspect ecologie de uitvoering van het project niet in de weg staat.  

2.5 Externe veiligheid 

In het kader van het milieueffectrapport voor de omgevingsvergunningaanvraag is een externe vei-
ligheidsonderzoek uitgevoerd. 
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Gebouwen 
De normen omtrent windturbines en bebouwing worden gegeven in het Activiteitenbesluit in art. 
3.15a. De norm is als volgt: 

 Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroor-
zaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

 Het PR voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een 
windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-5 per jaar. 

 
Er bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de 10-5 en 10-6 contouren, zie onder-
staande figuur. 
 
Risicovolle installaties 
Windturbines hebben een risico verhogend effect op objecten binnen de maximale werpafstand bij 
overtoeren. Op basis van generieke faalfrequenties, het kogelbaanmodel en de maximale parame-
ters van de geplande windturbine zijn de werpafstanden en risicocontouren berekend. 
 
De maximale werpafstand bij overtoeren ligt op 434 meter van de windturbines. Binnen deze afstand 
zijn geen risicovolle installaties aanwezig. 
 
Hoogspanningsinfrastructuur 
De werpafstand bij nominaal toerental bedraagt 156 meter, binnen deze afstand bevindt zich geen 
hoogspanningsinfrastructuur. 
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Buisleidingen 
De werpafstand bij nominaal toerental bedraagt 156 meter, binnen deze afstanden bevinden zich 
geen buisleidingen. 
 
Spoorwegen 
De werpafstand bij nominaal toerental bedraagt 156 meter, binnen deze afstanden bevinden zich 
geen spoorwegen. 
 
Infrastructuur 
De locaties van de windturbines zijn zodanig gekozen dat voldaan wordt aan de beleidsregels van 
Rijkswaterstaat. De windturbines staan op minimaal een wieklengte afstand tot openbare wegen. Er 
is dus geen sprake van overdraai. Voor de overdraai en aanleg van wegen binnen de beschermings-
zone van de waterkering wordt een watervergunning aangevraagd. 
 
Veiligheidsnormen Interne veiligheid (NVN en IEC) 
Buiten de eerdergenoemde eisen en richtlijnen omtrent externe veiligheid dienen windturbines ook 
te voldoen aan eisen omtrent interne veiligheid. Bij interne veiligheid gaat het om voorzieningen in 
en aan de windturbines zelf, die de kans op onveilige situaties (o.a. brand, elektrocutie, afwerpen 
van ijsafzetting) zo klein mogelijk maken. Dergelijke interne veiligheidsvoorzieningen gelden voor elk 
type turbine in elke willekeurige opstelling. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn samengevat in een 
geobjectiveerd eisenpakket NVN 11400-0 “Windturbines, voorschriften voor typecertificatie, techni-
sche eisen” of haar internationale variant IEC 61400-1 “Wind Turbine Safety and Design“. Alleen ge-
certificeerde windturbines voorzien van een geldig typecertificaat conform (een van) de hierboven 
genoemde normen komen in Nederland in aanmerking voor een bouw- en milieuvergunning. 
 
Conclusie 
Op grond van het onderzoek behorend bij de aanmeldingsnotitie en de ruimtelijke onderbouwing 
voldoet het plan aan de wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid. 

2.6 Landschap 

In het kader van de m.e.r.-beoordeling en de ruimtelijke onderbouwing is een landschappelijke be-
oordeling uitgevoerd (voor visualisaties zie bijlage D van de aanvraag). Er is geen relevante wet- of 
regelgeving over landschap. In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) heeft de minister 
van Infrastructuur en Milieu (I&M) bepaald dat het beleid over landschappen niet langer een Rijks-
verantwoordelijkheid is, maar van de provincies. Als windrijke provincie wil Flevoland optimaal ge-
bruik maken van de milieuvoordelen en economische potenties van de opwekking van windenergie 
zonder de landschappelijke kwaliteiten van de provincie aan te tasten. In de ‘partiele herziening 
Omgevingsplan Flevoland voor windenergie’ is bepaald dat windprojecten alleen toegestaan zijn bij 
opschaling en sanering. 
 
Door een compact plaatsingsgrid in een cluster op het ‘uiterste punt’ van de polder, is de opstelling 
van grotere afstand herkenbaar. De koppeling met de bestaande landschapsstructuren is echter niet 
volledig door de introductie van een nieuwe richting en het beheren van één richting van de dijk; het 

http://www.awea.org/standards/iec_stds.html#WG123#WG123
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hoofdbepalend element. Het cluster zelf is ook niet geheel eenduidig en leesbaar van vorm. Dat komt 
omdat de opstelling op zich minder geordend is, door afwijkende afstanden in en tussen de rijen, 
maar dat effect wordt vanaf de verschillende kijkpunten en door de aanwezigheid van bosstroken 
niet overal even sterk beleefd. Net als in de huidige situatie zijn de masten op lokaal niveau niet goed 
herkenbaar. Op lokaal niveau zijn de grotere windturbines visueel dominanter, en de leesbaarheid 
van hun opstelling minder krachtig vanwege het feit dat de rotordiameter groter is dan de ashoogte, 
daarentegen is hun draaisnelheid lager dan die van de referentiesituatie, wat de visuele rust ten 
goede komt. Van interferentie met omliggende windparken zal geen sprake zijn, net als in de huidige 
situatie.  
Het project is in een zeer vroeg stadium voorgelegd aan de commissie welstand. Deze heeft advies 
gegeven en tevens de landschappelijke onderbouwing becommentarieerd. Deze zijn verwerkt in de 
stukken.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt daarom dat de nieuwe turbine-opstelling op het aspect landschap geen on-
evenredige verslechtering zal betekenen en de uitvoering van het project niet in de weg staat. 

2.7 Archeologie 

Het gemeentelijke toetsingskader van Almere bestaat uit de in 2016 vastgestelde Archeologieveror-
dening en Toelichting. Deze zijn gebaseerd op het eveneens in 2016 vastgestelde archeologiebeleid. 
Daarin is gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om op gemeentelijk niveau vorm te geven 
aan de gemeentelijkje zorgplicht. In verband met de aanwezige archeologische waarde is archeolo-
gisch onderzoek uitgevoerd. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er arche-
ologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemin-
grepen kunnen worden aangetast. Voor deze aanvraag is verkennend en karterend veldonderzoek 
nodig uitgevoerd. Het inventariserend veldonderzoek heeft aangetoond dat in een deel van het plan-
gebied potentiële archeologische niveaus voorkomen in de vorm van gerijpte Oude Getijdeafzettin-
gen, dekzanden met een intacte bodem en een mogelijke Allerød-bodem. Het karterend onderzoek 
ter plaatse van deze potentiële archeologische niveaus heeft geen archeologische vindplaatsen uit 
de steentijden opgeleverd. 
 
Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde archeologisch onderzoek binnen plangebied Windpark Jaap Roden-
burg II kan geconcludeerd worden dat de voorgenomen werkzaamheden geen bedreiging vormen 
voor het archeologisch erfgoed. 

2.8 Obstakelverlichting en luchtvaart 

Op grond van internationale burgerluchtvaartregelgeving van ICAO en de informatiecirculaire ‘aan-
duiding van windturbines en windparken op het Nederlandse Vasteland’ van het Ministerie van In-
frastructuur en Milieu, moeten windturbines met een hoogte van 150 m of meer (tiphoogte) worden 
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voorzien van obstakelverlichting en hindernismarkering. Omdat voor windmolenpark Jaap Roden-
burg wordt uitgegaan van windturbines met tiphoogte tot 150 m en obstakelverlichting vanuit het 
oogpunt van lichthinder ongewenst is, is er geen noodzaak tot het opstellen van een verlichtingsplan. 
Het plan is voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport welke heeft bevestigd dat geen 
verlichting nodig is. 
Daarnaast is het plan voorgelegd aan Luchtverleiding Nederland (LVNL), welke ook positief hebben 
geadviseerd. 
 
Conclusie 
Uitgangspunt is dat de windturbines niet worden voorzien van obstakelverlichting en hindernismar-
kering teneinde lichthinder in de omgeving te voorkomen. LVNL heeft een positief advies gegeven. 

2.9 Radar  

Door TNO is onderzoek uitgevoerd naar eventuele radarverstoring als gevolg van het plaatsen van 
de tien windmolens zoals omschreven en verbeeld in dit plan. Dit onderzoek, inclusief de verklaring 
van geen bezwaar van Defensie, is opgenomen als bijlage bij deze aanvraag.  
 
Conclusie 
Defensie heeft een positief advies heeft gegeven en het daarmee voldoet het plan aan het toetsings-
kader Defensieradar zoals volgt uit het Barro en het Rarro.  

2.10 M.e.r.-beoordelingsplicht 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een windpark is m.e.r.-beoordelings-plichtig. Deze activi-
teit is opgenomen in onderdeel D, categorie 22.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Bij een opgesteld 
vermogen van 15 MW (elektrisch) of meer, of bij een windpark bestaande uit 10 of meer windturbi-
nes, moet de m.e.r.-beoordelingsprocedure worden doorlopen.  
Voor het beoogde Windpark Jaap Rodenburg II geldt dat de drempelwaarde van 15 MW en mogelijk 
de drempelwaarde van 10 of meer windturbines wordt overschreden. Om die reden moet vooraf-
gaand aan de indiening van de omgevingsvergunningaanvraag een m.e.r.-beoordelingsprocedure 
worden doorlopen.  
 
Het m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit waarvoor de m.e.r.-beoordeling wordt uitgevoerd betreft de 
omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘afwijken van het bestemmingsplan’, en alle benodigde 
vergunningen voor de realisatie van het windpark. Deze deeltoestemmingen worden op grond van 
art. 7.17 lid 2 Wm gecoördineerd aangevraagd.



 

 

Bijlage A Tekeningenlijst 

 
 

 Voor- en zijaanzicht (Voor en zijaanzicht JRII v2) 

 Overzichtstekening:(31601-1AG-700-005_C_Overzichtstekening_windpark_Jaap_Roden-
burg_2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Titel  Effecten aanpassing oostelijke lijn JRII 
Datum 23-02-2018 

Auteur R. Hoenkamp 

 

Inleiding 

In deze notitie wordt toegelicht wat de te verwachte effecten zijn van het ongeveer 
50 meter naar het westen verschuiven van de meest oostelijke lijn van het geplande 
windpark Jaap Rodenburg II. Voor de geluid- en slagschaduweffecten zijn nieuwe 
berekeningen gemaakt, gebaseerd op de methode en gegevens zoals opgenomen 
in betreffende rapporten van deze vergunningaanvraag.   
 

Figuur 1 Windturbineposities voor en na de verschuiving. 

 

Invloed per milieueffect 

Geluid 
In het akoestisch rapport ter onderbouwing van de vergunningaanvraag is berekend 
dat de wettelijke norm van 47 dB Lden bij geen enkele woning overschreden wordt.  
De contour zoals berekend voor deze oorspronkelijke situatie ligt zelfs op zeer 
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ruime afstand van de meest dichtbij gelegen woning. De geluidscontour na ver-
schuiving ligt zeer dicht bij de oude contour. Er treedt als gevolg van de verschuiving 
met zekerheid geen normoverschrijding op. 
 

Figuur 2 Geluidscontour van de oude en nieuwe situatie. 

 
 
Slagschaduw 
In het slagschaduw onderzoek ter onderbouwing van de vergunningaanvraag is be-
rekend dat de wettelijke norm van 5 uur en 40 minuten per jaar (17 dagen maal 20 
minuten per dag) bij geen enkele woning overschreden wordt. Zelfs de contour van 
0-uur slagschaduw (waarbinnen dus geen slagschaduw optreedt) ligt over geen en-
kele bestaande woning. De slagschaduwcontour na verschuiving ligt zeer dicht bij 
de oude contour. Er treedt als gevolg van de verschuiving met zekerheid geen norm-
overschrijding op. 
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Ecologie 
Omdat de verschuiving van de turbines effect heeft op de ecologische situatie 
rondom het park, is hiervoor een aparte oplegnotitie opgesteld, welke is bijgevoegd 
bij de aanvulling van de aanvraag. 
 
Externe veiligheid 
Omdat de turbines in de oorspronkelijke opstelling op geruime afstand van gebou-
wen, risicovolle installaties, hoogspanningsleidingen, buisleidingen, spoorwegen en 
infrastructuur liggen, zal een verschuiving van 50 meter niet resulteren in onaccep-
tabele risico’s. Wel staan de turbines in de buurt van de waterkering. Echter door-
dat de turbines op ruimere afstand komen te staan in de aangepaste situatie, zullen 
ook daarvoor de effecten niet groter worden. 
 
Landschap 
De verschuiving zorgt voor meer afstand tot het park Polderland Garden of Love 
and Fire, waardoor op die plek de landschappelijke situatie verbeterd. Op ruimere 
afstand van het park is de verschuiving nauwelijks zichtbaar. De verschuiving ver-
andert verder niets aan de oorspronkelijke landschappelijke beoordeling. 
 
Cultuurhistorie en archeologie 
Vanuit cultuurhistorisch perspectief zal de verschuiving een verbetering zijn ten op-
zichte van de oorspronkelijke situatie omdat de afstand tot het park Polderland Gar-
den of Love and Fire groter wordt. De geluidsbelasting op het bos ten oosten van 
de noordoostelijke windturbines neemt met ca. 1-2 dB af. 
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  Oud  Nieuw 

Naam Lnight Lden Lnight Lden 

Bos Midden 54 60 52 59 

Bos Noord 51 57 49 55 

Bos Zuid 54 60 53 59 
 

Nu het archeologisch onderzoek nog niet is afgerond, zal hierin de nieuwe situatie 
meegenomen worden. Er verandert daardoor voor het aspect archeologie niets met 
de aangepaste situatie. 
 
Bodem en water 
De verschuiving heeft geen invloed op de aspecten bodem en water. Voor het park 
is de benodigde watervergunning aangevraagd en zal de vereiste compensatie 
plaatsvinden rekening houdend met de aangepaste opstelling. 
 
Vliegverkeer en Radarverstoring 
De relatief kleine verschuiving zal waarschijnlijk niet van invloed zijn op de correcte 
werking van de VOR/DME PAM. Voor de nieuwe situatie zal zekerheidshalve wel 
een nieuw advies bij LVNL gevraagd worden. Een radarverstoringsonderzoek werd 
ten tijde van de aanvraag nog uitgevoerd. Dit onderzoek zal aangepast worden op 
de nieuwe situatie. De turbines zullen niet gebouwd worden voor toestemming van 
defensie. 

Conclusie  

 
De verschillende milieueffecten worden door de verschuiving niet slechter en voor 
sommige aspecten geldt zelfs een verbetering. De bandbreedte zoals omschreven 
in de ruimtelijke onderbouwing blijft in stand. Dit betekent dat ook na turbinekeuze 
de effecten niet groter worden dan de berekende effecten. Na turbinekeuze kan er 
daarom volstaan worden met een melding. 
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Inleiding	 4	

In	dit	hoofdstuk	wordt	de	aanleiding	van	dit	project	en	indeling	van	dit	document	
beschreven.	

1.1 Aanleiding	

Sinds	 2000	 staan	 er	 tien	 oranjerode	 windturbines	 van	 67m	 ashoogte,	 100m	
tiphoogte	 in	een	clusteropstelling	 in	Almere	Pampus.	Het	windpark	 is	vernoemd	
naar	voormalig	Greenpeace-activist	Jaap	Rodenburg	en	staat	op	circa	1.500	meter	
afstand	 van	huidige	woonbebouwing	 in	 Poort.	Het	windpark	 levert	 stroom	voor	
8.500	 huishoudens	 in	Almere	 en	 kan	 tot	 uiterlijk	 2025	 in	 bedrijf	 blijven.	Daarna	
moeten	de	turbines	om	technische	redenen	worden	verwijderd.	

Figuur	1		 Het	bestaande	windpark	Jaap	Rodenburg	

	
	
Nuon	 heeft	 samen	 met	 Almeerse	 Wind	 	 het	 initiatief	 genomen	 om	 een	 nieuw	
windpark	in	Almere	Pampus	te	realiseren.	Almeerse	Wind	is	een	lokale	windener-
giecoöperatie.	Samen	met	Nuon	hebben	zij	het	initiatief	genomen	om	een	nieuw	
windpark	in	Almere	Pampus	te	realiseren.	Almeerse	Wind	wil	haar	bijdrage	leve-
ren	aan	een	energie	neutrale	gemeente	door	twee	windmolens	te	plaatsen	waar	
Almeerse	 bewoners	 groene	 stroom	 van	 kunnen	 afnemen	 en	 waar	 zij	 zelfs	 een	
aandeel	 in	kunnen	nemen.	 	De	nieuwe	windturbines	 zullen	niet	op	de	 fundaties	
van	het	huidige	windpark	gerealiseerd	worden.	De	te	ondernemen	activiteiten	be-
staan	uit	de	oprichting	van	een	nieuw	windpark	bestaande	uit	 tien	windturbines	
met	 toebehoren	waaronder	 begrepen	maar	 niet	 beperkt	 tot	 een	 inkoopstation.	
De	 bestaande	 tien	windturbines	 zullen	worden	 gesaneerd.	 Ook	 zijn	 initiatiefne-
mers	voornemens	om	een	windmeetmast	te	plaatsen	in	het	noordoosten	van	het	
beoogde	windpark	voor	het	permanent	uitvoeren	van	windmetingen.	Ten	behoe-
ve	 van	 de	 energielevering	 op	 het	 net	 worden	 er	 twee	 inkoopstations	 voorzien	
binnen	het	plangebied.	
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1.2 Omgevingsvergunning	voor	afwijken	van	het	bestemmingsplan	

De	voorgenomen	ontwikkeling	van	tien	windturbines	met	een	windmeetmast	past	
niet	 in	 het	 vigerende	 bestemmingsplan	 ‘Bestemmingsplan	 Almere	 Pampus	 en	
Markermeer	 (2017)’.	 De	 herstructurering	 van	 het	 Windpark	 Jaap	 Rodenburg	 II	
wordt	mogelijk	gemaakt	met	behulp	van	een	omgevingsvergunning	voor	afwijken	
van	het	bestemmingsplan.		
	
Voor	 dit	 project	 wordt	 een	 procedure	 voor	 een	 omgevingsvergunning	 voor	 het	
afwijken	van	het	bestemmingsplan	gevolgd.	De	keuze	voor	deze	procedure	is	ge-
baseerd	op	de	volgende	argumenten	dit	de	meest	geschikte	procedure:	
	
Ø Opschaling.	Binnen	het	plangebied	staan	reeds	windturbines.	Het	verwijderen	

van	de	huidige	windturbines	zal	een	voorwaarde	zijn	in	een	omgevingsvergun-
ning	voor	afwijken	m.b.t.	de	opschaling.	

Ø Geschiktheid	locatie.	De	locatie	is	reeds	een	gevolg	van	de	bestaande	situatie,	
waarin	de	opwekking	van	duurzame	energie	(windenergie)	sterk	aanwezig	is	in	
het	 landschap.	 Bovendien	 past	 het	 binnen	 landschappelijke	 keuzes	 gemaakt	
door	de	provincie	en/	de	gemeente	Almere,	 zoals	aanwijzen	van	het	 zoekge-
bied	voor	windturbines.	De	geschiktheid	is	aangetoond	in	de	reeds	uitgevoerde	
m.e.r.-beoordeling	waarvoor	op	grond	van	het	m.e.r.-beoordelingsbesluit	geen	
MER	uitgevoerd	hoeft	te	worden.	

Ø Eén	procedure.	Het	volgen	van	één	procedure	(omgevingsvergunning	voor	af-
wijken,	 bouwen	en	beperkte	milieutoets)	 heeft	 in	 de	 communicatie	 naar	 be-
langhebbenden	het	voordeel	dat	het	een	overzichtelijke	procedure	is.		

Ø Inspraak.	Ook	in	de	voorgestelde	formele	procedure	heeft	eenieder	de	moge-
lijkheid	om	zijn	of	haar	zienswijze	kenbaar	te	maken	in	de	procedure	behoren-
de	bij	de	omgevingsvergunning	voor	afwijken.	Dit	kan	door	middel	van	het	in-
dienen	van	een	 zienswijze.	 Tevens	 is	 het	mogelijk	om	een	beroepsprocedure	
op	te	starten.		

1.3 Conclusie	

In	de	voorliggende	ruimtelijke	onderbouwing	is	de	voorgenomen	herstructurering	
van	Windpark	Jaap	Rodenbrug	II	getoetst	aan	het	ruimtelijk	beleid,	en	het	beleid	
en	de	normstelling	voor	de	relevante	sectorale	aspecten.	In	verband	met	de	om-
gevingsvergunningaanvraag	 voor	 afwijken	 van	 het	 bestemmingsplan	 heeft	 een	
m.e.r.-beoordeling	plaatsgevonden.		
	
Uit	de	toetsing	blijkt	het	volgende:	
Ø De	herstructurering	is	in	lijn	met	rijks-,	provinciaal-	en	gemeentelijk	beleid.	
Ø De	plannen	passen	binnen	de	bestaande	ruimtelijke	en	functionele	structuur.	
Ø De	diverse	omgevingsaspecten	 staan	de	uitvoering	van	het	project	niet	 in	de	

weg.	
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Geconcludeerd	wordt	dat	het	project	in	overeenstemming	is	met	een	goede	ruim-
telijke	ordening.		

1.4 Leeswijzer	

In	Hoofdstuk	2	van	voorliggende	ruimtelijke	onderbouwing	is	een	beschrijving	van	
het	project	opgenomen.	In	Hoofdstuk	3	volgt	een	beschrijving	van	het	ruimtelijke	
beleidskader.	Vervolgens	zijn	 in	Hoofdstuk	4	de	sectorale	aspecten	benoemd	die	
relevant	zijn	voor	het	beoogde	windpark.	Per	aspect	is	een	samenvatting	van	het	
toetsingskader	opgenomen	en	zijn	de	resultaten	van	de	toetsing	van	het	project	
aan	 het	 betreffende	 beleidskader	 weergegeven.	 Tot	 slot	 is	 in	 Hoofdstuk	 5	 de	
maatschappelijke	en	economische	uitvoerbaarheid	van	het	project	onderbouwd.	
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 Hoofdstuk	2 Projectbeschrijving		
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In	dit	hoofdstuk	wordt	het	projectgebied	beschreven.	Tevens	worden	in	dit	hoofd-
stuk	de	toekomstige	situatie	en	de	benodigde	vergunningen	benoemd.	

2.1 Ligging	projectgebied	

De	locatie	van	het	bestaande	windpark	Jaap	Rodenburg,	en	dus	ook	de	locatie	van	
de	 beoogde	 herstructurering,	 bevindt	 zich	 aan	 de	 noordwestzijde	 van	 Almere	
Pampus.	De	tien	windturbines	van	het	bestaande	windpark	worden	direct	vooraf-
gaand	aan	de	bouw	van	het	nieuwe	park	verwijderd.	Het	plan	is	om	tien	nieuwe	
turbines	 in	 clustervorm	aan	de	 noordwestzijde	 van	Almere	 Pampus	 te	 plaatsen.	
De	opstelling	bestaat	uit	drie	 lijnen	met	 in	totaal	 tien	windturbines.	De	beoogde	
windturbines	worden	op	circa	1600	meter	 (vanaf	Almere	Poort)	of	meer	ten	op-
zichte	van	bestaande	woningen	geplaatst.	

Figuur	2		 De	locatie	van	het	bestaande	en	beoogde	windpark	t.o.v.	woningen	en	andere	kwetsbare	objec-
ten	

	

2.2 Bestemmingsplan	

Het	 vigerende	 bestemmingsplan	 is	 ‘Almere	 Pampus	 en	 Markermeer’,	 dat	 op	 6	
april	 	 2017	 is	 vastgesteld.	Het	bestaande	park	 is	niet	opgenomen	 in	dit	bestem-
mingsplan.	
	
Het	 plangebied	 bestaat	 uit	 gronden	 bestemd	 voor	 agrarisch	 gebruik,	 archeolo-
gische	waarden	en	een	gebiedsaanduiding	met	een	vrijwaringszone	voor	de	dijk.		
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Daarnaast	ligt	binnen	de	invloedsfeer	van	het	windpark	ontwerpbestemmingsplan	
“Almere	Poort	West	en	Pampushout”.	Daarbij	 is	een	bestemming	met	“Enkelbe-
stemming	Woongebied	 -	 Uit	 te	werken	 1”	 bestemd,	maar	 de	 exacte	 uitwerking	
van	woningen	 is	nog	niet	bekend.	Omdat	daarom	geen	berekening	gemaakt	kan	
worden	 op	 basis	 van	 het	 aantal	 woningen	 binnen	 de	 contouren	 van	 geluid	 en	
slagschaduw,	wordt	aangegeven	of	ter	hoogte	van	de	grens	van	het	vlak	voldaan	
wordt	aan	de	wettelijke	norm.	Voor	zo	ver	mogelijk	worden	daarmee	de	effecten	
voor	dit	gebied	ook	in	beeld	gebracht.	

2.3 Toekomstige	situatie	

Initiatiefnemers	hebben	het	voornemen	om	het	windpark	Jaap	Rodenburg	te	her-
structureren.	Het	 voornemen,	waarvoor	 een	m.e.r.-beoordeling	 is	 uitgevoerd,	 is	
het	resultaat	van	een	zoektocht	naar	een	ontwerp	van	een	windpark	dat	voldoet	
aan	alle	provinciale	 regels,	waarbij	de	overlast	op	omwonenden	 zoveel	mogelijk	
wordt	beperkt.	De	nieuwe	turbines	zullen	niet	gebouwd	worden	voordat	de	turbi-
nes	van	het	huidige	park	zijn	gesaneerd.		
De	 ontwikkeling	 betreft	 geen	 nieuwe	 stedelijke	 ontwikkeling	 in	 de	 zin	 van	 art.	
3.1.6	lid	2	Bro.		
	
Het	voorgenomen	gebruik	bestaat	uit	een	windpark	van	tien	moderne	windturbi-
nes	 met	 bijbehorende	 kraanplaatsen,	 twee	 inkoopstations,	 technische	 ruimte,	
onderhoudswegen	en	bekabeling.	Verder	bestaat	het	voorgenomen	gebruik	uit	de	
plaatsing	 van	 een	windmeetmast	 in	 het	 noordoosten	 van	 het	windpark.	 De	 be-
oogde	windturbines	 hebben	 een	 ashoogte	 van	 ten	minste	 90m	 en	 ten	 hoogste	
100m	en	een	rotordiameter	van	 ten	minste	100m	en	 ten	hoogste	120m.	De	op-
stelling	bestaat	uit	drie	lijnen	met	in	totaal	tien	windturbines.	Deze	situatie	zal	van	
tijdelijke	aard	zijn	en	uiterlijk	na	25	jaar	gebruik	verwijderd	worden.		

2.4 Bandbreedte	

De	vergunningaanvraag	betreft	een	bandbreedte.	Deze	bandbreedte,	die	is	weer-
gegeven	in	onderstaande	tabel,	is	als	bandbreedte	genomen	voor	de	milieuonder-
zoeken.	Dat	wil	zeggen	dat	de	minimale	en	maximale	milieueffecten	voor	mogelij-
ke	windturbines	binnen	de	bandbreedte	 is	onderzocht.	Deze	bandbreedte	vormt	
tevens	de	basis	voor	de	omgevingsvergunningaanvraag	voor	afwijken	van	het	be-
stemmingsplan.	

Tabel	1		 Bandbreedte	van	de	windturbines	
Kop	1	 Minimaal		 Maximaal		
Tiphoogte	 -	 150m	
Rotordiameter	 100m	 120m	
Ashoogte	 90m	 100m	
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Met	 deze	 bandbreedte	worden	windturbines	mogelijk	 gemaakt	 die	 kunnen	 vol-
doen	aan	alle	milieueisen	en	die	tevens	economisch	uitvoerbaar	zijn.	

2.5 M.e.r.-beoordeling	

Op	het	besluit	waarmee	de	oprichting,	wijziging	of	uitbreiding	van	een	windpark	
mogelijk	wordt	gemaakt	is	de	m.e.r.-beoordelingsplicht	van	toepassing.	Deze	acti-
viteit	 is	opgenomen	 in	onderdeel	D,	 categorie	22.2	van	de	bijlage	bij	het	Besluit	
m.e.r.	 Bij	 een	 opgesteld	 vermogen	 van	 15	MW	 (elektrisch)	 of	 meer,	 of	 bij	 een	
windpark	 bestaande	 uit	 10	 of	 meer	 windturbines,	 moet	 de	 m.e.r.-
beoordelingsprocedure	worden	doorlopen.	
	
Voor	het	beoogde	Windpark	Jaap	Rodenburg	 II	geldt	dat	de	drempelwaarde	van	
15	MW	en	de	drempelwaarde	van	10	of	meer	windturbines	wordt	overschreden.	
Om	die	reden	moet	voorafgaand	aan	de	 indiening	van	de	omgevingsvergunning-
aanvraag	 (inclusief	 aanvraag	 Omgevingsvergunning	 Beperkte	 Milieutoets)	 een	
m.e.r.-beoordelingsprocedure	worden	doorlopen.	Op	grond	van	artikel	7.28	 lid	2	
van	de	Wet	milieubeheer	dient	een	omgevingsvergunningaanvraag	buiten	behan-
deling	te	worden	gelaten	 indien	aan	de	hand	van	de	aanmeldingsnotitie	voor	de	
m.e.r.-beoordeling	het	bevoegd	gezag	nog	geen	besluit	heeft	genomen	over	een	
mogelijke	 project-m.e.r.-plicht.	 Het	 m.e.r.-beoordelingsbesluit	 voor	 dit	 project	
stelt	dat	geen	MER	opgesteld	hoeft	te	worden.	

2.6 Vergunningprocedure	

Met	de	inwerkingtreding	van	de	Crisis-	en	herstelwet	zijn,	op	grond	van	artikel	9f,	
eerste	 lid,	 van	 de	 Elektriciteitswet	 1998,	 Gedeputeerde	 Staten	 bevoegd	 gezag	
voor	het	verlenen	van	een	omgevingsvergunning	voor	windparken	met	een	geza-
menlijk	opgesteld	vermogen	tussen	5-100	MW.	De	activiteiten	waarvoor	de	om-
gevingsvergunning	 wordt	 aangevraagd	 staan	 aangegeven	 in	 art.	 Wet	 algemene	
bepalingen	omgevingsrecht	(Wabo)	
	
De	provincie	Flevoland	heeft	op	18	april	2017	haar	bevoegdheid	op	grond	van	9f,	
lid	1	van	de	Elektriciteitswet	voor	wat	betreft	deze	uitvoeringsbesluiten	aan	het	
college	van	B&W	van	de	gemeente	Almere	overgedragen.	Sindsdien	is	de	opstel-
ling	aangepast	en	hierom	zal	in	januari	2018	GS	opnieuw	een	besluit	nemen.	
	
Voor	het	project		moet	op	grond	van	artikel	3.10	lid	1	sub	a	van	de	Wabo,	de	uit-
gebreide	voorbereidingsprocedure	uit	de	Wabo	worden	gevolgd.	Dat	houdt	in	dat	
eerst	een	ontwerp	van	de	omgevingsvergunning	met	de	bijbehorende	documen-
ten	ter	inzage	wordt	gelegd	op	basis	waarvan	eenieder	zijn	zienswijze	naar	voren	
kan	brengen.	Na	de	periode	van	terinzagelegging	van	het	ontwerp	van	de	omge-
vingsvergunning	 beslist	 het	 college	 van	 B&W	 definitief	 op	 de	 aanvraag	 waarbij	
een	 totale	 termijn	 van	 6	maanden	 na	 ontvangst	 van	 de	 aanvraag	wordt	 aange-
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houden.	 Deze	 termijn	 kan	 eenmalig	met	 een	 termijn	 van	 6	weken	worden	 ver-
lengd.	
	
De	gemeenteraad	van	Almere	besluit	op	25	januari	tot	het	toepassen	van	de	ge-
meentelijke	coördinatieregeling	zoals	opgenomen	in	artikel	3.30	van	de	Wet	ruim-
telijke	 ordening	 op	 het	 nieuwe	 windpark	 en	 daarbij	 het	 besluit	 over	 de	 omge-
vingsvergunning	te	coördineren	met	de	watervergunning	en	ontheffing	op	grond	
van	de	Wet	natuurbescherming.	De	omgevingsvergunning	en	de	gecoördineerde	
besluiten	gelijktijdig	bekend	gemaakt	en	ter	inzage	gelegd.	Op	grond	van	artikel	2	
van	 bijlage	 2	 bij	 de	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 tegen	 een	 dergelijk	 gecoördi-
neerd	 besluit	 beroep	 als	 eerste	 en	 enige	 instantie	 mogelijk	 bij	 de	 Afdeling	 be-
stuursrechtspraak	van	de		Raad	van	State.	
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 Hoofdstuk	3 	Beleidskader	
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In	dit	hoofdstuk	wordt	het	relevante	planologisch	beleidskader	beschreven	vanuit	
het	Rijk	 (paragraaf	3.1),	 de	provincie	 Flevoland	 (paragraaf	3.2),	 en	de	gemeente	
Almere	 (paragraaf	3.3).	Het	 initiatief	om	nieuwe	windturbines	 te	plaatsen	wordt	
in	dit	hoofdstuk	aan	dit	beleidskader	getoetst.	De	resultaten	van	de	toetsing	zijn	
te	vinden	in	de	conclusie	(paragraaf	3.4).	

3.1 Rijksbeleid	

Om	tot	een	duurzame	energiehuishouding	te	komen	heeft	het	toenmalige	minis-
terie	van	Economische	Zaken,	Landbouw	en	Innovatie	(EL&I)	in	het	energierapport	
(2011)1	vastgelegd	te	willen	 investeren	 in	duurzame	energie.	Dit	heeft	onder	an-
dere	geresulteerd	 in	de	doelstelling	om	in	2020	minstens	6.000	Megawatt	(MW)	
aan	windenergie	op	 land	 te	hebben	staan.	 In	de	Structuurvisie	 Infrastructuur	en	
Ruimte	(SVIR)2	geeft	het	rijk	aan	dat	de	overgang	naar	duurzame	energie	om	meer	
ruimte	vraagt.	Ten	behoeve	van	de	besluitvorming	over	de	Structuurvisie	Wind	op	
Land	(SWOL)3	is	tevens	een	planMER	opgesteld.	Om	te	waarborgen	dat	er	in	Ne-
derland	 voldoende	 ruimte	wordt	 gereserveerd	 voor	windenergie,	 zijn	 in	 samen-
werking	 met	 de	 provincies	 kansrijke	 gebieden	 aangewezen	 voor	 grootschalige	
windenergie	(>	100	MW).	Dat	 is	gebeurd	op	landschappelijke	en	natuurlijke	ken-
merken	 enerzijds	 en	 het	 windaanbod	 anderzijds.	 Om	 de	 doelstelling	 van	 6.000	
MW	te	halen	is	het	noodzakelijk	dat	ook	buiten	deze	gebieden	ruimte	wordt	ge-
boden	 voor	 kleinere	 windturbineparken.	 Provincies	 kunnen	 daarvoor	 locaties	
aanwijzen	of	hebben	dit	reeds	gedaan.	In	het	recent	gesloten	SER	akkoord4	zijn	de	
doelen	nog	eens	bevestigd	en	vastgesteld.	In	de	SWOL	is	–	na	overleg	met	de	pro-
vincies	–	ook	een	doelstelling	opgenomen	voor	de	hoeveelheid	gerealiseerd	ver-
mogen	 per	 provincie	 in	 2020.	Windpark	 Jaap	 Rodenburg	 heeft	minder	 dan	 100	
MW	vermogen	en	valt	daarmee	onder	provinciale	doelstelling.	

3.2 Provinciaal	beleid	

De	provincie	Flevoland	heeft	als	doelstelling	een	opgesteld	vermogen	1390,5	MW	
in	2020.5	In	het	provinciaal	beleid	van	de	provincie	Flevoland	is	duurzaamheid	een	
integraal	 onderwerp.	 De	 provincie	 ziet	 het	 zowel	 een	 opdracht	 als	 belangrijke	
kans.	Als	windrijke	provincie	wil	Flevoland	optimaal	gebruik	maken	van	de	milieu-
voordelen	en	economische	potenties	van	de	opwekking	van	windenergie	zonder	
de	landschappelijke	kwaliteiten	van	de	provincie	aan	te	tasten.	Zo	is	er	de	ambitie	
om	in	2020	energieneutraal	te	zijn	(exclusief	transport).6	Windenergie	speelt	een	

																																																													
1	 Ministerie	van	EL&I,	Energierapport	2011	(2011)	
2		 Ministerie	van	I&M,	Structuurvisie	Infrastructuur	en	Ruimte	(2012)	2		 Ministerie	van	I&M,	Structuurvisie	Infrastructuur	en	Ruimte	(2012)	
3					Ministerie	van	I&M,	Structuurvisie	Windenergie	op	land	(2014)	
4				 Sociaal	Economische	Raad,	Energieakkoord	voor	Duurzame	Groei	(2013)	
5		 Structuurvisie	Windenergie	op	Land,	31-03-2014	
6		 Het	ontwerp	Programma	Mobiliteit	en	Ruimte	(september	2017)	stelt	zelfs	dat	ook	mobiliteit	
hieronder	valt.		
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belangrijke	rol	in	het	nastreven	van	die	ambitie.	Deze	vorm	van	duurzame	energie	
levert	op	dit	moment	het	grootste	aandeel	in	de	productie	van	duurzame	energie.			
	
Uit	 de	 partiële	 herziening	 van	 het	 ‘Omgevingsplan	 Flevoland	 voor	 windenergie’	
blijkt	dat	nieuwe	windparken	toegestaan	zijn	mits	zij	deel	uitmaken	van	een	‘pro-
ject	voor	opschalen	en	saneren’.	Er	geldt	daarbij	nog	een	aantal	aanvullende	pro-
vinciale	voorwaarden.	Zo	moet	de	sanering	uiterlijk	na	een	half	jaar	plaatsvinden	
tenzij	 de	 economische	 noodzaak	 van	 een	 langere	 termijn	 kan	 worden	 aange-
toond.	 Voor	 de	 ontwikkeling	 van	 windpark	 Jaap	 Rodenburg	 II	 wordt	 uitvoering	
aan	dit	beleid	gegeven	door	de	bestaande	turbines	te	saneren,	voordat	het	nieu-
we	 turbines	 gebouwd	 worden.	 Daarnaast	 zullen	 de	 bestaande	 windmolens	 van	
initiatiefnemer	 langs	de	Eemmeerdijk	uiterlijk	2,5	 jaar	na	 ingebruikname	van	het	
nieuwe	windpark	en	uiterlijk	in	2023	zijn	gesaneerd. 
Ook	 dient	 er	 invulling	 te	worden	 gegeven	 aan	 participatie	 en	 draagvlak.	 Boven-
dien	dient	de	omgevingsvergunning	op	grond	van	art.	10b.3	van	de	Verordening	
Fysieke	 Leefomgeving	 voor	 een	 bepaalde	 aanééngesloten	 gebruiksperiode	 te	
gelden	die	maximaal	25	jaar	bedraagt.	 
In	de	 figuur	hieronder	 is	aangegeven	voor	welke	gebieden	windenergie	mogelijk	
is.	

Figuur	3		 Locaties	waar	windenergie	mogelijk	wordt	geacht	volgens	provincie	Flevoland	

	
	
Op	13	december	2017	is	de	‘Vijfde	wijziging	verordening	voor	de	fysieke	leefom-
geving	Flevoland	2012’	vastgesteld.	Hierbij	is	het	gebied	van	het	windpark	aange-
wezen	als	projectgebied,	zie	de	figuur	hieronder.	
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Figuur	4		 Project-	en	plaatsingszones,	provincie	Flevoland	

	

3.3 Gemeentelijk	beleid	

Het	gemeentelijk	beleid	voor	windenergie	is	voor	een	groot	deel	vastgelegd	in	het	
programmaplan	‘Energie	werkt!’.	Hierin	komt	naar	voren	dat	er	meer	focus	gelegd	
wordt	op	andere	duurzame	energiebronnen	dan	windenergie	omdat	hier	minder	
draagvlak	voor	zou	zijn	dan	bij	andere	bronnen.	Echter,	nieuwe	projecten	zijn	wel	
mogelijk	als	deze	voortkomen	uit	lokaal	initiatief.	Daarbij	is	de	voorwaarde	dat	er	
minimaal	1500	meter	afstand	van	grootschalige	woningbouw	wordt	aangehouden	
en	de	tiphoogte	maximaal	150m	bedraagt.	Specifiek	wordt	er	genoemd	dat	voor	
nieuwe	windturbines	 op	 Almere	 Pampus	 het	 park	 financieel	 dient	 bij	 te	 dragen	
aan	 het	 omvormen	 en	 meer	 recreatief	 kunnen	 invullen	 van	 het	 GroenBlauw	
Raamwerk.	Op	26	januari	2017	heeft	de	gemeenteraad	tijdens	een	raadsconsulta-
tie	ingestemd	met	de	ontwikkeling	van	het	windpark.		
	
Verder	heeft	het	gebied	Almere	Pampus	een	belangrijke	plek	in	de	Rijksstructuur-
visie	Amsterdam-Almere-Markermeer.	Naast	een	verbinding	voor	de	toekomstige	
IJmeerlijn	 biedt	 het	 gebied	 ook	mogelijkheden	 voor	 nieuwe	woningbouw.	 Deze	
toekomstige	 woningbouw	 is	 gekoppeld	 aan	 de	 bouw	 van	 de	 IJmeerlijn	 en	 de	
daadwerkelijk	vraag	naar	woningen	 in	dit	specifieke	gebied.	Aangezien	deze	wo-
ningen	nog	niet	bestemd	zijn,	zijn	deze	ook	niet	relevant	voor	de	milieugevolgen	
van	 geluid	 en	 slagschaduw.	Wel	wordt	 rekening	 gehouden	met	 de	 toekomstige	
woningen	door	de	tijdelijkheid	van	het	park.	Op	7	december	2017	heeft	de	raad	
van	de	gemeente	Almere	ingestemd	met	de	Omgevingsvisie	Almere.	Hierin	is	over	
het	park	Jaap	Rodenburg	II	opgenomen	dat	het	bestaande	park	als	onderdeel	van	
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de	energie-infrastructuur	om	te	komen	tot	een	meer	energieneutraal	Almere	ver-
vangen	moet	worden	(Omgevingsvisie	Almere	p.	22).	Over	de	ruimtelijke	reserve-
ringen	en	uitvoering	van	het	park	 is	opgenomen	dat	de	 ligging	en	exploitatieter-
mijn	van	de	windmolens	is	afgestemd	op	het	ontwikkeltempo	en	fasering	van	Al-
mere	Pampus	en	de	IJmeerlijn	(Omgevingsvisie	Almere	p.	31).	

Figuur	5		 Toekomstvisie	gemeente	Almere	

	

3.4 Conclusie	

De	beoogde	herstructurering	van	windpark	Jaap	Rodenburg	is	in	lijn	met	het	ruim-
telijk	beleid	 zoals	dat	door	diverse	overheden	 is	 vastgesteld	met	dien	verstande	
dat	door	middel	van	onderzoek	moet	worden	aangetoond	dat	de	vormgeving	van	
het	 windpark	 voldoet	 aan	 de	 milieueisen.	 Voor	 de	 m.e.r.-beoordeling	 zijn	 deze	
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onderzoeken	 reeds	uitgevoerd.	 In	het	volgende	hoofdstuk	worden	de	 resultaten	
van	de	onderzoeken	 ten	aanzien	van	deze	milieueisen	voor	deze	 ruimtelijke	on-
derbouwing	 weergegeven.	 Op	 basis	 hiervan	 kan	 medewerking	 aan	 dit	 initiatief	
worden	verleend.	
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 Hoofdstuk	4 Sectorale	toetsen		
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In	dit	hoofdstuk	vindt	de	toetsing	van	het	voornemen	plaats	aan	het	beleid	en	de	
normstelling	voor	de	relevante	sectorale	aspecten.	Hieronder	staan	de	sectorale	
aspecten	die	getoetst	zijn	en	is	vermeld	in	welke	paragraaf	deze	uitgewerkt	zijn:	
Ø Geluid	(4.1)	
Ø Slagschaduw	(4.2)	
Ø Ecologie	(4.3)	
Ø Externe	veiligheid	(4.4)	
Ø Landschap	(4.5)	
Ø Cultuurhistorie	en	archeologie	(0)	
Ø Bodem	en	water	(4.7)	
Ø Radarverstoring	(4.8)	
Ø Conclusie	sectorale	toetsen	(4.9)	

4.1 Geluid	

4.1.1 Toetsingskader	

Windturbines	 produceren	 geluid,	 dat	meestal	 wordt	 omschreven	 als	 suizend	 of	
zoevend.	Er	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	windturbinegeluid	en	de	effecten	van	
blootstelling	aan	dit	geluid.	Op	basis	van	deze	onderzoeken	zijn	 relaties	bepaald	
tussen	 de	 hinderbeleving	 en	 de	 blootstelling	 aan	 geluidniveaus.	 Dit	 zijn	 dosis-
effectrelaties	waarbij	met	de	mate	van	blootstelling	een	bepaalde	mate	van	effect	
gepaard	 gaat.	Deze	 relaties	 vormen	de	basis	 voor	 de	 geluidwetgeving	 in	Neder-
land.		
	
Windturbines	vallen	onder	het	Activiteitenbesluit.	Volgens	dit	besluit	 is	de	maxi-
maal	toegestane	waarde	ter	plaatse	van	geluidsgevoelige	objecten7	47	dB	Lden	en	
41	dB	Lnight.	De	Lden	(Engels:	Level	day-evening-night)	is	een	maat	om	de	geluidsbe-
lasting	door	omgevingslawaai	uit	te	drukken.	Hierbij	wordt	de	geluidsbelasting	die	
optreedt	 gedurende	 de	 nacht	 en	 de	 avond	 zwaarder	 meegewogen	 dan	 geluid	
overdag.	 De	 norm	 staat	 beschreven	 in	 artikel	 3.14a	 van	 het	 Activiteitenbesluit.	
Aan	deze	norm	moet	worden	voldaan	op	de	gevel	van	een	gevoelig	gebouw	of	op	
de	grens	van	een	gevoelig	terrein.	Een	gevoelig	gebouw	betreft	een	geluidsgevoe-
lig	gebouw	conform	artikel	1	van	de	Wet	geluidhinder	(Wgh)	zoals	woningen.	
	

4.1.2 Onderzoek	

In	het	kader	van	de	m.e.r.-	beoordeling	en	ruimtelijke	onderbouwing	voor	de	om-
gevingsvergunningaanvraag	is	een	akoestisch	onderzoek	uitgevoerd	(zie	bijlage	A).	

																																																													
7		 Onder	geluidsgevoelige	objecten	worden	verstaan:	woningen,	onderwijsgebouwen,	ziekenhuizen,	

verpleeghuizen,	verzorgingstehuizen,	psychiatrische	inrichtingen,	kinderdagverblijven,	woonwagen-
standplaatsen	en	ligplaatsen	voor	woonschepen.	Bron:	Wet	geluidhinder.	
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Er	 zijn	 twee	 windturbinetypen	 onderzocht	 die	 passen	 binnen	 de	 bandbreedte	
voor	de	afmetingen	van	de	windturbines.	De	windturbinetypen	zijn	zodanig	geko-
zen	 dat	 daarmee	 de	minimale	 en	maximale	 geluidbelasting	 in	 de	 omgeving	 van	
het	windpark	kan	worden	weergegeven.	In	het	akoestisch	rapport	wordt	ingegaan	
op	diverse	aspecten	zoals	laagfrequent	geluid	en	de	referentiesituatie	met	de	hui-
dige	windturbines.		

	
Uit	 de	berekeningen	 van	het	 langtijdgemiddelden	beoordelingsniveau	 in	de	om-
geving	van	het	windpark	blijkt	dat	te	allen	tijde	aan	de	grenswaarden	47	dB	Lden	en	
41	 dB	 Lnight	 uit	 het	 Activiteitenbesluit	 wordt	 voldaan.	 Figuur	 6	 toont	 de	 contour	
voor	de	wettelijke	norm	voor	de	boven-	en	ondergrens.	
	

Figuur	6	 47	dB	Lden-contouren	van	de	onder-	en	bovenvariant	van	Jaap	Rodenburg	II.	

	

4.1.3 Conclusie	

Het	 windpark	 voldoet	 ter	 plaatse	 van	 de	 meest	 nabijgelegen	 woningen	 en	 het	
woongebied	als	opgenomen	 in	ontwerpbestemmingsplan	Almere	Poort	en	Pam-
pushout	 aan	 de	 grenswaarden	 voor	 geluid	 uit	 het	 Activiteitenbesluit.	 Geconclu-
deerd	wordt	 dat	 het	 aspect	 geluid	 de	uitvoering	 van	het	 project	 niet	 in	 de	weg	
staat.	
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4.2 Slagschaduw	

4.2.1 Toetsingskader	

De	beoogde	windturbines	 vallen	onder	de	werkingssfeer	 van	het	Activiteitenbe-
sluit.	Het	toetsingskader	voor	wat	betreft	het	aspect	slagschaduw	wordt	gevormd	
door	de	voorschriften	die	zijn	opgenomen	in	de	Activiteitenregeling.		
	
Slagschaduw	kan	hinder	en	gezondheidsklachten	veroorzaken.	De	flikkerfrequen-
tie,	het	contrast	en	de	tijdsduur	van	de	blootstelling	zijn	van	invloed	op	de	mate	
van	hinder	die	kan	worden	ondervonden.	Zoals	eerder	genoemd	valt	het	windpark	
binnen	de	werkingssfeer	van	het	Activiteitenbesluit.	Het	toetsingskader	voor	wat	
betreft	het	aspect	 slagschaduw	wordt	gevormd	door	de	algemene	voorschriften	
die	worden	gegeven	in	de	Activiteitenregeling	milieubeheer.	
	
De	 artikelen	 3.12	 en	 3.13	 van	 de	Activiteitenregeling	 bevatten	 voorschriften	 ter	
voorkoming	 van	 het	 optreden	 van	 hinder	 door	 slagschaduw	 en	 lichtschittering.	
Hierin	 is	opgenomen	dat	een	windturbine	moet	 zijn	voorzien	van	een	automati-
sche	 stilstandvoorziening	 indien	 slagschaduw	optreedt	 ter	 plaatse	 van	 gevoelige	
objecten	voor	 zover	de	afstand	 tot	de	windturbine	minder	dan	12x	de	 rotordia-
meter	bedraagt	en	de	schaduw	gemiddeld	meer	dan	17	dagen	per	jaar	gedurende	
meer	dan	20	minuten	kan	optreden.	

4.2.2 Onderzoek	

Voor	 het	 slagschaduwonderzoek	 (bijlage	 B)	 is	 het	 uitgangspunt	 gehanteerd	 dat	
geen	stilstandsvoorziening	nodig	 is	als	de	gemiddelde	duur	van	hinderlijke	 scha-
duw	minder	is	dan	5	uur	en	40	minuten	per	jaar	(17	dagen	maal	20	minuten	per	
dag).	 Dit	 is	 een	 strengere	 beoordeling	 dan	 volgens	 de	 Activiteitenregeling	 strikt	
noodzakelijk	is.		
	
De	verwachte	schaduwduur	ter	plaatse	van	woningen	of	andere	gevoelige	objec-
ten	 in	de	omgeving	van	het	beoogde	windpark	 is	 gemodelleerd	met	behulp	van	
het	programma	WindPRO.	Ook	dit	onderzoek	is	uitgevoerd	aan	de	hand	van	een	
tweetal	 windturbinetypen	 waarmee	 de	 bandbreedte	 is	 opgespannen.	 Hiermee	
kan	 de	 minimale	 en	 maximale	 schaduwduur	 in	 de	 omgeving	 van	 het	 windpark	
worden	weergegeven.	
	
Er	bevinden	zich	geen	woningen,	woongebied	of	andere	gevoelige	objecten	bin-
nen	12x	de	rotordiameter	(1440m).	Tevens	blijkt	uit	onderstaande	figuren	dat	alle	
woningen	zich	buiten	de	0	uur	slagschaduwcontour	bevinden.	Dat	wil	zeggen	dat	
de	woningen	geen	slagschaduw	ontvangen	op	basis	van	een	realistisch	gemiddel-
de	situatie.	Voor	het	woongebied	zoals	opgenomen	in	het	ontwerpbestemmings-
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plan	Almere	Poort	West	en	Pampushout	valt	wel	een	klein	stuk	van	de	0	uur	slag-
schaduwcontour	over	het	bestemde	vlak.		

	

Figuur	7		 5:40u	en	0:00u	slagschaduwcontour	van	de	ondergrens	
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Figuur	8	 5:40u	en	0:00u	slagschaduwcontour	van	de	bovengrens	

	
	

4.2.3 Conclusie	

Bij	zowel	de	ondergrens	als	bovengrens	bevinden	zich	geen	gevoelige	objecten	die	
slagschaduw	ontvangen.	Hiermee	wordt	er	voldaan	aan	de	Activiteitenregeling	en	
is	er	geen	stilstandvoorziening	nodig	om	aan	de	norm	uit	het	Activiteitenregeling	
Milieubeheer	te	voldoen.	

4.3 Ecologie	

4.3.1 Toetsingskader	

De	Wet	natuurbescherming	 (Wnb)	bevat	het	 juridisch	kader	voor	het	ecologisch	
onderzoek.	Hoofdstuk	2	van	deze	wet	betreft	de	regels	voor	bescherming	van	de	
natura-2000	gebieden.	De	wet	is	verder	ingedeeld	aan	de	hand	van	de	betreffen-
de	Europese	richtlijnen.	Het	‘beschermingsregime	soorten	Vogelrichtlijn’		staat	in	
§	3.1,	het	‘beschermingsregime	soorten	Habitatrichtlijn’	in	§	3.2	en	het	‘bescher-
mingsregime	andere	 soorten’	 in	 §	3.3.	Verder	 geldt	 een	algemene	 zorgplicht	op	
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basis	van	art.	1.11	voor	Natura	2000-gebieden,	bijzondere	nationaal	natuurgebie-
den	en	voor	in	het	wild	levende	dieren	en	planten.	
	
Gebiedsbescherming	
Het	 onderdeel	 gebiedsbescherming	 is	 gericht	 op	 het	 beschermen	 en	 in	 stand	
houden	van	bijzondere	gebieden	in	Nederland.	Art.	2.7	lid	2	Wnb	bepaalt	dat	voor	
het	realiseren	van	projecten	die	gelet	op	de	 	 instandhoudingsdoelstellingen	voor	
een	Natura	2000-gebied	de	kwaliteit	van	de	natuurlijke	habitats	of	de	habitats	van	
soorten	in	dat	gebied	kunnen	verslechteren	of	de	soorten	waarvoor	dat	gebied	is	
aangewezen	verstoren	een	vergunning	nodig	is.	De	aanvrager	van	de	vergunning	
dient	hiervoor	een	passende	beoordeling	op	te	stellen.	De	Natura	2000-gebieden	
hebben	 dus	 een	 externe	 werking,	 zodat	 ook	 ingrepen	 die	 buiten	 deze	 zones	
plaatsvinden	verstoring	kunnen	veroorzaken	en	moeten	worden	getoetst	op	het	
effect	van	de	 ingreep	op	soorten	en	habitats.	Voor	cumulatieve	effecten	dienen	
alle	 activiteiten	 en	 plannen	 te	 worden	 betrokken,	 die	 op	 dezelfde	 instandhou-
dingsdoelstellingen	 voor	 de	 Natura	 2000-gebieden	 negatieve	 effecten	 kunnen	
hebben	als	het	eigen	project/plan.		
	
Verder	 is	 op	 grond	 van	 art.	 1.12	 gedeputeerde	 staten	 verantwoordelijk	 voor	 de	
zorg	 voor	 de	 totstandkoming	 en	 instandhouding	 van	 het	Natuurnetwerk	Neder-
land.	
	
Soortenbescherming	
Dit	onderdeel	is	gericht	op	de	bescherming	van	dier-	en	plantensoorten	in	hun	na-
tuurlijke	 leefgebied.	 De	Wnb	 bevat	 onder	meer	 verbodsbepalingen	met	 betrek-
king	 tot	het	opzettelijk	doden	of	vangen,	en	het	aantasten,	verontrusten	of	ver-
storen	 van	 beschermde	 dier-	 en	 plantensoorten,	 hun	 nesten,	 holen	 en	 andere	
voortplantings-	of	vaste	rust-	en	verblijfsplaatsen.		
	
Per	beschermingsregime	gelden	verschillende	verboden.	Voor	soorten	uit	de	Vo-
gelrichtlijn	geldt	het	volgende	verbod:	

- Opzettelijk	doden	of	vangen;	
- Opzettelijk	vernielen	of	beschadigen	van	nesten,	rustplaatsen	of	eieren;	
- Opzettelijk	 storen	van	vogels	 (tenzij	dit	niet	van	wezenlijke	 invloed	 is	op	

de	staat	van	instandhouding).	
	
Voor	soorten	uit	de	Habitatrichtlijn	geldt	het	volgende	verbod:		

- Opzettelijk	doden	of	vangen;	
- Opzettelijk	verstoren;	
- Beschadigen	of	vernielen	van	voortplantings-	of	rustplaatsen	of	eieren.	

	
Voor	het	beschermingsregime	andere	soorten	geldt	het	volgende:	

- Opzettelijk	doden	of	vangen;	
- Opzettelijk	 beschadigen	 of	 vernielen	 van	 vaste	 voortplantings-	 of	 rust-

plaatsen.	
	
Gedeputeerde	 staten	 kunnen	 vrijstelling	 en	 ontheffing	 verlenen	 van	 verboden	
wanneer	er	voor	een	project	geen	alternatief	is,	het	project	nodig	is	ter	bescher-
ming	van	een	specifiek	(per	regime	bepaald)	algemeen	belang	en	de	maatregelen	
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niet	 leiden	tot	verslechtering	van	de	staat	van	 instandhouding	van	de	desbetref-
fende	soort.		
	
Voor	de	effecten	op	soorten	die	zijn	beschermd	wordt	gekeken	naar	effecten	 in	
de	aanlegfase	en	in	de	gebruiksfase	(met	name	aanvaringsslachtoffers	vogels).	Bij	
aanvaringsslachtoffers	wordt	nadrukkelijk	rekening	gehouden	met	de	verschillen-
de	 soorten	 vliegbewegingen	 van	 vogels	 en	 vleermuizen	 in	 de	 omgeving	 van	 het	
windpark	(slaaptrek,	foerageertrek).	

4.3.2 Onderzoek	

In	 het	 kader	 van	 de	 m.e.r.-beoordeling	 en	 de	 ruimtelijke	 onderbouwing	 is	 een	
ecologisch	 onderzoek	 uitgevoerd.	Het	 natuuronderzoek	 bestaat	 uit	 een	 toetsing	
aan	 de	 natuurwetgeving	 uitgevoerd	 in	 het	 kader	 van	 herstructurering	windpark	
Jaap	Rodenburg.	Dit	onderzoek	is	te	vinden	in	bijlage	C8.		

4.3.2.1 Resultaten	effectbeoordeling	Wnb	onderdeel	gebiedsbescherming	

De	resultaten	van	het	onderzoek	met	betrekking	tot	gebiedsbescherming	worden	
hier	beschreven.	 In	onderstaande	figuur	staan	de	beschermde	gebieden	weerge-
geven	ten	opzichte	van	het	plangebied.	

																																																													
8	Voor	zover	in	deze	notitie	resultaten	besproken	worden	die	specifiek	gelden	voor	een	
opstelling,	geldt	hier	de	opstelling	‘cluster’.		
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Figuur	9		 Beschermde	natuurgebieden	in	de	directe	nabijheid	van	het	plangebied	

	
	
Natura	2000-gebieden	
Het	 plangebied	 van	 windpark	 Jaap	 Rodenburg	 II	 ligt	 niet	 in	 een	 Natura	 2000-
gebied.	Wel	grenst	het	plangebied	aan	Natura	2000-gebied	Markermeer	&	IJmeer	
en	 liggen	 er	 verschillende	 andere	Natura	 2000-gebieden	 in	 de	 ruime	 omgeving,	
waarvan	 in	 ieder	 geval	 de	 Lepelaarplassen,	 Oostvaardersplassen	 en	 mogelijk	
Naardermeer	van	belang	kunnen	zijn	omdat	kwalificerende	vogelsoorten	uit	deze	
gebieden	mogelijk	enige	binding	hebben	met	het	plangebied.	
	
Van	 de	 voornoemde	 gebieden	 zijn	 de	 Natura	 2000-gebieden	Markermeer	 &	 IJ-
meer	 en	 Naardermeer	 aangewezen	 voor	 enkele	 soorten	 die	 beschermd	 zijn	 op	
basis	van	de	Habitatrichtlijn.	Echter,	deze	soorten	hebben	een	sterke	binding	be-
perkt	tot	deze	gebieden	zelf.	Bovendien	is	de	afstand	tot	het	plangebied	van	ge-
noemde	gebieden	erg	groot.	Wel	is	het	geval	dat	de	meervleermuis	in	het	plange-
bied	voor	kan	komen.	Omdat	deze	soort	zeer	schaars	is	in	het	gebied	en	over	het	
algemeen	een	zeer	lage	vlieghoogte	heeft	zal	in	de	gebruiksfase	van	het	windpark	
de	 sterfte	 van	 meervleermuizen	 beperkt	 zijn	 tot	 incidentele	 ongelukken.	 Er	 is	
hierom	met	 zekerheid	 geen	 sprake	 van	 verstoring	 (inclusief	 sterfte)	 van	 de	 be-
trokken	soorten	of	verslechtering	van	de	kwaliteit	van	de	natuurlijke	habitats	van	
deze	soorten	in	de	Natura	2000-gebieden	als	gevolg	van	de	bouw	en	het	gebruik	
van	het	windpark.		
	
Van	de	aangewezen	soorten	broedvogels	 in	de	omliggende	gebieden	kunnen	de	
aalscholver,	lepelaar,	grote	zilverreiger	en	visdief	in	de	broedtijd	vliegbewegingen	
plaatsvinden.	Het	aantal	vliegbewegingen	over	het	plangebied	van	deze	soorten	is	



	

	Windpark	Jaap	Rodenburg	II	
			

	
	
	

	 	

Sectorale	toetsen	 27	

in	de	broedtijd	naar	verwachting	beperkt.	Van	lepelaar	en	grote	zilverreiger	zijn	in	
het	 verleden	 wel	 regelmatig	 vliegbewegingen	 in	 de	 directe	 omgeving	 van	 het	
plangebied	waargenomen.	Er	 is	echter	 in	onvoldoende	detail	 inzicht	of	het	plan-
gebied	wezenlijk	deel	uitmaakt	van	de	dagelijkse	vliegroutes	van	 lepelaars	en/of	
grote	zilverreigers. In	voorjaar	2017	 is	aanvullend	veldonderzoek	 ter	plaatse	uit-
gevoerd	om	te	onderzoeken	of	het	plangebied	wezenlijk	deel	uitmaakt	van	de	da-
gelijkse	 vliegroutes	 van	 lepelaars	 en/of	 grote	 zilverreigers	 (Potiek	 &	 Jonkvorst	
2017).	Op	basis	 van	 beschikbare	 informatie	 over	 aanvaringsslachtoffers,	 kunnen	
reeds	op	voorhand	significant	verstorende	effecten	(inclusief	sterfte)	van	de	aan-
leg	 en	 het	 gebruik	 van	 het	 geplande	windpark	 op	 de	 broedpopulaties	 van	 deze	
soorten	in	de	Natura	2000-gebieden	met	zekerheid	uitgesloten	worden.		
	
Van	 in	 ieder	 geval	 de	 niet-broedvogelsoorten	 aalscholver,	 grote	 zilverreiger,	
grauwe	gans,	kolgans,	 smient,	wilde	eend	en	visdief	kunnen	buiten	de	broedtijd	
vliegbewegingen	 plaatsvinden	 van	 vogels	 die	 pendelen	 tussen	 rustgebieden	 en	
foerageergebieden.	Met	uitzondering	van	de	grote	zilverreiger	 liggen	de	rust-	en	
foerageergebieden	 van	 deze	 soorten	 op	 voldoende	 afstand	 van	 het	 plangebied.	
Voor	de	zilverreiger	geldt	hier	hetzelfde	als	beschreven	 in	de	voorgaande	alinea.	
Verder	vormt	het	gebied	in	het	najaar	en	winter,	met	name	bij	aanlandige	wind,	
een	luwe	dagrustplaats	voor	belangrijke	aantallen	duikeenden	en	in	minder	mate	
brilduikers	en	zaagbekken.	Een	aantal	van	de	 regelmatig	gebruikte	dagrustplaat-
sen	van	duikeenden	liggen	mogelijk	net	binnen	de	voor	duikeenden	vastgestelde	
verstoringsafstand	van	150-	350	m.	Het	merendeel	van	de	dagrustplaatsen	 in	de	
oostelijke	helft	van	Pampushaven	 liggen	echter	buiten	de	verstoringsinvloed	van	
de	geplande	windturbines,	zodat	uitwijkmogelijkheden	beschikbaar	zijn	binnen	de	
Pampushaven.	Op	grond	van	deze	verkennende	analyse	wordt	geconcludeerd	dat	
de	 verstoringseffecten	 van	 het	 geplande	windpark	 op	 duikeenden	 niet	 op	 voor-
hand	zijn	uit	te	sluiten,	maar	dat	deze	niet	resulteren	 in	significant	negatieve	ef-
fecten	op	het	behalen	van	de	instandhoudingsdoelstellingen.	Significant	effecten	
als	gevolg	van	verstoring	in	de	gebruiksfase	van	het	geplande	windpark	op	het	be-
halen	van	 instandhoudingsdoelstellingen	van	de	niet-broedvogelpopulaties	 in	de	
voornoemde	Natura	2000-gebieden	zijn	op	voorhand	met	zekerheid	uit	te	sluiten.		
	
Natuurnetwerk	Nederland	(NNN)	
In	 het	 beoogde	windpark	 zijn	 drie	windturbines	 dicht	 bij	 het	 bosgebied	 ‘Polder-
land	Garden	 of	 Love	 and	 Fire’	 gepland.	 Dit	 bosgebied	 vormt	 onderdeel	 van	 het	
Pampushout	en	tevens	een	gebied	dat	behoort	tot	het	NNN	(voormalige	EHS)	van	
de	 provincie	 Flevoland.	 De	 windturbines	 (en	 bijbehorende	 infrastructuur,	 zoals	
toegangswegen	en	kraanopstelplaatsen)	worden	buiten	het	NNN	gerealiseerd.	Er	
is	dus	geen	sprake	van	ruimtebeslag.	In	het	bosgebied	is	de	oppervlakte	binnen	de	
50-100	m	verstoringscontour	rondom	de	windturbines	nabij	het	bos	zeer	beperkt	
in	vergelijking	met	het	 totale	oppervlak	van	het	gebied,	waardoor	voldoende	al-
ternatieven	voor	hiervoor	genoemde	broedvogels	op	iets	ruimere	afstand	van	de	
turbines	 binnen	 het	 bos	 beschikbaar	 zijn.	 Hierdoor	 zal	 het	 aantal	 aanwezige	
broedvogels	niet	veranderen.	Effecten	van	verstoring	door	geluid	op	soorten	uit	
de	groepen	zoogdieren	en	dagvlinders	zijn	niet	aan	de	orde.	Gebruik	van	de	wind-
turbines	 kan	 tenslotte	 ook	 leiden	 tot	 aanvaringsslachtoffers	 onder	 vleermuizen	
(en	mogelijk	enkele	broedvogelsoorten,	zoals	ransuil)	afkomstig	uit	het	bosgebied	
die	jagen	langs	de	rand	van	het	bos.		
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Op	basis	van	hiervoor	gepresenteerde	informatie	wordt	in	deze	verkennende	ana-
lyse	geconcludeerd	dat	de	realisatie	van	het	beoogde	windpark	(zeer)	kleine	effec-
ten	 (mogelijk	 aanvaringsslachtoffers	 van	 enkele	 doelsoorten)	 op	 het	 NNN	 kan	
hebben	die	de	wezenlijke	kenmerken	en	waarden	van	dit	gebied	niet	 significant	
zal	aantasten.		

4.3.2.2 Resultaten	effectbeoordeling	Wnb	onderdeel	soortenbescherming	

Aanlegfase		
Het	 ruimtebeslag	van	een	windturbine	 (inclusief	verstorings-contour	die	voor	de	
meeste	vogelsoorten	met	een	 jaarrond	beschermd	nestplaats	 tijdens	het	broed-
seizoen	beperkt	 is	 tot	hooguit	 tientallen	meters)	 ten	opzichte	van	de	actieradius	
van	de	desbetreffende	vogelsoorten	is	relatief	gering.	Effecten	in	de	aanlegfase	op	
vogelsoorten	met	 jaarrond	beschermde	nesten	en	verblijfplaatsen	van	vleermui-
zen	 zijn	 daarom	 verwaarloosbaar.	 Negatieve	 effecten	 in	 de	 aanlegfase	 van	 de	
windturbines	 op	 beschermde	 soorten,	 bijvoorbeeld	 als	 gevolg	 van	 grondwerk-
zaamheden,	zijn	in	het	algemeen	goed	te	mitigeren	door buiten	het	broedseizoen	
te	werken	en	door	preventief	buiten	het	broedseizoen	ruigte	vroegtijdig	te	maai-
en.	Bovendien	kan	hier	 tijdens	de	werkzaamheden	 in	de	aanlegfase	middels	een	
ecologisch	 werkprotocol	 rekening	 mee	 worden	 gehouden.	 Het	 is	 daarom	 niet	
aannemelijk	voor	de	aanlegfase	dat	dit	aspect	in	de	besluitvorming	een	knelpunt	
vormt.	
	
Gebruiksfase		
In	de	gebruiksfase	kunnen	vogels	en	vleermuizen	in	aanvaring	komen	met	de	ge-
plande	turbines.	Op	basis	van	de	locatie	en	het	aantal	en	de	omvang	van	de	wind-
turbines	en	o.a.	het	slachtofferonderzoek	onder	vogels	uit	2004	(Akershoek	et	al.	
2005,	Krijgsveld	et	al.	2009)	en	onder	vleermuizen	uit	2012	(Limpens	et	al.	2013)	
schatten	wij	in	dat	op	jaarbasis	in	totaal	(bij	10	turbines)	maximaal	zo’n	200	vogel-
slachtoffers	 en	 (enkele)	 tientallen	 vleermuizenslachtoffers	 zullen	 vallen.	 De	 ge-
plande	windturbines	nabij	de	bosrand	vormen	het	grootste	risico	voor	vleermui-
zen.		

	
Omdat	het	voor	vogels	en	vleermuizen	om	voorzienbare	sterfte	gaat,	 is	een	ont-
heffing	van	verbodsbepalingen	genoemd	in	Artikel	3.1	lid	1	van	de	Wnb	nodig	of	
dienen	maatregelen	te	worden	genomen	om	dit	te	voorkomen.		
	
Aanvaringsslachtoffers	onder	vleermuizen	bij	windturbines	zijn	relatief	eenvoudig	
te	mitigeren	middels	een	automatische	 stilstandsvoorziening,	 zodat	effecten,	 in-
dien	nodig	tot	een	acceptabel	niveau	kunnen	worden	teruggebracht.		
	
Voor	de	vogels	en	vleermuizen	waar	een	ontheffing	voor	nodig	is,	 is	deze	aange-
vraagd.	
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4.3.3 Conclusie	

Het	 is	mogelijk	dat	exemplaren	van	 (niet)-broedvogelsoorten,	waarvoor	nabijge-
legen	Natura	2000-gebieden	zijn	aangewezen,	kunnen	omkomen	in	het	windpark.	
Op	jaarbasis	betreft	het	voor	alle	soorten	incidentele	sterfte	(<1	individu	per	soort	
per	 jaar	 in	 het	 gehele	windpark).	 Significant	 negatieve	 effecten	 op	 het	 behalen	
van	instandhoudingsdoelstellingen	van	nabijgelegen	Natura	2000-gebieden	zijn	op	
voorhand	met	zekerheid	uit	te	sluiten.		
	
Er	is	mogelijk	sprake	van	(zeer)	kleine	effecten	op	het	NNN	(mogelijk	aanvarings-
slachtoffers	 van	 enkele	 doelsoorten)	 die	 de	 wezenlijke	 kenmerken	 en	 waarden	
van	het	NNN	in	het	plangebied	niet	significant	zal	aantasten.	
	
In	het	kader	van	de	Wnb	soortenbescherming	kunnen	de	windturbines	 in	de	ge-
bruiksfase	 leiden	 tot	 aanvaringsslachtoffers	 onder	 vogels	 en	 vleermuizen	 (voor-
zienbare	sterfte).	Omdat	het	om	voorzienbare	sterfte	gaat,	 is	een	ontheffing	van	
verbodsbepalingen	 genoemd	 in	Artikel	 3.1	 lid	 1	 en	Artikel	 3.5	 lid	 1	 van	de	Wnb	
aangevraagd.	Overigens	zijn	voor	de	soorten,	waarvoor	een	ontheffing	benodigd	
is,	 geen	 significant	negatieve	gevolgen	voor	de	 staat	 van	 instandhouding	 te	 ver-
wachten.	
	
Nu	 voor	 de	mogelijke	 negatieve	 effecten	 op	 beschermde	 gebieden	 een	 vergun-
ning	 is	 aangevraagd	 en	 er	 voor	 voorzienbare	 sterfte	 onder	 vleermuis-	 en	 vogel-
soorten	een	ontheffing	is	aangevraagd,	wordt	geconcludeerd	dat	het	aspect	eco-
logie	de	uitvoering	van	het	project	niet	in	de	weg	staat.		

4.4 Externe	veiligheid	

4.4.1 Toetsingskader	

Vanwege	de	kans	op	falen	kunnen	windturbines	een	risico	opleveren	voor	de	om-
geving.	Bij	de	toetsing	op	veiligheidsaspecten	wordt	gebruik	gemaakt	van	verschil-
lende	(wettelijke)	kaders.	
	
Gebouwen	
De	normen	omtrent	windturbines	en	bebouwing	worden	gegeven	in	het	Activitei-
tenbesluit	in	art.	3.15a.	De	norm	is	als	volgt:	
Ø Het	 plaatsgebonden	 risico	 (PR)	 voor	 een	 buiten	 de	 inrichting	 gelegen	 kwets-

baar	 object,	 veroorzaakt	 door	 een	windturbine	 of	 een	 combinatie	 van	wind-
turbines,	is	niet	hoger	dan	10-6	per	jaar.	

Ø Het	PR	 voor	 een	buiten	de	 inrichting	 gelegen	beperkt	 kwetsbaar	 object,	 ver-
oorzaakt	door	een	windturbine	of	een	combinatie	van	windturbines,	is	niet	ho-
ger	dan	10-5	per	jaar.	

	



	

	Windpark	Jaap	Rodenburg	II	
			

	
	
	

	 	

Sectorale	toetsen	 30	

Op	grond	van	art.	1	lid	1	sub	o	van	het	Besluit	externe	veiligheid	heeft	op	de	10-6	
contour	een	persoon	die	onafgebroken	en	onbeschermd	op	die	plaats	zou	verblij-
ven,	een	kans	op	overlijden	van	één	keer	in	de	miljoen	jaar	als	rechtstreeks	gevolg	
van	een	falende	windturbine.	Op	de	10-5	contour	is	deze	kans	één	keer	in	de	hon-
derdduizend	jaar.	
	
Risicovolle	installaties	
In	mei	2004	is	het	“Besluit	externe	veiligheid	inrichtingen”	(Bevi)	in	werking	getre-
den.	Hiermee	zijn	de	risiconormen	voor	externe	veiligheid	met	betrekking	tot	be-
drijven	met	gevaarlijke	stoffen	wettelijk	vastgelegd.	Windturbines	vallen	niet	on-
der	de	categorieën	van	inrichtingen	waarop	het	Bevi	zich	richt.	Windturbines	kun-
nen	wel	resulteren	in	een	risicoverhoging	van	nabijgelegen	Bevi-inrichtingen.	
	
Indien	windturbines	nabij	een	buisleiding	geplaatst	worden	moet	getoetst	worden	
aan	het	“Besluit	externe	veiligheid	buisleidingen”	(Bevb).	Hierin	zijn	risiconormen	
opgenomen	voor	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen	in	buisleidingen.		
	
Het	’Handboek	Risicozonering	Windturbines	(HRW	2014)9’	geeft	richtlijnen	om	de	
risico’s	 rond	 windturbines	 te	 toetsen.	 Uit	 het	 handboek	 blijkt	 dat	 windturbines	
geen	substantiële	bijdrage	mogen	leveren	aan	een	hoger	risico	van	een	inrichting	
(bijv.	BEVI-inrichting).	Dat	komt	erop	neer	dat	de	windturbines	geen	effect	heb-
ben	op	de	voor	de	inrichting	geldende	Groepsrisico,	Persoonsgebonden	Risico	en	
afstanden	tot	(beperkt)	kwetsbare	objecten.	Om	dit	te	toetsen	wordt	in	eerste	in-
stantie	gekeken	of	de	windturbines	een	toename	van	de	catastrofale	faalfrequen-
tie	 van	 risicovolle	 installaties	behorende	 tot	de	 inrichting	 tot	 gevolg	hebben.	 In-
dien	 deze	 toename	 een	 bepaalde	 richtwaarde	 niet	 overschrijdt	 dan	 is	 plaatsing	
van	 de	windturbine	 uit	 oogpunt	 van	 risicobeoordeling	 toegestaan.	 Als	 uitgangs-
punt	voor	deze	richtwaarde	wordt	volgens	het	Handboek	Risicozonering	Windtur-
bines	 een	 toename	 van	 10%	 gehanteerd.	 Indien	 de	 toename	 deze	 richtwaarde	
overschrijdt,	is	plaatsing	niet	direct	uitgesloten,	maar	wordt	door	een	uitgebreide-
re	analyse	bepaald	of	er	na	plaatsing	nog	steeds	voldaan	wordt	aan	de	normen	uit	
het	Bevi	en	Bevb.	
	
Ten	aanzien	van	gasleidingen	en	hoogspanningslijnen	hanteren	respectievelijk	de	
Gasunie	en	Tennet	een	afstand	van	‘werpafstand	bij	nominaal	toerental’	waarbui-
ten	 geen	 negatieve	 invloed	 van	 een	windturbine	 te	 verwachten	 is	 (HRW	 2014).	
Daarbinnen	zijn	 in	overleg	met	Gasunie	en	Tennet	en	afhankelijk	van	een	locatie	
specifieke	risicoanalyse	in	sommige	gevallen	kleinere	afstanden	mogelijk.	
	

	 	

																																																													
9	 Handboek	Risicozonering	Windturbines	versie	3.1,	sep	2014		



	

	Windpark	Jaap	Rodenburg	II	
			

	
	
	

	 	

Sectorale	toetsen	 31	

Infrastructuur	
Voor	 Rijkswegen	 en	 vaarwegen	 zijn	 generieke	 afstanden	 berekend	 waarbuiten	
geen	 ontoelaatbare	 risico’s	 voor	 passanten	 plaatsvinden.	 In	 het	 document	 “Be-
leidsregel	 voor	het	 plaatsen	 van	windturbines	op,	 in	 of	 over	Rijkswaterstaatwer-
ken”	staan	de	minimale	afstanden	tot	Rijks-	en	vaarwegen	aangegeven:	
	
“Langs	 rijkswegen	wordt	 plaatsing	 van	windturbines	 toegestaan	 bij	 een	 afstand	
van	ten	minste	30m	uit	de	rand	van	de	verharding	of	bij	een	rotordiameter	groter	
dan	60m,	ten	minste	de	halve	diameter”.	
	
“Langs	kanalen,	rivieren	en	havens	wordt	plaatsing	van	windturbines	toegestaan	
bij	een	afstand	van	ten	minste	50m	uit	de	rand	van	de	vaarweg.	Binnen	50m	uit	de	
rand	van	de	vaarweg	wordt	plaatsing	slechts	toegestaan	indien	uit	aanvullend	on-
derzoek	blijkt	dat	er	geen	hinder	voor	wal-	en	scheepsradar	optreedt.	De	minimale	
afstand	tot	de	rand	van	de	vaarweg	 is	altijd	ten	minste	de	helft	van	de	rotordia-
meter.”	
	
Mocht	 niet	 voldaan	 kunnen	worden	 aan	 bovenstaande	minimale	 afstand	 (wiek-
lengte)	dan	dient	getoetst	te	worden	aan	de	richtlijnen	uit	de	beleidsregel	“Wind-
turbines	langs	auto-,	spoor-,	en	vaarwegen	–	Beoordeling	van	veiligheidsrisico’s”.		
	
Vanwege	het	type	risico	van	windturbines	(fysieke	impact	van	onderdeel;	geen	ex-
plosie	of	gaswolk)	is	groepsrisico	niet	aan	de	orde.	Daarom	wordt	alleen	getoetst	
aan	het	Individueel	Passanten	Risico	(IPR)	en	het	Maatschappelijke	Risico	(MR).	

4.4.2 Onderzoek	

In	deze	paragraaf	worden	de	risicocontouren	en	werpafstanden	van	het	beoogde	
windpark	 Jaap	Rodenburg	 II	weergegeven.	Voor	de	berekening	van	de	risicocon-
touren	en	werpafstanden	 is	 de	bovenzijde	 van	de	bandbreedte	berekend.	Wan-
neer	er	op	basis	van	deze	analyse	geen	onacceptabele	risico’s	te	verwachten	zijn	
geldt	dit	ook	voor	de	ondergrens.	De	risico’s	zijn	immers	een	direct	gevolg	van	de	
fysieke	afmetingen	van	de	turbines.	In	de	analyse	is	gebruik	gemaakt	van	de	vol-
gende	 referentiewindturbine:	 GE2.5-120	 op	 90	 meter.	 Hiermee	 is	 de	 maximale	
hoogte	(tiphoogte	van	150	meter)	en	de	maximale	rotordiameter	(120	meter	on-
derzocht).	
	
Gebouwen	
De	risicocontouren	bevinden	zich	op	de	volgende	afstanden	(Handboek	Risicozo-
nering	Windturbines,	2014):	
• De	PR	=	10-6	contour	 is	gelijk	aan	het	maximum	van	ashoogte	plus	halve	ro-

tordiameter	en	maximale	werpafstand	bij	nominaal	toerental.	
• De	PR	=	10-5	contour	is	gelijk	aan	de	halve	rotordiameter.	
	
Dit	resulteert	in	de	volgende	maximale	risicocontouren:	
De	PR	=	10-6	contour	 =	 156	meter	
De	PR	=	10-5	contour		 =	 60	meter	
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Er	bevinden	zich	geen	 (beperkt)	 kwetsbare	objecten	binnen	de	10-5	en	10-6	 con-
touren,	zie	onderstaande	figuur.	

Figuur	10		 Risicocontouren	voor	gebouwen	

	
	
Risicovolle	installaties	
Windturbines	hebben	een	risico	verhogend	effect	op	objecten	binnen	de	maxima-
le	werpafstand	bij	overtoeren.	Op	basis	van	generieke	 faalfrequenties	 (bijlage	A,	
HRW	2014),	het	kogelbaanmodel	(Bron:	bijlage	C	van	HRW	2014)	en	de	maximale	
parameters	van	de	geplande	windturbine	zijn	de	werpafstanden	en	risicocontou-
ren	berekend:	
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Figuur	11		 Berekende	werpafstanden	en	risicocontouren	conform	HRW	2014	

	
	
De	maximale	werpafstand	bij	overtoeren	ligt	op	434	meter	van	de	windturbines.	
Binnen	deze	afstand	zijn	geen	risicovolle	installaties	aanwezig	 	 	 	
(bron:	www.risicokaart.nl),	zie	onderstaande	figuur.	

Figuur	12		 Risicocontouren	voor	risicovolle	installaties	
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Hoogspanningsinfrastructuur	
De	werpafstand	bij	nominaal	toerental	bedraagt	156	meter,	de	maximale	tiphoog-
te	bedraagt	150	meter.	Binnen	deze	afstand	bevindt	zich	geen	hoogspanningsin-
frastructuur	(bron:	www.risicokaart.nl),	zie	onderstaande	figuur.	

Figuur	13		 Risicocontouren	voor	hoogspanningsleidingen	

	
	
Buisleidingen	
De	werpafstand	bij	nominaal	toerental	bedraagt	156	meter,	de	maximale	tiphoog-
te	bedraagt	150	meter.	Binnen	deze	afstanden	bevinden	zich	geen	buisleidingen	
(bron:	www.risicokaart.nl),	zie	onderstaande	figuur.	
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Figuur	14		 Risicocontouren	voor	buisleidingen	

	
	
Spoorwegen	
De	werpafstand	bij	nominaal	toerental	bedraagt	156	meter,	de	maximale	tiphoog-
te	bedraagt	150	meter.	Binnen	deze	afstanden	bevinden	zich	geen	spoorwegen,	
zie	onderstaande	figuur.	

Figuur	15		 Risicocontouren	voor	spoorwegen	
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Infrastructuur	
De	 locaties	van	de	windturbines	 zijn	 zodanig	gekozen	dat	voldaan	wordt	aan	de	
beleidsregels	van	Rijkswaterstaat.	De	windturbines	 staan	op	minimaal	een	wiek-
lengte	afstand	tot	openbare	wegen.	Er	is	dus	geen	sprake	van	overdraai10,	zie	on-
derstaande	figuur.	
	

Figuur	16		 Risicocontouren	voor	wegen	

	
	

	
Veiligheidsnormen	Interne	veiligheid	(NVN	en	IEC)	
Buiten	de	eerdergenoemde	eisen	en	richtlijnen	omtrent	externe	veiligheid	dienen	
windturbines	ook	te	voldoen	aan	eisen	omtrent	interne	veiligheid.	Bij	interne	vei-
ligheid	gaat	het	om	voorzieningen	in	en	aan	de	windturbines	zelf,	die	de	kans	op	
onveilige	 situaties	 (o.a.	 brand,	 elektrocutie,	 afwerpen	 van	 ijsafzetting)	 zo	 klein	
mogelijk	maken.	Dergelijke	interne	veiligheidsvoorzieningen	gelden	voor	elk	type	
turbine	 in	elke	willekeurige	opstelling.	Deze	veiligheidsvoorzieningen	zijn	samen-
gevat	in	een	geobjectiveerd	eisenpakket	NVN	11400-0	“Windturbines,	voorschrif-
ten	 voor	 typecertificatie,	 technische	 eisen”	 of	 haar	 internationale	 variant	 IEC	
61400-1	“Wind	Turbine	Safety	and	Design“.	Windturbines	dienen	te	zijn	voorzien	
van	een	geldig	 typecertificaat	conform	de	hierboven	genoemde	normen.	Dit	on-
derdeel	vormt	daarom	verder	geen	beoordelingscriterium.	

																																																													
10	Het	gebied	waarboven	de	wieken	kunnen	draaien.	



	

	Windpark	Jaap	Rodenburg	II	
			

	
	
	

	 	

Sectorale	toetsen	 37	

4.4.3 Conclusie	

De	 geplande	windturbines	 resulteren	 niet	 in	 onacceptabele	 risico’s	 voor	 gebou-
wen,	 risicovolle	 installaties,	 hoogspanningsleidingen,	 buisleidingen,	 spoorwegen	
en	 infrastructuur.	Geconcludeerd	wordt	dat	het	aspect	externe	veiligheid	de	uit-
voering	van	het	project	niet	in	de	weg	staat.	

4.5 Landschap	

4.5.1 Inleiding	

Voor	 het	 project	 zijn	 vijf	 verschillende	 opstellingen	 tijdens	 participatierondes	
voorgelegd	 aan	 omwonenden.	 Uit	 deze	 verschillende	 opstellingen	 is	 uiteindelijk	
voor	 deze	 opstelling	 gekozen,	mede	omdat	 deze	 gemiddeld	 het	 hoogste	 scoort.	
De	 inhoudelijke	argumenten	en	afwegingen	voor	deze	opstelling	 zijn	 in	hoofdlij-
nen	als	volgt:	

Ø Deze	opstelling	biedt	het	beste	compromis	tussen	afstand	van	woningen	
en	energieopbrengst		

Ø Landschappelijk	wordt	het	beeld	rustiger	ervaren	dan	de	opstelling	met	9	
windmolens,	vanwege	de	lijnen	die	de	polder	beter	volgen	

Ø 	Dubbeldraaiperiode	geeft	een	erg	onrustig	beeld.		
Ø Van	de	drie	opstellingen	zonder	dubbeldraaiperiode	staat	deze	variant	het	

verst	af	van	Poort.	

4.5.2 Toetsingskader	

Door	hun	grote	afmetingen	hebben	windturbines	een	grote	 impact	op	het	 land-
schap.	Er	is	geen	relevante	wet-	of	regelgeving	over	landschap.	In	de	structuurvi-
sie	Infrastructuur	en	Ruimte	(SVIR)11	heeft	de	minister	van	Infrastructuur	en	Mili-
eu	 (I&M)	bepaald	dat	het	beleid	over	 landschappen	niet	 langer	een	Rijksverant-
woordelijkheid	 is,	maar	van	de	provincies.	Eén	van	de	doelstellingen	van	SVIR	 is	
ruimte	voor	behoud	en	versterking	van	(inter)nationale	unieke	cultuurhistorische	
en	natuurlijke	kwaliteiten.		
	
In	Flevoland	overheerst	het	moderne,	vlakke	landschap	met	het	open	water	waar	
de	wind	vrij	spel	heeft.	Als	windrijke	provincie	wil	Flevoland	optimaal	gebruik	ma-
ken	 van	 de	 milieuvoordelen	 en	 economische	 potenties	 van	 de	 opwekking	 van	
windenergie	zonder	de	 landschappelijke	kwaliteiten	van	de	provincie	aan	te	 tas-
ten.	 In	de	 ‘partiele	herziening	Omgevingsplan	Flevoland	voor	windenergie’	 is	be-
paald	 dat	 windprojecten	 alleen	 toegestaan	 zijn	 bij	 opschaling	 en	 sanering.	 Er	
wordt	gestreefd	naar	meer	energie	met	minder	windturbines	en	concentratie	van	
																																																													
11		 Ministerie	I&M	structuurvisie	Infrastructuur	en	Ruimte13-3-2012	
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windturbines	op	een	beperkt	aantal	locaties.	Bovendien	moet	bij	de	plaatsing	van	
windturbines	bijgedragen	worden	aan	de	ruimtelijke	kwaliteit	door	herstel	en	ver-
sterking	van	het	Flevolandse	 landschap	en	regelmaat	en	eenheid	van	de	nieuwe	
molens.	Bovendien	is	in	de	‘Vijfde	wijziging	verordening	voor	de	fysieke	leefomge-
ving	Flevoland	2012’	het	park	aangewezen	als	projectgebied	voor	windpark	Jaap	
Rodenburg.	

4.5.3 Onderzoek	

De	herstructurering	van	windpark	Jaap	Rodenburg	is	reeds	een	gevolg	van	de	be-
staande	situatie	waarin	de	opwekking	van	duurzame	energie	(windenergie)	sterk	
aanwezig	is	in	het	landschap.	De	toetsing	is	gebaseerd	op	vijf	toetsingscriteria:	
Ø Koppeling	met	landschapsstructuur	
Ø Herkenbaarheid	van	de	opstelling	in	het	landschap	
Ø Visuele	rust	
Ø Horizon	
Ø Interferentie	

	
Tussen	de	windturbines	 zal	 tevens	een	windmeetmast	en	een	 inkoopstation	ge-
plaatst	worden.	De	windmeetmast	is	een	bouwwerk	in	de	vorm	van	een	ongetui-
de	 vakwerkmast	 voor	 het	 permanent	 uitvoeren	 van	 windmetingen,	 welke	 de	
tiphoogte	van	de	turbines	niet	zal	overschrijden.	Deze	mast	wordt	ten	oordoosten	
van	het	park	geplaatst.	De	visuele	effecten	van	deze	mast	zijn	echter	gering	aan-
gezien	de	mast	kleiner	en	smaller	 is	dan	de	windturbines	en	bovendien	stilstaat.	
De	inkoopstations	zijn	maximaal	3,5	meter	hoog	en	hebben	als	maximale	maten	5	
x	15	meter.	De	nadere	vormgeving	van	de	inkoopstations	en	meetmast	zal	uitge-
steld	 aangeleverd	 worden.	 Nu	 deze	 ontwikkelingen	 ondergeschikt	 zijn	 aan	 de	
ontwikkeling	van	het	windpark,	worden	de	 landschappelijke	effecten	verder	niet	
onderzocht.			

4.5.3.1 Koppeling	met	landschapsstructuur	

Wanneer	windturbines	reeds	bestaande	grote	structuren	in	het	landschap	volgen	
wordt	 dit	 als	 positief	 ervaren.	 Vanwege	 de	 grootte	 van	 windturbines	 geldt	 dit	
vooral	voor	robuuste	landschapsstructuren	als	dijken	en	scheidslijnen	tussen	land	
en	water.	De	koppeling	met	het	verkavelingspatroon	is	echter	ook	merkbaar	voor	
de	beschouwer	vanuit	de	directe	omgeving,	vooral	vanaf	de	dijk.	Wanneer	de	af-
stand	 tot	 het	windpark	 toeneemt,	wordt	 de	 koppeling	met	 de	 landschapsstruc-
turen	minder	zichtbaar.	Het	open	gebied	waarin	de	windturbines	staan	is	gedeel-
telijk	afgeschermd	door	bomen.	Bezien	vanuit	een	plan	buiten	deze	bosgebieden	
is	 de	 koppeling	met	 het	 verkavelingspatroon	 niet	meer	 zichtbaar	 en	 vormen	 de	
windturbines	een	cluster	welke	zich	duidelijk	achter	de	bomen	bevindt.	Net	zoals	
het	huidige	windpark	benadrukt	het	beoogde	windpark	het	‘uiterste	punt’	van	de	
polder	vanaf	verder	gelegen	standpunten.	Daarbij	volgen	de	lijnen	van	de	opstel-
ling	de	dominante	richtingen	in	de	polder	en	van	de	dijken.	
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4.5.3.2 Herkenbaarheid	van	de	opstelling	in	het	landschap	

Wanneer	de	opstelling	van	een	windturbinepark	vanuit	alle	zichthoeken	herken-
baar	is,	wordt	dit	als	positief	ervaren.	Zo	zal	een	rechte	lijn	en	een	symmetrische	
clusteropstelling	vanuit	veel	kijkhoeken	herkenbaar	zijn.	Alleen	een	rechte	lijnop-
stelling	wordt	vanuit	alle	hoeken	ervaren	als	een	lijn.	In	de	referentiesituatie	staan	
de	 turbines	 in	 een	 clusteropstelling	 waarbij	 de	 turbines	 verspringen.	 Ook	 in	 de	
beoogde	 nieuwe	 situatie	 zullen	 de	 windturbines	 	 in	 een	 clusteropstelling	 staan	
waarbij	de	turbines	verspringen.	De	onderlinge	afstand	van	de	turbines	zal	groter	
zijn	in	de	nieuwe	situatie.	De	voorgestelde	clusteropstelling	is	echter	minder	een-
duidig	door	de	opstelling	met	twee	rijen	van	drie	molens	en	een	rij	van	vier	mo-
lens.	In	de	visualisatie	wordt	dit	ook	zichtbaar	doordat	één	mast	vaak	afzijdig	van	
een	groep	of	lijn	staat.		De	herkenbaarheid	van	de	opstelling	is	daarmee	niet	op-
timaal.	Bovendien	verschilt	de	afstand	tussen	de	molens	in	de	rij	en	tussen	de	rij-
en	onderling	vrij	sterk,	waardoor	er	een	hybride	ontstaat	van	een	cluster	en	van	
drie	rijen.	
	

Figuur	17		 Verschillen	in	herkenbaarheid	van	een	lijnopstelling	versus	een	clusteropstelling	

	

4.5.3.3 Visuele	rust	

In	de	 ‘partiele	herziening	Omgevingsplan	Flevoland	voor	windenergie’	 is	bepaald	
dat	de	nieuwe	windturbines	moeten	bijdragen	aan	versterking	van	het	landschap	
door	eenheid	en	regelmaat.	Eenheid	in	de	opstelling	wordt	bepaald	door	een	ge-
lijke	 onderlinge	 plaatsingsafstand	 en	 type	 turbine	 (hoogte	 en	 kleur).	 Bovendien	
bepaalt	 de	 draaisnelheid	 van	 de	 wieken	 de	 waardering	 van	 de	 visuele	 rust.	 De	
draaisnelheid	wordt	lager	naarmate	de	wieken	langer	zijn.	
	
De	verplichting	tot	het	aanbrengen	van	verlichting	ten	behoeve	van	de	luchtvaart-
veiligheid	geldt	slechts	vanaf	een	tiphoogte	van	150m.12	De	nieuwe	turbines	zul-
len	een	tiphoogte	van	minder	dan	150m	hebben	en	dus	niet	voorzien	worden	van	
verlichting	hetgeen	gunsitig	is	voor	de	visuele	rust.		
	
Alle	windturbines	in	het	nieuwe	windpark	zullen	bestaan	uit	één	type	windturbine	
met	dezelfde	kleur	(licht	grijs),	afmetingen	en	draaisnelheid.	In	de	referentiesitua-
tie	 hebben	 de	 masten	 verschillende	 oranje	 tinten	 en	 zijn	 de	 gondel	 en	 wieken	
grijs.	Dat	heeft	een	negatiever	effect	op	de	visuele	rust.	

																																																													
12	Informatieblad	Aanduiding	van	windturbines	en	windparken	op	het	Nederlandse	vaste-
land	|	Versie	1.0	|	30	september	2016	
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De	onderlinge	afstand	van	de	referentiesituatie	is	meer	gelijk	dan	de	turbines	van	
het	nieuwe	park.	
	
Doordat	er	turbines	met	een	grotere	rotordiameter	geplaatst	worden,	is	de	draai-
snelheid	 (draaisnelheid	12	 tot	14	keer	per	minuut)	 lager	dan	die	 van	de	huidige	
windmolens	 (draaisnelheid	 18-22	 keer	 per	 minuut).	 Een	 lagere	 draaisnelheid	
compenseert	 enigszins	 de	 vergrote	 visuele	 impact	 van	 nieuwe	 grotere	 rotordia-
meter.	

4.5.3.4 Horizon	

Moderne	windturbines	 zullen	met	hun	ashoogte	en	wieklengte	op	 lokaal	niveau	
de	horizon	domineren.	Op	regionaal	niveau	is	het	oppervlak	dat	de	opstelling	be-
strijkt	en	de	eenheid	van	de	opstelling	van	belang	in	het	waarderen	van	dit	onder-
deel.	De	opstelling	domineert	op	lokaal	niveau	de	horizon.	De	hoogte	en	de	rotor-
diameter	bepalen	het	effect	op	de	horizon.	De	nieuwe	turbines	zijn	hoger	en	de	
rotordiameter	is	groter	dan	de	windmolens	in	het	huidige	windpark.	Door	de	tur-
bines	optimaal	te	clusteren	binnen	het	onderzoeksgebied	wordt	de	visuele	impact	
beperkt	 en	 verschilt	 deze	 in	 horizontale	 zin	 niet	 in	 onevenredige	 mate	 met	 de	
huidige	opstelling.	
	
Indien	 zich	 geen	directe	 visuele	obstakels	 op	de	 voorgrond	bevinden	 is	 er	meer	
sprake	van	invloed	op	de	horizon	dan	wanneer	deze	objecten	er	wel	zijn.	Omdat	
het	park	aan	de	 landkant	deels	wordt	afgeschermd	door	bos,	 is	het	park	minder	
zichtbaar	 dan	wanneer	 er	 sprake	 zou	 zijn	 van	 een	 open	 gebied.	 Dit	 neemt	 niet	
weg	dat	de	turbines	hoger	zullen	zijn	dan	de	huidige	turbines,	waardoor	ze	verder	
boven	de	bomen	zullen	uitsteken.	Vanaf	de	dijk	en	het	nabij	gelegen	water	zullen	
de	turbines	uiteraard	wel	duidelijk	aanwezig	zijn.	
	
In	 Bijlage	 D	 zijn	 visualisaties	 vanuit	 zeven	 verschillende	 kijkpunten	 in	 groot	 for-
maat	opgenomen.	In	onderstaande	afbeeldingen	zijn	deze	visualisaties	ook	weer-
geven.	 De	 locaties	 van	 de	 zeven	 kijkpunten	 staan	 in	 onderstaande	 figuur	 afge-
beeld:	
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Figuur	18		 De	zeven	kijkpunten	t.o.v.	het	windpark	

	
	
In	deze	visualisaties	is	de	turbine	met	de	grootste	rotordiameter	(ashoogte	90m;	
rotordiameter	120m)	gevisualiseerd,	omdat	deze	het	grootste	effect	heeft	op	het	
landschap.	 In	de	visualisaties	 is	de	eerste	visualisatie	de	 referentiesituatie	en	de	
tweede	visualisatie	het	beoogde	windpark.	
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Figuur	19		 Visualisatie	windturbines	vanuit	kijkpunt	1	

Figuur	20		 Visualisatie	windturbines	vanuit	kijkpunt	2	
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Figuur	22	 Visualisatie	vanuit	kijkpunt	3	

Figuur	21		 Visualisatie	vanuit	kijkpunt	4	
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Figuur	24		 Visualisatie	vanuit	kijkpunt	5	

Figuur	23		 Visualisatie	vanuit	kijkpunt	6	
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Figuur	25	Visualisatie	vanuit	kijkpunt	7	
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4.5.3.5 Interferentie	

Wanneer	 vanuit	 één	 blikveld	meerdere	windparken	waargenomen	 kunnen	wor-
den,	dienen	deze	in	hun	onderlinge	samenhang	beoordeeld	te	worden.	Wanneer	
twee	windparken	dicht	bij	elkaar	staan	(<	4	km),	kan	vanuit	bepaalde	gezichtspun-
ten	 interferentie	 optreden.	 De	 dichtstbijzijnde	windturbines	 staan	 op	 6,3km	 af-
stand	en	er	zal	daarom	geen	interferentie	plaatsvinden.	

4.5.4 Conclusie	

Door	een	compact	plaatsingsgrid	in	een	cluster	op	het	‘uiterste	punt’	van	de	pol-
der,	 is	 de	 opstelling	 van	 grotere	 afstand	 herkenbaar.	 De	 koppeling	 met	 de	 be-
staande	landschapsstructuren	 is	echter	niet	volledig	door	de	 introductie	van	een	
nieuwe	richting	en	het	beheren	van	een	richting	van	de	dijk;	het	hoofdbepalend	
element.	Het	cluster	zelf	 is	ook	niet	geheel	eenduidig	en	 leesbaar	van	vorm.	Dat	
komt	omdat	de	opstelling	op	zich	minder	geordend	is,	door	afwijkende	afstanden	
in	en	tussen	de	rijen,	maar	dat	effect	wordt	vanaf	de	verschillende	kijkpunten	en	
door	de	aanwezigheid	van	bosstroken	niet	overal	even	sterk	beleefd.	Net	als	in	de	
huidige	situatie	zijn	de	masten	op	 lokaal	niveau	niet	goed	herkenbaar.	Op	 lokaal	
niveau	 zijn	de	grotere	windturbines	 visueel	dominanter,	 en	de	 leesbaarheid	 van	
hun	opstelling	minder	 krachtig	 vanwege	het	 feit	 dat	de	 rotordiameter	 	 groter	 is	
dan	de	ashoogte,	daarentegen	is	hun	draaisnelheid	lager	dan	die	van	de	referen-
tiesituatie,	wat	de	visuele	rust	ten	goede	komt.	Van	interferentie	met	omliggende	
windparken	zal	geen	sprake	zijn,	net	als	in	de	huidige	situatie.		
Geconcludeerd	wordt	dat	vanuit	het	aspect	landschap	niet	de	optimale	inpassing	
wordt	bereikt.	Uit	de	vijf	onderzochte	opstellingen,	krijgt	deze	opstelling	van	om-
wonenden	die	mee	hebben	gedaan	in	de	participatierondes	echter	wel	gemiddeld	
de	beste	score.	Hoewel	de	nieuwe	molens	in	de	nieuwe	opstelling	een	grotere	vi-
suele	 impact	 zullen	 hebben	 op	 hun	 omgeving	wordt	 dit	 effect	 op	 lokaal	 niveau	
verzacht	door	de	compacte	opstelling	en	de	aanwezigheid	van	flinke	bospercelen.	
De	 landschappelijke	 herkenbaarheid	 scoort	 weliswaar	 matig,	 maar	 is	 nagenoeg	
vergelijkbaar	met	 de	 referentie-opstelling.	Geconcludeerd	wordt	 daarom	dat	 de	
nieuwe	turbine-opstelling	op	het	aspect	landschap	geen	onevenredige	verslechte-
ring	zal	betekenen	en	de	uitvoering	van	het	project	niet	in	de	weg	staat.	

4.6 Cultuurhistorie	en	archeologie	

4.6.1 Toetsingskader	

Erfgoedwet	
In	de	Erfgoedwet	zijn	de	uitgangspunten	van	het	Verdrag	van	Malta	(1992)	binnen	
de	Nederlandse	wetgeving	geïmplementeerd.	De	wet	regelt	de	bescherming	van	
archeologisch	erfgoed	in	de	bodem,	de	inpassing	ervan	in	de	ruimtelijke	ontwikke-
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ling	en	de	financiering	van	opgravingen,	waarbij	in	beginsel	geldt:	‘de	veroorzaker	
betaalt’.	Het	belangrijkste	doel	van	de	wet	is	het	behoud	van	het	bodemarchief	‘in	
situ’	 (ter	plekke),	omdat	de	bodem	de	beste	garantie	biedt	voor	een	goede	con-
servering	 van	de	archeologische	waarden.	Het	 is	 verplicht	om	 in	het	proces	 van	
ruimtelijke	ordening	tijdig	rekening	te	houden	met	de	mogelijke	aanwezigheid	van	
archeologische	waarden.	Op	die	manier	komt	er	ruimte	voor	overweging	van	ar-
cheologievriendelijke	alternatieven.		
		
Na	de	invoering	van	het	Verdrag	van	Malta	in	de	Nederlandse	wetgeving	hebben	
provincies	 de	 bevoegdheid	 gekregen	 om	 zogenaamde	 attentiegebieden	 aan	 te	
wijzen.	 Dit	 zijn	 gebieden	 die	 archeologisch	 waardevol	 zijn	 of	 naar	 verwachting	
waardevol	 zijn.	 Gemeenten	 zullen	 in	 dat	 geval	 verplicht	 worden	 hun	 bestem-
mingsplan(nen)	in	het	desbetreffende	gebied	te	herzien.	Voorts	geldt	de	gemeen-
telijke	zorgplicht	op	het	gebied	van	archeologie.	
	
Gemeentelijk	archeologisch	beleid	
Het	gemeentelijke	toetsingskader	van	Almere	bestaat	uit	de	in	2016	vastgestelde	
Archeologieverordening	 en	 Toelichting.	 Deze	 zijn	 gebaseerd	 op	 het	 eveneens	 in	
2016	vastgestelde	archeologiebeleid.	Daarin	is	gebruik	gemaakt	van	de	wettelijke	
mogelijkheid	 om	 op	 gemeentelijk	 niveau	 vorm	 te	 geven	 aan	 de	 gemeentelijkje	
zorgplicht.	
	
In	het	bestemmingsplan	‘Almere	Pampus	en	Markermeer’	worden	delen	van	het	
plangebied	aangeduid	met	archeologie	waarde	1,	4	en	5.	Op	de	onderstaande	fi-
guur	zijn	deze	waarden	 in	beeld	gebracht.	Deze	waarden	geven	aan	dat	het	een	
terrein	met	 een	 (mogelijk)	 archeologische	waarde	 betreft	welke	 voor	 beide	 op-
stellingen	van	invloed	zijn.	Ten	zuiden	van	het	plangebied	zijn	in	totaal	4	terreinen	
weergegeven	waar	een	archeologische	waarde	5	geldt.	Het	gaat	daarbij	om	drie	
scheepswrakken	 (een	 daarvan	 betreft	 een	 wettelijk	 beschermd	 rijksmonument)	
en	 om	 een	 herbegraven	 scheepslading	 bestaande	 uit	 geprefabriceerde	 houten	
onderdelen	van	een	kerkkap	met	klokkentoren.	 	Voor	waarden	1	en	4	geldt	een	
vergunningplicht	met	vrijstellingen.	
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Figuur	26		 Archeologie	waarde	1	(groen),	waarde	4	(oranje)	en	waarde	5	(rood),	bron:	Archeologienota	2016	
Almere	

	
	
	
In	verband	met	deze	aanwezige	archeologische	waarden	 is	archeologisch	onder-
zoek	uitgevoerd.	Het	archeologisch	onderzoek	is	noodzakelijk	om	te	bepalen	of	er	
archeologische	waarden	aanwezig	zijn	binnen	het	plangebied	en	of	deze	door	de	
voorgenomen	 bodemingrepen	 kunnen	worden	 aangetast.	 In	 verkennend	 onder-
zoek	is	veldwerk	uitgevoerd,	wat	nog	afgerond	moet	worden,	de	verdere	uitwer-
king	wordt	 later	aangevuld.	De	eerste	conclusies	 staan	 in	het	archeologisch	 rap-
port	in	Bijlage	F.		
In	geen	van	de	eerste	boringen	van	het	 verkennend	onderzoek	 zijn	op	het	 zicht	
archeologische	 indicatoren	 of	 resten	 waargenomen.	Wel	 zijn	 in	 de	 top	 van	 het	
dekzand	potentiële	archeologische	niveaus	aanwezig.	In	het	pakket	Oude	Getijde-
afzettingen	zijn	uit	de	boringen	geen	potentiële	archeologische	niveaus	gebleken.	
	
	

4.6.2 Landschappelijke	inpassing	bij	Polderland	Garden	of	Love	and	Fire	

Vanuit	de	gemeente	Almere	wordt	het	volgende	standpunt	omschreven	ten	aan-
zien	van	de	effecten	op	de	Polderland	Garden	of	Love	and	Fire	beschreven:	
	
“De	provincie	Flevoland	kent	een	traditie	van	landschapskunst	van	internationale	
allure.	 Voor	 landschapskunst	 geldt	 dat	 het	 landschap	 onderdeel	 een	 belangrijk	
onderdeel	vormt	van	de	kunstbeleving.	De	kunstenaars	grijpen	in,	of	voegen	iets	
toe	aan,	het	bestaande	landschap.		In	de	polders	van	Flevoland	zijn	de	afgelopen	
veertig	jaar	zeven	grote	landschapskunstwerken	gemaakt	door	bekende	internati-
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onale	kunstenaars.	Nergens	op	aarde	vind	je	zoveel	landschapskunst	bij	elkaar	als	
in	Flevoland.	Een	achtste	 landschapskunstwerk	 is	 in	het	kader	van	“100	 jaar	Zui-
derzeewet”		in	voorbereiding.		
De	Polderland	Garden	of	Love	and	Fire	langs	de	Pampushavenweg	is	tussen	1992	
en	1997	opgericht	door	de	kunstenaar/architect	Daniel	Libeskind.	Libeskind	is	de	
architect	van	het	Joods	Museum	in	Berlijn,	de	nieuwe	gebouwen	op	Ground	Zero	
in	 New	 York	 en	 het	 nieuwe	 Holocaust	 Namenmonument	 in	 Amsterdam.	 Het	
kunstwerk	is	door	de	provincie	aangewezen	als	cultuurhistorische	kernkwaliteit.	In	
het	 Bestemmingsplan’	 Almere	 Pampus	 en	 Markermeer’	 is	 het	 kunstwerk	 apart	
aangeduid	als	'cultuurhistorie',	zodat	dit	beschermd	en	behouden	kan	worden.	

Figuur	27		 Cultuurhistorische	Waardenkaart	

	
	

De	kunstenaar	beschrijft	Polderland	Garden	of	Love	and	Fire’	 is	een	meditatieve	
tuin	om	te	reflecteren	op	het	verleden	en	te	dromen	over	een	betere	toekomst.	
Het	kunstwerk	bestaat	uit	vijf,	elkaar	kruisende	lijnen,	deels	tussen	de	bomen	en	
deels	in	een	open	veld.	Drie	smalle	kanalen,	een	droog	kanaal	van	zwart	grind	met	
daarop	een	doolhof	van	aluminium	wanden	en	een	voetpad.	De	locatie	en	het	la-
byrinth	horen	bij	elkaar	en	versterken	elkaar.	De	lijnen	doorkruisen	het	landschap	
en	geven	de	ervaring	van	richting	en	ruimte.	De	aluminium	sculptuur	staat	sym-
bool	voor	de	ontdekkingstocht	tijdens	het	menselijk	leven.		
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Figuur	28		 Luchtfoto	Polderland	

	
	

Figuur	29		 Westelijk	uitzicht	

	
	



	

	Windpark	Jaap	Rodenburg	II	
			

	
	
	

	 	

Sectorale	toetsen	 51	

Figuur	30		 Impressie	uitzicht	met	windmolens	

	
	
 

 
In	de	huidige	 (referentie-)situatie	 staan	de	masten	op	grote	afstand	van	het	en-
semble	van	 sculptuur	en	 landschap.	 In	de	nieuwe	situatie	 is	er	een	mast	gesitu-
eerd	op	enkele	tientallen	meters	vanaf	de	locatie.		

Figuur	31		 Situatietekening	
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De	 windmolen	 zal	 een	 groot	 effect	 hebben	 op	 de	 beleving	 ervan,	 ondanks	 de	
aanwezigheid	van	een	houtwal	die	de	mastvoet	visueel	afschermt.	De	windmolen	
en	wieken	zijn,	vanaf	de	plek,	voor	het	grootste	deel	zichtbaar	boven	de	bomen.	
Ook	slagschaduw	en	geluidsbelasting	van	de	molen	beïnvloeden	de	beleving	van	
het	kunstwerk	in	sterke	mate.	Bovendien	wordt	de	plek	minder	aantrekkelijk	om	
te	verblijven.	Plaatsing	van	de	windmolen	heeft	daarmee	een	negatief	effect	op	
de	waardering	van	de	Polderland	Garden	of	Love	and	Fire.	“	

Figuur	32		 Impressie	uitzicht	met	windmolens	

	
	

4.6.3 Conclusie	

In	het	plangebied	is	sprake	van	verschillende	archeologische	waarden.	Uit	de	eer-
ste	bevindingen	van	verkennend	onderzoek	blijkt	dat	 in	de	 top	van	het	dekzand	
potentiële	archeologische	niveaus	aanwezig.	Er	zal	nader,	en	karterend	onderzoek	
uitgevoerd	worden	om	een	volledig	beeld	van	de	archeologische	 situatie	 te	krij-
gen.	Wanneer	 uit	 het	 onderzoek	blijkt	 dat	 nadere	maatregelen	nodig	 zijn	 bij	 de	
uitvoering	 van	 werkzaamheden,	 zullen	 deze	 getroffen	 worden.	 Verder	 heeft	 de	
plaatsing	 van	 de	 turbines	 in	 verschillende	 opzichten	 een	 negatief	 affect	 op	 de	
waardering	van	Polderland	Garden	of	Love	and	Fire.	Desondanks	zijn	deze	effec-
ten	niet	dusdanig	dat	het	de	uitvoering	van	het	project	in	de	weg	staat.	Hierdoor	
zijn	 er	 vanuit	 archeologisch	 en	 cultuurhistorisch	 oogpunt,	 geen	 belemmeringen	
die	de	uitvoering	van	het	project	in	de	weg	staan.	
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4.7 Bodem	en	water	

4.7.1 Toetsingskader	

4.7.1.1 Bodem	

Op	grond	van	de	Wet	bodembescherming	dient,	 in	verband	met	de	uitvoerbaar-
heid	 van	 een	 plan	 of	 project,	 rekening	 te	 worden	 gehouden	met	 de	 bodemge-
steldheid.	 Bij	 functiewijzigingen	 dient	 te	worden	 bekeken	 of	 de	 bodemkwaliteit	
voldoende	is	voor	de	beoogde	functie	en	moet	worden	vastgesteld	of	er	sprake	is	
van	 een	 saneringsnoodzaak	 (ernstige	 verontreinigingen).	 In	 de	 Wet	 bodembe-
scherming	 is	 bepaald	 dat	 indien	 de	 desbetreffende	 bodemkwaliteit	 niet	 voldoet	
aan	de	norm	voor	de	beoogde	 functie,	 de	 grond	 zodanig	dient	 te	worden	gesa-
neerd	dat	zij	kan	worden	gebruikt	door	de	desbetreffende	functie	(functiegericht	
saneren).	Voor	een	nieuw	geval	van	bodemverontreiniging	geldt,	 in	tegenstelling	
tot	 oude	 gevallen	 (voor	 1987),	 dat	 niet	 functiegericht	maar	 in	 beginsel	 volledig	
moet	worden	gesaneerd.	Nieuwe	bestemmingen	dienen	bij	 voorkeur	 te	worden	
gerealiseerd	op	bodem	die	geschikt	is	voor	het	beoogde	gebruik.	Wanneer	grond	
wordt	 ontgraven	 of	wordt	 aangevoerd	 naar	 of	 vanaf	 de	 projectlocatie	 is	 sprake	
van	roering	van	de	bodem	en	moet	worden	voldaan	aan	de	vereisten	uit	het	Be-
sluit	bodemkwaliteit.	Op	grond	van	het	Besluit	bodemkwaliteit	worden	eisen	ge-
steld	aan	de	afvoer	en	hergebruik	van	grond.	

4.7.1.2 Water	

Op	grond	van	de	Wro	moet	bij	een	ruimtelijke	ontwikkeling	inzicht	worden	gege-
ven	in	de	gevolgen	voor	de	waterhuishouding,	zoals	toename	van	verhard	opper-
vlak.		
	
Het	projectgebied	ligt	in	het	beheergebied	van	waterschap	Zuiderzeeland.	Bij	een	
toename	 van	 verhard	 oppervlakte	 van	 meer	 dan	 2.500	 m2	 in	 landelijk	 gebied	
moet,	 volgens	de	art.	4..12	van	de	Keur	van	waterschap	Zuiderzeeland,	een	wa-
tervergunning	worden	aangevraagd	en	is	compensatie	vereist.		
	
Bovendien	gelden	op	grond	van	art.	4.2	van	de	Keur	beperkingen	voor	handelin-
gen	binnen	de	beschermingszones.		

4.7.2 Onderzoek	

4.7.2.1 Bodem	

Uit	het	bodemloket	van	de	provincie	Flevoland	blijken	geen	bekende	bodemver-
ontreinigingen.		
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Vanuit	 de	 functie	 van	windturbines	worden	 geen	 eisen	 gesteld	 aan	 de	 kwaliteit	
van	de	bodem,	omdat	er	geen	personen	verblijven.	Voor	moderne	windturbines	
geldt	dat	er	geen	sprake	is	van	potentieel	bodembedreigende	activiteiten.	Bij	aan-	
of	afvoer	van	grond	zal	uiteraard	aan	het	Besluit	bodemkwaliteit	worden	voldaan.	

4.7.2.2 Water	

Langs	het	plangebied	 loopt	een	gedeelte	van	de	Oostvaardersdijk	en	de	 IJmeer-
dijk.	Dit	zijn	primaire	waterkeringen.	
	
De	 waterkering	 die	 het	 plangebied	 van	 het	Markermeer	 scheidt	 kent	 twee	 be-
schermingszones:	 ‘vrijwaringszone	 dijk	 –	 1’	 voor	 de	 binnen	 beschermingszone,	
waar	 ook	de	 kernzone	deel	 van	uitmaakt,	 en	 ‘vrijwaringszonde	dijk	 -	 2’	 voor	 de	
buitenbeschermingszone.	
	
Op	of	in	de	‘vrijwaringszone	dijk	–	1’	mogen	geen	bouwwerken	gebouwd	worden.	
In	 ‘vrijwaringszone	 dijk	 –	 2’	 mag	 geen	 ontgronding	 plaatsvinden	 (artikel	 18	 be-
stemmingsplan).	

	
De	 turbinelocaties	 vallen	 buiten	 de	 beschermingszones.	 De	windturbines	 funda-
ties	zijn	buiten	de	 ‘vrijwaringszone	dijk	2’	gepland.	 In	de	referentiesituatie	staan	
vier	turbines	in	de	‘vrijwaringszone	dijk	2’.		
	
Bovendien	geldt	nog	dat	op	grond	van	art.	4.2	van	de	Keur	van	waterschap	Zui-
derzeeland	windturbines	niet	zonder	vergunning	zijn	toegestaan	in	het	gebied	tot	
en	met	de	buitenbeschermingszone.	Voor	de	opstelling	geldt	dat	de	turbines	bui-
ten	de	buitenbeschermingszone	gerealiseerd	worden.	Wel	 zal	 de	parkinfrastruc-
tuur	op	sommige	plekken	de	beschermingszones	kruisen.	Hiervoor	wordt	een	wa-
tervergunningaanvraag	ingediend.	
	
Daarnaast	stelt	de	beleidsregel	“Beleid	primaire	waterkeringen	voor	windmolens,	
kabels	 en	 leidingen	 en	 beplantingen”	 van	 het	 waterschap	 beleidsregels	 voor	
windmolens	nabij	keringen.	Dit	beleid	richt	zich	op	de	aanleg-	en	gebruiksfase	van	
onder	ander	windturbines.	Tijdens	de	gebruiksfase	zullen	de	turbines	aan	dit	be-
leid	voldoen.	Tijdens	de	bouwfase	en	bij	de	 inrichting	van	de	parkbekabeling	en	
aanvoerroutes	zal	ook	met	dit	beleid	rekening	gehouden	worden.	
	
	

4.7.3 Conclusie	

Voor	het	park	zal	de	benodigde	watervergunning	aangevraagd	worden	en	zal	de	
vereiste	compensatie	plaatsvinden.	Hierdoor	zijn	er	vanuit	waterkundig	oogpunt,	
geen	belemmeringen	die	de	uitvoering	van	het	project	in	de	weg	staan.	
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4.8 Vliegverkeer	en	Radarverstoring	

4.8.1 Luchtverkeersleiding	Nederland	

Op	grond	van	artikel	5.23	lid	1	onder	b	van	de	Wet	luchtvaart	heeft	LVNL	tot	taak	
het	verlenen	van	communicatie-,	navigatie-	en	plaatsbepalingsdiensten.	Het	ver-
lenen	van	deze	diensten	omvat	mede	het	definiëren,	verwerven,	 installeren,	be-
heren	en	in	stand	houden	van	technische	installaties	en	systemen.	Een	belangrijk	
deel	van	die	installaties	betreft	de	cns	INFRASTRUCTUUR.	Deze	technische	instal-
laties	en	systemen	staan	met	name	op	en	in	de	omgeving	van	luchthavens	opge-
steld,	maar	ook	elders	 in	het	 land.	 In	dit	kader	beoordeelt	LVNL	of	de	uitvoering	
van	(bouw)plannen	of	(bouw)werkzaamheden	van	invloed	is	op	de	correcte	wer-
king	van	cns	apparatuur.	
	
Voorliggend	plan	 is	 ter	beoordeling	 voorgelegd	aan	 LVNL:	De	 toetsing	heeft	 uit-
gewezen	 dat	 uitvoering	 van	 de	 plannen	 voor	 de	 plaatsing	 van	 10	 windturbines	
met	een	maximale	 tiphoogte	van	150	meter	 (t.o.v.	maaiveld)	geen	negatieve	 in-
vloed	zal	hebben	op	de	correcte	werking	van	de	VOR/DME	PAM.	Het	advies	van	
LVNL	is	dan	ook	positief,	zie	bijlage	F.	

4.8.2 Radarverstoring	

Een	 radarverstoringsonderzoek	 wordt	 uitgevoerd.	 De	 turbines	 zullen	 niet	 ge-
bouwd	worden	voor	toestemming	van	defensie.		
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4.9 Conclusie	sectorale	toetsen	

In	de	voorliggende	ruimtelijke	onderbouwing	is	de	herstructurering	van	het	wind-
park	Jaap	Rodenburg	getoetst	aan	het	ruimtelijk	beleid	en	het	beleid	en	de	norm-
stelling	voor	de	relevante	sectorale	aspecten.	Uit	de	toetsing	blijkt	het	volgende:	
Ø De	beoogde	 herstructurering	 is	 in	 lijn	met	 rijks-,	 provinciaal	 en	 gemeentelijk	

beleid.	
Ø De	plannen	passen	binnen	de	bestaande	ruimtelijke	en	functionele	structuur.	
Ø De	diverse	omgevingsaspecten	staan	de	uitvoering	van	het	project	niet	 in	de	

weg.	
Ø Het	plan	voldoet	aan	de	eisen	omtrent	luchtvaartradar.	
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 Hoofdstuk	5 Economische	
uitvoerbaarheid	
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Gelet	 op	 het	 bepaalde	 in	 artikel	 3.1.6	 Besluit	 ruimtelijke	 ordening	 dient	 in	 een	
ruimtelijke	onderbouwing	 inzicht	 te	worden	 verschaft	 in	de	uitvoerbaarheid	 van	
het	plan.	In	dat	opzicht	is	van	belang	dat	het	hier	een	particuliere	ontwikkeling	be-
treft.	De	investeringen	voor	de	aanleg	van	het	windpark,	inclusief	toegangswegen,	
kabels	en	leidingen	en	de	technische	infrastructuur	worden	gedragen	door	de	ini-
tiatiefnemer.	Deze	verdient	de	investeringen	terug	door	de	verkoop	van	de	opge-
wekte	elektriciteit.	Daarnaast	wordt	een	Stimulering	Duurzame	Energieproductie	
(SDE)	subsidie	aangevraagd,	welke	onderdeel	is	van	de	businesscase.	Het	bevoegd	
gezag	 ziet	 geen	 aanleiding	 om	 aan	 de	 uitgangspunten	 en	 uitkomst	 van	 de	 busi-
nesscase	te	twijfelen.	
	
Nuon	Wind	Development	B.V.	treedt	op	als	 initiatiefnemer	en	vergunninghouder	
voor	 de	 omgevingsvergunningaanvraag	 voor	 herstructurering	 van	windpark	 Jaap	
Rodenburg	 II.	 De	 bestaande	windturbines	 en	 de	 rechten	 op	 het	 gebruik	 van	 de	
gronden	van	de	bestaande	en	de	beoogde	windturbines	zijn	in	handen	van	Nuon	
Energy.	De	gemeente	Almere	heeft	een	retributieovereenkomst	met	alle	grondei-
genaren	in	het	ontwikkelgebied	gesloten	zodat	de	ontwikkeling	van	het	windpark	
mogelijk	is.	Het	gaat	hierbij	om	het	Rijksvastgoedbedrijf,	Stichting	Flevolandschap,	
Waterschap	 Zuiderzeeland,	 Provincie	 Flevoland	 en	 Manege	 Pampushout.	 Mede	
dankzij	 die	overeenkomst	 zijn	de	eigenaren	akkoord	met	de	ontwikkeling.	 Stich-
ting	Erf	is	grondgebruiker	op	basis	van	1-jarige	pacht.	De	partijen	zijn	akkoord	met	
de	het	grondgebruik	dat	gepaard	gaat	met	de	realisatie	van	het	windpark.	
	
Met	de	gemeente	is	voorafgaand	aan	de	definitieve	vergunningverlening	een	an-
terieure	overeenkomst	gesloten	waarin	onder	meer	afspraken	zijn	gemaakt	over	
het	verrekenen	van	eventuele	planschade.	Met	deze	overeenkomst	is	het	kosten-
verhaal	 van	 de	 planschade	 verzekerd.	 De	 economische	 uitvoerbaarheid	 van	 het	
project	is	hiermee	zeker	gesteld.	
	 	



	

	 	
	

Bijlagen	
60	

Bijlagen	



	

	 	
	

Bijlagen	
61	

	



	

	 	
	

Bijlagen	
62	

 Bijlage	A Geluidsonderzoek	
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 Bijlage	B Slagschaduwonderzoek	
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 Bijlage	C Natuuronderzoek	
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 Bijlage	D Visualisaties	
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 Bijlage	E Advies	LVNL	
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 Bijlage	F Archeologisch	onderzoek	
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
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1.1 Inleiding  

 
Voorliggend akoestisch rapport is opgesteld om de geluidsimmissie bij woningen 
rondom nieuw te plaatsen windturbines in de gemeente Almere inzichtelijk te ma-
ken ten behoeve van de vergunningverlening. Het betreft opschaling van het be-
staande park Jaap Rodenburg. 
 
Deze studie toetst de geluidsimmissie vanwege de windturbines ter plaatse van na-
bijgelegen geluidsgevoelige bestemmingen aan de norm zoals beschreven in het 
Activiteitenbesluit. 
 
Hierbij zijn twee typen windturbines doorgerekend, die als onder- en bovengrens 
gelden van een bandbreedte. Deze types zijn op basis van hun akoestische kenmer-
ken gekozen uit een niet uitputtende lijst beschikbare windturbines die qua afme-
tingen binnen de bandbreedte passen. 
 
Naast de akoestische effecten van de nieuwe opstelling is ook de bestaande situatie 
berekend. Daarmee is de referentiesituatie in kaart gebracht.  

1.2 Voornemen 

Onderstaande figuur toont de locatie van de windturbines en nabijgelegen wonin-
gen. De bron voor de gegevens van woningen is de Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). 
 
In het kader van de vergunningaanvraag wordt getoetst of aan de norm uit het  
Activiteitenbesluit wordt voldaan. 
 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
 

Akoestisch onderzoek t.b.v. omgevingsvergunning    
 
 
 

  

Inleiding 

5
 

5 

Figuur 1 Opstelling windpark Jaap Rodenburg. 

 

1.3 Te onderzoeken windturbinetypes 

1.3.1 Voorselectie windturbines 

De vergunningaanvraag betreft een bandbreedte. Voor wat betreft de afmetingen 
van de windturbines is deze bandbreedte als volgt: 

 Ashoogte: minimaal 85 meter, maximaal 100 meter. 
 Rotordiameter: minimaal 100 meter, maximaal 120 meter. 

 Tiphoogte: lager dan 150m. 
 
Aangezien het geluid dat windturbines produceren niet 1-op-1 schaalt met de af-
metingen is voor het milieuaspect geluid een tweetal windturbinetypes bepaald die 
 voldoen aan de bandbreedte-eisen v.w.b. afmetingen en 
 een zo groot mogelijke bandbreedte voor geluid opspannen. 
  
Hiervoor is eerst een lijst opgesteld met een aantal verschillende types van verschil-
lende fabrikanten. Hiervan is de jaargemiddelde geluidsemissie op de locatie van 
WP Jaap Rodenburg bepaald, steeds met de maximale ashoogte (100m) om ener-
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zijds de geluidsemissie te kunnen vergelijken, en anderzijds een worst case be-
schouwing te geven. Deze lijst is niet uitputtend, maar dient om aan te tonen dat 
er verschillende typen beschikbaar zijn, elk met hun eigen geluidsemissie.  

Tabel 1 Voorselectie windturbinetypes, met geluidsemissie op basis van de windsnelheid op 100m hoogte. 

Fabrikant Type Rotordiameter LW,max LE,den 
Nordex N100/3300 100 103,0 105,6 
Enercon E-101 3MW 101 105,5 107,4 
Siemens SWT-3.0-101 101 107,0 109,5 
Vestas V105-3,45 105 104,7 107,3 
Siemens SWT-3.0-108 108 107,0 109,4 
Vestas V110-2,0 110 106,0 111,3 
Senvion 3.4M114 NES 114 104,2 108,2 
Enercon E-115 3MW SER 115 105,0 108,2 
Vestas V116-2,0 116 109,4 110,0 
Nordex N117/2400 117 103,0 106,5 
Vestas V117-3,45 117 106,8 109,6 
Vestas V117-3,6 117 107,0 109,7 
Nordex N117/3600 117 103,5 107,1 
GE 2.75-120 120 106,0 110,4 
Siemens SWT-2.3-120 120 106,0 109,1 
Siemens SWT-2.5-120 120 107,0 110,0 

 
De windturbines met de hoogste en laagste jaargemiddelde bronsterkte zijn res-
pectievelijk rood en groen gemarkeerd in bovenstaande tabel. 
 
In bovenstaande tabel is Lw,max de maximale bronsterkte van een windturbine, zoals 
opgegeven door de fabrikant. LE,den is de jaargemiddelde bronsterkte, berekend vol-
gens de LDEN-methodiek. Ook de geluidsnorm voor (onder andere) windturbines is 
uitgedrukt in LDEN. DEN staat hierbij voor Day-Evening-Night. Dit is een jaargemid-
delde bronsterkte, waarbij de avond- en nachtperiode zwaarder meetellen door 
een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB. 
 
De jaargemiddelde bronsterkte hangt af van de ‘geluidscurve’ van de windturbine 
(hoeveel geluid de windturbine produceert bij elke windsnelheid) en het lokale 
windaanbod en is berekend met het softwarepakket GeoMilieu1. De geluidscurve 
verschilt van type tot type.  
 
N.B. Het vreemd ogende feit dat de gemiddelde bronsterkte hoger ligt dan de maxi-
male bronsterkte komt door de straffactoren die in de Lden-methode worden gehan-
teerd. Wanneer deze niet zouden worden meegenomen varieert de jaargemiddelde 
bronsterkte van de hierboven onderzochte windturbines tussen de 99 en 105 dB. 
 
N.B. 2. Niet alle windturbines uit bovenstaande tabel zijn verkrijgbaar op 100m as-
hoogte. Aangezien de windsnelheid toeneemt met hoogte is met zekerheid een 
worst case situatie beschouwd ten opzichte van het in werking hebben van derge-
lijke windturbines op een lagere ashoogte.  

                                                           
1  Zie Bijlage A voor de berekening van de gemiddelde geluidsemissie van de onder- en 
bovenvariant. Voor de overige windturbinetypes is de berekening niet overgenomen, 
maar deze is geheel vergelijkbaar. 
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1.3.2 Selectie windturbines bandbreedte VKA 

Uit Tabel 1 blijkt dat de Vestas V110-2.0 de hoogste gemiddelde geluidsemissie 
heeft en de Nordex N100/3300 (met ‘serrations’) de laagste. Om de bandbreedte 
voor het milieueffect geluid op te spannen wordt deze stille windturbine doorgere-
kend op de laagste ashoogte die binnen de bandbreedte past (85m). De luidste 
windturbine wordt doorgerekend op de hoogste ashoogte (100m), om zo het maxi-
male effect te bepalen. Zie onderstaande tabel voor de samengevatte gegevens van 
de twee doorgerekende types: 

Tabel 2 Gegevens onder- en bovenvariant v.w.b. geluid 

Kop 1 Variant Type Rotordiameter Ashoogte LE,den 
 Onder Nordex N100/3300 100 85 105,4 

 Boven Vestas V110-2.0 110 100 111,3 

 
In het verdere rapport wordt de N100/3300 aangeduid met ‘ondervariant’ en de 
V110-2.0 met ‘bovenvariant’. 
 
Ten behoeve van de vergelijking met de referentiesituatie wordt ook de geluidspro-
ductie van het bestaande park in beeld gebracht: 

Tabel 3 Gegevens referentiesituatie 

Kop 1 Variant Type Rotordiameter Ashoogte LE,den 
 Referentie Vestas V66-165MW 66 67 106,5 

1.4 Naamgeving 

Met ‘WP Jaap Rodenburg’ worden de 10 bestaande windturbines bedoeld. Met ‘WP 
Jaap Rodenburg II’ worden de 10 nieuwe windturbines bedoeld. 
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Figuur 2 Ligging van de windturbines van het bestaande en het nieuwe windpark. 

 

1.5 Wettelijke norm 

De windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Artikel 3.14a, lid 
1: 
Een windturbine of een combinatie van windturbines voldoet ten behoeve van het voorkomen of be-
perken van geluidhinder aan de norm van ten hoogste 47 dB Lden en aan de norm van ten hoogste 41 
dB Lnight op de gevel van gevoelige gebouwen, tenzij deze zijn gelegen op een gezoneerd industrie-

terrein en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.2 

 
Voor woningen in de sfeer van de inrichting geldt geen maximale geluidsdruk. Dit 
zijn woningen die deel uitmaken van de inrichting van het windpark. Ze hebben een 
toezichthoudende functie en zijn met het windpark verbonden. Voor windpark Jaap 
Rodenburg II zijn er geen woningen die gaan behoren tot de (sfeer van) inrichting. 

                                                           
2  Onder geluidsgevoelige objecten worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdag-
verblijven, woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. Vanaf 1 januari 
2016 geldt deze norm niet voor geluidsgevoelige objecten op gezoneerd industrieterrein. 
Er is op de locatie geen sprake van gezoneerd industrieterrein. 
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1.6 Cumulatie  

Volgens het Activiteitenbesluit wordt cumulatie met andere windturbines en an-
dere geluidsbronnen niet beschouwd bij toetsing aan de norm, tenzij een maat-
werkvoorschrift wordt toegepast vanwege bijzondere lokale omstandigheden. 
Op deze locatie is geen sprake van bijzondere lokale omstandigheden. 
 
Door de grote afstand van de nieuwe windturbines tot woningen en andere geluid-
gevoelige objecten (meer dan 1600 meter) is de bijdrage van de windturbines aan 
het effect van cumulatie met andere geluidsbronnen (zoals wegverkeerslawaai) 
met zekerheid verwaarloosbaar.  
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Hoofdstuk 2 Berekening 
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2.1 Inleiding 

Het geluidsniveau bij omliggende woningen is berekend met een rekenmodel 
waarin de windturbines als puntbronnen zijn opgenomen. Bij de woningen is een 
ontvangerhoogte van 5 meter aangehouden met meetpunten aan de gevels 
rondom. Het gebruikte rekenmodel is GeoMilieu 4.30. Zie de Bijlagen voor de in-
voergegevens. De berekening is uitgevoerd conform het ‘Reken- en meetvoor-
schrift windturbines’ (Activiteitenregeling milieubeheer, bijlage 4). 

2.2 Bodemabsorptie en –reflectie 

Harde bodems reflecteren geluid, terwijl zachte bodems eerder absorberen. Dit 
verschil is van belang voor de geluidsimmissie bij omliggende woningen. Onder-
staande figuur toont de ligging van harde en zachte bodems. De bodem van de on-
derzochte locatie is te kenmerken als overwegend akkerland en bos. Dergelijke bo-
dems hebben in het Reken- en meetvoorschrift Windturbines een bodemfactor van 
1 (Reken- en meetvoorschrift windturbines, paragraaf 3.11.2).  

Figuur 3 Bodemabsorptie en –reflectie rondom het windpark. Bron: Bestand Bodemgebruik 2010. 

 
 
De absorptie/reflectie van de bodems is meegenomen in de berekening. De shape-
file is beschikbaar bij de auteurs, of te genereren uit het ‘Bestand Bodemgebruik 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
 

Akoestisch onderzoek t.b.v. omgevingsvergunning    
 
 
 

  

Berekening 

1
2
 12 

Nederland’. 

2.3 Immissiepunten 

Voor het bepalen van nabijgelegen woningen is gebruikgemaakt van de Basisadmi-
nistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van oktober 2017. 
Van elk pand dat als geluidsgevoelig object bekend staat is in het rekenmodel een 
schematische representatie aangemaakt met een aangenomen gebouwhoogte van 
5 meter. Op elke gevel van deze ‘dozen’ is op een hoogte van 5 meter een micro-
foon gemodelleerd ter plaatse waarvan de immissie a.g.v. de windturbines is bere-
kend. De gevel met de hoogste waarde is als maatgevend meegenomen in de re-
kenresultaten. 
 
Onderstaande tabel toont de afstand van de dichtstbijgelegen woning tot het be-
staande en het nieuwe park. 

Tabel 4 Afstand tot dichtsbijgelegen woning. 

Kop 1 Windturbines Dichtsbijgelegen woning Afstand (m) 

 Bestaande opstelling Robert Pearystraat 4 Almere 1.489 

 Nieuwe opstelling Damarapad 12 almere 1.625 

2.4 Schermwerking 

Aangezien woningen als blokken met hoogte van 5 meter zijn gemodelleerd treedt 
enige schermwerking op. Er zijn geen andere elementen (begroeiing, andere ge-
bouwen etc.) meegenomen. 

2.5 Spectrale verdeling 

Het spectrum van het windturbinegeluid beïnvloedt de mate waarin het geluid 
draagt. Lagere tonen worden in de lucht minder snel uitgedoofd. 
Voor de twee onderzochte windturbinetypen zijn op dit moment (nog) geen spec-
traalgegevens van de fabrikant beschikbaar. Daarom is gebruik gemaakt van een 
algemeen, conservatief spectrum (worst case). Zie voor de waarden de bijlage. Voor 
windturbines geldt dat er over een breed spectrum wordt uitgezonden, en dat hoge 
en lage tonen een kleiner aandeel hebben in de totale geluidsemissie dan gemid-
delde frequenties (ca. 250-2500 Hz). 
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2.6 Windaanbod 

Het softwarepakket GeoMilieu berekent voor elke windturbine het windsnelheids-
aanbod op basis van langjarige gemiddelden van het KNMI, voor zowel dag, avond 
en nacht. Hieronder is ter illustratie de windsnelheidsverdeling op de locatie weer-
gegeven: 
 Op ashoogte 100 meter, uitgesplitst in dag, avond en nacht; 
 Jaargemiddeld, op 85 en 100 meter.  
De windsnelheidsverdeling ter plaatse van elke windturbine is te vinden in de bij-
lage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1 (overdag op 85m) tot 7,6 (’s 
nachts op 100m hoogte) meter per seconde. 
 

Figuur 4 Gemiddelde windsnelheid bij op ashoogten 85 en 100m, op locatie WP Jaap Rodenburg. Bron: KNMI 

 

Figuur 5 – Gegevens windsnelheid op 100m, verschillende perioden. Bron: KNMI 

 
 

 
De windsnelheidsgegevens op 100m hoogte zijn ook gebruikt bij het bepalen van 
de onder- en bovenvariant in dit akoestisch rapport in paragraaf 1.3. 
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2.7 Rekenmethode 

Met het softwarepakket GeoMilieu is voor de beide varianten een contour gete-
kend van de norm van 47 dB Lden jaargemiddelde geluidsbelasting. Zie Bijlage A en 
Bijlage C voor de invoergegevens van het rekenmodel. 
Voor de woningen rondom de windturbines (zie Figuur 1) is zowel de Lden als de Lnight 
waarde berekend en getoetst aan de norm (respectievelijk 47 en 41 dB). 

2.8 Laagfrequent geluid 

Een gedeelte van het geluid dat windturbines produceren heeft een frequentie van 
4-160 Hz en wordt daarom geclassificeerd als laagfrequent geluid. 
 
Uit zienswijzen op eerdere windprojecten is gebleken dat de vrees bestaat dat laag-
frequent geluid mensen ziek maakt en dat de Nederlandse geluidsnorm onvol-
doende bescherming biedt, omdat bij de vaststelling van de voor windturbinegeluid 
geldende norm van 47 dB op basis van Lden met deze informatie geen rekening zou 
zijn gehouden. 
 
Om deze reden heeft de Staatssecretaris van I&M enige tijd geleden een brief aan 
de Tweede Kamer gestuurd3 met twee onderzoeken van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een literatuurstudie naar laagfrequent geluid 
door Bureau LBP/Sight. 
 
Op grond van inzichten uit deze onderzoeken concludeert de Staatssecretaris dat 
de huidige norm voor geluidhinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 dB-Lnight) en 
het bijbehorende reken- en meetvoorschrift voldoen en geen wijzigingen behoe-
ven. 
 
Laagfrequent geluid draagt inderdaad voor een klein deel bij in de hinderervaring 
van windturbinegeluid. Echter, deze hinder is op een verantwoorde manier vol-
doende beperkt door de huidige norm. De Staatssecretaris erkent dat gemiddeld 9 
procent van de bewoners van woningen die op de normgrens belast zijn met wind-
turbinegeluid ernstig zal zijn gehinderd. Dat is ook in lijn met de toelichting in 2009 
van de toenmalige minister van VROM op de ontwerp-norm voor windturbinege-
luid. Zoals al eerder is betoogd, is dat een beleidskeuze geweest waarbij de verschil-
lende belangen zijn afgewogen. 
  
  

                                                           
3 kenmerk brief: IENM/BSK-2014/44564 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
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3.1 Geluidscontouren 

Onderstaande afbeelding toont de 47 dB Lden-contour van de onder- en bovenvari-
ant zoals die in hoofdstuk 1 zijn benoemd. Een 47 dB Lden-contour wil zeggen dat de 
jaargemiddelde geluidsbelasting binnen de contour hoger is dan 47 dB Lden en er-
buiten 47 dB Lden of lager. 
 
De wettelijke norm beoordeelt naast het jaargemiddelde geluidsniveau (Lden) ook 
het jaargemiddelde nachtelijke geluidsniveau (Lnight). Hiervan zijn geen aparte con-
touren getekend. Wel is deze waarde voor nabijgelegen woningen berekend en in 
paragraaf 3.2 weergegeven. 
In Bijlage B staan de contouren op groot formaat. 

Figuur 6 47 dB Lden-contouren van de onder- en bovenvariant van Jaap Rodenburg II. 

 

3.2 Nabijgelegen woningen 

Zoals blijkt uit de berekening (en te zien is in Figuur 6) zijn er geen woningen of 
andere geluidsgevoelige objecten of terreinen waar de 47 dB Lden-waarde wordt 
overschreden. Hetzelfde geldt voor de 41 dB Lnight-waarde. 
 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
 

Akoestisch onderzoek t.b.v. omgevingsvergunning    
 
 
 

  

Resultaten 

1
7
 17 

Onderstaande figuren tonen door middel van kleur de geluidsniveaus van de wo-
ningen. 

Figuur 7 Lden-immissiewaarden t.g.v. de bovenvariant. Alle woningen blijven ruim onder de norm (47 dB Lden) 
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Figuur 8 Lnight-immissiewaarden t.g.v. bovenvariant. Alle woningen blijven ruim onder de norm (41 dB Lnight) 

 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
 

Akoestisch onderzoek t.b.v. omgevingsvergunning    
 
 
 

  

Resultaten 

1
9
 19 

Figuur 9 Lden-immissiewaarden t.g.v. de ondervariant. Alle woningen blijven ruim onder de norm (47 dB Lden) 
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Figuur 10 Lnight-immissiewaarden t.g.v. ondervariant. Alle woningen blijven ruim onder de norm (41 dB Lnight) 

 
 

3.2.1 Nieuwbouw Almere Poort West en Pampushout 

In het bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer van de gemeente Almere 
is ruimte gereserveerd voor nieuwbouw. Het gaat hierbij om nieuwe woningen in 
Almere Poort West en Pampushout waarvoor de “Enkelbestemming Woongebied - 
Uit te werken 1” is opgenomen.  
 
In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en zijn de contouren opgenomen van de 
wettelijke norm van 47 dB Lden en de geplande woningbouw afgebeeld. Hieruit blijkt 
dat in zowel de onder- als de bovenvariant ruimschoots aan de in het Activiteiten-
besluit voorgeschreven geluidsnormen wordt voldaan.  
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Figuur 11 47dB Lden contouren van de ondervariant (blauw) en bovenvariant (rood) 

 
 

3.3 Geluidsreductie 

Er is geen mitigatie nodig om aan de normen uit het Activiteitenbesluit te voldoen. 
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Hoofdstuk 4 Conclusie 
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4.1 Algemene conclusie akoestisch onderzoek 

In dit onderzoek is een opstelling van 10 windturbines onderzocht op akoestische 
effecten, waarbij een bandbreedte in de jaargemiddelde bronsterkte LE,den is be-
schouwd van 105-111 dB. Hiertoe zijn berekeningen uitgevoerd met de Nordex 
N100/3300 (ondervariant) en de Vestas V110-2.0 (bovenvariant). 
 
Uit de berekening blijkt dat het voornemen geen normoverschrijding veroorzaakt. 

4.2 Conclusie t.a.v. ruimtelijke onderbouwing vergunningaanvraag 

Er kan worden voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Doordat de om-
liggende woningen op grote afstand van het geplande windpark liggen (>1600m) is 
de hinder als gevolg van de windturbines gering. Ook een verschuiving van de wind-
turbines met enkele meters leidt met zekerheid niet tot normoverschrijding. De 
maximale jaargemiddelde geluidsbelasting Lden ter plaatse van woningen van der-
den is in de bovenvariant 40 dB. 
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Hoofdstuk 5 Bijlagen 
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Bijlage A Windturbinegegevens 

A.1 Algemene kenmerken 

 Variant Type Rotordiameter Ashoogte LE,den 

 Onder Nordex N100/3300 100 85 105,4 

 Boven Vestas V110-2.0 120 100 111,3 

 Bestaand Vestas V66-1,65MW 66 67 106,5 

 
Alle invoergegevens voor de akoestische berekening, inclusief bronsterkte, spec-
trum, windsnelheidsverdeling etc. zijn te vinden in de laatste bijlage. 
 
De bronnen voor de geluidsgegevens zijn in onderstaande tabel gegeven: 

 Variant Fabrikant Document 

 Onder Nordex F008_265_A13_EN_R00_Nordex_N100_3300_Serrated_Trailing_Edge, 08.05.2016 

 Boven Vestas 0062-4194_V02 - V110-2.0 MW 50_60Hz Performance specification 

 Bestaand Vestas VESTAS V66- 1.65 MW OptiSlip® Wind Turbine, 943511 VER 10 

A.2 Emissie per windturbinetype 

Onderstaande tabellen en figuur geven aan hoeveel geluid de in dit rapport be-
schouwde windturbines produceren. 

Tabel 5 Ondervariant – Nordex N100/3300 (Serrated Trailing Edge) 

 Bronsterkte Windsnelheidsverdeling 85m 

Windsnelheid LW (dB) dag (%) avond (%) nacht (%) 

1  2,2 1,5 1,2 

2  4,3 3,6 2,9 

3 92,7 6,6 5,9 4,7 

4 92,7 9,7 9,4 7,3 

5 92,7 11,5 11,5 11,0 

6 94,3 12,5 13,2 13,3 

7 96,8 12,5 12,6 15,1 

8 99,7 10,8 11,5 13,4 

9 101,4 8,1 9,4 9,0 

10 101,9 6,4 7,0 6,7 

11 102,5 5,2 4,6 5,1 

12 102,9 3,6 3,4 3,5 

13 103 2,2 2,4 2,5 

14 103 1,3 1,6 1,6 

15 103 1,3 0,9 1,1 

16 103 0,8 0,7 0,8 

17 103 0,5 0,4 0,5 

18 103 0,2 0,1 0,1 

19 103 0,1 0,0 0,0 

20 103 0,1 0,0 0,1 

21 103 0,1 0,0 0,0 

22 103 0,0 0,1 0,0 

23 103 0,0 0,0 0,0 

24 103 0,0 0,0 0,0 

25 103 0,0 0,0 0,0 
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Octaafband (Hz) Referentiespectrum LE,dag LE,avond LE, nacht 

31 -10,0 88,3 88,4 88,6 

63 -16,6 81,7 81,8 82,0 

125 -11,0 87,3 87,4 87,6 

250 -7,4 90,9 91,0 91,2 

500 -6,1 92,2 92,3 92,5 

1000 -5,8 92,5 92,6 92,8 

2000 -8,4 89,9 90,0 90,2 

4000 -12,0 86,3 86,4 86,6 

8000 -24,0 74,3 74,4 74,6 

Jaargemiddelde bronsterkte per periode (dB) 98,8 98,9 99,0 

Jaargemiddelde bronsterkte (LE,den) 105,4   

Tabel 6 Bovenvariant – Vestas V110-2.0 
  Bronsterkte Windsnelheidsverdeling 100m 

Windsnelheid LW (dB) dag (%) avond (%) nacht (%) 

1  2,2 1,4 1,1 

2  4,0 3,3 2,7 

3 95,3 6,3 5,5 4,6 

4 96,1 8,8 9,1 6,5 

5 97,5 11,0 10,7 10,2 

6 101,7 11,9 12,2 13,0 

7 103,6 12,6 13,2 14,4 

8 106,1 10,6 10,9 13,8 

9 107,6 8,5 10,3 9,6 

10 107,6 6,6 7,3 7,1 

11 107,6 5,5 4,7 5,1 

12 107,6 4,1 4,1 4,0 

13 107,6 2,6 2,6 3,0 

14 107,6 1,5 2,0 1,7 

15 107,6 1,3 1,2 1,4 

16 107,6 1,0 0,7 0,9 

17 107,6 0,7 0,4 0,7 

18 107,6 0,3 0,3 0,2 

19 107,6 0,2 0,0 0,1 

20 107,6 0,1 0,0 0,0 

21 107,6 0,1 0,0 0,1 

22 107,6 0,0 0,0 0,0 

23 107,6 0,0 0,1 0,0 

24 107,6 0,0 0,0 0,0 

25 107,6 0,0 0,0 0,0 

Octaafband (Hz) Referentiespectrum LE,dag LE,avond LE,nacht 
31 -10 94,18 94,32 94,53 

63 -16,6 87,58 87,72 87,93 

125 -11 93,18 93,32 93,53 

250 -7,4 96,78 96,92 97,13 

500 -6,1 98,08 98,22 98,43 

1000 -5,8 98,38 98,52 98,73 

2000 -8,4 95,78 95,92 96,13 

4000 -12 92,18 92,32 92,53 

8000 -24 80,18 80,32 80,53 

Jaargemiddelde bronsterkte per periode 105 105 105 

Jaargemiddelde bronsterkte (LE,den) 111,3    

Tabel 7 Referentiesituatie – bestaand windpark – V66-1,65MW 

 Bronsterkte Windsnelheidsverdeling 85m 

Windsnelheid LW (dB) dag (%) avond (%) nacht (%) 

1  2,3 1,5 1,1 

2  4,4 3,7 3,0 

3 97,5 6,8 6,2 4,8 

4 97,5 9,9 9,6 7,7 

5 97,5 11,9 11,8 11,3 

6 97,7 12,7 13,6 13,8 

7 98,5 12,4 12,4 15,2 

8 101,2 10,7 11,7 13,0 

9 101,8 7,8 9,1 8,9 

10 102,2 6,3 6,9 6,5 
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11 102,5 5,0 4,4 4,9 

12 102,9 3,4 3,1 3,5 

13 103,2 2,1 2,4 2,2 

14 103,5 1,2 1,5 1,6 

15 103,8 1,3 0,9 1,0 

16 104,2 0,8 0,6 0,7 

17 104,2 0,4 0,4 0,4 

18 104,2 0,2 0,1 0,1 

19 104,2 0,1 0,0 0,0 

20 104,2 0,1 0,0 0,1 

21 104,2 0,1 0,0 0,0 

22 104,2 0,0 0,1 0,0 

23 104,2 0,0 0,0 0,0 

24 104,2 0,0 0,0 0,0 

25 104,2 0,0 0,0 0,0 

Octaafband (Hz) Referentiespectrum LE,dag LE,avond LE, nacht 

31 -10 89,52 89,59 89,71 

63 -16,6 82,92 82,99 83,11 

125 -11 88,52 88,59 88,71 

250 -7,4 92,12 92,19 92,31 

500 -6,1 93,42 93,49 93,61 

1000 -5,8 93,72 93,79 93,91 

2000 -8,4 91,12 91,19 91,31 

4000 -12 87,52 87,59 87,71 

8000 -24 75,52 75,59 75,71 

Jaargemiddelde bronsterkte per periode (dB) 100,0 100,0 100,1 

Jaargemiddelde bronsterkte (LE,den) 106,5   

 

Windafhankelijke bronsterkte van de onderzochte typen 
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Bijlage B Geluidscontouren 

Onderstaande pagina’s tonen de afbeeldingen met de ligging van de geluidscontou-
ren in groter formaat. 
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Bijlage C Invoergegevens GeoMilieu 

Zie aparte bijlage voor een uitdraai van GeoMilieu.
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
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1.1 Inleiding  

Voorliggend slagschaduwrapport is opgesteld om slagschaduw bij woningen 
rondom het op te schalen windpark Jaap Rodenburg in de gemeente Almere inzich-
telijk te maken ten behoeve van de vergunningverlening. 
 
Deze studie toetst de slagschaduw vanwege de windturbines ter plaatse van nabij-
gelegen slagschaduwgevoelige bestemmingen aan de norm zoals beschreven in de 
Activiteitenregeling milieubeheer. 
Hierbij zijn twee typen windturbines doorgerekend, die als onder- en bovengrens 
gelden van een bandbreedte. 

1.2 Voornemen 

Onderstaande figuur toont de locatie van de windturbines en nabijgelegen wonin-
gen. 

Figuur 1 Ligging van de beoogde op te schalen windpark en slagschaduwgevoelige objecten in de omgeving. 

 
 
Het voornemen betreft tien windturbines die in plaats komen van de tien be-
staande windturbines. 
 
Zowel de bestaande windturbines als de nieuw te plaatsen windturbines maken 
deel uit van een windlocatie die wordt aangeduid met de naam Jaap Rodenburg. 
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In de figuur zijn woningen binnen een straal van 2500 meter van het windpark 
weergegeven. 
 
De bron voor de gegevens van woningen is de Basisadministratie Adressen en Ge-
gevens (BAG), van oktober 2017. 
 
De coördinaten van de windturbines zijn gegeven in onderstaande tabel. 
 

WTB Coördinaten 

 x y 

1 137164 487516 

2 137342 487213 

3 137520 486911 

4 137563 487983 

5 137734 487674 

6 137902 487366 

7 137962 488450 

8 138127 488139 

9 138291 487828 

10 138456 487519 

1.3 Te onderzoeken windturbinetypes 

De vergunningaanvraag betreft een bandbreedte. Voor wat betreft de afmetingen 
is deze bandbreedte als volgt opgespannen: 
 
 Ashoogte: minimaal 90 meter, maximaal 100 meter. 
 Rotordiameter: minimaal 100 meter, maximaal 120 meter. 
 Tiphoogte: maximaal 150 meter. 
 
Voor slagschaduw geldt in de basis dat het bereik waarbinnen slagschaduw op-
treedt, toeneemt met toenemende ashoogte en rotordiameter. Om de effecten 
van slagschaduw over de volledige bandbreedte te beschouwen worden in dit rap-
port twee windturbinetypes onderzocht, die de onder- en bovenkant van de band-
breedte aangeven. 
 
De windturbines die verder in dit rapport worden onderzocht staan gegeven in on-
derstaande tabel. In het verdere rapport worden deze aangeduid als ‘ondervariant’ 
en ‘bovenvariant1’ 

                                                           
1 Er is voor een andere onder- en bovengrens gekozen dan in het geluidsrapport. Dit is ge-
daan vanwege het feit dat de bandbreedte per milieuthema is bepaald. Bij slagschaduw 
geldt dat de afmetingen van de windturbines bepalend zijn voor de bandbreedte. 
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Tabel 1 Gegevens onder- en bovenvariant v.w.b. slagschaduw (in meter). 

Kop 1 Variant Type Ashoogte2 Rotordiameter 
 Onder Lagerwey L100 100 100 

 Boven GE-2.75-120 90 120 

 
N.B. Er is een maximale ashoogte van 100 meter toegestaan. Omdat echter de 
tiphoogte begrenst is op 150 meter, en een grotere rotordiameter meer effect heeft 
op de slagschaduwproductie dan de ashoogte, hebben wij bovengenoemde afme-
tingen aangehouden. 

1.4 Wettelijke norm 

Op het in werking hebben van een windturbine is het Activiteitenbesluit milieube-
heer van toepassing. Aangaande slagschaduw verwijst het Activiteitenbesluit naar 
de Activiteitenregeling Milieubeheer. 
 
In artikel 3.12 van de bij het Activiteitenregeling3 is voorgeschreven dat een turbine 
moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine 
afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voor zo-
ver de afstand tussen de turbine en woning minder bedraagt dan twaalf maal de 
rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 
minuten slagschaduw kan optreden. 
 
Wij interpreteren dit door te stellen dat de jaarlijkse slagschaduwduur ter plaatse 
van een woning de normgrens van 20 x 17 = 340 minuten (= 5 uur en 40 minuten) 
niet mag overschrijden. In feite is dit een conservatieve interpretatie van de norm: 
er zijn scenario’s mogelijk waarin er meer dan 340 minuten slagschaduw optreedt 
zonder dat er volgens de Activiteitenregeling een stilstandregeling vereist is. 

1.5 Stilstandvoorziening 

Om normoverschrijding te voorkomen kan een stilstandvoorziening op de windtur-
bine worden aangebracht zoals vermeld in het Activiteitenbesluit. Deze zorgt er-
voor dat bij overschrijding van de slagschaduwnorm, de windturbine wordt uitge-
schakeld. De voorziening wordt per schaduwgevoelige woning vooraf ingeregeld, 
aangezien het gaat om specifieke momenten die van te voren bepaald kunnen wor-
den afhankelijk van de zonnestand. Daarnaast wordt gemeten of er daadwerkelijk 
voldoende zon (en dus slagschaduw) is op die momenten. 

                                                           
2 Beide windturbines zijn niet standaard leverbaar op de desbetreffende ashoogte. De be-
rekening zit echter niet vast aan commercieel beschikbare types: alle windturbines met 
een bepaalde ashoogte en rotordiameter veroorzaken (vrijwel) dezelfde hoeveelheid slag-
schaduw. Door beide (fictieve) ashoogte door te rekenen zijn de maximale milieueffecten 
in kaart gebracht. 
3 Regeling van de Minister van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
van 9 november 2007, nr. DJZ 2007104180 houdende algemene regels voor inrichtingen – 
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. 
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1.6 Cumulatie 

Volgens het Activiteitenbesluit wordt cumulatie met andere windturbines niet be-
schouwd bij toetsing aan de norm. Wel zou bevoegd gezag kunnen eisen dat dit 
inzichtelijk gemaakt wordt zodat er bepaald kan worden of er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Echter, dit is op deze locatie niet van toepassing. Wel 
wordt de slagschaduw van windturbines beschouwd in samenhang met windturbi-
nes van het bestaande park Jaap Rodenburg. 

1.7 Berekening 

De stand van de zon is overal op aarde nauwkeurig te bepalen gegeven de plaats 
en het tijdstip. Voor een object, in dit geval een windturbine, is het daarom mogelijk 
vooraf te bepalen wanneer de schaduw van het object op een specifieke locatie 
valt. In dit geval op het raam van een huis. Om dit te kunnen doen is de volgende 
informatie nodig: 
 
 De grootte van het object dat de slagschaduw veroorzaakt; voor een wind-

turbine is van belang de grootte van de bladen; 
 De coördinaten van de windturbine en de coördinaten van het beschaduwde 

object; 
 De ashoogte van de windturbine; 

 De grootte, richting en oriëntatie (hellingshoek) van het beschaduwde ob-
ject; met de richting wordt bedoeld hoe het raam (lichtdoorlatende deel van 
de gevel) gericht is ten opzichte van de windturbine. Oriëntatie is in het al-
gemeen verticaal, maar ook kan gedacht worden aan een dakraam in een 
schuin dak onder een bepaalde hoek. 

 
De berekening gaat uit van de realistisch gemiddelde situatie. Hiertoe wordt een 
aantal aannames gedaan om de situatie te benaderen zoals die werkelijk zal optre-
den: 
 
 Correctie voor de gemiddelde zonneschijnduur; 

De zon schijnt (overdag) niet altijd vanwege de aanwezigheid van bewolking (en 
mist); op basis van klimatologische gegevens van het KNMI voor de gemiddelde 
zonneschijnduur wordt een maandelijks getal afgeleid voor de kans dat de zon 
daadwerkelijk schijnt. Op deze locatie is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens 
van station De Bilt (afstand tot parklocatie : ca 31km). 
 

 Correctie voor de windsnelheid; 
Bij lage windsnelheden (minder dan ca. 3m/s) draait een windturbine (nog) niet, 
bij zeer hoge windsnelheden (boven 25 m/s) wordt een windturbine uit veilig-
heidsoverwegingen stilgezet. Op enkele momenten per jaar staat de windtur-
bine stil vanwege onderhoud. Een moderne windturbine met een ashoogte bo-
ven de 80 meter is gemiddeld tussen de 95 en 98 procent van de tijd in bedrijf. 
Wij gaan in dit onderzoek uit van 97%. 
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 Correctie voor de windrichting; 
Op basis van de windmetingen op de gondel wordt de windturbine zo gedraaid 
dat de bladen altijd in de richting staan waar de wind vandaan komt. Afhanke-
lijk van de gemiddelde windrichtingsverdeling wordt een correctiefactor afge-
leid aangezien de grootte en positie van de schaduw verandert met de positie 
van de gondel. 

 
Bovenstaande correcties zijn gebaseerd op gegevens over het klimaat. De correctie 
voor de gemiddelde zonneschijnduur wordt op de maandgemiddelde metingen ge-
baseerd en de overige twee correcties op de jaargemiddelde metingen. Dit zijn 
langjarige gemiddelden. In een individueel jaar is de schaduwhinder soms meer, en 
soms minder dan dit gemiddelde. 

1.8 Leeswijzer 

In Hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe de berekeningen uitgevoerd zijn. Hoofdstuk 3 
presenteert de resultaten van deze berekeningen en Hoofdstuk 4 bevat de conclu-
sies. 
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Hoofdstuk 2 Berekening 
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2.1 Inleiding 

De slagschaduwduur bij omliggende woningen is berekend met WindPRO, een pro-
gramma dat slagschaduw nauwkeurig kan berekenen en dat veel gebruikt wordt in 
de windenergiesector. 
Bij woningen is uitgegaan van een verticale schaduw ‘receptor’ van 5 meter hoog 
en 8 meter breed, beginnende op 50 cm hoogte. De receptoren zijn in alle richtin-
gen gevoelig voor slagschaduw, en er is geen rekening gehouden met obstakels als 
bebouwing en begroeiing. Eventueel hoogteverschil van het maaiveld is niet in de 
berekening opgenomen. 

2.2 Windaanbod 

Om de hoeveelheid slagschaduw op een specifieke locatie te berekenen, is het van 
belang om te weten uit welke richting de wind waait, en hoe hard het waait. Immers 
als de windsnelheid te laag is, staat de windturbine stil. Deze grens ligt op ongeveer 
3m/s. Een moderne windturbine met een ashoogte boven de 80 meter is gemiddeld 
maximaal 95% van de tijd in bedrijf. Wij gaan in dit onderzoek uit van 96%. Onder-
staande grafiek geeft de langjarige windrichtingsverdeling weer van meteostation 
Cabauw. 

Figuur 2 Gegevens windrichting 

 

2.3 Zonaanbod 

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de 
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is). Zie de bijlage met 
de WindPRO-rekenresultaten voor de precieze waarden. 
Zomer- & wintertijd hebben geen effect op de duur van de schaduw, maar wel op 
het moment van de dag waarop schaduw plaatsvindt. Tijdswijzigingen vinden 
plaats iedere laatste zondag van maart en laatste zondag van oktober. Het effect 
hiervan is meegenomen in de berekening. 
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2.4 Rekenmethode 

Met het softwarepakket WindPRO is voor zowel de ondergrens als bovengrens een 
contour getekend van de norm van 5:40 uur slagschaduw per jaar, en wordt de 
jaarlijkse verwachte slagschaduw bij omliggende woningen berekend. Tevens is er 
een contour getekend van 0 uur slagschaduw per jaar. 
 
Om normoverschrijding te voorkomen worden windturbines voorzien van een stil-
standvoorziening. Deze zorgt ervoor dat de windturbine wordt uitgeschakeld als de 
norm dreigt te worden overschreden. De voorziening wordt per schaduwgevoelige 
woning op de turbine aangebracht en vooraf ingeregeld, aangezien het gaat om 
specifieke momenten die van te voren bepaald kunnen worden afhankelijk van de 
zonnestand. Daarnaast wordt gemeten of er daadwerkelijk voldoende zon (en dus 
slagschaduw is op die momenten). 
 
Elk uur dat een turbine moet worden stilgezet leidt tot opbrengstverlies. In deze 
analyse is de opbrengstverlies berekend op basis van het aantal uur slagschaduw 
gedeeld door het totaal aantal draaiuren in een jaar (gebaseerd op de windsnel-
heidsverdeling uit Figuur 2 en de cut-in en cut-out windsnelheid van de betreffende 
turbine). Uit deze berekening volgt een verliesfactor. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
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3.1 Slagschaduwcontour 

Onderstaande afbeeldingen toont de slagschaduwcontour van 5 uur en 40 minuten 
slagschaduw per jaar en de slagschaduwcontour van 0 uur slagschaduw per jaar, 
uitgaande van een realistische meteorologische situatie (in tegenstelling tot een 
worst case scenario), voor de onder- en bovengrens. Binnen de 5:40/0:00 uur con-
tour treedt naar verwachting jaarlijks meer dan 5:40/0:00 uur slagschaduw op, en 
erbuiten minder. De contouren van de opstellingen zijn vergroot weergegeven in 
Bijlage A. 

Figuur 3 5:40u en 0:00u slagschaduwcontour van de ondergrens 
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Figuur 4 5:40u en 0:00u slagschaduwcontour van de bovengrens 

 
 
Bijlage A toont bovenstaande figuren in groter formaat. 

3.2 Nabijgelegen woningen 

Er bevinden zich geen woningen binnen 12x de rotordiameter (1440m). Tevens 
blijkt uit bovenstaande figuren dat alle woningen zich buiten de 0 uur slagschaduw-
contour bevinden. Dat wil zeggen dat de woningen geen slagschaduw ontvangen 
op basis van een realistisch gemiddelde situatie. 
NB. Een klein deel van de gronden van Pampshout 1, die bestemd worden voor wo-
ningbouw middels een uitwerkingsplicht, vallen binnen de 0 uur contour, maar niet 
binnen de 5 uur en 40 minuten contour. Er wordt daarmee ook hier voldaan aan de 
wettelijke norm. 

3.3 Stilstand per windturbine 

Er is geen stilstandvoorziening nodig om aan de norm uit het Activiteitenregeling 
Milieubeheer te voldoen. 
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Hoofdstuk 4 Conclusie 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
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In dit onderzoek zijn twee varianten van een opstelling van tien windturbines on-
derzocht met een ashoogte van 90/100 meter en een rotordiameter van 100/120 
meter. Daarmee zijn de minimale en maximale effecten voor wat betreft slagscha-
duw van de beoogde windturbines berekend. 
 
Bij zowel de ondergrens als bovengrens is er geen sprake gevoelige objecten die 
slagschaduw ontvangen. Hiermee wordt er voldaan aan de Activiteitenregeling.  
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Hoofdstuk 5 Bijlagen 
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Bijlage A Slagschaduwcontouren 

 



 

   
 

1
9
 

19 

 

Figuur 5 5:40u en 0:00u slagschaduwcontour van de ondergrens 
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Figuur 6 5:40u en 0:00u slagschaduwcontour van de bovengrens 
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Bijlage B Uitdraai WindPRO 
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  Verkennende ecologische analyse windpark Jaap Rodenburg II 

 
1. Aanleiding en uitgangspunten 
 
Bosch & van Rijn heeft Bureau Waardenburg gevraagd om ten behoeve van de 
aanmeldnotitie voor de m.e.r.-beoordeling van windpark Jaap Rodenburg II in de 
gemeente Almere een verkennende ecologische analyse op te stellen. Het betreft een 
beknopt overzicht van: 
- de gebieden en soorten die van belang zijn in het kader van de natuurwetgeving;  
- een eerste beoordeling van de effecten op ecologie die op voorhand verwacht 

mogen worden; 
- de ecologische leemten in kennis die in kaart gebracht moeten worden om de 

mogelijke effecten op natuur te kunnen bepalen en beoordelen. 
 
Het plan betreft de realisatie van negen tot elf nieuwe windturbines (vijf varianten) ter 
vervanging van het bestaande windpark Jaap Rodenburg. In twee varianten blijven vijf 
van de bestaande tien windturbines van het huidige windpark Jaap Rodenburg staan (zie 
bijlage 1).  
 
Het plangebied in deze notitie bestaat uit het zoekgebied voor het windpark (zie bijlage 
1). Het onderzoeksgebied omvat een breder ruimtelijk kader, waarin potentiele negatieve 
effecten nader worden beschouwd (zie tekst).  
 
 
2. Natuurwetgeving 
 
In deze verkennende ecologische analyse zijn een aantal aandachtspunten weergegeven 
waaraan bij de ecologische toetsing van het initiatief rekening mee gehouden dient te 
worden in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS).  

Ecologie & landschap
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Natura 2000-gebieden 
Wanneer de realisatie en exploitatie van windturbines negatieve effecten heeft op de 
omvang van populaties van de soorten en/of habitattypen (instandhoudingsdoelen) 
waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen, is een vergunning op grond van de 
Wnb (gebiedenbescherming) vereist. De bescherming van Natura 2000-gebieden kent 
externe werking, hetgeen betekent dat moet worden nagegaan of projecten buiten Natura 
2000-gebieden gevolgen kunnen hebben voor het behalen van de instandhoudings-
doelstellingen binnen die gebieden. Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied 
Markermeer & IJmeer en in de (ruime) omgeving liggen de Natura 2000-gebieden 
Lepelaarplassen, Naardermeer, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld, Oostvaardersplassen, Oostelijke Vechtplassen en Polder Zeevang.  

 
In onderstaande analyse is op hoofdlijnen nagegaan of de beoogde nieuwe windturbines 
effect kunnen hebben op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebieden in de omgeving van het windpark. Hierbij is zowel rekening gehouden met 
verlies van omvang of kwaliteit leefgebied (als gevolg van verstoring) als met sterfte. In 
onderstaande analyse zijn alleen de instandhoudingsdoelstellingen opgenomen waarop 
een negatief effect van de windturbines niet op voorhand is uit te sluiten. Voor de overige, 
niet genoemde instandhoudingsdoelstellingen, is een negatief effect op voorhand uit te 
sluiten. Het betreft dus tekstueel geen volledige opsomming. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het noordoostelijk deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Het gaat om het bosgebied ‘Polderland Garden of Love and Fire’, 
onderdeel van Pampushout. Ten behoeve van de analyse is op hoofdlijnen nagegaan of 
realisatie van het initiatief de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN kunnen 
aantasten. Voor de gemeente Almere zijn de wezenlijke kenmerken en waarden 
vastgelegd op gebiedsniveau (Arcadis 2009). Dit rapport en het bijbehorende 
kaartmateriaal worden als uitgangspunt genomen voor de effectbeschrijving. Er bestaat 
geen aanleiding te veronderstellen dat nadien de wezenlijke kenmerken en waarden zijn 
gewijzigd. In de provincie Flevoland is het niet zondermeer toegestaan dat ingrepen 
(zoals de bouw en het gebruik van een windpark) buiten het NNN tot significante 
aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken binnen het NNN leiden, er dient dus 
rekening te worden gehouden met mogelijke externe werking (Provincie Flevoland 2015).  
 
Effecten in het kader van de Wnb (soortenbescherming) 
In het kader van de soortenbescherming in de nieuwe Wet natuurbescherming is in deze 
analyse onderscheid gemaakt tussen effecten op beschermde soorten in de aanlegfase 
en in de gebruiksfase van de beoogde windturbines. Het betreft een analyse op 
hoofdlijnen op basis van een deskundigenoordeel en veldonderzoek vleermuizen. 
 
Afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende beschermde soorten kan het 
vereist zijn dat een provinciale vrijstelling van verbodsbepalingen wordt verkregen. Bij 
strikt beschermde soorten is een ontheffing meestal noodzakelijk. In veel gevallen kan 
echter voorkomen worden dat een ontheffing nodig is, als mitigerende maatregelen er 
voor zorgen dat de verblijfplaatsen van dieren steeds kunnen blijven functioneren.  
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3. Beschikbare ecologische informatie  
 
De volgende gegevens over de aanwezigheid van flora en fauna in en in de omgeving 
van het plangebied zijn beschikbaar en deels in voorliggend rapport gebruikt: 
- veldonderzoek vleermuizen in 2016 (Jonkvorst 2016); 
- veldonderzoek vliegbewegingen lepelaar en grote zilverreiger in 2017 (Potiek & 

Jonkvorst 2017); 
- veldonderzoek beschermde soorten in het plangebied in voorjaar 2017 (Bureau 

Waardenburg); 
- maandelijkse watervogeldata RWS van buitendijkse gebieden (nog niet 

opgevraagd); 
- data NDFF (geraadpleegd maart 2017); 
- data vogelatlas.sovon.nl. 
 
Naast de beschikbare databronnen zijn ook meer specifieke verspreidingsgegevens en 
onderzoeksgegevens beschikbaar in de vorm van gebiedsgerichte onderzoeksrapporten 
(zie hieronder en literatuurlijst). Ondanks het feit dat sommige gegevens reeds meer dan 
5 jaar geleden verzameld zijn, geeft de informatie inzicht in de lokale aanwezigheid van 
beschermde soorten en het gebiedsgebruik. Hieruit kan ook deels afgeleid worden of, en 
zo ja, welk vervolgonderzoek wenselijk of noodzakelijk is. 
 
Tijdens een onderzoek naar vogelslachtoffers, in (onder meer) het bestaande windpark 
Jaap Rodenburg, is in 2004 verspreid in de periode oktober-december naar aanvarings-
slachtoffers onder vogels gezocht. Op basis van de resultaten werden gemiddeld 20 
aanvaringsslachtoffers onder vogels per turbine per jaar voorspeld (Akershoek et al. 
2005, Krijgsveld et al. 2009). In het windpark Jaap Rodenburg werden slachtoffers onder 
zowel dagactieve als nachtactieve lokale vogels gevonden, alsook een enkele vogel op 
nachtelijke seizoenstrek. 
 
Tijdens een onderzoek naar vleermuisslachtoffers, in (onder meer) het bestaande 
windpark Jaap Rodenburg, is in 2012 verspreid in de maanden augustus en september in 
dit windpark onder drie windturbines intensief naar aanvaringsslachtoffers gezocht en 
werd tegelijkertijd de activiteit van vleermuizen vanuit twee gondels automatisch 24/7 
gemeten. Ondanks dat er veel activiteit van vleermuizen in het windpark is vastgesteld, 
zijn tijdens de monitoring geen slachtoffers gevonden (Limpens et al. 2013).  
 
 
4. Effecten in het kader van de natuurwetgeving 
 
Wnb (gebiedenbescherming) 
Het plangebied van windpark Jaap Rodenburg II ligt niet in een Natura 2000-gebied. Wel 
grenst het plangebied aan Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer en liggen er 
verschillende andere Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving, waarvan in ieder 
geval de Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen en mogelijk Naardermeer van belang 
kunnen zijn omdat kwalificerende vogelsoorten uit deze gebieden mogelijk enige binding 
hebben met het plangebied. 
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Beschermde habitattypen 
De voornoemde Natura 2000-gebieden zijn (geheel of ten dele) aangewezen voor een 
aantal beschermde habitattypen. De planlocaties van de windturbines liggen op minimaal 
200 meter van het Markermeer (aangewezen voor het habitattype Kranswierwateren) en 
op minimaal 3,7 km of meer van de dichtstbijzijnde andere Natura 2000-gebieden. Er is 
dus met zekerheid geen sprake van verlies van areaal van de beschermde habitattypen 
door ruimtebeslag. De beschermde habitattypen die het dichtst bij het plangebied van het 
windpark liggen, in Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, hebben een hoge kritische 
depositiewaarde en zijn dus niet erg gevoelig voor stikstofdepositie in de aanlegfase, 
wanneer gebruik wordt gemaakt van vracht- en kraanwagens. Dit Natura 2000-gebied is 
daarom ook geen onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021. De 
beperkte en tijdelijke uitstoot van stikstof tijdens de aanleg van het windpark zal geen 
effect hebben op beschermde habitattypen. Eventueel zou dit aanvullend met een Aerius-
berekening kunnen worden onderbouwd. Verslechtering van de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats in voornoemde Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg en 
het gebruik van het windpark zijn echter op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 
 
Beschermde Habitatrichtlijnsoorten 
Van de voornoemde gebieden zijn de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en 
Naardermeer aangewezen voor enkele soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn. Met 
uitzondering van de meervleermuis zijn deze soorten sterk gebonden aan de Natura 
2000-gebieden en komen niet of niet ver buiten deze gebieden. Er bestaat voor deze 
soorten daarom geen relatie met het plangebied. De geplande windturbines van het 
windpark liggen op ruime afstand van het Natura 2000-gebied Naardermeer en ook 
buiten het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Vanwege de afstand is met 
zekerheid geen sprake van verstoring (inclusief sterfte) van de betrokken soorten (met 
uitzondering van de meervleermuis) of verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats van deze soorten in de Natura 2000-gebieden als gevolg van de bouw en het 
gebruik van het windpark. 
 
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is o.a. aangewezen voor de meer-
vleermuis. Deze soort heeft gescheiden foerageergebieden en verblijfplaatsen. 
 
In 2016 is in het plangebied van windpark Jaap Rodenburg II onderzoek uitgevoerd naar 
de aanwezigheid en verspreiding van vleermuizen (Jonkvorst 2016). Gedurende vijf veld-
bezoeken zijn langs het onderzoekstraject in 2016 in totaal 6 vleermuissoorten waar-
genomen, waaronder ook de meervleermuis. De meervleermuis komt echter zeer weinig 
voor in het plangebied (in totaal maar één keer waargenomen). In de nazomer van 2012 
zijn in twee bestaande windturbines in windpark Jaap Rodenburg op gondelhoogte 
metingen verricht van de vliegactiviteit van vleermuizen. In dit onderzoek is geen enkele 
meervleermuis op gondelhoogte vastgesteld en slechts enkele exemplaren op 
grondhoogte (Limpens et al. 2013). Dit komt overeen met de verwachting, omdat de 
meervleermuis over het algemeen een zeer lage vlieghoogte heeft. De migratieroutes 
van de meervleermuis tussen zomer- en winterverblijfplaatsen liggen hoofdzakelijk over 
grote waterlichamen en dus niet over het plangebied van het windpark. 
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De meervleermuis komt dus sporadisch in het plangebied voor. Mogelijk hebben deze 
meervleermuizen binding met het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Het 
aanvaringsrisico van de meervleermuis is zeer klein. De meervleermuis is een soort die 
in Europa zelden als aanvaringsslachtoffer bij windturbines wordt gevonden (Dürr 2015), 
waarschijnlijk vanwege zijn niet risicovolle vlieggedrag (vooral laag boven water). In de 
gebruiksfase van het windpark zal de sterfte van meervleermuizen beperkt zijn tot 
incidentele ongelukken. Er is met zekerheid geen sprake van verstoring (inclusief sterfte) 
of verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats van de meervleermuis als 
gevolg van de bouw en het gebruik van het windpark. Dit geldt voor alle varianten. 
 
Broedvogels 
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is aangewezen voor de broedvogel-
soorten aalscholver en visdief, de Lepelaarplassen voor lepelaar en aalscholver. Het 
Natura 2000-gebied Naardermeer is aangewezen voor vijf soorten broedvogels, maar het 
plangebied ligt van die 5 soorten alleen binnen het bereik van de aalscholver en 
purperreiger. De aalscholver en purperreiger kunnen tijdens het broedseizoen vanuit de 
broedkolonies in het Naardermeer in theorie in het plangebied foerageren of dit tijdens 
foerageervluchten passeren, maar voor purperreiger liggen in of ‘achter’ het plangebied 
binnen de actieradius geen aantrekkelijke foerageergebieden. De soort is tijdens 
veldonderzoek naar vliegbewegingen van koloniebroedvogels over het plangebied in 
voorjaar 2017 niet waargenomen. 
Het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen is aangewezen voor 14 soorten 
broedvogels. Van deze 14 soorten foerageren alleen aalscholver, grote zilverreiger en 
lepelaar tijdens het broedseizoen dagelijks tot op >10 km afstand van de broedgebieden, 
waaronder mogelijk dus in het plangebied. Deze soorten worden hieronder nader 
geanalyseerd. De andere soorten broedvogels die in de broedtijd sterk gebonden zijn aan 
de betreffende Natura 2000-gebieden, of waarvan de actieradius dan niet tot in het 
plangebied reikt, worden in voorliggend rapport niet nader behandeld. Significant 
verstorende effecten (inclusief sterfte) van de aanleg en het gebruik van het geplande 
windpark op de broedpopulaties van deze soorten in de Natura 2000-gebieden zijn op 
voorhand met zekerheid uit te sluiten. Dit geldt voor alle varianten 
 
Van de aalscholver, lepelaar, grote zilverreiger en visdief kunnen in de broedtijd 
vliegbewegingen plaatsvinden van vogels die pendelen tussen foerageergebieden en 
broedkolonies. Het plangebied zelf vormt geen aantrekkelijk foerageergebied voor deze 
soorten. Het aantal vliegbewegingen over het plangebied van voornoemde soorten is, 
met uitzondering van grote zilverreiger, in de broedtijd beperkt. Foerageervluchten van 
aalscholver en visdief vinden vooral boven het open water plaats. In voorjaar 2017 is 
aanvullend veldonderzoek ter plaatse uitgevoerd om te onderzoeken of het plangebied 
wezenlijk deel uitmaakt van de dagelijkse vliegroutes van lepelaars en/of grote 
zilverreigers (Potiek & Jonkvorst 2017). Tussen eind april en eind juni 2017 zijn tijdens 
zes bezoeken vanaf twee locaties alle vliegbewegingen van beide soorten in het 
plangebied in kaart gebracht. Tijdens het onderzoek zijn in deze periode lage aantallen 
vliegbewegingen van lepelaars waargenomen. In totaal betrof het 16 exemplaren, waar-
van het merendeel over de dijk of over het water van de Pampushaven vloog. De 
bewegingen waren grotendeels parallel aan de dijk, zowel in noordoostelijke als in 
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zuidwestelijke richting. Slechts twee lepelaars passeerden het plangebied, waarvan één 
individu binnen 20 meter van een bestaande windturbine, echter beneden rotorhoogte. 
Het merendeel van de vliegbewegingen vond plaats beneden 40 meter hoogte, met twee 
individuen op grotere hoogte, respectievelijk circa 50 m en 75-100 m hoogte (Potiek & 
Jonkvorst 2017). 
 
Van grote zilverreigers zijn wel veel vliegbewegingen in en nabij het plangebied 
waargenomen. In totaal betrof het tijdens het onderzoek 184 exemplaren. De vlieg-
bewegingen van grote zilverreigers vonden overwegend parallel aan de dijk plaats, met 
de grootste aantallen boven de dijk of net boven Pampushaven en dus buiten het bereik 
van de toekomstige windturbines (alle varianten). Het grootste deel van de 
vliegbewegingen vond op relatief lage hoogte plaats (41% onder 10 meter, 81% onder 40 
meter), een kleiner deel (enkele tientallen vogels) passeerde op 50 - 150 m  hoogte. In 
totaal zijn 13 grote zilverreigers door het plangebied gevlogen, waarvan 11 op rotor-
hoogte. Dit vond plaats over de volle breedte van het plangebied, het is derhalve niet 
zinvol hiertoe onderscheid te maken tussen de varianten. Enkele individuen leken 
(horizontaal) uit te wijken voor de bestaande windturbines, en één individu paste de 
vlieghoogte aan, waardoor deze vogel uiteindelijk onder rotorhoogte vloog. Tijdens het 
veldwerk zijn geen aanvaringen waargenomen (Potiek & Jonkvorst 2017). 
 
Van lepelaar en grote zilverreiger zijn tot nu toe in Europa in talrijke slachtoffer-
onderzoeken in windparken slechts één respectievelijk nul aanvaringsslachtoffers bij 
windturbines vastgesteld (zie samenvatting in Langgemach & Dürr 2017). In het geplande 
windpark Jaap Rodenburg II zal het daarom om incidentele sterfte gaan (<1 slachtoffer 
per soort per jaar in het gehele windpark). Significant verstorende effecten (inclusief 
sterfte) van de aanleg en het gebruik van het geplande windpark op de broedpopulaties 
van deze soorten in de Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit te 
sluiten. Dit geldt voor alle varianten. 
 
Niet-broedvogels 
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer, Lepelaarplassen, 
Oostvaardersplassen en Naardermeer zijn aangewezen voor een groot aantal niet-
broedvogelsoorten. Hiervan kunnen met name ganzen, wilde eend en smient het 
plangebied passeren tijdens dagelijkse pendelvluchten tussen rust- of slaapplaatsen in 
voornoemde Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, 
zoals fuut, pijlstaart, slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, 
slechtvalk, dwergmeeuw, reuzenstern, zwarte stern, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet 
(lijst niet uitputtend) zijn in de periode dat zij van de Natura 2000-gebieden gebruik 
maken sterk gebiedsgebonden of hebben dan een zeer kleine actieradius (zie overzicht 
in Van der Vliet et al. 2011). Daarom worden aanvaringsslachtoffers onder deze soorten 
in voorliggend rapport niet nader behandeld.  
 
Van in ieder geval de niet-broedvogelsoorten aalscholver, grote zilverreiger, grauwe 
gans, kolgans, smient, wilde eend en visdief kunnen buiten de broedtijd vlieg-
bewegingen plaatsvinden van vogels die pendelen tussen rustgebieden en foerageer-
gebieden. Het aantal vliegbewegingen over het plangebied van voornoemde soorten is 
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naar verwachting beperkt. Foerageervluchten van aalscholver en visdief vinden vooral 
boven het open water plaats. Nabij het plangebied zijn geen belangrijke rust- of 
slaapplaatsen van ganzen, wilde eend of smient aanwezig en het plangebied zelf vormt 
een weinig aantrekkelijk foerageergebied voor deze soorten. De foerageergebieden van 
voornoemde soorten liggen vooral in de Natura 2000-gebieden zelf, in meer oostelijk 
gelegen delen van Flevoland of op het oude land (bijvoorbeeld voor ganzen afkomstig uit 
het Naardermeer of smienten en wilde eenden op het Markermeer). Voor grote 
zilverreiger wordt verwezen naar hetgeen onder broedvogels is aangegeven. In het 
geplande windpark Jaap Rodenburg II zal het daarom om incidentele sterfte gaan (<1 
slachtoffer per soort per jaar in het gehele windpark). Significant effecten als gevolg van 
aanvaringen in de gebruiksfase van het geplande windpark op het behalen van 
instandhoudingsdoelstellingen van de niet-broedvogelpopulaties in de voornoemde 
Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. Dit geldt voor alle 
varianten. 
 
Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Dit gebied vormt in het najaar en winter, 
met name bij aanlandige wind, een luwe dagrustplaats voor belangrijke aantallen 
duikeenden (kuifeend en tafeleend) en in mindere mate brilduiker en zaagbekken 
(nonnetje en grote zaagbek). De belangrijkste concentraties bevinden zich meestal in de 
oostelijke helft van de Pampushaven. Verstoring van deze dagrustplaatsen kan leiden tot 
negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde 
soorten. Echter, procentueel zijn de aantallen ten opzichte van andere 
concentratiegebieden in het Markermeer (Gouwzee, Houtribdijk, kustzone Muiden) 
relatief beperkt (Van Rijn et al. 2010). In alle vijf varianten staan de windturbines op 220 
m of meer van de waterkant. Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van 
duikeenden liggen mogelijk net binnen de voor duikeenden vastgestelde  
verstoringsafstand van 150 - 350 m. Deze afstand is gebaseerd op 12 onderzoeken in 
bestaande windparken, samengevat in Hötker et al. (2006), bij (veel) kleinere 
windturbines dan nu voorzien voor windpark Jaap Rodenburg II. Voorzichtigheidshalve 
wordt daarom in voorliggende studie de bovengrens van voornoemde range gehanteerd. 
Bij twee varianten (de varianten waarbij vijf bestaande windturbines blijven staan, zie 
bijlage 1) staat één windturbine aan de noordoostzijde van het bos relatief dicht bij een 
veelgebruikte dagrustplaats voor duikeenden achter de 2e strekdam in de Pampushaven. 
Deze strekdam zorgt voor luwte en het afgesloten grond- en steendepot (dat zich vanaf 
de strekdam tot in oostelijke richting uitstrekt) zorgt voor rust. Juist dit gebied vormt bij 
(de meest voorkomende) westerwinden een favoriete dagrustplaats voor duikeenden. Op 
dit moment kan niet worden uitgesloten dat met name deze meest noordoostelijk 
geplande windturbine van variant 1 en 2 deze veelgebruikte dagrustplaats in de 
Pampushaven zal verstoren. Het merendeel van de dagrustplaatsen in de oostelijke helft 
van Pampushaven liggen echter buiten de verstoringsinvloed van de geplande 
windturbines (alle varianten), zodat voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar zijn 
binnen de Pampushaven. De conclusie van deze verkennende analyse is daarom dat 
verstoringseffecten van het geplande windpark op duikeenden voor de twee voornoemde 
varianten niet op voorhand zijn uit te sluiten (wel voor de andere drie varianten), maar dat 
deze niet resulteren in significant negatieve effecten op het behalen van de 
instandhoudingsdoelstellingen, ook omdat het op de totale populatie binnen het Natura 
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2000-gebied Markermeer & IJmeer om relatief beperkte aantallen (mogelijk) verstoorde 
vogels gaat. Significant effecten als gevolg van verstoring in de gebruiksfase van het 
geplande windpark op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van de niet-
broedvogelpopulaties in de voornoemde Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met 
zekerheid uit te sluiten. Dit geldt voor alle varianten. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
In vier van de vijf varianten van het windpark zijn 3-4 windturbines dicht bij het bosgebied  
‘Polderland Garden of Love and Fire’ gepland. Alleen in variant Parallellogram zijn geen 
windturbines dicht bij dit bosgebied gepland. Dit bosgebied vormt onderdeel van het 
Pampushout en tevens een gebied dat behoort tot het NNN (voormalige EHS) van de 
provincie Flevoland. Het betreft een bosgebied dat aangewezen is als beheertype ‘14.03 
Haagbeuken- en essenbos’. Arcadis (2009) noemt de volgende doelsoorten: grauwe 
vliegenvanger, kneu, koekoek, matkop, nachtegaal, oeverzwaluw, ransuil, spotvogel, 
wielewaal, zomertortel (allen broedvogels), purperreiger (niet-broedvogel), gewone en 
ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis. Boommarter, sleedoornpage 
en kleine ijsvogelvlinder zijn potentiele doelsoorten die het gebied nog niet hebben 
gekoloniseerd. 
 
In alle varianten worden de windturbines (en bijbehorende infrastructuur, zoals 
toegangswegen en kraanopstelplaatsen) buiten het NNN gerealiseerd. Er is dus in geen 
van de varianten sprake van ruimtebeslag. 
 
Gebruik van windturbines kan leiden tot verstoring van dieren in de directe omgeving, in 
het bijzonder vogels. In eerste instantie maken we onderscheid in visuele en auditieve 
verstoring. Op grond van een combinatie van beide reikt het verstorende effect van 
windturbines onder niet-broedvogels tot maximaal enkele honderden meters (afhankelijk 
van de soort). Onder broedvogels is in open landschappen een vergelijkbaar effect 
vastgesteld, al is de afstand tot waarop verstoring plaatsvindt over het algemeen kleiner 
(tot 100 m), en zijn in bossen de verstoringseffecten beperkt tot de directe omgeving (<50 
m) van de windturbine (Reichenbach et al. 2004, Garcia et al. 2015, Reichenbach et al. 
2015). 
In het bosgebied ‘Polderland Garden of Love and Fire’ broedden in 2012 van de 
hierboven genoemde doelsoorten, de kneu, matkop, spotvogel en wielewaal in het 
bosgebied, allen met 1 of 2 territoria (NDFF, maart 2017). Gezien het beperkte aantal 
territoria van deze soorten mag worden aangenomen dat de draagkracht van het bos per 
soort nog niet volledig wordt benut. In het bosgebied is in alle varianten de oppervlakte 
binnen de 50-100 m verstoringscontour rondom de windturbines nabij het bos zeer 
beperkt in vergelijking met het totale oppervlak van het gebied, waardoor voldoende 
alternatieven voor hiervoor genoemde broedvogels op iets ruimere afstand van de 
turbines binnen het bos beschikbaar zijn. Hierdoor zal het aantal aanwezige broedvogels 
niet veranderen. De varianten zijn hierin niet onderscheidend. Effecten van verstoring 
door geluid op soorten uit de groepen zoogdieren en dagvlinders zijn niet aan de orde.  
 
Gebruik van de windturbines kan tenslotte ook leiden tot aanvaringsslachtoffers onder 
vleermuizen (en mogelijk enkele broedvogelsoorten, zoals ransuil) afkomstig uit het 
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bosgebied die jagen langs de rand van het bos. Variant Parallollogram heeft geen 
windturbines op korte afstand van het bos, alleen in het open akkergebied, en scoort op 
dit aspect derhalve gunstiger dan de overige vier varianten. De overige varianten zijn 
onderling niet onderscheidend. Dit aspect wordt hieronder behandeld in het kader van de 
Wnb ‘soortenbescherming’. 
 
Op basis van hiervoor gepresenteerde informatie wordt in deze verkennende analyse 
geconcludeerd dat de varianten vergelijkbare en (zeer) kleine effecten (mogelijk 
aanvaringsslachtoffers van enkele doelsoorten) op het NNN kunnen hebben die de 
wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied niet significant zal aantasten.  
 
Wnb (soortenbescherming) 
 
Aanlegfase 
In de aanlegfase worden geen gebouwen gesloopt of bomen gekapt. Van directe 
aantasting van vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels met jaarrond 
beschermde nesten (o.a. roofvogels, kerkuil, ransuil, huismus, gierzwaluw) is als gevolg 
van de ingreep geen sprake. 
 
De bestaande literatuurbronnen geven vooralsnog geen inzicht over de mogelijke 
aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen en/of 
vogelsoorten in bomen in ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Tijdens twee 
veldbezoeken aan het bos op 19 april en 30 mei 2017 is aan de noordoostzijde van het 
bos een bewoond buizerdnest aangetroffen binnen de invloedssfeer van de meest 
noordoostelijke geplande windturbine ten oosten van het bos in variant 1 en 2. Een ander 
bewoond buizerdnest op iets grotere afstand lag buiten deze invloedssfeer. Tevens is een 
bewoond buizerdnest aangetroffen langs de westrand van het bos binnen de 
invloedssfeer van een geplande windturbine in varianten Cluster en Vierkant. Dieper in 
het bos heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar nesten, omdat deze sowieso ruim 
buiten de invloedssfeer van het windpark zouden liggen. Voor vleermuizen is op dit 
moment geen informatie beschikbaar over locaties van verblijfplaatsen in het bos. 
 
Door waar nodig te zorgen voor alternatieve verblijfplaatsen (met name relevant voor 
vleermuizen) zijn negatieve effecten te voorkomen en beperken. Hierdoor hoeft er geen 
sprake te zijn van verminderde nestgelegenheid en/of aantasting van het functionele 
leefgebied rondom de nestlocatie van vogels en rond het functionele leefgebied van 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook is het ruimtebeslag van een windturbine (inclusief 
verstorings-contour die voor de meeste vogelsoorten met een jaarrond beschermd 
nestplaats tijdens het broedseizoen beperkt is tot hooguit tientallen meters) ten opzichte 
van de actieradius van de desbetreffende vogelsoorten relatief gering. Effecten in de 
aanlegfase op vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten en verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn daarom verwaarloosbaar. Dit geldt voor alle varianten. 
 
In het plangebied van het windpark broeden verschillende soorten vogels. Bouwwerk-
zaamheden (en sloopwerkzaamheden) in het kader van de realisatie van het geplande 
windpark kunnen leiden tot beschadiging of vernieling van in gebruik zijnde nesten van 
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vogels die broeden in de akkergebieden buiten het bos. Hiermee kunnen verbods-
bepalingen genoemd in artikel 3.1 lid 2 van de Wnb overtreden worden. Tijdens de 
werkzaamheden en de voorbereiding daarvan dient verstoring of vernietiging van nesten 
van vogels voorkomen te worden. Dit geldt voor alle varianten en die zijn hierin niet 
onderscheidend. Overtreding van verbodsbepalingen kan voorkomen worden door buiten 
het broedseizoen te werken en door preventief buiten het broedseizoen ruigte vroegtijdig 
te maaien. Wanneer toch in het broedseizoen gewerkt moet worden is dit mogelijk indien 
door een ecologisch ter zake kundige is vastgesteld dat met deze werkzaamheden geen 
in gebruik zijnde nesten van vogels worden vernield of ernstig verstoord. Voor het 
broedseizoen kan geen standaardperiode worden aangegeven. Het broedseizoen 
verschilt immers per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode 
maart tot half augustus. 
 
Voor vogels is het gedurende de werkzaamheden vanwege de fasering van de 
aanlegwerkzaamheden (inclusief de sloop van de bestaande windturbines) mogelijk om 
elders in (de directe omgeving van) het plangebied een alternatieve foerageer- of rustplek 
te benutten als ze tijdens een bepaalde fase op een bepaalde plek verstoord worden. Er 
is daarom geen sprake van wezenlijke verstoring: vogels zullen (de directe omgeving 
van) het plangebied niet verlaten zodat in dit geval ook geen verslechtering van de 
kwaliteit van het leefgebied optreedt. 
 
Negatieve effecten in de aanlegfase van de windturbines op andere beschermde soorten 
(in het plangebied mogelijk rugstreeppad), bijvoorbeeld als gevolg van grondwerk-
zaamheden, zijn in het algemeen goed te mitigeren. Bovendien kan hier tijdens de 
werkzaamheden in de aanlegfase middels een ecologisch werkprotocol waar nodig, 
rekening mee worden gehouden. Het is daarom niet aannemelijk dat dit aspect in de 
besluitvorming een knelpunt vormt.  
 
Gebruiksfase 
In de gebruiksfase kunnen vogels en vleermuizen in aanvaring komen met de geplande 
turbines. Op basis van de locatie en het aantal en de omvang van de windturbines en 
o.a. het slachtofferonderzoek onder vogels uit 2004 (Akershoek et al. 2005, Krijgsveld et 
al. 2009) en onder vleermuizen uit 2012 (Limpens et al. 2013) schatten wij in dat op 
jaarbasis in totaal (bij 10 turbines) maximaal zo’n 200 vogelslachtoffers en (enkele) 
tientallen vleermuizenslachtoffers zullen vallen. De geplande windturbines nabij de 
bosrand (in vier van de vijf varianten) vormen het grootste risico voor vleermuizen, zodat 
variant Parallellogram (geen turbines nabij bos) voor dit aspect gunstiger scoort.   
 
Van belang is hierbij op te merken dat in de huidige situatie bij de tien te vervangen 
windturbines in windpark Jaap Rodenburg een vergelijkbaar (waarschijnlijk iets lager 
vanwege kleiner windturbines) aantal vogel- en vleermuisslachtoffers zal vallen als in de 
toekomstige situatie. Voor vleermuizen blijft dit in ordegrootte vergelijkbaar voor de vier 
varianten met windturbines nabij het bos (meeste slachtoffers vallen bij de 3-4 nieuwe 
windturbines naast het bos). De varianten zijn weinig onderscheidend voor dit aspect. 
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Vogelslachtoffers 
Er is met zekerheid sprake van voorzienbare additionele sterfte onder vogels als gevolg 
van het geplande windpark (alle varianten). In ordegrootte gaat het om 150-200 
slachtoffers (zie hiervoor). Benadrukt dient te worden dat dit het totaal aantal slachtoffers 
is van alle soorten die in het gebied aanwezig zijn of dit passeren tijdens slaap/foerageer- 
of seizoenstrek en die slachtoffer kunnen worden van een aanvaring met een 
windturbine. Het gaat hierbij om een groot aantal soorten. Er trekken jaarlijks minimaal 
vele tientallen soorten over het plangebied. Voor algemene soorten, die in zeer grote 
aantallen het plangebied passeren, zoals lijsters, worden op jaarbasis per soort in totaal 
mogelijk enkele tientallen vogels slachtoffer van een aanvaring in het geplande windpark. 
De populaties van deze soorten bestaan uit vele tienduizenden tot honderdduizenden 
individuen, waardoor de gunstige staat van instandhouding niet snel in het geding zal 
zijn. Voor schaarse soorten, die in kleine aantallen het plangebied tijdens de seizoenstrek 
passeren, zoals roerdomp, kwartel en ransuil, zal jaarlijks <1 individu slachtoffer worden 
van een aanvaring met een windturbine in het windpark. Voor dergelijke soorten betreft 
het incidentele sterfte. De varianten zijn hierin niet onderscheidend. 
 
Omdat het voor vogels om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van 
verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 van de Wnb nodig of dienen maatregelen 
te worden genomen om dit te voorkomen. Ter onderbouwing van een ontheffings-
aanvraag dient een lijst met soorten opgesteld te worden, waarvoor meer dan incidentele 
sterfte wordt voorzien. Tevens dient een inschatting gemaakt te worden van de 
ordegrootte van de sterfte per soort. Om de ontheffing te kunnen verkrijgen dient 
daarnaast te worden aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding van de 
betrokken vogelsoorten niet in het geding komt. Aangezien er geen grote aantallen 
slachtoffers van schaarse soorten voorzien worden, zal de gunstige staat van 
instandhouding van de betrokken soorten niet in het geding komen. 
 
Vleermuisslachtoffers 
De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen is op basis van 
bestaand onderzoek (Jonkvorst 2016, Limpens et al. 2013) bepaald als ‘vrij hoog’. Het 
plangebied omvat voor een groot deel een overgangsgebied van open water, open of 
begroeide oevers, watergangen, bos en open agrarisch gebied. Dergelijk gebied vormt 
een aantrekkelijk foerageergebied voor vleermuizen, vooral langs de randen van het 
bosgebied. Jonkvorst (2016) heeft vastgesteld dat in het plangebied de gewone 
dwergvleermuis talrijk is, de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis komen vrij 
algemeen voor en de soorten laatvlieger, meervleermuis en tweekleurige vleermuis zijn 
schaars of komen incidenteel in het plangebied voor. In het onderzoek door Limpens et 
al. (2013) is daarnaast ook de watervleermuis in het plangebied vastgesteld. Op de 
meervleermuis en watervleermuis na zijn dit allemaal soorten die op rotorhoogte kunnen 
vliegen en waarvan uit talloze onderzoeken in Noordwest Europa bekend is dat ze 
aanvaringsslachtoffer kunnen worden van windturbines. Door Jonkvorst (2016) is 
geconcludeerd dat windturbines dicht bij het bos ‘Polderland Garden of Love and Fire’ 
een verhoogd risico op aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen hebben.  
 



   Verkennende ecologische analyse windpark Jaap Rodenburg II 12 

Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbods-
bepalingen genoemd in Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb nodig. Ten behoeve van de 
ontheffingsaanvraag dient nader te worden onderbouwd voor welke vleermuissoorten een 
ontheffing aangevraagd dient te worden en of het aantal aanvaringsslachtoffers per soort 
de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soorten in het geding kan 
brengen. Anders dan voor vogels dient hierbij aan de lokale populatie te worden getoetst. 
Aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen bij windturbines zijn relatief eenvoudig te 
mitigeren middels een automatische stilstandsvoorziening, zodat effecten, indien nodig 
tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. De varianten zijn daarna ook 
voor dit aspect niet onderscheidend. 
 
 
5. Synthese 
 
In voorliggende notitie is een verkennende ecologische analyse uitgevoerd voor 9-11 
windturbines van het windpark Jaap Rodenburg II volgens vijf varianten (zie bijlage 1). De 
geplande windturbines hebben in twee varianten met een windturbine aan de 
noordoostzijde van het bos ‘Polderland Garden of Love and Fire’ mogelijk een (gering) 
negatief effect op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebied Markermeer & IJmeer. Dit betreft verstoring van rustgebieden van duikeenden, 
waarvoor mogelijk een Wnb vergunning nodig is. Voor alle varianten geldt daarnaast dat 
exemplaren van (niet)-broedvogelsoorten, waarvoor nabijgelegen Natura 2000-gebieden 
zijn aangewezen, kunnen omkomen in het windpark. Op jaarbasis betreft het voor alle 
soorten incidentele sterfte (<1 individu per soort per jaar in het gehele windpark). 
Significant negatieve effecten op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. De 
varianten zijn voor dit aspect niet onderscheidend. 
 
Voor vier varianten met windturbines dicht bij het bos ‘Polderland Garden of Love and 
Fire’ geldt dat mogelijk sprake zal zijn van (zeer) kleine effecten op het NNN (mogelijk 
aanvaringsslachtoffers van enkele doelsoorten) die de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het NNN in het plangebied niet significant zal aantasten. De varianten zijn voor dit 
aspect niet onderscheidend. 
 
In het kader van de Wnb soortenbescherming kunnen de windturbines in de gebruiksfase 
leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen (voorzienbare sterfte). 
Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbods-
bepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 en Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb nodig. De 
varianten zijn ook voor dit aspect niet onderscheidend. 
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Bijlage 1: Varianten windpark Jaap Rodenburg II 
 

 

 
Twee van de vijf varianten voor windpark Jaap Rodenburg II. Rode windturbines (n= 9) zijn nieuw, 
blauwe windturbines (n= 5) onderdeel van bestaande windpark die blijven staan, zwarte 
windturbines (n= 5) onderdeel  van bestaande windpark die verdwijnen. Zie ook volgende pagina. 
 



   Verkennende ecologische analyse windpark Jaap Rodenburg II 16 

 

 

 
 
Drie van de vijf varianten voor windpark Jaap Rodenburg II. 
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Almeerse Wind en Nuon Wind Development B.V. zijn voornemens om binnen het
geplande Windpark Jaap Rodenburg II de turbines 7 t/m 10, die evenwijdig aan de
Brikweg staan en/of het bosgebied Polderland Garden of Love and Fire, circa 50 meter
te verschuiven in (zuid)westelijke richting en dus verder weg van het voornoemde
bosgebied. U heeft ons verzocht te beschouwen of deze verplaatsing consequenties
heeft voor de effectbeoordeling in de natuurtoetsen die in het kader van de Wet
natuurbescherming zijn opgesteld (Radstake & Prinsen 2018a en 2018b).

Na bestudering van het ons toegestuurde kaartmateriaal met visualisatie van de
verplaatsing en de ecologische effectbepaling en -beoordeling over dit deel van het
plangebied in de natuurtoetsen, concluderen wij dat de (beperkte) verplaatsing niet
leidt tot een aanpassing van de conclusies in de natuurtoetsen:
- De vier genoemde windturbines zijn in de effectbeoordeling behorende bij de Wnb
ontheffingsaanvraag (Radstake & Prinsen 2018a) beoordeeld als locaties met een
middelmatig aantal aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen. Dit omdat zij binnen
200 m van actueel foerageergebied in het bos staan. Door het opschuiven met circa
50 m in (zuid)westelijke richting komen de turbines weliswaar op grotere afstand van
het bos te staan, maar nog steeds op minder dan 200 m van de bosrand. De
effectbeoordeling wijzigt voorzichtheidshalve daarom niet, maar het is aannemelijk dat
de geschatte maximimaal 5 vleermuisslachtoffers per windturbine op jaarbasis (alle
soorten tezamen) in werkelijkheid lager zullen uitpakken vanwege een afstand van
meer dan 100 m tot de bosrand en planlocaties midden in een intensief beheerd open
agrarisch gebied;
- De overige conclusies in de natuurtoets ten aanzien van beschermde soorten
(Radstake & Prinsen 2018a) wijzigen niet. Kortheidshalve verwijzen wij naar
voornoemde rapportage voor deze conclusies;
- De conclusies in de natuurtoets ten aanzien van beschermde gebieden (o.a. Natura
2000-gebieden) in Radstake & Prinsen (2018b) wijzigen niet omdat de beperkte
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verplaatsing van vier turbines niet leidt tot ander effecten dan beschreven in
voornoemde natuurtoets. Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) kunnen,
met inbegrip van cumulatieve effecten, met zekerheid worden uitgesloten.

Met vriendelijke groet,
Bureau Waardenburg bv

H.A.M. Prinsen
teamleider

Geciteerde rapporten:
Radstake Y.N. & H.A.M. Prinsen, 2018a. Effecten op beschermde soorten Windpark Jaap
Rodenburg II, Almere. Toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming. Bureau
Waardenburg Rapportnr. 17-208. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Radstake, Y.N. & H.A.M. Prinsen, 2018b. Oriëntatiefase Windpark Jaap Rodenburg II. Toetsing
in het kader van de Wet natuurbescherming. Rapportnr. 18-013. Bureau Waardenburg,
Culemborg.

pagina 2 van 2



 
 

 

  

 



 
 

 

1: Referentie 



 

 

  

1: 3 lijnen met 11 molens 

 



 

 

1: cluster met dubbeldraai 



 

 

1: cluster zonder dubbeldraai 



 

 

  

1: dubbele lijn met dubbeldraai 



 
 

 

1: dubbele lijn zonder dubbeldraai 



 

 

  

1: 3 lijnen met 10 molens 

 



 

  

1: 3 lijnen met 9 molens 



 
 

 

 

 

2: referentie 



 

 

2: 3 lijnen met 11 molens 



 

 

  

2: cluster met dubbeldraai 



 

 

  

2: cluster zonder dubbeldraai 



 

 

  

2: dubbele lijn met dubbeldraai 



 

  

2: dubbele lijn zonder dubbeldraai 



 

 

2: 3 lijnen met 10 molens 



 

 

  

2: 3 lijnen met 9 molens 



 

 

3: referentie 

2: dubbele lijn excl. dubbeldraai 



 

 

  

3: 3 lijnen met 11 molens 



 

 

  

3: cluster met dubbeldraai 



 

 

  

3: cluster zonder dubbeldraai 



 

 
 

  

3: Dubbele lijn met dubbeldraai 



 

 

  

3: Dubbele lijn zonder dubbeldraai 



 

 

  

3: 3 lijnen met 10 molens 



 

  

3: 3 lijnen met 9 molens 



 
 

 

3: dubbele lijn excl. dubbeldraai 

4: referentie 



 

 

  

4: 3 lijnen met 11 molens 



 

 

  

4: cluster met dubbeldraai 



 

 

  

4: cluster zonder dubbeldraai 



 

 

4: Dubbele lijn met dubbeldraai 



 

  

4: Dubbele lijn zonder dubbeldraai 



 

 

  

4: 3 lijnen met 10 molens 



 

  

4: 3 lijnen met 9 molens 



 
 

 

  

5: referentie 



 

 

5: 3 lijnen met 11 molens 



 

 

  

5: cluster met dubbeldraai 



 

 

  

5: cluster zonder dubbeldraai 



 

 
 

  

5: dubbele lijn met dubbeldraai 



 

 

5: dubbele lijn zonder dubbeldraai 



 

 

  

5: 3 lijnen met 10 molens 



 

  

5: 3 lijnen met 9 molens 



 
 

 

  

6: referentie 



 

 

  

6: 3 lijnen met 11 molens 



 

 

  

6: cluster met dubbeldraai 



 

 

  

6: cluster zonder dubbeldraai 



 

 

  

6: Dubbele lijn met dubbeldraai 



 

 

  

6: Dubbele lijn zonder dubbeldraai 



 

 

  

6: 3 lijnen met 10 molens 



 

 

  

6: 3 lijnen met 9 molens 



 
 

  

7: referentie 



 

 

  

7: 3 lijnen met 11 molens 



 

 

  

7: cluster met dubbeldraai 



 

 

  

7: cluster zonder dubbeldraai 



 

 

  

7: Dubbele lijn met dubbeldraai 



 

 

  

7: Dubbele lijn zonder dubbeldraai 



 

 

  

7: 3 lijnen met 10 molens 



 

 

7: 3 lijnen met 9 molens 



 

 

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK, 
VERKENNENDE FASE 

WINDPARK JAAP RODENBURG II, BRIKPAD 
(ONG.) TE ALMERE 

GEMEENTE ALMERE 

--EERSTE CONCEPT-- 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Econsultancy Archeologisch Rapport 

 
 

                                                      
1
 Versie 1 betreft een rapport waarvan geen beoordeling van het bevoegd gezag is ontvangen, bij versie 2 is het rapport wel 

beoordeelt door het bevoegd gezag. 

Rapportage inventariserend veldonderzoek,  
verkennende fase Windpark Jaap Rodenburg II, 
Brikpad (ong.) te Almere, gemeente Almere 

 

  

Opdrachtgever Bosch & Van Rijn 

 Groenmarktstraat 37 

 3521 AV  Utrecht  Rotterdam 

  

Rapportnummer 5453.001 

Versienummer1 1 

Datum 12 januari 2018 

  

Vestiging Zuid-Holland 
Max Euwelaan 21-29  
3062 MA  Rotterdam 
010 - 7640828 
rotterdam@econsultancy.nl 

Opsteller drs. A.J. Wullink 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole NIET GEAUTORISEERD 

Paraaf  

© Econsultancy bv, Rotterdam 
Foto’s en tekeningen: Econsultancy bv, tenzij anders vermeld  
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers. Econsul-
tancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de advie-
zen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 
 
ISSN: 2210-8777 (Analoog rapport)  
ISSN: 2210-8785 (Digitaal rapport E-depot) 

mailto:rotterdam@econsultancy.nl


 
 
 
 
 
 

Econsultancy Archeologisch Rapport 

 

 
 

Administratieve gegevens plangebied 

Projectcode 5453.001 

Toponiem  Windpark Jaap Rodenburg II, Brikpad (ong.) 

Opdrachtgever Bosch & Van Rijn 

Gemeente Almere 

Plaats Almere 

Provincie Flevoland 

Kadastrale gegevens F703, F1108 – F1113 

Oppervlakte circa 176 ha 

Kaartblad 25F, 25H (1:25.000) 

Coördinaten centrum plangebied X: 137.800 / Y: 487.600 

Bevoegd gezag  Gemeente Almere 
Drs. W.J.H. Hogestijn 
Postbus 200 
1300 AE Almere 

E: wjhhogestijn@almere.nl 
T: 06-52783660 

ARCHIS3-onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.) 4577573100 

Archeoregio NOaA Flevolands kleigebied 

Beheer en plaats documentatie Econsultancy, Rotterdam/ Provinciaal Archeologisch Depot Flevoland 

Uitvoerders Econsultancy, drs. A.J. Wullink, senior prospector 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy beschikt over een eigen opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). De opgravingsvergunning geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die 
de RCE stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en 
onderzoeksprotocollen. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven 
(NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg 
voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie 
(VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.  
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booron-
derzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis 
van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van 
archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en 
volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsul-
tancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
 



 

Rapport 5453.001 versie 1   

SAMENVATTING 
 
 



 

Rapport 5453.001 versie 1   

 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

1.1 Beschrijving huidige situatie ............................................................................................. 1 
1.2 Ontwikkelingen in het plangebied ..................................................................................... 1 
1.3 De ontwikkelingen in relatie tot het archeologiebeleid van de gemeente Almere ............ 2 
1.4 Eerder uitgevoerd onderzoek en archeologische verwachting ........................................ 3 

2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN ......................................................................... 5 

3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK, VERKENNENDE FASE ........................................ 6 

3.1 Methoden .......................................................................................................................... 6 
3.2 Resultaten ......................................................................................................................... 7 
3.3 Beantwoording onderzoeksvragen verkennende fase ..................................................... 8 

4 CONCLUSIE EN ADVIES ........................................................................................................... 9 

4.1 Conclusie .......................................................................................................................... 9 
4.2 Advies ............................................................................................................................... 9 

LITERATUUR ...................................................................................................................................... 10 

 
 
 
  



 

Rapport 5453.001 versie 1   

 
LIJST VAN AFBEELDINGEN  
 
Figuur 1. Ligging van het plangebied binnen Nederland 
Figuur 2. Het plangebied op de kadastrale kaart 
Figuur 3. Het plangebied op een luchtfoto 
Figuur 4. Het plangebied op het AHN 
Figuur 5. Ontwikkelingen in het plangebied 
Figuur 6. Uitsnede uit de Archeologische Beleidskaart Almere 
Figuur 7. Top van de pleistocene ondergrond 
Figuur 8. Oude Getijde-afzettingen in het Laat-Atlanticum 
Figuur 9. Paleogeografische ontwikkeling in het plangebied 
Figuur 10. Hollandveen in het plangebied 
Figuur 11. Archeologische waarden in het plangebied 
Figuur 12. Boorpuntenkaart verkennende fase 
Figuur 13. Voorlopige resultaten verkennend booronderzoek 
 
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
Bijlage 2 Boorstaten 



 

Rapport 5453.001 versie 1  Pagina 1 van 10 

1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Bosch & Van Rijn een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
het plangebied windpark Jaap Rodenburg II, gelegen aan het Brikpad (ong.) te Almere in de gemeen-
te Almere.  
 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om het in het plangebied gelegen windpark Jaap Rodenburg 
uit te vernieuwen en uit te breiden. Bij de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning 
is gebleken dat voor het plangebied een archeologische onderzoeksplicht geldt. Deze onderzoeks-
plicht vloeit voort uit het Verdrag van Malta uit 1992 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo, 2010). Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische 
waarden aanwezig zijn binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kun-
nen worden aangetast. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennen-
de fase) door middel van aqualockboringen (hoofdstuk 3). Op basis van de resultaten van het onder-
zoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofdstuk 4). Dit advies dient te 
worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente Almere, waarna een besluit zal worden ge-
nomen of het plangebied kan worden vrijgegeven of dat vervolgstappen uitgevoerd dienen te worden. 
 
Het eerste deel van het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in december 2017. Het tweede 
deel wordt, omdat het terrein ten tijde van dit schrijven te nat was voor betreding, uitgevoerd in januari 
2018. Deze rapportage heeft vooralsnog alleen betrekking op het   
 
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. A.J. Wullink (senior prospector). De mechanische boringen zijn 
verricht door Sialtech uit Houten. Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-
archeoloog). 
 
1.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Het plangebied Jaap Rodenburg II ligt in het noordwesten van de gemeente Almere, in het gebied 
Almere-Pampus (zie figuur 1) en beslaat de percelen F703 en F1108 t/m F1113 (zie figuur 2). Het 
plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de Oostvaardersdijk, aan de zuidzijde 
door het Lawsonpad en het Brikpad en aan de oostzijde door de Brikweg, het terrein van Garden of 
Love and Fire en de Pampushavenweg. Het plangebied is grotendeels in gebruik als akkerland. In het 
westelijke deel van het plangebied ligt het Windpark Jaap Rodenburg (I). Dit windpark bestaat uit 10 
turbines in drie raaien. De turbines zijn met elkaar verbonden door middel van onderhoudswegen. 
Door het gebied lopen meerdere sloten (zie figuur 3). De totale oppervlakte van het plangebied is 176 
ha. Het maaiveld in het plangebied ligt tussen circa -4 en -3,1 m NAP (figuur 4). 
 
1.2 Ontwikkelingen in het plangebied 
 
De initiatiefnemer, energiebedrijf Nuon, heeft het voornemen om het bestaande windpark Jaap Ro-
denburg (I) uit te breiden en op te waarderen. Dit nieuwe windpark (Jaap Rodenburg II), zal uit even-
veel turbines bestaan, namelijk tien turbines verdeeld over drie raaien, maar de afstand tussen de 
raaien wordt drastisch vergroot, waardoor het windpark bijna in oppervlakte verdubbeld.  
In het kader van de ontwikkeling van windpark Jaap Rodenburg worden de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd (figuur 5).  
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Plaatsen windturbines 
In het plangebied worden tien nieuwe windturbines in drie raaien geplaatst. De westelijke raai, met 
drie turbines (1 t/m 3), komt circa 100 m ten oosten van de huidige westelijke raai te liggen. De twee-
de raai, eveneens met drie turbines (4 t/m 6), komt net ten westen van het onderhoudspad van de 
huidige oostelijke raai te liggen. De derde raai, met vier turbines (7 t/m 10)komt iets ten westen van 
het de Brikweg te liggen.  
 
De turbines worden gefundeerd op een betonnen voet op palen. De betonnen voet krijgt een diameter 
van 18 m. Het oppervlak van deze betonnen voeten wordt circa 250 m2 per voet. 
 
Aanleg opstelplaatsen 
Naast elke turbinelocatie komt een permanente opstelplaats te liggen. Deze opstelplaatsen bestaan 
uit een beton- of asfaltverharding die op een fundatielaag komt te liggen. De fundatielaag komt niet 
dieper dan 150 cm –mv te liggen. De opstelplaatsen worden gebruikt bij de aanleg van de turbines en 
later voor onderhoud. De oppervlakte per opstelplaats is circa 1800 m2.  
 
Aanleg nieuwe onderhoudswegen 
De opstelplaatsten worden met de openbare weg verbonden door onderhouds- of parkwegen. Deze 
onderhoudswegen maken voor een deel gebruik van de bestaande onderhoudswegen. In totaal wordt 
circa 1350 m aan nieuwe parkweg aangelegd. De wegen bestaan uit een beton of asfaltverharding 
die op een fundatielaag worden aangelegd. De fundatielaag wordt niet dieper dan 150 cm –mv aan-
gelegd.  
 
Aanleg substations 
Op twee punten wordt een substation aangelegd, namelijk aan de zuidkant van de middelste raai, bij 
het Lawsonpad. De maximale verstoringsdiepte ter plaatse van de substations is 15 m. De verstoring 
bestaat uit het aanbrengen van heipalen onder enkele constructies.  
 
Aanleg parkbekabeling 
In totaal wordt er zo’n 5 km aan nieuwe parkbekabeling aangelegd. De kabelsleuf wordt tot maximaal 

120 cm –mv ontgraven.  
 
Aanleg waterberging/nieuwe watergangen  
In totaal wordt er zo’n 1650 m aan nieuwe watergang aangelegd. De watergangen krijgen een diepte 

van 1 m en worden 3 m breed aan het maaiveld en 1 m breed aan de basis. De watergangen dienen 
met name voor de berging van overtollig water tijdens piekbelastingen. 
 
1.3 De ontwikkelingen in relatie tot het archeologiebeleid van de gemeente Almere 
 
Het plangebied ligt volgens de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA) in een gebied waarvoor, 
volgens de in 2016 vastgestelde Archeologieverordening, een archeologische onderzoeksplicht geldt. 
Een groot deel van het plangebied ligt in een zone ’archeologie waarde 1’ en een kleiner deel in een 

zone ‘archeologie waarde 4’ (zie figuur 6). Voor het gebied met ‘waarde archeologie 1’ geldt dat in-
grepen kleiner dan 500 m2 en minder diep dan 1,5 m zijn vrijgesteld van de vergunning- en onder-
zoeksplicht. Voor het gebied met ‘waarde archeologie 4’ geldt dat ingrepen kleiner dan 100 m2 en 
minder diep dan 0,5 m zijn vrijgesteld van de vergunning- en onderzoeksplicht. 
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Bij het plaatsen van de windturbines worden zowel in de zone met ‘archeologie waarde 

1’ als ‘archeologie waarde 4’ de vrijstellingscriteria voor archeologische onderzoek over-

schreden. Bij de aanleg van de substations worden de vrijstellingscriteria ook overschre-

den.  

 

Bij het graven van sloten en de bekabelingssleuven en de aanleg van de opstelplaatsen 

en de parkwegen worden de vrijstellingsgrenzen alleen in de zones met ‘waarde archeo-

logie 4’ overschreden. 

 
1.4 Eerder uitgevoerd onderzoek en archeologische verwachting 
 
Voor de gemeente Almere is in 2016 een standaard archeologisch bureauonderzoek opgesteld, waar-
in de landschappelijke opbouw en bekende archeologische waarden worden beschreven en waarin 
een archeologisch verwachtingsmodel voor de gemeente wordt opgesteld.2 Op basis van dit bureau-
onderzoek is, voorafgaand aan het inventariserend veldonderzoek, een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld dat verder inzoomt op de omgeving van het plangebied.3 Voor dit PvE is gebruik gemaakt 
van het standaard PvE-format van de gemeente Almere. 
 
De archeologische verwachting voor het plangebied, zoals gedestilleerd uit het standaard archeolo-
gisch bureauonderzoek en verder uitgewerkt in het PvE, wordt hieronder weergegeven.  
 
Landschappelijke opbouw 
Binnen het plangebied worden in de ondergrond fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van 
Boxtel verwacht. Deze afzettingen zijn tijdens de koudste fase van de laatste ijstijd, het Laat-
Pleniglaciaal (29.000 – 13.000 jaar geleden) afgezet en bestaan uit zanden die onder periglaciale 
condities zijn afgezet door wind en sneeuwsmeltwater. De zanden zijn over het algemeen slecht ge-
sorteerd en kunnen grindsnoertjes en leemlagen bevatten. Deze Fluvioperiglaciale afzettingen wor-
den ook wel Oud Dekzand genoemd. Tijdens de koude fases van het Laat-Glaciaal (13.000 – 10.150 
jaar geleden), het Oude Dryas-stadiaal (12.000 -11.800 jaar geleden) en het Jonge Dryas-stadiaal 
(11.000 – 10.150 jaar geleden) zijn de periglaciale afzettingen lokaal verstoven en ontstonden dek-
zandruggen. Deze eolisch afgezette dekzanden zijn beter gesorteerd dan de fluvioperiglaciale afzet-
tingen en bevatten geen grind en leemlaagjes. Deze dekzanden vormen het Laagpakket van Wierden 
binnen de Formatie van Boxtel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Jong Dekzand I (uit de Oude 
Dryas) en Jong Dekzand II (uit de Jonge Dryas). Tijdens de warmere Bølling- en Allerød-
interstadialen (respectievelijk 13.000 – 12.000 jaar geleden en (11.800 – 11.000 jaar geleden) kan in 
de top van het Oude Dekzand en in de top van het Jonge Dekzand I een bodem zijn gevormd. In de-
ze periodes is het landschap in principe geschikt geweest voor bewoning en in deze niveaus zijn dan 
ook archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum B te verwachten. De top van de pleistocene af-
zettingen ligt binnen het plangebied tussen -12 en -8 m NAP, dus tussen 4 en 9 m –mv (uitgaande 
van een maaiveldoppervlak dat tussen -4 en -3 m NAP ligt). Volgens een reconstructie van het pleis-
tocene maaiveld loopt dwars door het plangebied een dekzandrug (zie figuur 7).   
 
Tijdens het eerste deel van de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.150 jaar geleden) 
vindt opnieuw bodemvorming plaats. In eerste instantie ontstaan bruine bosbodems, maar later, on-
der invloed van een mineralogische verarming van het dekzand en een toename van de neerslag kan 
podzolisatie optreden en ontstaan veldpodzolbodems.  
 

                                                      
2
 Kerkhoven e.a. 2016 

3
 Wullink, 2017 
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Door een stijging van de grondwaterspiegel vanaf het Atlanticum (vanaf 7.000 v. Chr.) kan in de lage 
delen van het landschap veenvorming plaatsvinden. Dit veen vormt de Basisveen Laag binnen de 
Formatie van Nieuwkoop. Naarmate de grondwaterspiegel verder stijgt, raken ook de hogere delen 
van het landschap door veen overdekt. Door de vernatting treedt ook erosie van het dekzand op. 
 
In het Midden- en Laat-Atlanticum (tussen 6500 en 4200 v. Chr.) worden in het onderzoeksgebied 
getijdeafzettingen van het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk) afgezet. Volgens een 
reconstructie van het landschap in het Laat-Atlanticum (figuur 8) liggen er in het plangebied twee ge-
tijdegeulen, daarbuiten worden onderwaterkleien en rietgorzen aangetroffen. Deze mariene afzettin-
gen worden ook wel Oude Getijde-afzettingen genoemd. De top van de Oude Getijde-afzettingen ligt 
tussen 3 tot 4 m –mv.  
 
Na 4200 v. Chr. neemt de mariene invloed af en kan er weer veen worden gevormd. Dit veen vormt 
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. Tussen 3000 en 2400 v. Chr. wordt 
de veenvorming in het gebied onderbroken door een nieuwe fase van mariene activiteit, waarbij de 
afzettingen van het Hauwert-complex (Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk) worden 
afgezet. Deze afzettingen van het Hauwert-complex worden rondom het plangebied aangetroffen, 
maar niet in het plangebied zelf. Hier gaat de veenvorming door tot in de Bronstijd/IJzertijd. In de loop 
van de Bronstijd/IJzertijd ontstaan in het veengebied zoetwatermeren, waarin verslagen veen (detri-
tus-gyttja’s) wordt afgezet. Deze meren worden steeds groter en zo ontstaat het meer dat in de Ro-
meinse tijd het Flevomeer wordt genoemd. Rond 500 v. Chr. ligt ook het plangebied in het Flevomeer. 
De detritus-gyttja’s die in de zoetwatermeren worden afgezet, vormen de Flevomeer Laag binnen de 
Formatie van Nieuwkoop (zie figuur 9F).  
 
In de Romeinse tijd komen de meren in verbinding te staan met de Waddenzee. Dit meer wordt in de 
Vroege Middeleeuwen het Almere genoemd. In dit meer worden er humeuze kleien afgezet die de 
Almere Laag (Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk) vormen.  
 
In de loop van de Middeleeuwen wordt er steeds meer veen geërodeerd en uiteindelijk ontstaat de 
Zuiderzee. Ook in het zuidelijke deel van het plangebied is het Hollandveen verdwenen. Hier worden 
dus de Flevomeer- en Almere- afzettingen direct op de Oude Getijde-afzettingen verwacht (zie figuur 
10). In de Zuiderzee worden schelprijke zanden en zandige kleien afgezet die de Zuiderzee Laag 
(Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk) vormen. De kleien die na de aanleg van de 
Afsluitdijk in 1932 zijn afgezet, vormen de IJsselmeer Laag (Laagpakket van Walcheren, Formatie 
van Naaldwijk).  
 
Bekende archeologische waarden 
In Almere kunnen steentijdvindplaatsen worden aangetroffen vanaf het Laat-paleolithicum tot aan het 
Neolithicum (12.000-4.000 v. Chr.). Voor wat betreft complextypen kan op het dekzand sprake zijn 
van bijvoorbeeld nederzettingen (basis-, aggregatie- en jachtkampen) en begravingen. Uit recent on-
derzoek in Almere is gebleken dat menselijke activiteiten in de steentijd zich uitstrekte over het hele 
pleistocene dekzandlandschap en zich niet beperkten tot bijvoorbeeld de hoogste delen daarvan. 
 
Binnen het plangebied zijn twee bekende vindplaatsen aanwezig (zie figuur 4). De exacte locatie van 
de vindplaatsen binnen de kavels is niet bekend. 

 Vindplaats 3050795100 betreft een scheepswrak uit de Voege of Midden Nieuwe tijd. 
 Vindplaats 3194262100 betreft een scheepswrak uit de Nieuwe tijd.  
 In het plangebied, ter plaatse van de beoogde locatie van het zuidelijke substation, ligt ook 

het wrak van een Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Dit wrak is ten dele 
geborgen. Momenteel ligt er bij of naast deze locatie een grond- of slibdepot.  
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In het gebied direct ten zuiden van het plangebied zijn ook meerdere scheepswrakken bekend uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Nog verder naar het zuiden, in de wijk Almere-Poort, zijn vindplaatsen 
uit het Paleolithicum en het Mesolithicum bekend. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van de landschappelijke opbouw worden een viertal mogelijke archeologische niveaus on-
derscheiden.  
 
Het onderste potentiële archeologische niveau betreft eventuele bodems uit de Bølling- en Allerød-
interstadialen in de top van het Oude Dekzand en het Jong Dekzand I. In deze niveaus, wanneer 
aanwezig, kunnen archeologische resten van jagers-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum B wor-
den verwacht.  
 
Het tweede potentiële archeologische niveau betreft de top van het dekzand. Hier worden, wanneer 
deze top niet is geërodeerd en nog een podzolbodem aanwezig is, archeologische resten van jagers-
verzamelaars uit het Mesolithicum worden verwacht. 
 
Vindplaatsen van jagers-verzamelaars kenmerken zich door sporen en structuren in de vorm van 
haardkuilen en oppervlaktehaarden, maar ook afvalkuilen en grafkuilen. Anorganische artefacten 
worden voornamelijk verwacht in de vorm van bewerkt vuur- en natuursteen, maar ook van oker en 
hematiet. Botanische resten en archeozoölogische resten worden verwacht in de vorm van houtskool, 
verbrand bot, verkoolde zaden, vruchten en hazelnootdoppen. 
 
Het derde potentiële archeologische niveau betreft de Oude Getijde-afzettingen. Wanneer binnen het 
plangebied getijdegeulen voorkomen met daarlangs gerijpte oeverwallen, dan kunnen archeologische 
resten worden verwacht van landbouwers uit het Neolithicum. In de oeverwallen kunnen sporen en 
structuren worden verwacht in de vorm van haardkuilen, oppervlaktehaarden, afvalkuilen, grafkuilen 
en paalkuilen. In de getijdegeul kunnen ook afvallagen voorkomen. Naast de voor mesolithische vind-
plaatsen kenmerkende artefacten, kunnen kenmerken neolithische vindplaatsen zich ook door het 
voorkomen van aardewerk. Verder kunnen in de getijdeafzettingen ook onverkoolde organische res-
ten (bot, planten, zaden, vruchten etc.) voorkomen. 
 
Het bovenste archeologische niveau ten slotte, wordt gevormd door de Flevomeer-, Almere- en Zui-
derzee-afzettingen. In dit pakket afzettingen kunnen scheepswrakken uit de periode Romeinse tijd – 
Nieuwe tijd worden verwacht. In het plangebied liggen twee bekende scheepswrakken. Verder liggen 
in het zuiden van het plangebied ook restanten van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het inventariserend veldonderzoek heeft tot doel om de archeologische verwachting uit het Pro-
gramma van Eisen (Wullink, 2017) te toetsen en aan te vullen. Conform het PvE worden in eerste 
instantie twee onderzoeksfases onderscheiden.  
 
De verkennende fase (fase 1) heeft tot doel om de landschappelijke opbouw en de intactheid hiervan 
in kaart te brengen. De karterende fase (fase 2) heeft tot doel om eventuele archeologische vind-
plaatsen op te sporen binnen archeologische niveaus die tijdens de verkennende fase zijn aangetrof-
fen.  
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Onderzoeksvragen verkennende fase 
De verkennende fase beoogt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?; 
2. Wat is de stratigrafie van het dekzand en de archeologische potentie daarvan?; 
3. Zijn er donker verkleurde en/of ontkalkte zones in de Oude Getijde-afzettingen in het onder-

zoeksgebied aanwezig? 
4. Wat is de diepteligging, dikte en mate van rijping van de Oude Getijde-afzettingen? 

 
Onderzoeksvragen karterende fase 
De karterende fase beoogt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:  

1. Zijn er archeologische indicatoren die wijzen op de aanwezigheid van archeologische steen-
tijdvindplaatsen op en in de relevante onderscheiden lagen? 

2. Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten 
3. Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak? 

 
3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK, VERKENNENDE FASE 
 
3.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 
conform de eisen van de BRL SIKB 4000 (versie 4.0, 07-06-2016), KNA, versie 4.0, specificatie VS03 
en de gemeente Almere, zoals in het standaard-PvE is vermeld  
 
Conform het PvE worden in het plangebied 24 verkennende boringen geplaatst. Daar waar de wegen, 
watergangen en kabeltracés de zones met ‘archeologie waarde 4’ kruisen, worden de boringen in een 
raai geplaatst, waarbij de onderlinge boorafstand 40 m bedraagt. In totaal worden zo drie raaien met 
elk vijf boringen geplaatst, namelijk één in de middelste rij met turbines, ter hoogte van turbine 5 en 
twee in de meest oostelijke rij met turbines, namelijk tussen turbines 7 en 8 en direct ten noorden van 
turbine 9. Op de turbinelocaties buiten de raaien (turbines 1 - 4 en 6 – 10) wordt telkens één verken-
nende boring geplaatst. De locatie van de boringen is weergegeven in figuur 12. De locatie van de 
boringen en de maaiveldhoogte zijn bepaald met behulp van een dGPS. 
 
De boringen zijn door Sialtech uit Houten geplaatst met behulp van een auqualockboor met een dia-
meter van 7 cm. De bovenste 50 à 100 cm van elke boring is met behulp van een Edelmanboor met 
een diameter van 12 cm geplaatst. Dit materiaal, dat deels is opgebracht (boringen 17 t/m 23) en 
deels uit IJsselmeer- en Zuiderzee-afzettingen bestaat, is niet beschreven. Verder zijn de relatief 
slappe klei en veenlagen in de aqualockboor wat gecomprimeerd dieptes van de laaggrenzen kunnen 
dus enigszins vertekend zijn. De boringen zijn doorgezet tot in de Oude Dekzanden of tot ten minste 
twee meter in het Jonge Dekzand. De boordiepte varieert van 8 tot 10 m –mv.   
 
Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is 
van een gaaf bodemprofiel. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of 
cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. De boringen zijn beschreven conform de 
archeologische standaardboorbeschrijvingsmethode (ASB; Bosch 2005). 
 
NB: Deze versie van de rapportage heeft alleen betrekking op de in december 2017 geplaatste borin-
gen 16 t/m 24. Het rapport zal worden aangevuld als ook de rest van de boringen is geplaatst.   
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3.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De bodemopbouw in het plangebied is als volgt.   
 
Aan de basis van de boringen worden zwak grindige, zwak siltige zanden met dunne leemlaagjes 
aangetroffen. In een aantal boringen (18, 21, 22) komen ook dikkere leemlagen voor. De top van de-
ze afzettingen ligt tussen -10,70 en -11,62 m NAP. De maximaal waargenomen dikte van dit pakket is 
260 cm in boring 19. Deze afzettingen betreffen fluvioperiglaciale afzettingen of Oude Dekzanden die 
in het Laat Pleniglaciaal (29.000 – 13.000 jaar geleden) zijn afgezet. Deze afzettingen worden onge-
differentieerd tot de Formatie van Boxtel gerekend. In boring 21 is in de top van dit pakket hout aan-
getroffen. Mogelijk is hier sprake van een laatglaciaal maaiveldniveau met archeologische potentie.   
 
In boringen 15 – 18 en 21 – 24 wordt op de fluvioperiglaciale afzettingen matig fijn, zwak siltig zand 
aangetroffen. De top van dit zandpakket ligt tussen -10,17 en -11,62 m NAP. De dikte van het pakket 
varieert van 70 tot 110 cm. Deze afzettingen betreffen eolische zanden of Jonge Dekzanden die in 
het Laat-Glaciaal (13.000 -10.150 jaar geleden) zijn afgezet en tot het Laagpakket van Wierden (For-
matie van Boxtel) worden gerekend. In boringen (16, 17 en 23) is in de top van deze Jonge Dekzan-
den een podzolbodem (A- en B-horizont of AB-horizont aangetroffen. In Boring 24 is alleen een A-
horizont aangetroffen in de top van het dekzand. In deze boringen is het pleistocene maaiveldniveau 
nog intact en zijn archeologische waarden te verwachten. In de overige boringen is geen restant van 
een bodem aanwezig. Hier is het pleistocene maaiveld in het Holoceen afgetopt. In het dekzandpak-
ket zelf is geen laatglaciale Allerød-bodem aangetroffen. Er kan dus geen onderscheid worden ge-
maakt tussne Jong Dekzand I en Jong Dekzand II.  
 
een pakket veen aangetroffen. De top van dit veenpakket ligt tussen 140 en 190 cm –mv (-2,30 tot -
2,95 m NAP). De maximaal waargenomen dikte van het veenpakket is 266 cm. Het veenpakket be-
staat voornamelijk uit broekveen. De bovenste 15 tot 75 cm van dit pakket is zwak tot uiterst kleiig en 
ook naar onderen toe (vanaf 280 à 440 cm –mv) is het veenpakket weer kleiig. De maximaal waarge-
nomen dikte van het veenpakket is 3,6 m. Dit veen betreft Hollandveen (nu Hollandveen Laagpakket, 
Formatie van Nieuwkoop), dat tot circa 250 v. Chr. is gevormd.  
 
In alle boringen is op de pleistocene zanden een pakket veen aangetroffen. De top van dit veenpak-
ket ligt tussen -9,60 en -10,72 m NAP, de dikte van dit pakket is 10 tot 50 cm. Deze veenlaag betreft 
de Basisveen Laag (Formatie van Nieuwkoop), die in het Vroeg-Atlanticum is gevormd onder invloed 
van een stijgende grondwaterspiegel.  
 
Op het basisveen is een dik pakket mariene afzettingen aangetroffen. De afzettingen bestaan over-
wegend uit sterk tot uiterst siltige kleien. De kleien zijn kalkrijk, en bevatten schelp- en plantenresten. 
In boringen 18 tot 22 wordt een gelaagd pakket kleien met zandlaagjes aangetroffen, waarin geen 
plantenresten voorkomen. In boringen 20, 21 en 22 is aan de basis van dit gelaagde pakket een sterk 
siltig, uiterst schelphoudend zandpakket aangetroffen met een dikte van 30 tot 80 cm. In boring 16 
komen veenlagen voor binnen het pakket. Deze afzettingen zijn Oude Getijde-afzettingen (Laagpak-
ket van Wormer, Formatie van Naaldwijk) die zijn afgezet in het Midden- en Laat-Atlanticum. De zan-
dige, schelprijke afzettingen in boringen 20 – 22 zijn waarschijnlijk aan de basis van een getijdegeul 
afgezet (channel lag deposits). De gelaagde kleien hierboven zijn dan opvullingen van deze getijde-
geul. De gelaagde afzettingen in boringen 18 en 19 zijn mogelijk oeverafzettingen of wellicht wad-
plaatafzettingen. De aanwezigheid van plantenresten en veenlagen, wijst er op dat er buiten de geul 
sprake was van een rietmoeras, waarin het oms tot veenvorming kon komen. De top van het pakket 
Oude Getijde-afzettingen ligt tussen -5,8 en -7,9 m NAP. De dikte van het pakket varieert van 180 tot 
415 cm. Er zijn geen gerijpte of ontkalkte niveaus waargenomen die duiden op een voor bewoning 
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geschikt landschap. De getijdegeul in boringen 19 – 21 is mogelijk een zijtak van de getijdegeul die in 
figuur 8 staat weergegeven.  
 
In een deel van de boringen (15 -18, 21, 24) wordt op de Oude Getijde-afzettingen een dunne veen-
laag aangetroffen. De dikte van deze veenlaag is 7 tot 45 cm en de top ligt tussen -5,70 en -7,22 m 
NAP. Dit veenlaagje betreft een restant van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) 
dat vanaf 4200 v. Chr. is gevormd. De veenvorming is in ieder geval tot 1500 v. Chr. doorgegaan. 
Tussen 1500 en 500 v. Chr. ontstaat een zoetwatermeer en wordt het veen grotendeels geërodeerd.  
 
In alle boringen wordt op het Hollandveen-restant of de Oude Getijde-afzettingen een pakket sterk 
siltige, sterk humeuze klei aangetroffen. In het pakket komen zandlaagjes en schelpresten voor. De 
top van het pakket ligt tussen -4,20 en -5,17 m NAP. De dikte varieert van 95 tot 170 cm. Deze afzet-
tingen betreffen de klastische afzettingen van de Almere Laag (Laagpakket van Walcheren, Formatie 
van Naaldwijk). De uit detritus-gyttja bestaande Flevomeer Laag (Formatie van Nieuwkoop), die on-
der de Almere Laag zou kunnen liggen, is niet waargenomen.  
 
Het bovenste pakket  in de opeenvolging bestaat uit uiterst siltige en sterk zandige, zwak humeuze 
kleien, die schelphoudend en kalkrijk zijn. De top van het pakket is niet bemonsterd. Het pakket be-
treft de Zuiderzee-afzettingen die vanaf de Late Middeleeuwen zijn afgezet (Zuiderzee Laag, Laag-
pakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk). De waargenomen dikte van dit pakket varieert van 
40 tot 105 cm.  
 
Archeologie 
In geen van de boringen zijn op het zicht archeologische indicatoren of resten waargenomen. Wel zijn 
de niveaus met podzolbodems en de mogelijke laatglaciale bodem (boringen 16, 17, 21, 23 en 24) 
bemonsterd. De verwerking en analyse van deze monster vindt echter pas plaats als de resterende 
boringen in het plangebied zijn geplaatst.   
 
3.3 Beantwoording onderzoeksvragen verkennende fase 
 
In het plangebied worden van onder naar boven Oude Dekzanden, Jonge Dekzanden, Basisveen, 
Oude Getijde-afzettingen, een  restant Hollandveen, Almere-afzettingen en Zuiderzee-afzettingen 
aangetroffen. Aan de hand van de resultaten van het eerste deel van het veldonderzoek, kunnen de 
onderzoeksvragen uit het PvE vooralsnog als volgt worden beantwoord.  
 
 Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?; 

Het pleistocene oppervlak bestaat uit Jong Dekzand op Oud dekzand. Het Jonge Dekzand is in 
acht van de tien boringen aanwezig. De top van het dekzand ligt tussen -10,17 en -11,62 m NAP. 
In vier van de 10 boringen is een restant van een (podzol)bodem aangetroffen. Hier is dus sprake 
van een intact pleistoceen maaiveldniveau. In de overige boringen is direct onder het basisveen 
de C-horizont van het dekzand aangetroffen. Hier is het dekzand dus afgetopt.   
 

 Wat is de stratigrafie van het dekzand en de archeologische potentie daarvan?; 
Zoals hierboven al is genoemd, is er Jong Dekzand op Oud Dekzand aangetroffen. In één boring 
(boring 21) is hout aangetroffen in de top van het Oude Dekzand. Mogelijk duidt dit op de aanwe-
zigheid van een bodem uit het Bølling-interstadiaal, waarin resten van laatpaleolithische jagers-
verzamelaars kunnen worden verwacht. In het Jonge Dekzand is geen Allerød-bodem waarge-
nomen. In het Jonge Dekzand worden dus geen resten van laatpaleolithische jagers-
verzamelaars verwacht. In de boringen waarin in het dekzand een podzolbodem is aangetroffen 
(boringen 16, 17, 23 en 24) kunnen resten van mesolithische jagers-verzamelaars worden ver-
wacht.  
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 Zijn er donker verkleurde en/of ontkalkte zones in de Oude Getijde-afzettingen in het onder-
zoeksgebied aanwezig? 
In het onderzoeksgebied zijn geen verkleurde of ontkalkte zones in de Oude Getijde-afzettingen 
aanwezig.  
 

 Wat is de diepteligging, dikte en mate van rijping van de Oude Getijde-afzettingen? 
De top van d oude getijde-afzettingen ligt tussen -5,8 en -7,9 m NAP. De dikte van het pakket va-
rieert van 180 tot 415 cm. In het plangebied is mogelijk wel een getijdegeul met oeverafzettingen 
aanwezig, maar voor het hele pakket geldt dat er geen gerijpte niveaus voor.  
 

 
4 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
4.1 Conclusie 
 
Op basis van het eerste deel van het verkennend archeologisch booronderzoek (fase 1) binnen plan-
gebied Windpark Jaap Rodenburg II kan voorlopig worden geconcludeerd dat in de top van het dek-
zand potentiële archeologische niveaus aanwezig zijn. Een analyse van de genomen monsters en 
een eventueel karterend booronderzoek (fase 2) moeten uitwijzen of er daadwerkelijk archeologische 
resten aanwezig zijn in dit niveau. Verder kan voorlopig worden geconcludeerd dat er in het pakket 
Oude Getijde-afzettingen geen potentiële archeologische niveaus aanwezig zijn.    
 
4.2 Advies 
 
Een gedegen advies kan pas worden gegeven wanneer de verkennende fase geheel is afgerond en 
analyseresultaten van de genomen monsters bekend zijn. Vooralsnog kan er vanuit worden gegaan 
dat in ieder geval op een deel van het plangebied een karterend booronderzoek zal moeten worden 
uitgevoerd.  
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed4, de gemeente Almere of de provincie Fle-
voland. 
 
 
  

                                                      
4
 Infodesk; email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456) 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied binnen Nederland  
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Figuur 2. Het plangebied op de kadastrale kaart  
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Figuur 3. Het plangebied op een luchtfoto  
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Figuur 4. Het plangebied op het AHN 
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Figuur 5. Ontwikkelingen in het plangebied   
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Figuur 6. Uitsnede uit de Archeologische Beleidskaart Almere   
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Figuur 7. Top van de pleistocene ondergrond  
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Figuur 8. Oude Getijde-afzettingen in het Laat-Atlanticum   
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Figuur 9. Paleogeografische ontwikkeling in het plangebied   
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Figuur 10. Hollandveen in het plangebied   

 
 
 
  



 

Rapport 5453.001 versie 1   

Figuur 11. Archeologische waarden in het plangebied   
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Figuur 12. Boorpuntenkaart verkennende fase 
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Figuur 13. Voorlopige resultaten verkennend booronderzoek 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Legenda (conform NEN 5104)
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Bijlage 2 Boorstaten 
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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Bosch & Van Rijn een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
het plangebied windpark Jaap Rodenburg II, gelegen aan het Brikpad (ong.) te Almere in de gemeen-
te Almere.  
 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om het in het plangebied gelegen windpark Jaap Rodenburg 
te vernieuwen en uit te breiden. Bij de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning is 
gebleken dat voor het plangebied een archeologische onderzoeksplicht geldt. Deze onderzoeksplicht 
vloeit voort uit het Verdrag van Malta uit 1992 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo, 2010). Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische 
waarden aanwezig zijn binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kun-
nen worden aangetast. 
 
Conform het gemeentelijk archeologiebeleid is het onderzoek uitgevoerd als een inventariserend 
veldonderzoek, verkennende fase (fase 1) en karterende fase (fase 2). Voorafgaand aan het onder-
zoek is een Programma van Eisen opgesteld, dat door de het Bureau Archeologie en Monumenten-
zorg van de gemeente Almere is goedgekeurd.  
 
Tijdens de verkennende fase is gebleken dat in de ondergrond laatpleniglaciale afzettingen van de 
Formatie van Boxtel voorkomen (Oude Dekzanden), met daarop laatglaciale Jonge Dekzanden (For-
matie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). In een deel van de boringen is een intacte Holocene 
bodem aangetroffen (podzolbodem, bruine bosbodem of A/C-profiel). Verder is in één boring mogelijk 
een bodem uit het Allerød-interstadiaal aangetroffen. Op het dekzand is een pakket basisveen (For-
matie van Nieuwkoop, Basisveen Laagpakket) aanwezig, met daarop Oude Getijdeafzettingen (For-
matie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer). In de top van de Oude Getijdeafzettingen is in twee 
boringen een mogelijk gerijpt niveau aangetroffen. In groot deel van het plangebied worden de Oude 
Getijdeafzettingen afgedekt door Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). 
Aan het maaiveld zijn jongere getijdeafzettingen aangetroffen (Almere Laag en Zuiderzee Laag, 
Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk).  
 
Binnen deze sequentie vormen de mogelijke Allerød-bodem, de dekzanden met bodems en de gerijp-
te Oude Getijdeafzettingen potentiële archeologische niveaus. Daar waar deze niveaus door de voor-
genomen werkzaamheden worden verstoord, is een karterend booronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit 
karterend onderzoek is houtskool en wat hoekig grind aangetroffen, maar geen andere archeolo-
gische indicatoren. Geconcludeerd is dat er bij het uitgevoerde veldonderzoek geen harde aanwijzin-
gen zijn aangetroffen die er op wijzen dat er een of meer archeologische vindplaatsen aanwezig zijn 
in het onderzochte deel van het plangebied. Er zijn dan ook vanuit archeologisch oogpunt geen be-
lemmeringen voor de voorgenomen werkzaamheden. Geadviseerd is om het plangebied vrij te geven 
voor de voorgenomen werkzaamheden. 
 
Het advies van Econsultancy dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid 
(gemeente Almere). Na beoordeling wordt door de bevoegde overheid een selectiebesluit genomen. 
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Almere of de provincie Fle-
voland. 



 

Rapport 5453.001 versie 2   

 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

1 INLEIDING .................................................................................................................................. 8 

1.1 Beschrijving huidige situatie ............................................................................................. 8 
1.2 Ontwikkelingen in het plangebied ..................................................................................... 8 
1.3 De ontwikkelingen in relatie tot het archeologiebeleid van de gemeente Almere ............ 9 
1.4 Eerder uitgevoerd onderzoek en archeologische verwachting ...................................... 10 

2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN ....................................................................... 12 

3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK, FASE 1 ................................................................ 13 

3.1 Methoden ........................................................................................................................ 13 
3.2 Resultaten ....................................................................................................................... 14 
3.3 Beantwoording onderzoeksvragen verkennende fase ................................................... 15 

4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK, FASE 2 ................................................................ 16 

4.1 Methoden ........................................................................................................................ 16 
4.2 Resultaten ....................................................................................................................... 18 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen karterende fase ....................................................... 19 

5 CONCLUSIE EN ADVIES ......................................................................................................... 19 

5.1 Conclusie ........................................................................................................................ 19 
5.2 Advies ............................................................................................................................. 20 

LITERATUUR ...................................................................................................................................... 21 

 
 
 
  



 

Rapport 5453.001 versie 2   

 
LIJST VAN AFBEELDINGEN  
 
Figuur 1.  Ligging van het plangebied binnen Nederland  22 
Figuur 2.  Het plangebied op de kadastrale kaart   23 
Figuur 3.  Het plangebied op een luchtfoto   24 
Figuur 4.  Het plangebied op het AHN   25 
Figuur 5.  Ontwikkelingen in het plangebied   26 
Figuur 6.  Uitsnede uit de Archeologische Beleidskaart Almere  27 
Figuur 7.  Top van de pleistocene ondergrond   28 
Figuur 8.  Oude Getijde-afzettingen in het Laat-Atlanticum  29 
Figuur 9.  Paleogeografische ontwikkeling in het plangebied  30 
Figuur 10.  Hollandveen in het plangebied   32 
Figuur 11.  Archeologische waarden in het plangebied  33 
Figuur 12.  Boorpuntenkaart verkennende fase   35 
Figuur 13.  Diepteligging top pleniglaciale afzettingen (Oud Dekzand) 36 
Figuur 14.  Diepteligging top laatglaciale afzettingen (Jong Dekzand) 37 
Figuur 15.  Bodems in de top van het Jonge Dekzand  38 
Figuur 16.  Mogelijke Allerød-bodems in het Jonge Dekzand  39 
Figuur 17.  Diepteligging top Oude Getijdeafzettingen  40 
Figuur 18.  Gerijpte niveaus in de Oude Getijdeafzettingen  41 
Figuur 19.  Voorkomen van Hollandveen op Oude Getijdeafzettingen 42 
Figuur 20.  Boorpuntenkaart karterende fase (fase 2)  43 
Figuur 21.  Archeologische indicatoren in de mogelijke Allerød-bodem 44 
Figuur 22.  Archeologische indicatoren in de top van het dekzand  45 
Figuur 23.  Archeologische indicatoren in gerijpte Oude Getijdeafzettingen 50 
 
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken  52 
Bijlage 2 Beleidsregels BP Almere Pampus en Markermeer  54 
Bijlage 2 Boorstaten    55 
Bijlage 3 Boorprofielen    56 
Bijlage 4 Foto’s van boringen    57 
Bijlage 5 Vondsttabel    58 



 

Rapport 5453.001 versie 2  Pagina 8 van 58 

 

1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Bosch & Van Rijn een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
het plangebied windpark Jaap Rodenburg II, gelegen aan het Brikpad (ong.) te Almere in de gemeen-
te Almere.  
 
De initiatiefnemer heeft het voornemen om het in het plangebied gelegen windpark Jaap Rodenburg 
te vernieuwen en uit te breiden. Bij de aanvraag van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning is 
gebleken dat voor het plangebied een archeologische onderzoeksplicht geldt. Deze onderzoeksplicht 
vloeit voort uit het Verdrag van Malta uit 1992 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo, 2010). Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er archeologische 
waarden aanwezig zijn binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kun-
nen worden aangetast. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig), verken-
nende fase (fase 1), door middel van aqualockboringen (hoofdstuk 3) en een inventariserend veldon-
derzoek, karterende fase (fase 2), door middel van avegaarboringen. Op basis van de resultaten van 
het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn (hoofdstuk 4). Dit advies 
dient te worden getoetst door de bevoegde overheid, de gemeente Almere, waarna een besluit zal 
worden genomen of het plangebied kan worden vrijgegeven of dat vervolgstappen uitgevoerd dienen 
te worden. 
 
De verkennende fase (fase 1) van het onderzoek is uitgevoerd in december 2017 en maart 2018. De 
karterende fase (fase 2) is uitgevoerd in maart 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. A.J. Wul-
link (senior prospector). De mechanische boringen zijn verricht door Sialtech uit Houten en Daemen 
milieutechniek uit Prinsenbeek. Het rapport is gecontroleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-
archeoloog). 
 
1.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Het plangebied Jaap Rodenburg II ligt in het noordwesten van de gemeente Almere, in het gebied 
Almere-Pampus (zie figuur 1) en beslaat de percelen F703 en F1108 t/m F1113 (zie figuur 2). Het 
plangebied wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de Oostvaardersdijk, aan de zuidzijde 
door het Lawsonpad en het Brikpad en aan de oostzijde door de Brikweg, het terrein van Garden of 
Love and Fire en de Pampushavenweg. Het plangebied is grotendeels in gebruik als akkerland. In het 
westelijke deel van het plangebied ligt het Windpark Jaap Rodenburg (I). Dit windpark bestaat uit tien 
turbines in drie raaien. De turbines zijn met elkaar verbonden door middel van onderhoudswegen. 
Door het gebied lopen meerdere sloten (zie figuur 3). De totale oppervlakte van het plangebied is 176 
ha. Het maaiveld in het plangebied ligt tussen circa -4 en -3,1 m NAP (figuur 4). 
 
1.2 Ontwikkelingen in het plangebied 
 
De initiatiefnemer, energiebedrijf Nuon, heeft het voornemen om het bestaande windpark Jaap Ro-
denburg (I) uit te breiden en op te waarderen. Dit nieuwe windpark (Jaap Rodenburg II), zal uit even-
veel turbines bestaan, namelijk tien turbines verdeeld over drie raaien, maar de afstand tussen de 
raaien wordt drastisch vergroot, waardoor het windpark bijna in oppervlakte verdubbeld.  
In het kader van de ontwikkeling van windpark Jaap Rodenburg worden de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd (figuur 5).  
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Plaatsen windturbines 
In het plangebied worden tien nieuwe windturbines in drie raaien geplaatst. De westelijke raai, met 
drie turbines (van noord naar zuid: 4, 10 en 7), komt circa 100 m ten oosten van de huidige westelijke 
raai te liggen. De tweede raai, eveneens met drie turbines (van noord naar zuid: 5, 3 en 9), komt net 
ten westen van het onderhoudspad van de huidige oostelijke raai te liggen. De derde raai, met vier 
turbines (van noord naar zuid: 2, 1, 8 en 6) komt iets ten westen van het de Brikweg te liggen.  
 
De turbines worden gefundeerd op een betonnen voet op palen. De betonnen voet krijgt een diameter 
van 20 m. Het oppervlak van deze betonnen voeten wordt circa 315 m2 per voet. 
 
Aanleg opstelplaatsen 
Naast elke turbinelocatie komt een permanente opstelplaats te liggen. Deze opstelplaatsen bestaan 
uit een beton- of asfaltverharding die op een fundatielaag komt te liggen. De fundatielaag komt niet 
dieper dan 150 cm –mv te liggen. De opstelplaatsen worden gebruikt bij de aanleg van de turbines en 
later voor onderhoud. De oppervlakte per opstelplaats is circa 1.800 m2.  
 
Aanleg nieuwe onderhoudswegen 
De opstelplaatsten worden met de openbare weg verbonden door onderhouds- of parkwegen. Deze 
onderhoudswegen maken voor een deel gebruik van de bestaande onderhoudswegen. In totaal wordt 
circa 1.350 m aan nieuwe parkweg aangelegd. De wegen bestaan uit een beton of asfaltverharding 
die op een fundatielaag worden aangelegd. De fundatielaag wordt niet dieper dan 150 cm –mv aan-
gelegd.  
 
Aanleg substations 
Op twee punten wordt een substation aangelegd, namelijk aan de zuidkant van de middelste raai, bij 
het Lawsonpad en bij turbine 1. De maximale verstoringsdiepte ter plaatse van de substations is 15 
m. De verstoring bestaat uit het aanbrengen van heipalen onder enkele constructies.  
 
Aanleg parkbekabeling 
In totaal wordt er zo’n 5 km aan nieuwe parkbekabeling aangelegd. De kabelsleuf wordt tot maximaal 
120 cm –mv ontgraven.  
 
Aanleg waterberging/nieuwe watergangen  
In totaal wordt er zo’n 1.650 m aan nieuwe watergang aangelegd. De watergangen krijgen een diepte 
van 1 m en worden 3 m breed aan het maaiveld en 1 m breed aan de basis. De watergangen dienen 
met name voor de berging van overtollig water tijdens piekbelastingen. 
 
1.3 De ontwikkelingen in relatie tot het archeologiebeleid van de gemeente Almere 
 
Het plangebied ligt volgens de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA) in een gebied waarvoor, 
volgens de in 2016 vastgestelde Archeologieverordening, een archeologische onderzoeksplicht geldt. 
Een groot deel van het plangebied ligt in een zone ’archeologie waarde 1’ en een kleiner deel in een 

zone ‘archeologie waarde 4’ (zie figuur 6). Voor het gebied met ‘waarde archeologie 1’ geldt dat in-
grepen kleiner dan 500 m2 en minder diep dan 1,5 m zijn vrijgesteld van de vergunning- en onder-
zoeksplicht. Voor het gebied met ‘waarde archeologie 4’ geldt dat ingrepen kleiner dan 100 m2 en 
minder diep dan 0,5 m zijn vrijgesteld van de vergunning- en onderzoeksplicht. 
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Bij het plaatsen van de windturbines worden zowel in de zone met ‘archeologie waarde 

1’ als ‘archeologie waarde 4’ de vrijstellingscriteria voor archeologische onderzoek over-

schreden. Bij de aanleg van de substations worden de vrijstellingscriteria ook overschre-

den.  

 

Bij het graven van sloten en de bekabelingssleuven en de aanleg van de opstelplaatsen 

en de parkwegen worden de vrijstellingsgrenzen alleen in de zones met ‘waarde archeo-

logie 4’ overschreden. 

 

De beleidsregels uit het bestemmingsplan zijn opgenomen in bijlage 2. 

 
1.4 Eerder uitgevoerd onderzoek en archeologische verwachting 
 
Voor de gemeente Almere is in 2016 een standaard archeologisch bureauonderzoek opgesteld, waar-
in de landschappelijke opbouw en bekende archeologische waarden worden beschreven en waarin 
een archeologisch verwachtingsmodel voor de gemeente wordt opgesteld.2 Op basis van dit bureau-
onderzoek is, voorafgaand aan het inventariserend veldonderzoek, een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld dat verder inzoomt op de omgeving van het plangebied.3 Voor dit PvE is gebruik gemaakt 
van het standaard PvE-format van de gemeente Almere. 
 
De archeologische verwachting voor het plangebied, zoals gedestilleerd uit het standaard archeolo-
gisch bureauonderzoek en verder uitgewerkt in het PvE, wordt hieronder weergegeven.  
 
Landschappelijke opbouw 
Binnen het plangebied worden in de ondergrond fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van 
Boxtel verwacht. Deze afzettingen zijn tijdens de koudste fase van de laatste ijstijd, het Laat-
Pleniglaciaal (29.000 – 13.000 jaar geleden) afgezet en bestaan uit zanden die onder periglaciale 
condities zijn afgezet door wind en sneeuwsmeltwater. De zanden zijn over het algemeen slecht ge-
sorteerd en kunnen grindsnoertjes en leemlagen bevatten. Deze Fluvioperiglaciale afzettingen wor-
den ook wel Oud Dekzand genoemd. Tijdens de koude fases van het Laat-Glaciaal (13.000 – 10.150 
jaar geleden), het Oude Dryas-stadiaal (12.000 -11.800 jaar geleden) en het Jonge Dryas-stadiaal 
(11.000 – 10.150 jaar geleden) zijn de periglaciale afzettingen lokaal verstoven en ontstonden dek-
zandruggen. Deze eolisch afgezette dekzanden zijn beter gesorteerd dan de fluvioperiglaciale afzet-
tingen en bevatten geen grind en leemlaagjes. Deze dekzanden vormen het Laagpakket van Wierden 
binnen de Formatie van Boxtel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Jong Dekzand I (uit de Oude 
Dryas) en Jong Dekzand II (uit de Jonge Dryas). Tijdens de warmere Bølling- en Allerød-
interstadialen (respectievelijk 13.000 – 12.000 jaar geleden en (11.800 – 11.000 jaar geleden) kan in 
de top van het Oude Dekzand en in de top van het Jonge Dekzand I een bodem zijn gevormd. In de-
ze periodes is het landschap in principe geschikt geweest voor bewoning en in deze niveaus zijn dan 
ook archeologische resten uit het Laat-Paleolithicum B te verwachten. De top van de pleistocene af-
zettingen ligt binnen het plangebied tussen -12 en -8 m NAP, dus tussen 4 en 9 m –mv (uitgaande 
van een maaiveldoppervlak dat tussen -4 en -3 m NAP ligt). Volgens een reconstructie van het pleis-
tocene maaiveld loopt dwars door het plangebied een dekzandrug (zie figuur 7).   
 
Tijdens het eerste deel van de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf 10.150 jaar geleden) 
vindt opnieuw bodemvorming plaats. In eerste instantie ontstaan bruine bosbodems, maar later, on-

                                                      
2
 Kerkhoven e.a. 2016 

3
 Wullink, 2017 
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der invloed van een mineralogische verarming van het dekzand en een toename van de neerslag kan 
podzolisatie optreden en ontstaan veldpodzolbodems.  
 
Door een stijging van de grondwaterspiegel vanaf het Atlanticum (vanaf 7.000 v. Chr.) kan in de lage 
delen van het landschap veenvorming plaatsvinden. Dit veen vormt de Basisveen Laag binnen de 
Formatie van Nieuwkoop. Naarmate de grondwaterspiegel verder stijgt, raken ook de hogere delen 
van het landschap door veen overdekt. Door de vernatting treedt ook erosie van het dekzand op. 
 
In het Midden- en Laat-Atlanticum (tussen 6500 en 4200 v. Chr.) worden in het onderzoeksgebied 
getijdeafzettingen van het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk) afgezet. Volgens een 
reconstructie van het landschap in het Laat-Atlanticum (figuur 8) liggen er in het plangebied twee ge-
tijdegeulen, daarbuiten worden onderwaterkleien en rietgorzen aangetroffen. Deze mariene afzettin-
gen worden ook wel Oude Getijde-afzettingen genoemd. De top van de Oude Getijde-afzettingen ligt 
tussen 3 tot 4 m –mv.  
 
Na 4200 v. Chr. neemt de mariene invloed af en kan er weer veen worden gevormd. Dit veen vormt 
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. Tussen 3000 en 2400 v. Chr. wordt 
de veenvorming in het gebied onderbroken door een nieuwe fase van mariene activiteit, waarbij de 
afzettingen van het Hauwert-complex (Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk) worden 
afgezet. Deze afzettingen van het Hauwert-complex worden rondom het plangebied aangetroffen, 
maar niet in het plangebied zelf. Hier gaat de veenvorming door tot in de Bronstijd/IJzertijd. In de loop 
van de Bronstijd/IJzertijd ontstaan in het veengebied zoetwatermeren, waarin verslagen veen (detri-
tus-gyttja’s) wordt afgezet. Deze meren worden steeds groter en zo ontstaat het meer dat in de Ro-
meinse tijd het Flevomeer wordt genoemd. Rond 500 v. Chr. ligt ook het plangebied in het Flevomeer. 
De detritus-gyttja’s die in de zoetwatermeren worden afgezet, vormen de Flevomeer Laag binnen de 
Formatie van Nieuwkoop (zie figuur 9F).  
 
In de Romeinse tijd komen de meren in verbinding te staan met de Waddenzee. Dit meer wordt in de 
Vroege-Middeleeuwen het Almere genoemd. In dit meer worden er humeuze kleien afgezet die de 
Almere Laag (Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk) vormen.  
 
In de loop van de Middeleeuwen wordt er steeds meer veen geërodeerd en uiteindelijk ontstaat de 
Zuiderzee. Ook in het zuidelijke deel van het plangebied is het Hollandveen verdwenen. Hier worden 
dus de Flevomeer- en Almere- afzettingen direct op de Oude Getijde-afzettingen verwacht (zie figuur 
10). In de Zuiderzee worden schelprijke zanden en zandige kleien afgezet die de Zuiderzee Laag 
(Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk) vormen. De kleien die na de aanleg van de 
Afsluitdijk in 1932 zijn afgezet, vormen de IJsselmeer Laag (Laagpakket van Walcheren, Formatie 
van Naaldwijk).  
 
Bekende archeologische waarden 
In Almere kunnen steentijdvindplaatsen worden aangetroffen vanaf het Laat-Paleolithicum tot aan het 
Neolithicum (12.000-4.000 v. Chr.). Voor wat betreft complextypen kan op het dekzand sprake zijn 
van bijvoorbeeld nederzettingen (basis-, aggregatie- en jachtkampen) en begravingen. Uit recent on-
derzoek in Almere is gebleken dat menselijke activiteiten in de steentijd zich uitstrekte over het hele 
pleistocene dekzandlandschap en zich niet beperkten tot bijvoorbeeld de hoogste delen daarvan. 
 
Binnen het plangebied zijn twee bekende vindplaatsen aanwezig (zie figuur 4). De exacte locatie van 
de vindplaatsen binnen de kavels is niet bekend. 

 Vindplaats 3050795100 betreft een scheepswrak uit de Voege- of Midden-Nieuwe tijd. 
 Vindplaats 3194262100 betreft een scheepswrak uit de Nieuwe tijd.  
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 In het plangebied, ter plaatse van de beoogde locatie van het zuidelijke substation, ligt ook 
het wrak van een Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Dit wrak is ten dele 
geborgen. Momenteel ligt er bij of naast deze locatie een grond- of slibdepot.  

In het gebied direct ten zuiden van het plangebied zijn ook meerdere scheepswrakken bekend uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Nog verder naar het zuiden, in de wijk Almere-Poort, zijn vindplaatsen 
uit het Paleolithicum en het Mesolithicum bekend. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van de landschappelijke opbouw worden een viertal mogelijke archeologische niveaus on-
derscheiden.  
 
Het onderste potentiële archeologische niveau betreft eventuele bodems uit de Bølling- en Allerød-
interstadialen in de top van het Oude Dekzand en het Jong Dekzand I. In deze niveaus, wanneer 
aanwezig, kunnen archeologische resten van jagers-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum B wor-
den verwacht.  
 
Het tweede potentiële archeologische niveau betreft de top van het dekzand. Hier worden, wanneer 
deze top niet is geërodeerd en nog een (podzol)bodem aanwezig is, archeologische resten van ja-
gers-verzamelaars uit het Mesolithicum verwacht. 
 
Vindplaatsen van jagers-verzamelaars kenmerken zich door sporen en structuren in de vorm van 
haardkuilen en oppervlaktehaarden, maar ook afvalkuilen en grafkuilen. Anorganische artefacten 
worden voornamelijk verwacht in de vorm van bewerkt vuur- en natuursteen, maar ook van oker en 
hematiet. Botanische resten en archeozoölogische resten worden verwacht in de vorm van houtskool, 
verbrand bot, verkoolde zaden, vruchten en hazelnootdoppen. 
 
Het derde potentiële archeologische niveau betreft de Oude Getijde-afzettingen. Wanneer binnen het 
plangebied getijdegeulen voorkomen met daarlangs gerijpte oeverwallen, dan kunnen archeologische 
resten worden verwacht van landbouwers uit het Neolithicum. In de oeverwallen kunnen sporen en 
structuren worden verwacht in de vorm van haardkuilen, oppervlaktehaarden, afvalkuilen, grafkuilen 
en paalkuilen. In de getijdegeul kunnen ook afvallagen voorkomen. Naast de voor mesolithische vind-
plaatsen kenmerkende artefacten, kunnen kenmerken neolithische vindplaatsen zich ook door het 
voorkomen van aardewerk. Verder kunnen in de getijdeafzettingen ook onverkoolde organische res-
ten (bot, planten, zaden, vruchten etc.) voorkomen. 
 
Het bovenste archeologische niveau ten slotte, wordt gevormd door de Flevomeer-, Almere- en Zui-
derzee-afzettingen. In dit pakket afzettingen kunnen scheepswrakken uit de periode Romeinse tijd – 
Nieuwe tijd worden verwacht. In het plangebied liggen twee bekende scheepswrakken. Verder liggen 
in het zuiden van het plangebied ook restanten van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het inventariserend veldonderzoek heeft tot doel om de archeologische verwachting uit het Pro-
gramma van Eisen (Wullink, 2017) te toetsen en aan te vullen. Conform het PvE worden in eerste 
instantie twee onderzoeksfases uitgevoerd.  
 
De verkennende fase (fase 1) heeft tot doel om de landschappelijke opbouw en de intactheid hiervan 
in kaart te brengen. De karterende fase (fase 2) heeft tot doel om eventuele archeologische vind-
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plaatsen op te sporen binnen archeologische niveaus die tijdens de verkennende fase zijn aangetrof-
fen.  
 
Onderzoeksvragen verkennende fase (fase 1) 
De verkennende fase beoogt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?; 
2. Wat is de stratigrafie van het dekzand en de archeologische potentie daarvan?; 
3. Zijn er donker verkleurde en/of ontkalkte zones in de Oude Getijde-afzettingen in het onder-

zoeksgebied aanwezig?; 
4. Wat is de diepteligging, dikte en mate van rijping van de Oude Getijde-afzettingen? 

 
Onderzoeksvragen karterende fase (fase 2) 
De karterende fase beoogt antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:  

1. Zijn er archeologische indicatoren die wijzen op de aanwezigheid van archeologische steen-
tijdvindplaatsen op en in de relevante onderscheiden lagen?; 

2. Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?; 
3. Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak? 

 
 
3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK, FASE 1 
 
3.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 4000 (versie 
4.0, 07-06-2016), KNA, versie 4.0, specificatie VS03 en de gemeente Almere, zoals in het standaard-
PvE is vermeld  
 
Conform het PvE worden in het plangebied 24 verkennende boringen geplaatst. Daar waar de wegen, 
watergangen en kabeltracés de zones met ‘archeologie waarde 4’ kruisen, worden de boringen in een 
raai geplaatst, waarbij de onderlinge boorafstand 40 m bedraagt. In totaal worden zo drie raaien met 
elk vijf boringen geplaatst, namelijk één in de middelste rij met turbines, ter hoogte van turbine 3 en 
twee in de meest oostelijke rij met turbines, namelijk tussen turbines 2 en 1 en direct ten noorden van 
turbine 8. Op de turbinelocaties buiten de raaien (turbines 1, 2 en 4 – 10) wordt telkens één verken-
nende boring geplaatst. In totaal zijn tijdens de verkennende fase 24 boringen geplaatst (boringen 1 – 
24). Tijdens de uitvoering van de verkennende fase van het onderzoek zijn de locaties van de vier 
turbines in de meest oostelijke raai 50 m naar het zuidwesten verplaatst. Hierdoor zijn drie boringen 
(17, 23 en 24) opnieuw geplaatst. De oorspronkelijk geplaatste boringen zijn als boringen 117, 123 en 
124 opgenomen in de gegenereerde datasets en kaarten.  
 
De locatie van de boringen en de maaiveldhoogte zijn bepaald met behulp van een dGPS. De locatie 
van de boringen is weergegeven in figuur 12. 
 
Boringen 15, 16, 117, 18 – 22, 123 en 124 zijn in december 2017 door Sialtech uit Houten geplaatst 
met behulp van een aqualockboor met een diameter van 7 cm. De overige boringen zijn in maart 
2018 door Daemen Milieutechniek uit Prinsenbeek geplaatst. De bovenste 50 à 100 cm van de door 
Sialtech geplaatste boringen is met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 12 cm ge-
plaatst. Dit materiaal is niet beschreven. Verder zijn de relatief slappe klei en veenlagen in de aqua-
lockboor wat gecomprimeerd. Dieptes van de laaggrenzen kunnen dus enigszins vertekend zijn. De 
boringen zijn doorgezet tot in de Oude Dekzanden of tot ten minste twee meter in het Jonge Dek-
zand. De boordiepte varieert van 8 tot 10 m –mv.   
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Aan de hand van het opgeboorde materiaal is beoordeeld of er wel, geen of slechts deels sprake is 
van een gaaf bodemprofiel. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke vegetatie- en/of 
cultuurlagen, die zichtbaar zijn als bodemverkleuringen. De boringen zijn beschreven conform de 
archeologische standaardboorbeschrijvingsmethode (ASB; Bosch 2005). 
 
3.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van het verkennend booronderzoek zijn weergegeven in boorstaten (bijlage 3) en boor-
profielen (Bijlage 4). De ruimtelijke spreiding en diepteligging van de verschillende afzettingen en 
bodems is in figuur 13 tot en met figuur 19 weergegeven. De bodemopbouw in het plangebied is als 
volgt. 
 
Aan de basis van de boringen worden zwak grindige, zwak siltige zanden met dunne leemlaagjes 
aangetroffen. In een aantal boringen (18, 21, 22) komen ook dikkere leemlagen voor. De top van de-
ze afzettingen ligt tussen -10,70 en -11,51 m NAP. De maximaal waargenomen dikte van dit pakket is 
260 cm in boring 19. Deze afzettingen betreffen fluvioperiglaciale afzettingen of Oude Dekzanden die 
in het Laat Pleniglaciaal (29.000 – 13.000 jaar geleden) zijn afgezet. Deze afzettingen worden onge-
differentieerd tot de Formatie van Boxtel gerekend. In figuur 13 is de diepteligging van de top van de 
laatpleniglaciale afzettingen weergegeven. 
 
In alle boringen, behalve boringen 19 en 20, wordt op de fluvioperiglaciale afzettingen matig fijn, zwak 
siltig zand aangetroffen. De top van dit zandpakket ligt tussen -9,73 en -11,62 m NAP. De dikte van 
het pakket varieert van 10 tot 295 cm. Deze afzettingen betreffen eolische zanden of Jonge Dekzan-
den die in het Laat-Glaciaal (13.000 -10.150 jaar geleden) zijn afgezet en tot het Laagpakket van 
Wierden (Formatie van Boxtel) worden gerekend. In figuur 14 is de diepteligging van de top van het 
dekzand weergegeven. In boringen 14, 16 en 17 is in de top van deze Jonge Dekzanden een podzol-
bodem (A- en B-horizont) aangetroffen. In boringen 1 en 2 is een bruine bosbodem aangetroffen (A- 
en BC-horizont) en in boringen 5, 9, 10, 11, 13 en 18 alleen een A-horizont. In deze boringen is het 
pleistocene maaiveldniveau nog intact en zijn archeologische waarden te verwachten. In de overige 
boringen (3, 4, 6 – 8, 12, 15, 19 – 24) is geen restant van een bodem aanwezig. Hier is het pleistoce-
ne maaiveld in het Holoceen afgetopt. De verspreiding van de bodems is weergegeven in figuur 15. In 
het dekzandpakket zelf is in boring 2, rond -12,10 m NAP, mogelijk een laatglaciale Allerød-bodem 
aangetroffen. Het monster in deze boring is enigszins verspoeld in de boor en het aangetroffen hu-
meuze laagje zit ook op een diepte waarop in de rest van het plangebied alleen Oude Dekzanden zijn 
aangetroffen. Mogelijk is de overgang tussen de Jonge en de Oude Dekzanden in deze boring minder 
duidelijk aanwezig en is het aangetroffen humeuze bandje in het Pleniglaciaal gevormd en heeft het 
geen archeologische significantie. De locatie van dit mogelijke bodempje is weergegeven in figuur 16. 
Door het ontbreken van een Allerød-bodem in het grootste deel van het plangebied, kan dus geen 
onderscheid worden gemaakt tussen Jong Dekzand I en Jong Dekzand II.  
 
In alle boringen, met uitzondering van boring 10, is op de pleistocene zanden een pakket veen aange-
troffen. De top van dit veenpakket ligt tussen -9,36 en -11,22 m NAP, de dikte van dit pakket is 10 tot 
100 cm. Deze veenlaag betreft de Basisveen Laag (Formatie van Nieuwkoop), die in het Vroeg-
Atlanticum is gevormd onder invloed van een stijgende grondwaterspiegel. In boringen 3, 6 en 7 is 
tussen het veen en het dekzand een dunne laag zandige klei aangetroffen Dit betreft waarschijnlijk 
verspoeld materiaal, dat is afgezet voorafgaand aan de veenvorming. In de boringen waar deze laag 
is aangetroffen is ook geen bodem meer aanwezig, een teken dat hier erosie heeft plaatsgevonden. 
 
Op het basisveen is een dik pakket mariene afzettingen aangetroffen. De afzettingen bestaan over-
wegend uit matig tot uiterst siltige kleien. De kleien zijn kalkrijk, en bevatten schelp- en plantenresten. 
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In een deel van de boringen (1, 2, 4 – 7, 9, 14, 18 - 24) wordt een gelaagd pakket kleien met zand-
laagjes aangetroffen, waarin geen plantenresten voorkomen. In boringen 20, 21 en 22 is aan de basis 
van dit gelaagde pakket een sterk siltig, uiterst schelphoudend zandpakket aangetroffen met een dik-
te van 30 tot 80 cm. In boring 10 bestaat het hele pakket uit siltig zand met kleilagen. In boring 3, 7, 8, 
11 en 16 komen veenlagen voor binnen het pakket. Deze afzettingen zijn Oude Getijde-afzettingen 
(Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk) die zijn afgezet in het Midden- en Laat-Atlanticum. 
De zandige, schelprijke afzettingen in boringen 20 – 22 zijn waarschijnlijk aan de basis van een getij-
degeul afgezet (channel lag deposits). De gelaagde kleien hierboven zijn dan opvullingen van deze 
getijdegeul. Ook de zandige afzettingen in boring 10 betreffen geulafzettingen van een getijdegeul. 
De gelaagde afzettingen in boringen 1, 2, 4 -7, 9, 18, 19, 23 en 24 zijn oeverafzettingen of wellicht 
wadplaatafzettingen. De overige kleien, zonder zandlagen en met plantenresten, zijn verder van de 
geulen afgezet in een rietmoeras, waar het soms tot veenvorming kon komen. De top van het pakket 
Oude Getijde-afzettingen ligt tussen -5,80 en -7,97m NAP. In figuur 17 is de diepteligging van de top 
van de Oude getijdeafzettingen weergegeven. De dikte van het pakket varieert van 150 tot 490 cm. Er 
zijn geen ontkalkte niveaus waargenomen, maar in boringen 4 en 14 is bijna aan de top van het klei-
pakket, rond -6,5 m NAP (circa 2,5 m -mv) een mogelijk gerijpte laag waargenomen, die zich ken-
merkt door een brokkelige structuur. Dit niveau vormt mogelijk een voor bewoning geschikt land-
schap. De locatie van de gerijpte niveaus is weergegeven in figuur 18. De getijdegeul in boringen 19 
– 21 is mogelijk een zijtak van de getijdegeul die in figuur 8 staat weergegeven.  
 
In de meeste boringen, behalve in boringen 10, 14, 19, 20, 22 en 23, wordt op de Oude Getijde-
afzettingen een dunne veenlaag aangetroffen. De dikte van deze veenlaag is 7 tot 55 cm en de top 
ligt tussen -5,70 en -7,38 m NAP. Deze veenlaag betreft een restant van het Hollandveen Laagpakket 
(Formatie van Nieuwkoop) dat vanaf 4200 v. Chr. is gevormd. De veenvorming is in ieder geval tot 
1500 v. Chr. doorgegaan. Tussen 1500 en 500 v. Chr. ontstaat een zoetwatermeer en wordt het veen 
grotendeels geërodeerd.  
 
In alle boringen wordt op het Hollandveen-restant of de Oude Getijde-afzettingen een pakket sterk 
siltige, sterk humeuze klei aangetroffen. In het pakket komen zandlaagjes en schelpresten voor. De 
top van het pakket ligt tussen -4,20 en -5,17 m NAP. De dikte varieert van 95 tot 170 cm. Deze afzet-
tingen betreffen de klastische afzettingen van de Almere Laag (Laagpakket van Walcheren, Formatie 
van Naaldwijk). De uit detritus-gyttja bestaande Flevomeer Laag (Formatie van Nieuwkoop), die on-
der de Almere Laag zou kunnen liggen, is niet waargenomen.  
 
Het bovenste pakket, in de opeenvolging, bestaat uit uiterst siltige en sterk zandige, zwak humeuze 
kleien, die schelphoudend en kalkrijk zijn. De top van het pakket is niet bemonsterd. Het pakket be-
treft de Zuiderzee-afzettingen die vanaf de Late-Middeleeuwen zijn afgezet (Zuiderzee Laag, Laag-
pakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk). De waargenomen dikte van dit pakket varieert van 
40 tot 105 cm.  
 
3.3 Beantwoording onderzoeksvragen verkennende fase 
 
In het plangebied worden van onder naar boven Oude Dekzanden, Jonge Dekzanden, Basisveen, 
Oude Getijde-afzettingen, een restant Hollandveen, Almere-afzettingen en Zuiderzee-afzettingen 
aangetroffen. Aan de hand van de resultaten van het eerste deel van het veldonderzoek, kunnen de 
onderzoeksvragen uit het PvE als volgt worden beantwoord.  
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 Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak?; 
Het pleistocene oppervlak bestaat uit Jong Dekzand op Oud dekzand. Het Jonge Dekzand is in 
22 van de 24 boringen aanwezig. De top van het dekzand ligt tussen -9,73 en -11,62 m NAP. In 
elf van de 24 boringen is een restant van een (podzol)bodem aangetroffen. Hier is dus sprake van 
een intact pleistoceen maaiveldniveau. In de overige boringen is direct onder het basisveen de C-
horizont van het dekzand aangetroffen. Hier is het dekzand dus afgetopt.   

 
 Wat is de stratigrafie van het dekzand en de archeologische potentie daarvan?; 

Zoals hierboven al is genoemd, is er Jong Dekzand op Oud Dekzand aangetroffen. In één boring 
(boring 21) is hout aangetroffen in de top van het Oude Dekzand. Mogelijk duidt dit op de aanwe-
zigheid van een bodem uit het Bølling-interstadiaal, waarin resten van laatpaleolithische jagers-
verzamelaars kunnen worden verwacht. In boring 2 is in het Jonge Dekzand een mogelijke Al-
lerød-bodem waargenomen. Hier kunnen dus resten van laatpaleolithische jagers-verzamelaars 
worden verwacht. In de boringen waarin in het dekzand een podzolbodem is aangetroffen (borin-
gen 16, 17, 23 en 24) kunnen resten van mesolithische jagers-verzamelaars worden verwacht.  
 

 Zijn er donker verkleurde en/of ontkalkte zones in de Oude Getijde-afzettingen in het onder-
zoeksgebied aanwezig? 
In het onderzoeksgebied zijn geen verkleurde of ontkalkte zones in de Oude Getijde-afzettingen 
aanwezig.  
 

 Wat is de diepteligging, dikte en mate van rijping van de Oude Getijde-afzettingen? 
De top van de oude getijde-afzettingen ligt tussen -5,80 en -7,97 m NAP. De dikte van het pakket 
varieert van 180 tot 490 cm. In twee boringen, namelijk boringen 4 en 14, is in de top van het 
pakket mogelijk een gerijpt niveau aanwezig in de vorm van een brokkelige kleilaag.  
 

 
4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK, FASE 2 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 4000 (versie 
4.0, 07-06-2016), KNA, versie 4.0, specificatie VS03 en de gemeente Almere, zoals in het standaard-
PvE is vermeld  
 
De resultaten van de verkennende fase van het archeologisch onderzoek (hoofdstuk 3) zijn bespro-
ken met drs. J.J.W. Hogestijn van Bureau Archeologie en Monumentenzorg. Aan de hand van deze 
resultaten is vastgesteld welke delen van het plangebied in aanmerking kwamen voor een karterend 
booronderzoek. Het criterium dat hierbij werd gehanteerd was of een aangetroffen potentieel archeo-
logisch niveau door de voorgenomen werkzaamheden werd verstoord of niet. In totaal werden zeven 
locaties geselecteerd voor vervolgonderzoek. Deze locaties, de te onderzoeken niveaus en de ge-
plaatste karterende boringen zijn weergegeven in tabel I. De ligging van de boringen is weergegeven 
in figuur 20. 
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Tabel I Locaties karterend booronderzoek (fase 2). 

Locatie Boring fase 1 Te onderzoeken niveau Boringen fase 2 
Turbine 4 1 Dekzand, intacte bodem 201 – 203 
Turbine 10 2 Dekzand, intacte bodem en Allerød-bodem 204 – 206 
Turbine 9 10 Dekzand, intacte bodem 207 – 209  
Turbine 2 11 Dekzand, intacte bodem 210 – 212  
Turbine 1 17 Dekzand, intacte bodem 213 – 215  
Turbine 5 4 Oude Getijdeafzettingen, gerijpt niveau 216 – 218  
kabeltracé 14 Oude Getijdeafzettingen, gerijpt niveau 4219 – 221  

 
Conform het PvE worden per locatie drie karterende boringen geplaatst. De boringen gericht op de 
top van het dekzand en ter plaatse van de turbines zijn geplaatst op de hoekpunten van een gelijkzij-
dige driehoek met zijden van 20 m, waarvan de verkennende boring het middelpunt vormt. De borin-
gen ter plaatse van de gerijpte niveaus in de Oude Getijdeafzettingen zijn geplaatst in een raai, waar-
bij de onderlinge boorafstand 20 m is en de middelste boring samenvalt met de boring uit de verken-
nende fase.  
 
De locatie van de boringen en de maaiveldhoogte zijn bepaald met behulp van een dGPS.  
 
De boringen zijn door Daemen Milieutechniek uit Prinsenbeek geplaatst met behulp van een ave-
gaarboot met een diameter van circa 15 cm. De boringen zijn doorgezet tot in het te bemonsteren 
niveau, met een maximale diepte van 7 tot 9 m –mv voor de boringen in het dekzand (boringen 201 - 
215) en 4 m –mv voor de boringen in de Oude Getijdeafzettingen (boringen 216 – 221). Van de top 
van het dekzand is te minste 50 cm bemonsterd en ook van de niveaus waar gerijpte kleien of Al-
lerød-bodems werden verwacht, is ten minste 50 cm bemonsterd. De diepteligging van de top van het 
dekzand en de top van de Oude Getijdeafzettingen is met behulp van een gutsboor bepaald. 
 
Van de boringen tot in het dekzand is de diepteligging van de top van het dekzand beschreven, de 
aard van het afdekkende pakket, de aard van de overgang tussen het dekzand en het afdekkende 
pakket, de aangetroffen bodemhorizonten en het bemonsterde traject. Van de boringen tot in de Ou-
de Zeeklei is de aard van het sediment en het bemonsterde traject genoteerd. 
 
De monsters zijn gezeefd onder stromend water over een zeef met een maaswijdte van 1 mm. De 
zeefresiduen zijn gedroogd en door vuursteenspecialist dr. P.M.M.A. Bringmans bestudeerd onder 
een loeplamp met een vergroting van 2,5x, een binoculair met een vergroting van 20x en een digitale 
microscoop met een vergroting tot 150x. De residuen zijn conform het PvE onderzocht op de volgen-
de archeologische indicatoren: houtskool, vuursteen, aardewerk, bot, verbrand bot, verbrande hazel-
nootdoppen, natuursteen, gebroken kwarts en grind. Daarnaast zijn overige bijzonderheden geno-
teerd. De resultaten van de analyse zijn opgenomen in bijlage 4. Een aantal monsters met daarin 
potentiële archeologische indicatoren zijn voor een second opinion en voor een plaatsing in het lokale 
kader voorgelegd aan drs. J.J.W. Hogestijn van Bureau Archeologie en Monumentenzorg. 
 
  

                                                      
4
 ????? 
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4.2 Resultaten 
 
Bodemopbouw  
Tijdens de karterende fase van het onderzoek zijn in totaal 21 boringen geplaatst. Boringen 201 – 215 
zijn tot een diepte van 7 tot 9 m -mv geplaatst. In boringen 201 – 206 en 208 – 215 is dekzand aange-
troffen tussen -9,65 en -11,05 m NAP. Op het dekzand is basisveen aangetroffen en de overgang 
naar het dekzand is scherp, maar niet erosief. In boringen 201, 203 en 214 is een podzolbodem 
waargenomen en in boring 212 een bruine bosbodem. In de overige boringen is een A/C-profiel aan-
getroffen. In boring 207 zijn tot een diepte van 8 m –mv getijdeafzettingen aangetroffen. Het gaat hier 
om de zelfde zandige geulafzettingen die in de verkennende fase in boring 10 zijn waargenomen. 
Waar in boringen 10, 208 en 209 het pleistocene maaiveld nog intact was, is dit in boring 2017 ge-
erodeerd.  
 
Boringen 204, 205 en 206 zijn tot 9 m –mv doorgezet, om het mogelijke Allerød-bodempje te bemon-
steren. Dit niveau is in de karterende boringen niet waargenomen. Voor de zekerheid is van boringen 
204 en 205 het onderste deel van de boring bemonsterd, omdat in het veld niet duidelijk was of er 
sprake was van Jong of Oud Dekzand. In boring 206 zijn op de diepte waarop het Allerød-niveau 
werd verwacht wel duidelijk Oude Dekzanden aangetroffen. Hier is ook geen monster genomen.  
 
In boringen 216 – 221 zijn tot een maximale diepte van 4 m –mv doorgezet, tot ruim in de Oude Getij-
deafzettingen. In boringen 216 – 218 is op de Oude Getijdeafzettingen Hollandveen aanwezig, maar 
een gerijpt niveau is niet waargenomen. Zekerheidshalve is de bovenste 50 cm van de Oude Getijde-
afzettingen bemonsterd. In boringen 219 – 221 is geen veen aanwezig, evenmin is een gerijpte laag 
in de Oude Getijdeafzettingen waargenomen. Hier is het niveau direct onder de jongere getijdeafzet-
tingen bemonsterd.  
 
Analyseresultaten 
In geen van de boringen zijn harde archeologische indicatoren aangetroffen. In 13 van de 21 mon-
sters is tamelijk fijn houtskool aangetroffen. In enkele monsters (208, 214, 215 en 218) is verder wat 
hoekig natuursteen aangetroffen. Mogelijk is dit natuursteen bewerkt, maar hierover kan geen uitsluit-
sel worden gegeven.  
 
In monster 218, in de top van de Oude Getijdeafzettingen, is naast een hoekig stukje natuursteen ook 
gebakken klei of baksteen aangetroffen. Omdat het monster verder schelpresten bevatte die zeker 
niet in de Oude Getijdeafzettingen thuishoren, maar uit de jongere getijdeafzettingen afkomstig zijn, is 
door drs. J.J.W. Hogestijn van Bureau Archeologie en Monumentenzorg geconcludeerd dat het mate-
riaal is versleurd en dus niet in situ is aangetroffen.  
 
In monster 213 is iets aangetroffen dat in eerste instantie als bot werd bestempeld, maar nadere be-
studering door drs. drs. J.J.W. Hogestijn leerde dat dit geen bot of gewei was. In monster 214 is een 
fragmentje vuursteen aangetroffen, maar dit fragment is niet bewerkt volgens Hogestijn.  
 
Verder is in een aantal monsters (203, 205A/B, 206A, 208, 214, 216, 218) afgerond grind aangetrof-
fen. Dit grind heeft een natuurlijke oorsprong.  
 
Samenvattend: in een aantal boringen is houtskool aangetroffen, in enkele monsters is natuursteen 
aangetroffen waarvan niet kan worden uitgesloten dat het bewerkt is. Er is geen bewerkt vuursteen, 
aardewerk, (verbrand) bot en verbrande hazelnootdoppen aangetroffen. Een overzicht van de aange-
troffen indicatoren is weergegeven in tabel II. De complete vondsttabel is weergegeven in bijlage 4. 
De locatie van de aangetroffen (zachte) indicatoren is weergegeven in figuren 21, 22 en 23. 
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Tabel II Archeologische indicatoren karterend booronderzoek (fase 2). 

 houtskool natuursteen 
Oude Getijdeafzettingen - 216, 218 
Top dekzand 201, 202, 203, 204A, 206A, 208, 209, 212, 

213 ,214, 215 
208, 214, 215 

Allerød-bodem 204B, 205B  

 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen karterende fase 
 
Aan de hand van de resultaten van de karterende fase kunnen de onderzoeksvragen uit het PvE 
worden beantwoord.  
 
 Zijn er archeologische indicatoren die wijzen op de aanwezigheid van archeologische steentijd-

vindplaatsen op en in de relevante onderscheiden lagen?; 
Er zijn geen harde archeologische indicatoren aangetroffen, maar slechts enkele ‘zachte’ indi-
catoren in de vorm van houtskool en hoekig natuursteen. Door het ontbreken van ‘harde’ indi-
catoren (bewerkt vuursteen, aardewerk, verbrand bot), geeft het onderzoek geen aanleiding te 
concluderen dat er behoudenswaardige archeologische vindplaatsen in het onderzochte gebied 
aanwezig zijn.  
 

 Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?; 
Niet van toepassing 
 

 Wat is de opbouw, het reliëf en de gaafheid van de top van het pleistocene oppervlak? 
De top van het pleistocene oppervlak is in het grootste deel van de karterende boringen nog in-
tact. Alleen in boring 207 is de top van het dekzand geërodeerd door de Oude Getijdeafzettin-
gen.  

 
5 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
5.1 Conclusie 
 
De verkennende fase (fase 1) van het inventariserend veldonderzoek heeft aangetoond dat in een 
deel van het plangebied potentiële archeologische niveaus voorkomen in de vorm van gerijpte Oude 
Getijdeafzettingen, dekzanden met een intacte bodem en een mogelijke Allerød-bodem. Het karte-
rend onderzoek (fase 2) ter plaatse van deze potentiële archeologische niveaus heeft geen archeolo-
gische vindplaatsen uit de steentijden opgeleverd. Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen 
werkzaamheden geen bedreiging vormen voor het archeologisch erfgoed.  
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5.2 Advies 
 
Tijdens het inventariserend veldonderzoek zijn weliswaar potentiële archeologische niveaus aange-
troffen, maar geen archeologische vindplaatsen. Econsultancy adviseert dan ook om het plangebied 
vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden . 
 
Bovenstaand betreft een advies, opgesteld door Econsultancy. Het advies dient ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan de bevoegde overheid (gemeente Almere). Na beoordeling wordt door de 
bevoegde overheid een selectiebesluit genomen. 
 
Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 
worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten tijdens 
de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 
5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed5, de gemeente Almere of de provincie Fle-
voland. 
 
 
  

                                                      
5
 Infodesk; email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456) 
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Figuur 1.  Ligging van het plangebied binnen Nederland  
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Figuur 2.  Het plangebied op de kadastrale kaart  
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Figuur 3.  Het plangebied op een luchtfoto  
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Figuur 4.  Het plangebied op het AHN 
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Figuur 5.  Ontwikkelingen in het plangebied   
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Figuur 6.  Uitsnede uit de Archeologische Beleidskaart Almere   
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Figuur 7.  Top van de pleistocene ondergrond  
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Figuur 8.  Oude Getijde-afzettingen in het Laat-Atlanticum   
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Figuur 9.  Paleogeografische ontwikkeling in het plangebied   
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Figuur 10.  Hollandveen in het plangebied   
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Figuur 11.  Archeologische waarden in het plangebied   
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Figuur 12.  Boorpuntenkaart verkennende fase 
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Figuur 13.  Diepteligging top pleniglaciale afzettingen (Oud Dekzand) 
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Figuur 14.  Diepteligging top laatglaciale afzettingen (Jong Dekzand) 

 
 
  



 

Rapport 5453.001 versie 2  Pagina 38 van 58 

 

Figuur 15.  Bodems in de top van het Jonge Dekzand 
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Figuur 16.  Mogelijke Allerød-bodems in het Jonge Dekzand 
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Figuur 17.  Diepteligging top Oude Getijdeafzettingen 
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Figuur 18.  Gerijpte niveaus in de Oude Getijdeafzettingen 
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Figuur 19.  Voorkomen van Hollandveen op Oude Getijdeafzettingen 
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Figuur 20.  Boorpuntenkaart karterende fase (fase 2) 
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Figuur 21.  Archeologische indicatoren in de mogelijke Allerød-bodem 
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Figuur 22.  Archeologische indicatoren in de top van het dekzand 
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Figuur 23.  Archeologische indicatoren in gerijpte Oude Getijdeafzettingen 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
 

 

(koud) 

Pleniglaciaal 
Kreftenheye 

Formatie 

(warme periode) 

van Peelo 

 

Ouderdom 
in jaren 

 
Chronostratigrafie 

 

 
MIS 

 

 
Lithostratigrafie 

 
 
 

11.755 

 
12.745 

 
13.675 

 
14.025 

 
15.700 

 
 

29.000 
 
 

50.000 
 
 

75.000 
 
 
 
 
 

115.000 

 
130.000 

 
 
 
 

370.000 

 
410.000 

 

 
475.000 

 
 

850.000 
 

 
 
 
 

2.600.000 

Formaties: Naaldwijk 
Holoceen  1  (marien), Nieuwkoop 

(veen), Echteld (fluviatiel) 
Late Dryas 

(koud) 
 

Weichselien  (warm) 
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Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder et al. (2003). Lithostratigrafie 
volgens De Mulder et al. (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot et al. (1994). Atmosferische data volgens Stuiver et al. (1998). 
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen. 
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). 
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005). 
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Bijlage 2 Beleidsregels BP Almere Pampus en Markermeer 
 
 
 
 

  



Artikel 10 Waarde - Archeologie 1 

Link naar de toelichting op de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' 

 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de ter 

plaatse te verwachten archeologische waarden op een diepte vanaf 150 cm onder maaiveld. 

 

10.2 Bouwregels 

a. Het is verboden zonder omgevingsvergunning op of in de gronden met de bestemming 

'Waarde - Archeologie 1' bouwwerken te bouwen. 

b. Het in lid a bedoelde verbod is niet van toepassing op: 

1. die delen van de gronden die reeds bebouwd of anderszins verstoord zijn of zijn 

geweest; 

2. bouwwerken ten behoeve van de samenvallende bestemmingen met een 

oppervlakte kleiner dan 500 m². 

10.3 Afwijken van de bouwregels 

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 10.2 bedoelde verbod 

voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de samenvallende bestemmingen met 

een oppervlakte groter dan 500 m². 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a zal alleen worden verleend indien op basis 

van archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 

Archeologie, is vastgesteld dat: 

1. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; 

2. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

3. de archeologische waarden hierdoor niet worden geschaad. 

c. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende voorschriften 

worden verbonden: 

1. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg; 

4. De voorwaarden als bedoeld onder 1, 2 en 3 dienen te voldoen aan de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en aan door het bevoegd gezag bij 

de afwijking te stellen kwalificaties en eisen. 

d. Een uitzondering op het verbod, zoals bedoeld in lid 10.2, sub b onder 2, is niet van 

toepassing als gedurende de periode van 36 maanden voor verstrekking van de 

omgevingsvergunning een uitzondering op het verbod in lid 10.2, sub b onder 2, van 

toepassing is geweest op bouw- en aanlegactiviteiten zoals genoemd in lid 10.4 sub a in 
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terreinen op een afstand van minder dan 50 m van het onderhavige terrein, voor zover de 

voorgenomen activiteiten in het onderhavige terrein een oppervlakte hebben van meer dan 

100 m2. 

10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 1', zonder 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 

voeren: 

1. het verlagen van de bodem, het uitvoeren van grondwerkzaamheden of het 

afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning nodig is; 

2. het ophogen van de bodem met meer dan 50 cm; 

3. het aanleggen van bos of boomgaard bestaande uit meer dan 10 bomen; 

4. het verlagen van het waterpeil; 

5. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverharding; 

6. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en daarmee verband houdende constructies; 

7. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

8. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en 

die niet aan te merken zijn als het normale gebruik van het terrein. 

b. Het verbod als bedoeld in lid 10.4 onder a is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden die: 

1. het normale onderhoud van de gronden betreffen; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

voor het bouwen of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden; 

4. betrekking hebben op een oppervlakte kleiner dan 500 m²; 

5. worden uitgevoerd in het kader van archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie. 

c. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden zal alleen worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek, 

zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, is vastgesteld dat: 

1. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; 

2. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

3. de archeologische waarden hierdoor niet worden geschaad. 

d. Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden gekoppeld: 

1. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
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2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheid te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg; 

4. de voorwaarden als bedoeld onder 1, 2 en 3 dienen te voldoen aan de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en aan door het bevoegd gezag bij 

de vergunning te stellen kwalificaties en eisen. 

10.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat: 

a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' wordt verwijderd, indien er op basis van 

archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 

Archeologie geen archeologische waarden zijn vastgesteld; 

b. de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' wordt veranderd in de bestemming 'Waarde - 

Archeologie 5' voor gronden waar door middel van archeologisch onderzoek dat voldoet 

aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie een of meer archeologisch 

waardevolle terreinen zijn vastgesteld. 
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Artikel 11 Waarde - Archeologie 4 

Link naar de toelichting op de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' 

 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de ter 

plaatse te verwachten archeologische waarden op een diepte vanaf 50 cm onder maaiveld. 

 

11.2 Bouwregels 

a. Het is verboden zonder omgevingsvergunning op of in de gronden met de bestemming 

'Waarde - Archeologie 4' bouwwerken te bouwen. 

b. Het in lid a bedoelde verbod is niet van toepassing op: 

1. die delen van de gronden die reeds bebouwd of anderszins verstoord zijn of zijn 

geweest; 

2. bouwwerken ten behoeve van de samenvallende bestemmingen met een 

oppervlakte kleiner dan 100 m². 

11.3 Afwijken van de bouwregels 

a. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het in lid 11.2 bedoelde verbod 

voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de samenvallende bestemmingen met 

een oppervlakte groter dan 100 m². 

b. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder a zal alleen worden verleend, indien op basis 

van archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 

Archeologie, is vastgesteld dat: 

1. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; 

2. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

3. de archeologische waarden hierdoor niet worden geschaad. 

c. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen de volgende voorschriften 

worden verbonden: 

1. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg; 

4. de voorwaarden als bedoeld onder 1, 2 en 3 dienen te voldoen aan de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en aan door het bevoegd gezag bij 

de afwijking te stellen kwalificaties en eisen. 
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11.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 4', zonder 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 

voeren: 

1. het verlagen van de bodem, het uitvoeren van grondwerkzaamheden of het 

afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning nodig is; 

2. het ophogen van de bodem met meer dan 50 cm; 

3. het aanleggen van bos of boomgaard bestaande uit meer dan 10 bomen; 

4. het verlagen van het waterpeil; 

5. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverharding; 

6. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere 

leidingen en daarmee verband houdende constructies; 

7. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

8. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden kunnen aantasten en 

die niet aan te merken zijn als het normale gebruik van het terrein. 

b. Het verbod als bedoeld in lid 11.4 onder a is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden die: 

1. het normale onderhoud van de gronden betreffen; 

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

voor het bouwen of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of 

werkzaamheden; 

4. betrekking hebben op een oppervlakte kleiner dan 500 m²; 

5. worden uitgevoerd in het kader van archeologisch onderzoek, zoals gesteld in de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie. 

c. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden zal alleen worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek, 

zoals gesteld in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, is vastgesteld dat: 

1. de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; 

2. er geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

3. de archeologische waarden hierdoor niet worden geschaad. 

d. Aan de omgevingsvergunning kunnen de volgende voorwaarden worden gekoppeld: 

1. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

2. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

3. de verplichting de uitvoering van het werk c.q. de werkzaamheid te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 

monumentenzorg; 
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4. de voorwaarden als bedoeld onder 1, 2 en 3 dienen te voldoen aan de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie en aan door het bevoegd gezag bij 

de vergunning te stellen kwalificaties en eisen. 

11.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die zin dat: 

a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' wordt verwijderd, indien er op basis van 

archeologisch onderzoek, dat voldoet aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 

Archeologie geen archeologische waarden zijn vastgesteld; 

b. de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' wordt veranderd in de bestemming 'Waarde - 

Archeologie 5' voor gronden waar door middel van archeologisch onderzoek dat voldoet 

aan de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie een of meer archeologisch 

waardevolle terreinen zijn vastgesteld. 
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Legenda (conform NEN 5104)
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-541

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen, kalkrijk

-671

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp

-726

Klei, matig siltig, matig 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, Weinig gevlekt zwart, 
aan de top humeus, kalkrijk

-766

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
zwak schelphoudend, grijs, 
NAWO; enkele zand- en 
schelplaagjes, geleidelijk, aan de 
basis humeus, zandlagen, kalkrijk

-963

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-971

Scherp

-1021

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV; verspoeld in boor, scherp

-1031

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donker zwartgrijs, BXWI, scherp, 
A-horizont

-1041

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
plantenhoudend, geelbeige, BXWI, 
scherp, BC-horizont

-1096

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, BXWI, scherp, 
C-horizont

-1106

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, BX, C-horizont

-1171

Boring: 2
X: 137342.00
Y: 487213.00

m +NAP-3.51
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akker-351

-411

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk-461

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-621

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp

-676

Klei, matig siltig, matig 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, Weinig gevlekt zwart, 
aan de top humeus, kalkrijk-721

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
zwak schelphoudend, grijs, 
NAWO, enkele zand- en 
schelplaagjes, geleidelijk, aan de 
basis humeus, zandlagen, kalkrijk

-986

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1001

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donker zwartgrijs, BXWI, scherp, 
A-horizont

-1021

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
plantenhoudend, geelbeige, BXWI, 
scherp, BC-horizont

-1081

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, BXWI, scherp, 
C-horizont

-1211

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, BXWI; mogelijk 
Allerod-bodem, scherp, A-horizont

-1213

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, BXWI, scherp, 
C-horizont

-1251

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, BX; grens 
onduidelijk door verspoeling in 
boor, scherp, C-horizont

-1351



Boring: 3
X: 137520.00
Y: 486911.00

m +NAP-3.48

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

akker-348

-453

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-556

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-738

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk, aan de basis 
kleiig

-788

Klei, matig siltig, matig 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, Weinig gevlekt zwart, 
aan de top humeus, kalkrijk

-878

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp, aan de top kleiig

-914

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, aan de basis humeus-936

Veen, sterk kleiïg, grijsbruin, NIBV, 
geleidelijk

-971

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1003

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donker bruingrijs, BX; verspoeld 
materiaal, scherp

-1015

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
plantenhoudend, geelbeige, BXWI, 
scherp, C-horizont

-1113

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, BX; grens 
onduidelijk, C-horizont-1148

Boring: 4
X: 137563.00
Y: 487983.00

m +NAP-3.99
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akker-399

-464

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-514

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen, kalkrijk

-594

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp

-599

Scherp
-624

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp

-626

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, kalkrijk

-644

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
brokkelig, geleidelijk, Weinig 
gevlekt zwart, kalkrijk

-684

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, zandlagen, kalkrijk

-1004

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp-1029

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1119

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, grijs, BX, C-horizont

-1199



Boring: 5
X: 137697.00
Y: 487745.00

m +NAP-3.9
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akker-390

-405

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-480

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-595

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk

-630

Klei, matig siltig, zwak 
plantenhoudend, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, kalkrijk

-680

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, zandlagen, kalkrijk

-715

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, 
NAWO, geleidelijk, zandlagen, 
kalkrijk-745

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
plantenhoudend, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, zandlagen, kalkrijk

-915

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, NAWO, 
aan basis schelpen, scherp, kalkrijk

-980

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1015

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
donker zwartgrijs, BXWI, scherp, 
A-horizont

-1050

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1070

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, leemlagen, 
C-horizont

-1190

Boring: 6
X: 137715.00
Y: 487709.00

m +NAP-3.81
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akker-381

-446

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-486

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-601

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk

-631

Klei, matig siltig, zwak 
plantenhoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-671

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, aan de top zandig, 
zandlagen, kalkrijk

-851

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, NAWO; 
aan basis wat schelp, scherp, 
kalkrijk

-1016

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1051

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, 
donkergrijs, BX;  verspoeld 
materiaal, scherp, kalkloos

-1060

Klei, matig zandig, lichtgrijs, BX;  
verspoeld materiaal, scherp, 
Sporen gevlekt zwart, kalkloos

-1066

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, BXWI, scherp, 
C-horizont

-1361

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BX, leemlagen, C-horizont-1381



Boring: 7
X: 137734.00
Y: 487674.00

m +NAP-4.01
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akker-401

-471

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-516

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-631

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk

-671

Klei, matig siltig, zwak 
plantenhoudend, matig 
riethoudend, grijs, NAWO, 
geleidelijk, kalkrijk

-731

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, aan de basis humeus, 
zandlagen, kalkrijk

-889

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NAWO, scherp, kalkrijk-911

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
klapklei, scherp, kalkrijk

-966

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1021

Klei, matig zandig, zwak 
houthoudend, lichtgrijs, BX; 
verspoeld materiaal, scherp, 
Sporen gevlekt zwart, kalkloos

-1031

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1071

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, leemlagen, 
C-horizont

-1201

Boring: 8
X: 137753.00
Y: 487639.00

m +NAP-3.96
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akker-396

-456

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-543

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-706

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, zandlaag op 312, geleidelijk

-736

Klei, matig siltig, matig 
riethoudend, grijs, NAWO, 
geleidelijk, aan de basis humeus, 
kalkrijk

-831

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NAWO, scherp, zandlagen, kalkrijk

-876

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, detrituslagen, kalkrijk

-966

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-976

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, aan de basis humeus, 
kalkrijk

-986

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-996

Scherp

-1031

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1072

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1141

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BX, C-horizont

-1196



Boring: 9
X: 137771.00
Y: 487603.00

m +NAP-3.93

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

akker-393

-423

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-488

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-663

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO; top sterk amorf, geleidelijk

-693

Klei, sterk siltig, matig riethoudend, 
grijs, NAWO, geleidelijk, kalkrijk

-733

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, aan de basis humeus, 
zandlagen, kalkrijk

-853

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, NAWO, 
klapklei, geleidelijk, detrituslagen, 
kalkrijk

-973

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV; kleilaag op 615, scherp, aan 
de top kleiig

-1043

Zand, matig fijn, zwak siltig, donker 
grijszwart, BXWI, geleidelijk, 
A-horizont

-1063

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, geleidelijk, C-horizont

-1068

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, geleidelijk, Veel gevlekt 
zwart, C-horizont

-1093

Zand, matig fijn, zwak siltig, oranje, 
BXWI; gley, geleidelijk, Veel 
gevlekt zwart, ijzerconcreties: veel, 
C-horizont

-1123

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, Veel gevlekt 
zwart, C-horizont

-1193

Boring: 10
X: 137902.00
Y: 487366.00

m +NAP-3.73
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akker-373

-428

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: spoor, kalkrijk

-473

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-573

Scherp
-593

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
bruingrijs, NAWA, Almere Laag, 
scherp

-595

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, aan de basis humeus, 
zandlagen, kalkrijk

-643

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, grijs, 
NAWO; ook detrituslaagjes, 
scherp, kleilagen, kalkrijk

-773

Scherp

-838

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, grijs, NAWO; ook 
detrituslaagjes, scherp, kleilagen, 
kalkrijk

-973

Scherp

-1073

Zand, uiterst fijn, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, grijs, NAWO; 
schelplaag aan basis, scherp, 
kleilagen, kalkrijk

-1131

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker zwartgrijs, BXWI, 
geleidelijk, A-horizont

-1143

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, BXWI, C-horizont

-1173

Leem, sterk zandig, grijs, BX, 
scherp, zandlagen, C-horizont

-1253

Zand, zeer grof, zwak siltig, grijs, 
BX, C-horizont

-1373



Boring: 11
X: 137930.00
Y: 488413.00

m +NAP-4.08
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akker-408

-483

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: weinig, kalkrijk

-548

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag , scherp, zandlagen, kalkarm

-703

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk-731

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, Weinig gevlekt zwart, 
kalkloos

-788

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk-808

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-895

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk, kleilagen

-928

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO 
klapklei, scherp, kalkrijk

-958

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, geleidelijk, kleilagen

-1008

Scherp

-1038

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp, kleilagen

-1048

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijszwart, BXWI, 
geleidelijk, A-horizont

-1058

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
houthoudend, licht beigegrijs, 
BXWI, scherp, C-horizont-1138

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 
BX, C-horizont

-1208

Boring: 12
X: 138018.00
Y: 488369.00

m +NAP-4.15
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akker-415

-550

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: weinig, kalkrijk

-575

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag , scherp, zandlagen, kalkarm

-710

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk-737

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, Weinig gevlekt zwart, 
kalkloos

-805

Klei, matig siltig, matig humeus, 
bruingrijs, NAWO, geleidelijk-830

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-934

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, beigegrijs, 
NAWO, geleidelijk

-946

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-1005

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
beigegrijs, NAWO, geleidelijk

-1015

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp, kleilagen

-1095

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
houthoudend, licht beigegrijs, 
BXWI; blond zand, scherp, 
C-horizont

-1155

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 
BX, leemlagen, C-horizont

-1215



Boring: 13
X: 138037.00
Y: 488334.00

m +NAP-4.11
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akker-411

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: weinig, kalkrijk

-531

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag , scherp, zandlagen, kalkarm

-686

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk, aan de basis 
kleiig

-726

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, Weinig gevlekt zwart, 
kalkloos

-811

Klei, matig siltig, matig humeus, 
bruingrijs, NAWO, geleidelijk

-816

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp

-981

Klei, matig siltig, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-1001

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
beigegrijs, NAWO, geleidelijk, 
veenlagen

-1021

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp, kleilagen

-1071

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, BXWI, geleidelijk, 
A-horizont-1111

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
houthoudend, licht beigegrijs, 
BXWI, scherp, C-horizont-1151

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 
BX, leemlagen, C-horizont

-1211

Boring: 14
X: 138057.00
Y: 488299.00

m +NAP-3.92

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

akker-392

-427

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
beigegrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, zandlagen, 
roestvlekken: weinig, kalkrijk-482

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, NAWA, Almere 
Laag , scherp, zandlagen, kalkarm

-612

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, Weinig gevlekt zwart, 
kalkloos-652

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, grijs, NAWO; 
brokkelig, gerijpt, scherp, Weinig 
gevlekt zwart, kleilagen

-692

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-772

Klei, sterk siltig, matig riethoudend, 
beigegrijs, NAWO, geleidelijk

-872

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak 
riethoudend, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-892

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-982

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp, kleilagen-1002

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijszwart, BXWI, 
scherp, A-horizont

-1022

Zand, matig fijn, zwak siltig, BXWI, 
geleidelijk, B-horizont-1072

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
houthoudend, licht beigegrijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1122

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, 
BX, leemlagen, C-horizont

-1192



Boring: 15
X: 138076.00
Y: 488264.00

m +NAP-3.97
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akker-397

-472

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
grijsbeige, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, aan de basis 
humeus, roestvlekken: veel

-517

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-667

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp-687

Klei, matig siltig, zwak 
plantenhoudend, grijs, NAWO, 
geleidelijk

-997

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp-1017

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, diffuus, C-horizont

-1127

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, leemlagen, 
C-horizont

-1197

Boring: 16
X: 138096.00
Y: 488229.00
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akker-397

-477

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
grijsbeige, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, aan de basis 
humeus, roestvlekken: veel

-517

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-687

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp

-732

Klei, uiterst siltig, zwak 
plantenhoudend, grijs, NAWO, 
geleidelijk

-797

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, scherp

-812

Klei, uiterst siltig, zwak 
plantenhoudend, grijs, NAWO, 
geleidelijk

-882

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk

-927

Klei, matig siltig, grijs, NAWO, 
geleidelijk

-967

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
grijs, NAWO, geleidelijk-987

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp-1017

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijszwart, BXWI, 
geleidelijk, A-horizont

-1027

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruinzwart, BXWI, 
diffuus, B-horizont

-1042

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1107

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, leemlagen, 
C-horizont

-1197



Boring: 17
X: 138095.00
Y: 488101.00

m +NAP-3.22
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akker-322

-392

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, donker bruingrijs, scherp, 
opgebrachte grond

-417

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donker grijsbeige, NAWA, 
Zuiderzee Laag, scherp, 
roestvlekken: veel

-517

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp-552

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-693

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk

-702

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, grijs, NAWO, 
geleidelijk, Weinig gevlekt zwart

-722

Klei, matig siltig, lichtgrijs, NAWO, 
geleidelijk, Veel gevlekt wit, kalkrijk

-732

Klei, sterk siltig, zwak 
plantenhoudend, donkergrijs, 
NAWO, geleidelijk, aan de basis 
humeus

-912

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV; enkele kleilagen, scherp

-987

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijszwart, BXWI, 
geleidelijk, A-horizont

-994

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinzwart, BXWI, 
diffuus, B-horizont

-1017

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, BXWI, diffuus, 
BC-horizont

-1072

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1102

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, C-horizont

-1122

Boring: 18
X: 138209.00
Y: 488007.00
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akker-322

-442

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
grijsbeige, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp, roestvlekken: veel

-502

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, donkergrijs, 
NAWA, Zuiderzee Laag, scherp

-547

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-692

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk

-699

Klei, uiterst siltig, zwak 
plantenhoudend, donkergrijs, 
NAWA, geleidelijk

-832

Klei, uiterst siltig, donkergrijs, 
NAWA, geleidelijk, zandlagen

-892

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWA, geleidelijk

-1057

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1092

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijs, BXWI, geleidelijk, 
A-horizont

-1102

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, grijs, BXWI, 
scherp, C-horizont-1162

Leem, sterk zandig, zwak 
wortelhoudend, grijs, BX, scherp, 
C-horizont

-1282

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BX, C-horizont

-1322



Boring: 19
X: 138228.00
Y: 487972.00

m +NAP-3.23
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akker-323

-443

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
donker grijsbeige, NAWA, 
Zuiderzee Laag, scherp, kalkrijk

-493

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen, kalkrijk

-573

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
zwak schelphoudend, donker 
grijsbruin, NAWA, Almere Laag, 
scherp, zandlagen, kalkrijk

-653

Klei, sterk siltig, zwak 
plantenhoudend, grijs, NAWO, 
scherp, kalkrijk

-813

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, grijs, NAWO, 
scherp, zandlagen, kalkrijk

-923

Klei, sterk siltig, grijs, NAWO, 
geleidelijk, kalkrijk

-1053

Veen, mineraalarm, bruinzwart, 
NIBV, scherp

-1083

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, ammoniakgeur, grijs, BX, 
scherp, leemlagen, zandverkitting: 
veel, C-horizont

-1323

Boring: 20
X: 138247.00
Y: 487937.00
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akker-322

-412

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, 
Zuiderzee Laag, scherp, kalkrijk

-472

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
donkergrijs, NAWA, Almere Laag, 
kalkrijk

-532

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
zwak schelphoudend, donkerbruin, 
NAWA, Almere Laag, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-637

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO; sterk gelaagd, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-1012

Zand, zeer fijn, sterk siltig, uiterst 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, kalkrijk

-1072

Veen, mineraalarm, bruinzwart, 
NIBV, scherp

-1102

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, scherp, 
C-horizont

-1122



Boring: 21
X: 138266.00
Y: 487901.00

m +NAP-3.1
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akker-310

-350

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, 
Zuiderzee Laag, scherp, kalkrijk

-420

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
donker, NAWA, Almere Laag, 
kalkrijk

-470

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
zwak schelphoudend, donkerbruin, 
NAWA, Almere Laag, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-570

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO

-580

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO; gelaagd, scherp, kalkrijk

-860

Zand, matig grof, sterk siltig, uiterst 
schelphoudend, NAWO; sterk 
gelaagd, scherp, kalkrijk

-940

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, scherp, kalkrijk

-960

Veen, mineraalarm, bruinzwart, 
NIBV, scherp

-990

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1070

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
houthoudend, BX, C-horizont

-1110

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BX, scherp, C-horizont

-1210

Boring: 22
X: 138285.00
Y: 487866.00

m +NAP-3.14
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akker-314

-404

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, 
Zuiderzee Laag, scherp, kalkrijk

-474

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
donkergrijs, NAWA, Almere Laag, 
kalkrijk-504

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
zwak schelphoudend, donkerbruin, 
NAWA, Almere Laag, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-644

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, geleidelijk, kalkrijk

-774

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO; sterk gelaagd, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-984

Zand, zeer fijn, sterk siltig, uiterst 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, kalkrijk-1014

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, scherp, kalkrijk

-1044

Veen, mineraalarm, bruinzwart, 
NIBV, scherp

-1064

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1154

Leem, sterk zandig, donkergrijs, 
BX, leemlagen, C-horizont

-1194

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, scherp, 
C-horizont

-1314



Boring: 23
X: 138259.00
Y: 487790.00

m +NAP-3.26

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

akker-326

-366

Zand, matig fijn, matig siltig, 
donker grijsbruin, scherp, 
opgebrachte grond

-386

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
matig schelphoudend, donker 
grijsbruin, NAWA, Zuiderzee Laag, 
geleidelijk, zandlagen, 
roestvlekken: veel, kalkrijk

-466

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
matig schelphoudend, donkergrijs, 
NAWA, Zuiderzee Laag, 
zandlagen, kalkrijk

-531

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
zwak schelphoudend, donkerbruin, 
NAWA, Almere Laag, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-638

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
lichtgrijs, NAWO, geleidelijk, 
zandlagen, kalkrijk

-726

-771

Klei, sterk zandig, grijs, NAWO, 
geleidelijk, zandlagen, kalkrijk-791

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, scherp, kalkrijk

-926

-946

Klei, sterk siltig, grijs, NAWO, 
geleidelijk, aan de basis humeus

-1024

Veen, mineraalarm, bruinzwart, 
NIBV, scherp

-1101

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont

-1111

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, scherp, 
C-horizont

-1126

Boring: 24
X: 138409.00
Y: 487505.00
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akker-412

-497

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
grijsbruin, NAWA, Zuiderzee Laag, 
roestvlekken: veel-542

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, NAWA, 
Almere Laag, scherp, zandlagen

-602

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, aan de basis kleiig

-632

Klei, matig siltig, matig 
riethoudend, grijs, NAWO

-672

Klei, uiterst siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, geleidelijk, zandlagen

-1012

-1092

Klei, uiterst siltig, NAWO

-1122

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1162

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, 
BX; raar verkit spul, C-horizont

-1172

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, C-horizont-1212



Boring: 117
X: 138127.00
Y: 488139.00

m +NAP-3.27
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akker-327

-467

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donker grijsbeige, NAWA, 
Zuiderzee Laag, roestvlekken: veel

-522

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, NAWA, Zuiderzee 
Laag, scherp

-562

Klei, sterk siltig, sterk humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, Almere 
Laag, scherp, zandlagen

-722

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO

-727

-777

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO, geleidelijk-797

Klei, uiterst siltig, zwak 
plantenhoudend, donkergrijs, 
NAWO, geleidelijk

-977

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1027

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijszwart, BXWI, 
geleidelijk, A-horizont

-1042

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinzwart, BXWI, 
diffuus, B-horizont

-1067

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, C-horizont

-1117

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, C-horizont

-1127

Boring: 123
X: 138291.00
Y: 487828.00
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akker-326

-376

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, NAWA, 
Zuiderzee Laag, scherp, kalkrijk

-486

Klei, uiterst siltig, sterk humeus, 
donker, NAWA, Almere Laag, 
kalkrijk

-506

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
zwak schelphoudend, donkerbruin, 
NAWA, Almere Laag, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-576

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
zwak schelphoudend, donkerbruin, 
NAWA, Almere Laag, scherp, 
zandlagen, kalkrijk

-656

Klei, sterk siltig, schelpen, 
donkergrijs, NAWO, geleidelijk, 
kalkrijk

-846

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, donkergrijs, 
NAWO, scherp, kalkrijk

-1026

Veen, mineraalarm, bruinzwart, 
NIBV, scherp

-1036

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, BXWI, 
diffuus, AB-horizont-1086

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
BXWI, scherp, C-horizont-1116

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, scherp, 
C-horizont

-1126



Boring: 124
X: 138456.00
Y: 487519.00
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akker-396

-486

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sterk schelphoudend, donker 
grijsbruin, NAWA, Zuiderzee Laag, 
roestvlekken: veel-526

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, NAWA, 
Almere Laag, scherp, zandlagen

-621

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIHO

-636

Klei, uiterst siltig, zwak 
riethoudend, donkergrijs, NAWO, 
geleidelijk

-1051

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
NIBV, scherp

-1086

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijs, BXWI, geleidelijk, 
A-horizont

-1096

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, 
BX; raar verkit spul, C-horizont

-1156

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs, BX, C-horizont

-1196
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Boring 1
X: 137164,00
Y: 487516,00
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Boring 2
X: 137342,00
Y: 487213,00
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Profiel B - B'

Boring 4
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Boring 11
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Boring 18
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X: 138259,00
Y: 487790,00
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Y: 487505,00

m +NAP-4,12

-450

-500

-550

-600

-650

-700

-750

-800

-850

-900

-950

-1000

-1050

-1100

-1150

-1200

Profiel D - D'



 

Rapport 5453.001 versie 2  Pagina 57 van 58 

 

Bijlage 5 Foto’s van boringen 
 
Boring 17. Vol 0 (linksboven) tot 8 m –mv (rechtsonder). 
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Bijlage 6 Vondsttabel 
 
 
 
 
 
 



Vondsttabel monsters top dekzand

PROJECTCODE BOORNUMMER X-COORD Y-COORD TOP_PLEI NAP_MV NAP_PLEI EINDE_BORING HORIZONTEN AFDEK_MAT PROFIEL_TYPE AARD_BOVEN MONSTER GEZEEFD

5453.001 201 487523,08 137154,28 610 -368 -978 700 A/BC/C BASISVEEN BRUINE BOSBODEM 3 J J

5453.001 202 487520,96 137174,84 635 -367 -1002 700 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 203 487504,11 137162,67 615 -364 -979 700 A/E/B/C BASISVEEN PODZOLBODEM 3 J J

5453.001 204A 487220,06 137332,50 645 -356 -1001 900 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 205A 487217,93 137353,04 650 -350 -1000 900 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 206A 487201,09 137340,89 610 -355 -965 900 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 207 487372,26 137892,25 800 -379 -1179 800 N N

5453.001 208 487370,24 137912,85 710 -380 -1090 800 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 209 487353,22 137900,67 725 -380 -1105 800 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 210 488420,03 137920,44 640 -414 -1054 700 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 211 488417,85 137941,02 650 -411 -1061 700 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 212 488401,04 137928,87 620 -420 -1040 700 A/BC BASISVEEN BRUINE BOSBODEM 3 J J

5453.001 213 488108,25 138085,40 665 -323 -988 800 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

5453.001 214 488106,14 138105,90 690 -321 -1011 800 A/B/BC/C BASISVEEN PODZOLBODEM 3 J J

5453.001 215 488089,28 138093,78 650 -320 -970 800 A/C BASISVEEN A/C 3 J J

BOORNUMMER HK VS AW BOT VERB_BOT HAZ NS NS_GK NS_GR KN OVERIG OPMERKINGEN FASE SOORT_BORING

201 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

203 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 AVEGAAR

204A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

205A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 AVEGAAR

206A 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 AVEGAAR

207 2 AVEGAAR

208 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 AVEGAAR

209 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 AVEGAAR

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

212 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

213 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 AVEGAAR

214 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 HOUTSKOOL, ZEER FIJN 3 2 AVEGAAR

215 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 AVEGAAR

Vondsttabel monsters mogelijke Allerød-bodem

PROJECTCODE BOORNUMMER X-COORD Y-COORD TOP_PLEI NAP_MV NAP_PLEI EINDE_BORING HORIZONTEN AFDEK_MAT PROFIEL_TYPE AARD_BOVEN MONSTER GEZEEFD

5453.001 204B 487220,06 137332,50 645 -356 -1001 900 A/C JONG DEKZAND ALLERØD J J

5453.001 205B 487217,93 137353,04 650 -350 -1000 900 A/C JONG DEKZAND ALLERØD J J

5453.001 206B 487201,09 137340,89 610 -355 -965 900 A/C OUD DEKZAND ALLERØD N N

BOORNUMMER HK VS AW BOT VERB_BOT HAZ NS NS_GK NS_GR KN OVERIG OPMERKINGEN FASE SOORT_BORING

204B 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 AVEGAAR

205B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

206B 2 AVEGAAR

Vondsttabel monsters gerijpte zeeklei

BOORNUMMER X-COORD Y-COORD TOP_PLEI NAP_MV NAP_PLEI EINDE_BORING HORIZONTEN AFDEK_MAT PROFIEL_TYPE AARD_BOVEN MONSTER GEZEEFD

216 488000,76 137554,00 -388 400 C HOLLANDVEEN GERIJPT NIVEAU 3 J J

217 487982,21 137563,30 -395 400 C HOLLANDVEEN GERIJPT NIVEAU 3 J J

218 487965,94 137571,79 -392 400 C HOLLANDVEEN GERIJPT NIVEAU 3 J J

219 488333,55 138036,67 -404 400 C OUDE GETIJDEAFZETTINGENGERIJPT NIVEAU J J

220 488298,38 138056,81 -393 400 C OUDE GETIJDEAFZETTINGENGERIJPT NIVEAU J J

221 488264,00 138075,83 -414 400 C OUDE GETIJDEAFZETTINGENGERIJPT NIVEAU J J

BOORNUMMER HK VS AW BOT VERB_BOT HAZ NS NS_GK NS_GR KN OVERIG OPMERKINGEN FASE SOORT_BORING

216 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 AVEGAAR

217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

218 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 BAKSTEEN/VERBRANDE KLEI 2 AVEGAAR

219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR

221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 AVEGAAR
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Geen bezwaar windpark Jaap Rodenburg II

Geachte heer Hoenkamp,
 
Het radarverstoringsonderzoek (DHW‑2018‑0100312935 van 7 maart 2018) voor het windpark Jaap Rodenburg II dat u
door TNO hebt laten uitvoeren, is beoordeeld door het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van het ministerie van
Defensie zoals bedoeld in art. 2.5 vierde lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening.
 
Bij alle situa�es betreffende dit windpark blij� de radarverstoring binnen de norm. Zowel voor de MASS radars als de
gevechtsleidingsradars op Nieuw Milligen en Herwijnen is dit het geval.
 
Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaar hee� tegen het realiseren van het windpark Jaap Rodenburg
II.
 
Dit bericht zal eerdaags ook per post naar u worden verzonden.
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet,

drs. S.J. (Sjoerd) Stoffers  
Omgevingsmanager vastgoed Defensie

.........................................................................  

Cluster Ruimte  l  Sectie Omgevingsmanagement

Afdeling Klant en Vastgoedmanagement  l  Directie Vastgoedbeheer       
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties       

Postbus 16169 | 2500 BD Den Haag

bezoekadres: St Jacobsstraat 200  4e verdieping | 3511 BT Utrecht 

.........................................................................

M 06 5336 2087

T 088 115 8043 (secretariaat)

E  sjoerd.stoffers@rijksoverheid.nl 

W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014

is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de

Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.  

Stoffers, Sjoerd <sjoerd.stoffers@rijksoverheid.nl>

di 20‐3‐2018 14:45

Aan:Robin Hoenkamp <Robin@boschenvanrijn.nl>;

CC:'Gent, O.J. ﴾Onno﴿ van' <onno.vangent@tno.nl>; Veldhuijsen, Bart van <bart.veldhuijsen@rijksoverheid.nl>;
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Onderwerp 

Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg II 
 
 
 
Geachte heer Hoenkamp, 
 
Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek 
voor een windpark Jaap Rodenburg II in de gemeente Almere, Flevoland. 
 
Het bouwplan 
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die 
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze 
wijzigingen worden aangeduid als ‘het bouwplan’. Voor de huidige aanvraag 
betreft dit de verwijdering van de bestaande 10 windturbines behorende bij 
windpark Jaap Rodenburg en de plaatsing van 10 nieuwe windturbines. 
De coördinaten van de te plaatsen windturbines zijn verderop gegeven. Aangezien 
er in dit stadium van het project nog geen keuze is gemaakt voor een specifiek 
windturbinetype, is voor de afmetingen van de windturbines uitgegaan van een 
windturbine uit de 4 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case afmetingen, 
samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare windturbinebestand met 
een opgewekt vermogen tussen de 3.5 en 4.4 MW, een ashoogte van 100 m en 
een rotordiameter van 120 m. De toepassing van een windturbine met worst case 
afmetingen houdt in dat de berekende effecten op de radars altijd minder zullen 
zijn, als bij de keuze van de specifieke windturbine het opgewekt vermogen, 
maximale ashoogte en rotordiameter niet wordt overschreden. 
  
De uitgevoerde berekeningen 
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en 
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel 
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd.  
Het bouwplan bevindt zich binnen de 75 km cirkels van één van de het Military 
Approach Surveillance System (MASS) verkeersleidingsradars en binnen de  
75 km cirkels rond de huidige Medium Power Radar (MPR) gevechtsleidings- 
radars te Nieuw Milligen.  
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Het bouwplan bevindt zich echter ook binnen de 75 km cirkel rond de nieuwe 
locatie van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen die op termijn de locatie bij 
Nieuw Milligen gaat vervangen. De analyse is uitgevoerd voor de volgende 
radarsystemen: 
(1) Het primaire verkeersleidingsradarnetwerk, bestaande uit een vijftal MASS 

verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland en met de nog te 
plaatsen extra MASS radar bij de Kooy in Den Helder en aangevuld met de 
Terminal Approach radar (TAR) West bij Schiphol. 

(2) De MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen. 
(3) De gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen. Op deze nieuwe 

locatie zal over enige tijd de SMART-L EWC GB worden geplaatst ter 
vervanging van de MPR te Nieuw Milligen.  

 
Resultaten primaire verkeersleidingsradarnetwerk 
Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor het 
verkeersleidingsradarnetwerk een minimale detectiekans van 90% voor een doel 
met een radaroppervlak van 2 m2. Twee mogelijke optredende effecten zijn 
onderzocht: 
 
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet  
geen verlies aan radardetectiekans waarneembaar ter hoogte of in de directe 
nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van 
het bouwplan: 
De MASS radars te Soesterberg en De Kooy aangevuld met de TAR West 
radar te Schiphol ondersteunen elkaar volledig in de schaduwgebieden achter 
het bouwplan. Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 
1000 voet dan ook geen afname van het maximum bereik waarneembaar.  
Het bouwplan blijft daarmee binnen de thans gehanteerde 2018 norm.  

 
Resultaten MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen 
Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor de  
gevechtsleidingsradar een minimale detectiekans van 90%.   
Omdat de specificaties van de gevechtsleidingsradars gerubriceerd zijn, wordt de 
in de berekening gebruikte waarde van het radaroppervlak van het doel hier niet 
vermeld. De resultaten van de radarhinderberekening voor de gevechtsleidings-
radar zijn eveneens gerubriceerd en kunnen om die reden alleen rechtstreeks 
naar het ministerie van Defensie worden verstuurd. Dit gebeurt echter pas na 
toestemming van u.  
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Wel mag in deze brief worden vermeld dat er twee mogelijke optredende effecten 
zijn onderzocht: 
 
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

De detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van 
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2018 norm gebleven. 

2. Reductie van de detectiekans ten gevolge van de schaduwwerking van het 
bouwplan: 
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin 
schaduwwerking optreedt, blijft na realisatie van het bouwplan binnen de 
thans gehanteerde 2018 norm. 

 
Resultaten gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen 
De berekeningen worden per 1 januari 2018 uitgevoerd met het nieuwe 
radarmodel van de SMART-L EWC GB zoals deze op dit moment bij TNO bekend 
is. Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor het 
gevechtsleidingsradar een minimale detectiekans van 90%.   
Omdat de specificaties van de gevechtsleidingsradars gerubriceerd zijn, wordt de 
in de berekening gebruikte waarde van het radaroppervlak van het doel hier niet 
vermeld. De resultaten van de radarhinderberekening voor de gevechtsleidings-
radar zijn eveneens gerubriceerd en kunnen om die reden alleen rechtstreeks 
naar het ministerie van Defensie worden verstuurd. Dit gebeurt echter pas na 
toestemming van u. Wel mag in deze brief worden vermeld dat er twee mogelijke 
optredende effecten zijn onderzocht: 
 
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

De detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van 
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2018 norm gebleven. 

2. Reductie van de detectiekans ten gevolge van de schaduwwerking van het 
bouwplan: 
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin 
schaduwwerking optreedt, blijft na realisatie van het bouwplan binnen de 
thans gehanteerde 2018 norm. 

 
Details vindt u in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage, echter 
met de resultaten van de gevechtsleidingsradar na toestemming uwerzijds 
eveneens verstuurd aan het Commando Luchtstrijdkrachten in Breda van 
Defensie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Rijksvastgoedbedrijf, Directie Vastgoedbeheer, Afdeling Klant- en 
Vastgoedmanagement, Sectie Omgevingsmanagement, Cluster Ruimte in Den 
Haag. 
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1 Locatie- en radargegevens 
De locaties van de te toetsen windturbines van het bouwplan zijn weergegeven in 
Tabel 1. De weergegeven rijksdriehoek coördinaten en fundatiehoogtes zijn 
afkomstig van de opdrachtgever. De WGS 84 coördinaten voor de locaties zijn 
hiervan afgeleid. De weergegeven coördinaten van de te verwijderen windturbines 
zijn eveneens opgenomen in de tabel en zijn afkomstig van het Windstats.nl 
bestand.  
 
Tabel 1 Locatiegegevens van het bouwplan zoals opgegeven door de opdrachtgever. 

Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coördinaten Fundatiehoogte  

  X [m] Y [m] Latitude [º] Longitude [º] t.o.v. NAP [m] 

Verwijderd:      

1 OWT1 137063 487506 52.37513 5.1238 N.v.t. 

2 OWT2 137280 487124 52.3717 5.12701 N.v.t. 

3 OWT3 137463 488237 52.38171 5.12964 N.v.t. 

4 OWT4 137476 487481 52.37492 5.12987 N.v.t. 

5 OWT5 137506 486748 52.36833 5.13035 N.v.t. 

6 OWT6 137676 487844 52.37819 5.13279 N.v.t. 

7 OWT7 137690 487097 52.37148 5.13303 N.v.t. 

8 OWT8 137884 487459 52.37473 5.13586 N.v.t. 

9 OWT9 138095 487075 52.37129 5.13898 N.v.t. 

10 OWT10 137259 487876 52.37846 5.12666 N.v.t. 
Nieuw:      

1 NWT1 138095 488101 52.38051 5.13893 -3.5 

2 NWT2 137930 488413 52.38331 5.13649 -3.4 

3 NWT3 137734 487674 52.37666 5.13365 -3.4 

4 NWT4 137164 487516 52.37522 5.12528 -3.6 

5 NWT5 137563 487983 52.37943 5.13112 -3.9 

6 NWR6 138409 487505 52.37516 5.14357 -3.7 

7 NWT7 137520 486911 52.36980 5.13054 -4.1 

8 NWT8 138259 487790 52.37772 5.14135 -3.1 

9 NWT9 137902 487366 52.37390 5.13613 -3.2 

10 NWT10 137342 487213 52.37251 5.12791 -4.0 

 
De locaties van de te verwijderen windturbine van het huidige windpark Jaap 
Rodenburg zijn weergegeven in Figuur 1. De windturbine is van het type V66 van 
Vestas en heeft een vermogen van 1.65 MW. De ashoogte en rotordiameter 
bedragen respectievelijk 67 m en 66 m. 
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Figuur 1 De te verwijderen windturbine V66 1.65 MW windturbine is gemarkeerd met een 

rood kruis. De in blauw gemarkeerde locaties komen overeen met de bestaande 
windturbines volgens het Windstats.nl bestand. De gele pins geven de locaties 
aan van de  nieuwe turbines [Google Earth]. 

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsvolume dat reikt tot 
aan 75 km rondom de verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars.  
Het profiel van het toetsingsvolume is weergegeven in Figuur 2. Er dient getoetst 
te worden indien de tip van de wiek hoger is dan de rode lijn. Bouwplannen die 
verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer geplaatst worden.  
 

 
Figuur 2. Het toetsingsprofiel (niet op schaal) zoals gehanteerd door het Ministerie van 

Defensie rondom elk van de militaire radarsystemen.  
  
De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de 
radarlocatie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe locatie 
is per 1 juli 2016 in de Rarro opgenomen en is dan ook meegenomen in deze 
toetsing. Begin 2017 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij 
Schiphol operationeel geworden en is deze radar opgenomen in het MASS 
verkeersleidingsradarnetwerk.  
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Omdat het geen militaire radar is, geldt er rond deze radar geen toetsingsprofiel 
zoals weergegeven in Figuur 2. De toetsingsplicht voor windturbines rond deze 
radar zijn vastgelegd in het Luchtvaart Inpassingsbesluit (LIB) van Schiphol. 
Binnenkort zal het verkeersleidingsradar-netwerk verder uitgebreid worden met 
een extra MASS radar op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder. Deze 
militaire radar zal in de loop van 2018 opgenomen worden in de Rarro, maar zal 
nu al worden meegenomen in de berekeningen. De locatiegegevens van de 
verkeersleidingsradarsystemen en de gevechtsleidingsradars worden weer 
gegeven in Tabel 2. In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven die 
aangehouden worden voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de 
feitelijke antennehoogtes van de primaire radarantenne, toegepast in de 
detectiekansberekeningen.  
 
Tabel 2 Locatiegegevens van de zes MASS radars, de TAR west en de gevechtsleidings- 

radars te Nieuw Milligen en Wier, de aangehouden antennehoogte voor het 
toetsingsprofiel en de toepaste feitelijke hoogte van de primaire radarantenne.  
De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort worden vervangen, waarbij de 
radarpositie Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. 

Radar Coördinaten  
Rijksdriehoekstelsel 

Antennehoogte  
toetsingsprofiel  
t.o.v. NAP 

Feitelijke  
antennehoogte 
t.o.v. NAP 

 X [m] Y [m] [m] [m] 

Leeuwarden 179139 582794 30 27.3 

Twenthe 258306 477021 71 68.8 

Soesterberg 147393 460816 63 60.2 

Volkel 176525 407965 49 46.9 

Woensdrecht 083081 385868 48 45.2 

De Kooy 113911 548781 n.v.t.* 25.0 

TAR West Schiphol 109603 482283 n.v.t.* 34.0 

Nieuw Milligen (MPR) 179258 471774 53 Gerubriceerd** 

Wier (SMART) 170562 585710 24 Gerubriceerd** 

Herwijnen (SMART) 137106  427741 25 Gerubriceerd** 

*  Deze radars zijn niet opgenomen in de RARRO en hebben dus geen toetsingsprofiel 

**  Deze gegevens zijn bekend bij defensie 

 
Variaties in de hoogte van het terrein worden bepaald uit het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN-2) en AHN3 voor alleen Friesland, Zeeland en 
delen van Zuid Holland. In dit bestand bevindt zich bebouwing zoals aanwezig 
tijdens de opnames tussen 2007 en 2012 voor AHN2 en 2014 voor AHN3. Naast 
dit hoogtebestand met bebouwing hanteert TNO eveneens een bestand voor het 
maaiveld bepaald met alleen het AHN2 bestand. Beide bestanden bezitten een 
ruimtelijke resolutie van 10 m. Buiten Nederland gebruikt TNO terreinhoogte-
gegevens afkomstig van de NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM1) 
met een resolutie van 1 boogseconde (ongeveer 30 m langs een meridiaan).  
Het kan voorkomen dat een deel van het bouwplan wordt afgeschermd door het 
tussenliggende terrein of door bebouwing en dus niet wordt belicht door de radar. 
In dat geval wordt dit deel van het bouwplan niet meegenomen in de berekening. 
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De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden 
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 3. De 15 en 75 km cirkels 
rond de gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-1 
bestand zijn weergeven in Figuur 4. 
 

 
 

 
 
Figuur 3. Locaties van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen (groene ruit) met 

daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De TAR West radar bij Schiphol en de extra 
MASS radar bij De Kooy zijn aangegeven met een oranje ruit. De donkergrijze 
vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. De ligging van 
het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster.  
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Figuur 4. Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradars (rode ruit) 

en de bestaande MPR (oranje ruit) met daaromheen de 15 en 75 km cirkels.  
De donkergrijze vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. 
De ligging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster. 

Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Soesterberg en 
binnen de 75 km cirkels rond de gevechtsleidingsradars van Nieuw Milligen en 
Herwijnen. Daarnaast zijn de tiphoogtes van alle te toetsen windturbines groter 
dan de in Figuur 2 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve 
getoetst te worden voor zowel het verkeersleidingsradarnetwerk als de 
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen en Herwijnen.   
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2 Rekenmethode primaire verkeersleidingsradarnetwerk 
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de 
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatistiek 
Swerling case 1, en loos alarmkans 1×10-6. Afhankelijk van de locatie van het 
bouwplan moet de detectiekans geëvalueerd worden op een normhoogte van 300, 
500 of 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indien op 1000 voet geëvalueerd 
wordt, zal middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van  
500 m toegepast worden. De 300 en 500 voet normhoogtes liggen over het 
algemeen rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte 
van 1000 voet dient er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn.  
In Figuur 5 worden de normhoogtegebieden getoond.  

 
Figuur 5. De ligging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de ligging 

van de thans gehanteerde 2018 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet 

(blauw). Op 1000 voet (paars) dient het verkeersleidingsradarnetwerk, op enkele 

uitzonderingen na, een landelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart 

met een groene markering de locaties aangeven van het primaire 

verkeersleidingsradarnetwerk bestaande uit een vijftal bestaande MASS 

radarsystemen en in oranje de TAR West radar te Schiphol en de extra MASS 
radar bij De Kooy te Den Helder. 
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Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. 
 
De detectiekans van de zes  MASS radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, 
Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en de extra MASS bij De Kooy, aangevuld met 
de TAR West van Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen 
rekenmethode gesimuleerd in één radarnetwerk, waarbij de radars elkaar 
eventueel ondersteuning kunnen bieden bij de detectie van radardoelen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de upgrade van de MASS primaire radar en het 
Wind Farm Filter (WFF) in de TAR West radar, zoals TNO die op dit moment in 
PERSEUS gemodelleerd heeft.  
 
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de 
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle 
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline-
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 
het begin van januari 2018, door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke 
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.  
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties 
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.  
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden 
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties 
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan.  
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3 Gegevens windturbines 
Voor de bepaling van de effecten op de radars is de worst-case windturbine uit de 
4 MW klasse genomen. TNO heeft deze windturbine met worst-case afmetingen 
gedefinieerd uit de reeks turbines die TNO thans in haar bestand heeft op basis 
van het opgewekt vermogen tussen de 3.5 en 4.4 MW en de door de 
opdrachtgever opgegeven ashoogte van 100 m en rotordiameter van 120 m.  
Bij toepassing van een specifieke windturbine met realistische afmetingen uit een 
zelfde of lagere vermogensklasse en waarbij de maximaal getoetste ashoogte en 
rotordiameter niet wordt overgeschreden, zullen de berekende effecten op de 
radars geringer zijn. 
 
De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de ‘hub’ tot aan de 
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van 
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van 
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van 
de wiek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de 
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek.  
 
In Tabel 3 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine, 
noodzakelijk voor de juiste modellering. 

Tabel 3  De afmetingen van de 4 MW worst-case windturbine met een ashoogte van 100 
m en een rotordiameter van 120 m. 

Onderdeel Afmeting [m]  
Ashoogte* 100.0 

Tiphoogte* 160.0 

Breedte gondel 5.7 

Lengte gondel 18.5 

Hoogte gondel 8.8 

Diameter mast onder 9.5 

Diameter mast boven 4.4 

Lengte mast 95.6 

Lengte wiek* 60.0 

Breedte wiek 3.8 

* Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de opdrachtgever.  
  



 
 
 
 
 

 
 

Datum 
2 maart 2018 
 
Onze referentie 
DHW-2018-0100312874 
 
Blad 
13/18 
 

 

4 Berekeningen radardetectiekans diagrammen primaire 
verkeersleidingsradarnetwerk 
 
Detectiekans in de directe nabijheid van het bouwplan 
In Figuur 6 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk 
van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren bouwplan.  
Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. 
Figuur 7 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van het 
bouwplan. In Figuur 8 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale 
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geëist bedraagt 90%. 
In groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte of in de 
directe nabijheid van het bouwplan is er geen verlies aan radardetectiekans 
waarneembaar in het 1000 voet normgebied. Het bouwplan voldoet dus aan de 
thans gehanteerde 2018 norm. 
 

 
Figuur 6 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk op 1000 voet boven 

het bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseline).  
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Figuur 7 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk op 1000 voet boven 

het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locatie van de nieuwe windturbines 
is aangegeven met gele stippen en van de te verwijderen turbines met rode 
kruizen. 

 
Figuur 8 Het gebied rond het bouwplan uit Figuur 7 groter weergegeven.  
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Detectiekans in de schaduw van het bouwplan 
In Figuur 9 is de detectiekans op 1000 voet van het primaire verkeersleidings-
radarnetwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten 
gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is detectie-
kansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen afkomstig van 
de MASS positie van Soesterberg en De Kooy en de TAR West te Schiphol, 
lopend over het bouwplan, geven de zones aan waartussen een verminderde 
detectiekans zou kunnen ontstaan als gevolg van de schaduwwerking.  
 
In Figuur 10 is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied na realisatie van 
het bouwplan De figuur toont aan dat de aangegeven radars elkaar volledig 
ondersteunen in de schaduwgebieden achter het bouwplan waar een verlies aan 
radardekking kan optreden. Er is dan ook geen verlies aan maximum bereik  
waarneembaar. Het bouwplan voldoet dus aan de thans gehanteerde 2018 norm. 
 

 
Figuur 9 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk op 1000 voet in het 

schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseline). Op dit 
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waar de 
schaduw kan gaan ontstaan. 
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Figuur 10 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk berekend op 1000 

voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op dit 
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waar de 
schaduw kan ontstaan. 
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5 Rekenmethode gevechtsleidingsradars Nieuw Milligen en Herwijnen 
Een vergelijkbare methodiek als bij de verkeersleidingsradars is toegepast bij de 
gevechtsleidingsradars. De bestaande MPR radars hebben hun maximale 
levensduur bereikt en zullen worden vervangen door de nieuwe SMART-L EWC 
GB radar. Deze vervanging vindt plaatst voor de locatie Wier, maar niet voor de 
locatie Nieuw Milligen. De tweede SMART-L zal worden geplaatst op de locatie 
Herwijnen, waarna de radarlocatie Nieuw Milligen komt te vervallen. Per 1 januari 
2018 past TNO voor de locatie Wier en Herwijnen het nieuwe rekenmodel toe voor 
de SMART-L EWC GB, zoals deze tot nu toe bekend is bij TNO. Ook de 
bestaande radar locatie te Nieuw Milligen blijft tot nader orde toetsingsplichtig. 
Voor de drie militaire gevechtsleidingsradars Herwijnen, Nieuw Milligen en Wier 
wordt één toetsingshoogte van 1000 voet aangehouden. Daarnaast wordt geen 
rekening gehouden met een eventuele ondersteunende dekking van elkaar, iedere 
radar dient dus afzonderlijk een goede dekking te hebben.  

Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de 
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle 
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline-
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 
begin januari 2018 door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke 
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 
gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter.  
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties 
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend.  
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden 
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties 
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan. 

Conclusies over de detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligen 
en de nieuwe locatie Herwijnen ten gevolge van het bouwplan 

De resultaten van deze berekeningen kunnen niet worden overhandigd omdat 
deze gerubriceerd zijn. 

Twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht, de conclusie van deze 
berekeningen is als volgt: 

1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Voor beide radars is de detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de
toetsingshoogte van 1000 voet binnen de thans gehanteerde 2018 norm
gebleven.

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van
het bouwplan:
Het maximum bereik van de beide radars op deze hoogte in de sector waarin
schaduwwerking optreedt, blijft na realisatie van het bouwplan binnen de
thans gehanteerde 2018 norm.
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6 Afkortingen 
 
AHN    Actueel Hoogtebestand Nederland 
CTR    Controlled Traffic Region 
EWC GB  Early Warning Capability Ground Based 
LIB    Luchtvaart Inpassingsbesluit 
MASS   Military Approach Surveillance System 
MPR    Medium Power Radar 
NAP    Normaal Amsterdams Peil 
NASA   National Aeronautics and Space Administration 
PSR    Primary Surveillance Radar 
Rarro   Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 
RDS    Rijksdriehoekstelsel 
SMART-L  Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band 
SRTM   Shuttle Radar Topography Mission 
TAR    Terminal Approach Radar 
WFF    Wind Farm Filter 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 



Gemeente Almere
De heer G. Duppen
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
8-2-2018 - 324569/HZ_ADVIES-81602

Onderwerp:
TOETSING OLO 3393765 – Windmolens Jaap Rodenburg II in Pampus

Geachte heer Duppen,

U heeft mij verzocht een aanvraag te beoordelen op het aspect geluid. Hieronder leest u 
het resultaat van de beoordeling van de aanvraag met OLO kenmerk 3393765.

Advies
Er wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling Milieubeheer Er is 
geen nadere informatie benodigd.

Hieronder leest u een toelichting op dit advies.

Toelichting
Voor de bouw van een nieuw windmolenpark (Jaap Rodenburgh II) zijn een aantal 
stukken ontvangen ten behoeve van een OBM. Na het adviesverzoek van de gemeente 
Almere zijn nog aanvullende stukken ingediend in het Omgevingsloket. In dit advies is 
rekening gehouden met de aanvullende stukken. Aangepast is het akoestisch onderzoek 
(nu V1.1 d.d. 1-2-2018) en het slagschaduwonderzoek (nu V0.3 d.d. 1-2-2018) alsmede 
de ruimtelijke onderbouwing (versie na 1-2-2018). In deze aangepaste stukken is 
rekening gehouden met de geplande woningbouw ten noorden van de Godendreef. 

Uit de aangeleverde stukken kan worden herleidt dat voldaan kan worden aan het 
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling Milieubeheer. De procedure voor de OBM zal 
binnenkort worden afgerond.

Rekening houdend met bovenstaand kan geconcludeerd worden dat de aanvraag ten 
aanzien van geluid akkoord is.
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Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer T. Theunissen via 
telefoonnummer: 06 - 226 732 10 of e-mail: t.theunissen@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



 
 

 
 

 

 

Titel  Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning JRII 
Datum 26-01-2018 

Auteur R. Hoenkamp 

 

Inleiding 

Op 16 januari 2018 is ten behoeve van de realisatie van Windpark Jaap Rodenburg 
II een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, met kenmerk 3393765, voor de 
Wabo-activiteiten ‘bouwen’, ‘oprichting inrichting’ en ‘handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening’. Vooruitlopend op de omgevingsvergunningaanvraag is een 
aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling ingediend waarop het bevoegd ge-
zag op 26 september 2017 een m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen.  
Na beoordeling van de aanvraag heeft Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek aanvrager verzocht de omgevingsvergunningaanvraag uit te breiden met een 
verzoek om een OBM-vergunning ex artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo (een zogeheten 
m.e.r.-OBM).  

Verzoek 

Het college van b en w van Almere wordt verzocht de omgevingsvergunningaan-
vraag voor Windpark Jaap Rodenburg II uit te breiden met een verzoek om vergun-
ning voor de activiteit ‘OBM’ als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de activiteit als genoemd in cate-
gorie D 22.2 in de bijlage bij het Besluit m.e.r in samenhang met artikel 2.2a lid 1 
onder a van het Bor. Voor deze activiteit wordt de zoals genoemd in kolom 2 van 
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. overschreden. 
 
Voor de betreffende aanvraag gelden geen indieningsvereisten anders dan dat 
moet worden vermeld of een m.e.r.-beoordeling heeft plaatsgevonden. In dat ver-
band wordt verwezen naar het bij deze bij de aanvraag gevoegde m.e.r.-beoorde-
lingsbesluit.  
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WET MILIEUBEHEER /WABO

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS 

 

Inleiding

Op 26 januari 2018 is een aanvraag om een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(verder: Obm) ingediend voor windpark Jaap Rodenburg II in Almere Pampus. De 
aanvraag maakt deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning ingediend op 16 januari 
2018 met olo nr. 3393755.

Een mer-beoordeling heeft plaatsgevonden en op 26 september 2017 heeft het college 
besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. 

In dit advies is de aanvraag om een Obm, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder i, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), beoordeeld. Er zijn geen 
weigeringsgronden tegen het verlenen van de Obm.

Advies Obm

Het advies is om aan Nuon Wind Development B.V. een omgevingsvergunning op grond 
van artikel 2.1, eerste lid, onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) te verlenen voor het oprichten van een nieuw windturbinepark van tien 
windturbines met een vermogen van elk maximaal ca. 3,5 MW per stuk.

In dit advies zijn, overeenkomstig artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht (Bor), 
geen voorschriften opgenomen. 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit voor het onderdeel milieu:
- aanvraagformulier 2017.02 nr. 3393765;
- Aanmeldingsnotitie m.e.r. –beoordeling Windpark Jaap Rodenburg II;
- Melding Activiteitenbesluit AIM-correspondentienummer A38ahef29ki;
- Ruimtelijke onderbouwing Windpark Jaap Rodenburg, d.d. 1-2-2018, versie .5 II;
- Voor_en_zijaanzicht_JRII_v2 tekening;
- Bijlage A: Akoestisch onderzoek t.b.v. omgevingsvergunning Windpark Jaap 

Rodenburg, d.d. 1-2-2018, versie 1.1;
- Bijlage B: Slagschaduwonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning Windpark Jaap 

Rodenburg, d.d. 1-2-2018, versie 0.3;
- 31601-1AG-700-006-A_Situatieschets;
- tstekening_windpark_Jaap_Rodenburg_2;
- Mer-beoordelingsbesluit d.d. 26 september 2017.
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1 Overwegingen

1.1 Algemeen

De Obm is feitelijk een preventieve toestemming van het bevoegde gezag voor de 
activiteiten die beschreven zijn in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Aan de Obm kunnen geen voorschriften worden verbonden (zie artikel 5.13a van het 
Bor) en de Obm kan alleen verleend of geweigerd worden (zie artikel 5.13b van het Bor).

De aangevraagde activiteit, het oprichten van een windturbinepark in Almere Pampus, 
valt onder een van de activiteiten beschreven in artikel 2.2a van het Bor, die van invloed 
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Het nieuwe park overlapt het te verwijderen 
bestaande windturbinepark.

Artikel 5.13b van het Bor geeft een limitatieve opsomming van de weigeringsgronden 
voor een Obm. De activiteit is getoetst aan de weigeringsgronden. Voor deze activiteit 
geldt lid 1 van artikel 5.13b waarin is bepaald dat een Obm moet worden geweigerd 
indien het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17 eerste lid van de Wet milieubeheer 
heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 

Het project betreft het plaatsen van 10 windturbines met een groter vermogen en 
grotere afmetingen in een gewijzigde opstelling ten opzichte van het bestaande park van  
10 windturbines. Deze activiteit valt onder categorie 22.2 van onderdeel D van (de 
bijlage bij) het Besluit milieueffectrapportage. Wanneer het gezamenlijk vermogen meer 
is dan 15 MW dan geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
Deze beoordeling heeft plaatsgevonden.

1.2 Bestaande situatie

Aanleiding voor de aanvraag is het initiatief van Nuon Wind Development B.V. en 
Almeerse Wind om een bestaand windturbinepark te verwijderen en zo plaats te maken 
voor een groter park. De nieuwe turbines komen op andere plaatsen te staan ten 
opzichte van de huidige turbines en over een groter gebied verspreid. Ze worden 
opgesteld in drie lijnen.

De projectlocatie van de windturbines is gelegen in agrarisch gebied Almere Pampus, 
gelegen in de gemeente Almere. In de directe omgeving zijn geen gebouwen of woningen 
van derden gelegen. Op een afstand van ca. 1500 m bevindt zich de bebouwde kom van 
Almere. Op de projectlocatie staan momenteel al 10 windturbines met een vermogen van 
ca. 1,65 MW (per turbine). De bestaande turbines hebben een ashoogte van 67 meter en 
een rotordiameter van 66 meter. 

1.3 Voorgenomen oprichting van de inrichting

In de nieuwe situatie gaat het om 10 turbines met een vermogen van ca. 3,5 MW (per 
turbine). De nieuwe turbines hebben een as hoogte van maximaal 100 meter en een  
rotordiameter van maximaal 120 meter.  
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1.4 Bevoegd gezag

Op basis van het atikel 2.4 van de Wabo en cat. 20.1 van bijlage 1 van het Bor, zijn 
burgemeester en wethouders van Almere bevoegd om te beslissen op de aanvraag om 
een Omgevingsvergunning. Burgemeester en wethouders zijn daarom eveneens bevoegd 
om te beslissen in deze procedure. 

1.5 M.e.r(beoordelings)plicht

Het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) geeft (indicatieve) waarden 
aan wanneer een milieueffectrapportage (hierna: MER) opgesteld moet worden. In 
onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. staan de drempelwaarden waarbij altijd 
een m.e.r.-plicht geldt. 

In onderdeel D van dezelfde bijlage staan de drempelwaarden genoemd waarbij een 
m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De wijziging van het bestaande windturbinepark is 
aangewezen als categorie 22.2 onderdeel D uit het Besluit Milieueffectrapportage.

De voorgestane vervanging van het windturbinepark is vergunningplichtig op grond van 
de Wabo (art. 2.1 lid 1 onder i Wabo). In artikel 2.2a lid 1 onder a is vermeld voor welke 
gevallen een Obm nodig is. Met de voorgenomen ontwikkeling naar en vermogen van 
maximaal 35 MW, wordt de drempelwaarde van 15 MW overschreden. Dit betekent een 
m.e.r.-beoordelingsplicht voor dit project. 

De aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling conform artikel 7.16, eerste lid Wet 
milieubeheer (Wm) is beoordeeld. Op 26 september 2017 is door burgemeester en 
wethouders van Almere besloten dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 
Een kennisgeving van het besluit is o.a. gepubliceerd in de Staatscourant.

1.6 Ontvankelijkheid

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en in 
de Regeling omgevingsrecht (Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor 
een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op basis van de Mor is de 
aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie. Op 
basis hiervan kunnen de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed 
worden beoordeeld. De aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets is 
dan ook ontvankelijk.

1.7 Activiteitenbesluit

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna 
Activiteitenbesluti). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten 
die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het in werking treden van het 
Activiteitenbesluit zijn de meeste inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het 
onderdeel milieu. De oprichting of verandering van sommige vergunningsvrije 
inrichtingen moet wel worden gemeld aan het bevoegd gezag. Dit zijn de zogenaamde 
type-B inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in de bijlage bij 
het Besluit omgevingsrecht). 
De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) wordt aangevraagd voor een type 
B-inrichting. De activiteiten van een type B-inrichting moet worden gemeld. Dit is op 
basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Een melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit is op 16 januari 2018 ingediend (AIM-
correspondentienummerA38ahef29ki). 
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1.8 Geluid en slagschaduw

Vastgesteld is het ontwerpbestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout. In dit 
ontwerp bestemmingsplan (zie ook ruimtelijkepannen.nl) zijn woningen geprojecteerd 
tussen de Godendreef en het Van Wagtendonkpad. Deze woningen zijn eveneens 
betrokken in het akoestisch onderzoek en in de ruimtelijke onderbouwing. Ook hier moet 
voldaan worden aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

In het rapport is aangegeven een maximale rotordiameter van 120 meter. Dit wil zeggen 
dat het aandachtsgebied voor slagschaduw (of stilstand voorziening) circa 12x120 m = 
1440 m bedraagt. Beschreven is verder dat de woningen zich bevinden op circa 1600 m. 
Rekening houdend met de geprojecteerde woningen in het ontwerp bestemmingsplan 
bedraagt de afstand nog maar circa 1450 m. Hieruit blijkt dat de geprojecteerde 
woningen wel belangrijk zijn, zeker ook als het gaat om de ruimtelijke onderbouwing. In 
het akoestisch onderzoek (versie 1.1) en het slagschaduwonderzoek (versie 0.3) is 
aangetoond dat voldaan kan worden aan het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling  
milieubeheer.

1.9 Beoordeling van het verzoek

De beoordeling of de voorgenomen activiteiten, vanwege de bijzondere omstandigheden 
waaronder zij worden ondernomen, belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben, heeft plaatsgevonden bij de beoordeling van de mer-beoordelingsnotitie. 

In de aanmeldingsnotitie ‘Windpark Jaap Rodenburg II’ is ingegaan op de van toepassing 
zijnde gevolgen die de inrichting kan hebben, op grond waarvan het beoordelingsbesluit 
is genomen. 

Mede gelet op het argumenten in het besluit naar aanleiding van de Mer-beoordelings-
notitie is er geen sprake van reden om de omgevingsvergunning wat betreft de beperkte 
milieutoets te weigeren.

1.10 Conclusie

Uit de toetsing blijkt dat met het oprichten van het nieuwe windturbinepark er geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Geen van de in artikel 5.13b van 
het Bor opgenomen weigeringsgronden doet zich in het concrete geval voor, zodat de 
gevraagde Obm verleend kan worden.

13-2-2018

Hoogachtend,

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



Advies OBM     Windpark Jaap Rodenburg II
Kenmerk : HZ_ADVIES-81909 9 van 10 Olo nr. 3393765



Advies OBM     Windpark Jaap Rodenburg II
Kenmerk : HZ_ADVIES-81909 10 van 10 Olo nr. 
3393765

Indiening aanvraag : 16 januari 2018
Omschrijving : het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen, onderhoudsweg 

en bijbehorende voorzieningen
Locatie : overig Almere Pampus (Terrein)
Kenmerk OLO : 3393765
Behandelend medewerker : GT Duppen
Datum adviesaanvraag : 23 januari 2018
Uiterlijk retour : 6 februari 2018

Verzoek om advies/beoordeling van de aanvraag met betrekking tot de “bouw-milieu toets”.

UIT TE BRENGEN ADVIES:
De volgende gegevens en/of bescheiden zijn noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag of 
de voorbereiding van de beschikking, maar ontbreken nog:

Geadviseerd wordt om de aanvrager in de gelegenheid te stellen de aanvraag aan te vullen:

en/of

MELDING:
Voor deze inrichting hebben wij nog geen  al een melding ontvangen. 
De aangevraagde bouwactiviteit valt onder deze  echter niet onder deze melding.
De aanvrager dient een melding voor het veranderen van de inrichting te doen.
Geadviseerd wordt om de aanvrager in de gelegenheid te stellen de melding alsnog te doen.

of

VERGUNNING:
De inrichting is een Type C inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit. De aangevraagde 
bouwactiviteit past binnen een eerder  valt niet onder een al verleende omgevingsvergunning voor 
milieuactiviteit(en).
Dossier nummer:
Het bouwen maakt onlosmakelijk deel uit van de omgevingsvergunningplichtige milieuactiviteiten. 
De aanvraag voor het bouwenmoet aangevuld worden met deze milieuactiviteiten.
De vergunningplichtige milieuactiviteiten kunnen worden omschreven als:
Er is een Obm aangevraagd. Het advies is bijgevoegd.

Aanvraag advies Bouw-Milieu Toets 180209



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders  Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

 Steller: M.B.M. van der Vliet 
  

 Verseon: DSO/2017/ 5384207 er 

 Datum BenW: 26 september 2017 

Onderwerp:  
Pagina 1/12 

M.e.r.-beoordelingsnotitie en voorkeursvariant windpark Almere Pampus 
 
Portefeuille 
Ruimte, Wonen en Wijken   
 
Portefeuillehouder(s)  
T. Herrema    
 
Publiekssamenvatting Soort Stuk  
Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om 
windpark Jaap Rodenburg in Almere Pampus te vernieuwen met 9 tot 11 nieuwe 
windmolens. Er zijn vijf opstellingsvarianten mogelijk. Voor de zomer heeft een 
bewonersraadpleging plaatsgevonden over deze varianten. Ook is er een 
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld voor alle varianten. De uitkomst van 
de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling voor het nieuwe windpark is dat het windpark 
geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu met zich meebrengt, en de 
ontwikkeling van het windpark dus niet m.e.r-plichtig is (er hoeft geen m.e.r.-
onderzoek te worden uitgevoerd). Op basis van onder meer de aanmeldnotitie 
m.e.r-beoordeling en de uitslag van de bewonersraadpleging kiest het college de 
opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’ als voorkeursvariant. Voor deze variant kan een 
omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het college informeert de raad 
hierover door middel van een raadsbrief.  

 Bespreekstuk 
 
(Tijdelijke) Geheimhouding: 

 
 
Embargo tot: 

 
 

 
Bestuurlijk voortraject  Bestuurlijk vervolg 

PFO Ruimte en Wonen  18 september 2017  Verzending aan de raad: Ja 
 

Bijlagen Collegebesluit 
• Raadsbrief 
• Memo kenmerken opstellingsvarianten windpark Pampus 
• Memo uitslag bewonersraadpleging 
• Memo windpark versus woningbouw in Almere Pampus 
• Memo landschappelijke beoordeling door gemeente 
• Aanmeldnotitie M.e.r.-beoordeling windpark Jaap Rodenburg II met 

bijlagen 
• Beschikking aan initiatiefnemers 
• Persbericht 

 
  

in te vullen door Bureau Agenda  
 
■ Conform 26 september 2017 
 
□ Gewijzigd 
 
□ Aangehouden 
 
□ Teruggenomen  
 

 
 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders  
 

  
Verseon DSO/2017/ 5384207 er 
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Ontwerpbesluit 1. Voor het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II een voorkeur uit te spreken voor 
de opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’, omdat deze opstelling het beste uit de 
bewonersraadpleging is gekomen en op aspecten als energieopbrengst, 
landschap, milieu en mogelijkheden van woningbouw in Almere Pampus t.o.v. 
de overige 4 varianten niet het slechtst scoort. 

2. De ontwikkeling van het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II op basis van de 
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling aan te merken als niet m.e.r.-plichtig. 

3. De raad door middel van een raadsbrief te informeren. 
 
Inleiding en bestuurlijke 
context 

In september 2015 heeft de raad het programma Energie Werkt! vastgesteld. In 
Energie Werkt! is aangegeven dat wordt ingezet op het vervangen van twee 
bestaande windparken, waaronder het windpark bij Almere Pampus. De raad is op 
17 mei 2016 geïnformeerd over het initiatief van de burgercoöperatie Almeerse 
Wind om met Nuon gezamenlijk het windpark in Almere Pampus op te schalen 
met 8 tot 10 windmolens. In de zomer is vervolgens een bewonersraadpleging 
georganiseerd over een aantal varianten voor de opstelling van het nieuwe 
windmolenpark. 
 
Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad het college tijdens een 
raadsconsultatie groen licht gegeven om het plan verder uit te werken. Een aantal 
raadsleden heeft tijdens de consultatie ook gevraagd of het mogelijk was om een 
extra windmolen te plaatsen voor meer energieopbrengsten. Er zijn toen twee 
opstellingen met 9 nieuwe turbines, waarbij 5 van de huidige turbines een periode 
zouden dubbeldraaien, onderzocht: de dubbele lijnopstelling en de 
clusteropstelling. De clusteropstelling genereert door een gunstiger positionering 
van de windmolens meer energie.  
 

 
De dubbele lijn- en clustervariant voor het nieuw windpark in Almere Pampus                                                   
 
Deze opstellingen bleken bij een deel van omwonenden uit de wijk 
Noorderplassen West onwenselijk, met name vanwege 2 turbines aan de oostkant 
van het bos. Zij hebben een petitie geïnitieerd tegen het windmolenpark, die door 
circa 650 mensen is ondertekend. Tijdens de collegevergadering van 6 juni 2017 
is besloten om een tweede participatieronde te organiseren, om samen met 
bewoners te komen tot nieuwe opstellingsvarianten die tegemoet komen aan hun 
wens, en de wens van een aantal raadsleden voor meer energieopbrengsten. In 
een intensief proces is gekomen tot drie nieuwe opstellingsvarianten van 9 tot 11 
windmolens, waarbij er geen windmolens meer aan de oostkant van het bos 
staan. De volgende vijf varianten zijn in een online raadpleging aan bewoners uit 
de omliggende wijken Poort, Muziekwijk Noord en Noorderplassen West 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

voorgelegd (zie bijlage ‘Kenmerken opstellingsvarianten’ voor de kenmerken van 
de varianten): 

• Dubbele lijn 
• Cluster 
• 3 lijnen met 9 molens 
• 3 lijnen met 10 molens 
• 3 lijnen met 11 molens 

 

 
De opstellingsvarianten 3 lijnen met 9, 10 en 11 molens                                                   
 
3 lijnen met 10 molens als voorkeursvariant 
 
Er zijn verschillende afwegingscriteria op basis waarvan de voorkeursvariant moet 
worden gekozen. Naast de uitslag van de bewonersraadpleging gaat het om de 
energieopbrengsten en hoogte van de gebiedsgebonden bijdrage (GGB), de mate 
waarin woningbouwontwikkeling in Pampus mogelijk blijft, de landschappelijke 
inpassing, de mate waarin de opstellingen binnen de huidige provinciale 
beleidskaders passen en de milieueffecten (waarvoor de aanmeldnotitie m.e.r.-
beoordeling is opgesteld, zie verder).  
 
Als al deze factoren tegen elkaar worden afgezet, lijkt de opstellingsvariant ‘3 
lijnen met 10 molens’ het meest gunstig, omdat deze variant het meest gewenst is 
door bewoners en het minst vaak het negatiefst scoort. De uitslag van de 
bewonersraadpleging wordt zwaar gewogen, omdat de nieuwe varianten zijn 
ontwikkeld naar aanleiding van kritiek van bewoners op zowel de eerdere 
voorkeursopstelling alsook de procesgang.  
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3 lijn 10 
molens 

3,85 102.300  €31.500  
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3 lijn 11 
molens 

3,51 112.000 €34.650 
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Hieronder volgt een toelichting op de afwegingscriteria in de tabel. 
 
Bewonersraadpleging (zie bijlage ‘Uitslag bewonersraadpleging’)  
De tweede online raadpleging over de opstellingsvarianten heeft van 10 juli tot en 
met 7 augustus 2017 online gestaan en is door ruim 1000 bewoners ingevuld. De 
bewoners uit de omliggende wijken Noorderplassen West, Poort en Muziekwijk 
Noord hebben een brief met persoonlijke inlogcode ontvangen. Men kon vijf 
mogelijke opstellingsvarianten naar voorkeur rangschikken. 
 
De uitkomst van de bewonersraadpleging is te vinden in de bijlage ‘Uitslag 
bewonersraadpleging’. Kijkend naar de uitkomst van deze raadpleging, lijkt de 
variant met 10 windmolens de meest logische voorkeursvariant. Dat komt met 
name doordat bijna 70% van de respondenten deze variant op de tweede plek 
heeft geplaatst. Bovendien wordt met deze variant ook tegemoet gekomen aan de 
suggestie van een aantal raadsleden om te kijken of er een extra windmolen 
geplaatst kan worden. 
 

 
 

 
 
Energieopbrengsten en gebiedsgebonden bijdrage 
De varianten met meer windmolens leveren ook meer energie. De 
energieopbrengsten tussen de varianten met 9 windmolens variëren, omdat de 
windmolens in de ene opstelling gunstiger staan opgesteld t.o.v. elkaar en t.o.v. 
de overheersende windrichting dan de andere windmolens. 
Volgens provinciaal beleid (Regioplan Windenergie) moeten 
windmolenexploitanten een gebiedsgebonden bijdrage afdragen van €1.050,- per 
MW per jaar, gedurende 15 jaar. Bij het nieuwe windmolenpark komen 
windmolens van circa 3 – 3.5 MW. De opstellingen met 9 windmolens leveren in 
zijn totaliteit dus circa €425.000,-, de opstelling met 10 windmolens €470.000,- en 
de opstelling met 11 windmolens €520.000.  
 
Toekomstige woningbouw in Pampus versus windmolens (zie bijlage ‘Windpark 
versus woningbouw in Almere Pampus’) 
De verwachting is dat het nieuwe windmolenpark vanaf 2021 in bedrijf kan zijn. Er 
geldt een minimale exploitatieperiode van 15 jaar voor het windmolenpark, tot 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

2036. Met de initiatiefnemers is de afspraak gemaakt dat windmolens na deze 
exploitatietermijn afgebroken worden indien dat ten behoeve van de 
woningbouwontwikkeling in Almere Pampus nodig is.  
In het hogedrukscenario voor de woningbouwontwikkeling in Pampus gaat vanaf 
2030 gebouwd worden en heeft het windmolenpark effect op de mogelijkheden 
van woningbouwontwikkeling in Pampus. In dat geval betekent de komst van het 
windmolenpark dat: 
- de woningbouw in Pampus aan de oostkant zal moeten beginnen als de 

gebiedsontwikkeling van Pampus vóór 2036 start: aan de oostkant is de 
meeste ruimte buiten de slagschaduwcontouren van de windmolens. Dit past 
bij de voorgestelde fasering uit de studie ‘IJ Venster’ (2012). 

- de woningbouwmogelijkheden aan de westkant, aansluitend bij Pampushout 
en Poort, gering zijn zolang de windmolens draaien, behalve in de variant 
‘dubbele lijn’. 

- er afhankelijk van de gekozen opstelling maximaal 4375 tot 7000 woningen 
kunnen worden gebouwd buiten de slagschaduwcontouren, gedurende de 
exploitatieperiode van het windmolenpark. Bij de varianten ‘3 lijnen met 10 / 
11 molens’ bestaat de kans dat 2 molens 2 jaar voor het einde van de 
exploitatietermijn moeten worden stilgezet of afgebroken, wat neerkomt op 
een geschat financieel afbreukrisico van maximaal 4 miljoen euro. Een andere 
goedkopere oplossing is het tijdelijk stilzetten van de windmolens op de 
momenten dat slagschaduw in woningen optreedt. 

 
Dit afbreukrisico wordt echter laag ingeschat, omdat de woningbouw in Almere 
Pampus in het licht van bredere ontwikkeling moet worden gezien, waar nog geen 
zekerheid over bestaat. De beoogde start bouw in 2030 is onzeker en is 
afhankelijk van veel factoren (met name de ontwikkelingen in de woningmarkt in 
Almere en de regio). Bovendien is de locatie van de eerste fase van 
woningbouwontwikkeling in Pampus nog niet vastgesteld. Daarnaast speelt mee 
dat de gemeente Almere alleen woningbouw wil realiseren in Pampus als de 
IJmeerverbinding wordt gerealiseerd, en daarbij is zij afhankelijk van een 
Rijksbesluit. Zie bijlage ‘Windpark versus woningbouw in Almere Pampus’ voor de 
uitgebreidere analyse. 
 
Landschappelijke inpassing (zie bijlage ‘Landschappelijke beoordeling door 
gemeente’) 
Op de meest wezenlijke ruimtelijke aspecten (relatie met landschappelijke 
structuren en herkenbaarheid van de opstelling) scoort de variant ‘3 lijnen met 11 
turbines’ veruit het best, op de voet gevolgd door de ‘dubbele lijnopstelling’ in zijn 
definitieve vorm (ná de dubbeldraaiperiode). De opstellingen ‘3 lijnen met 9 / 10 
turbines’ zijn weliswaar compact, maar dat gaat ten koste van de visuele rust. 
Deze opstellingen zullen bovendien zowel vanuit de directe omgeving als van 
verder gelegen standpunten niet worden gerelateerd aan de specifieke locatie. 
Daarmee zullen deze opstellingen door de grootste groep observanten minder 
worden gewaardeerd. De variant met 10 turbines zal op maaiveld wel beter 
herkenbaar zijn omdat de turbines fysiek gebundeld zijn met de bestaande 
verkavelingsstructuren, zoals sloten en wegen. Zie bijlage ‘Landschappelijke 
beoordeling door gemeente’ voor de uitgebreidere analyse. 
 
Passend binnen provinciale beleidskaders en afspraken 
Het projectplan van de initiatiefnemers met daarin de dubbele lijnopstelling is 
afgelopen voorjaar formeel goedgekeurd door GS en PS. PS heeft op basis van 
dit projectplan plaatsingszones aangewezen in de Verordening Fysiek 
Leefomgeving (VFL). De dubbele lijnopstelling kan dus conform provinciaal beleid 
zonder meer uitgevoerd worden. De clusteropstelling past ook binnen de 
plaatsingszones, maar is niet in het projectplan van de initiatiefnemers 
beschreven. 
 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

De drie nieuwe opstellingsvarianten passen geen van allen in de plaatsingszones. 
Wel zijn deze varianten bekend bij de provincie, omdat er juli jl. een zienswijze is 
ingediend op het ontwerp van de 5e wijziging van de VFL, met de vraag om de 
plaatsingszones in de definitieve 5e wijziging van de VFL aan te passen. De 
verwachting is dat de verordening met deze gevraagd aanpassing 17 december 
2017 wordt vastgesteld. Dat is volgens huidige planning nog op tijd voor indiening 
van de omgevingsvergunning voor het windpark, die begin 2018 is voorzien. 
De opstellingsvariant met 11 windmolens kan nog tot extra discussie leiden met 
de provincie, omdat de saneringsopgave voor het project is besproken voor 8 tot 
10 windmolens. Bij plaatsing van een extra windmolen wil de provincie dat Nuon 
de windmolens langs de Eemmeerdijk versneld saneert. 
 
Milieu 
De initiatiefnemers hebben conform de Wet milieubeheer (Wm) een 
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld, waarin een beschrijving is gegeven 
van de mogelijke milieueffecten van de vijf opstellingsvarianten van het 
windmolenpark. Daarbij is aandacht besteed aan geluid, slagschaduw, ecologie, 
externe veiligheid, landschap, cultuurhistorie, archeologie, bodem en water en 
luchtvaartradar en defensieradar.  
Uit de milieuonderzoeken blijkt dat geen van de vijf opstellingsvarianten 
belangrijke nadelig milieueffecten met zich meebrengen (zie volgende onderdeel 
voor uitgebreidere uitkomst van de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling).  
De drie opstellingsvarianten ‘3 lijnen met 9 / 10 / 11 molens’ zijn wel iets gunstiger 
dan de dubbele lijn- en clusteropstelling, omdat de bij deze 3 varianten geen 
windmolens aan de oostzijde van het bos zijn gesitueerd. De dagrustplaatsen voor 
duikeenden aldaar wordt met deze opstellingsvarianten niet verstoord. 
De opstellingsvariant ‘3 lijnen met 9 windmolens’ scoort vanuit ecologisch oogpunt 
het meest gunstig, omdat de windmolens verder van de bosrand af staan. Dit 
heeft tot gevolg dat bij deze opstellingsvariant iets minder sterftegevallen van 
vleermuizen en enkele vogelsoorten zijn te verwachten. 
 
Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling 
 
In de Wet milieubeheer (Wm) en het bijbehorende Besluit m.e.r. zijn activiteiten 
genoemd waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in activiteiten waarvoor een m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag 
moet beoordelen of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (m.e.r.-beoordelings-
plicht). Activiteiten in onderdeel D, categorie 22.2 van de bijlage bij het Besluit 
m.e.r. zijn m.e.r.-beoordelings-plichtig. Het gaat daarbij om de oprichting, wijziging 
of uitbreiding van een windpark van 10 molens of met een gezamenlijk vermogen 
van minimaal 15 MW. Het toekomstige windpark in Almere Pampus heeft een 
gezamenlijk vermogen van ongeveer 30 MW. Om die reden moet voorafgaand 
aan de indiening van de omgevingsvergunningaanvraag voor het nieuwe windpark 
beoordeeld worden of er een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.  
 
Bevoegd gezag 
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn op grond van artikel 9f lid 1 en 2 van de 
Elektriciteitswet het bevoegd gezag voor vergunningverlening en coördinatie voor 
het oprichten van windparken tussen de 5 en 100 MW (het nieuwe Windpark Jaap 
Rodenburg heeft een vermogen van rond de 30 MW). Gedeputeerde Staten 
hebben in hun vergadering van 11 april 2017 de formele bevoegdheid voor de 
vergunningverlening overgedragen aan het college. Met het overdragen van de 
bevoegdheid van vergunningverlening, kan een gemeente actief sturen op proces 
en inhoud, zelf afwegingen maken en komen de leges behorende bij de 
vergunningverlening toe aan de gemeente. Wanneer het college van B&W het 
bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning dan is het college van B&W ook 
het bevoegd gezag voor de m.e.r.-beoordeling. Zij dient de aanmeldnotitie m.e.r.-



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

boordeling dus te toetsen. 
 
Beoordeling van de m.e.r.-plicht  
Als uitgangspunt voor de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten geldt dat een 
milieueffectrapportage alleen gemaakt hoeft te worden, indien het bevoegd gezag 
van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege de belangrijke nadelige gevolgen 
die de activiteit voor het milieu kan hebben. De informatie uit de aanmeldnotitie 
(zie bijlage ‘Aanmeldnotitie M.e.r.-beoordeling Jaap Rodenburg II’) is getoetst aan 
de Wet milieubeheer en dan met name aan artikel 7.17 van deze wet. Daarbij is 
ingevolge artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer, rekening gehouden 
met de criteria uit de bijlage III van de EEG-Richtlijn milieueffectbeoordeling, te 
weten: 

• Kenmerken van het project;  
• Locatie van het project;  
• Kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee 

criteria).  
Kenmerken project 
De initiatiefnemers hebben het voornemen om 9 tot 11 windturbines in een lijn- of 
verschillende clusteropstelling te plaatsen in Almere Pampus. Momenteel staan er 
10 windturbines in het gebied die noord-zuidelijk zijn georiënteerd en aan 
vervanging toe zijn. De nieuwe turbines worden hoger (150 meter tiphoogte) en 
hebben meer vermogen. Twee van de mogelijke nieuwe opstellingen zijn oost-
westelijk georiënteerd. Tot 2025 blijven bij deze opstellingen de vijf meest zuidelijk 
gelegen huidige windturbines staan (dubbeldraaiperiode), daarna worden ook die 
afgebroken omdat de uiterste levensduur van die turbines dan is bereikt. De drie 
andere mogelijke opstellingen zijn meer noord-zuidelijk georiënteerd. Bij deze 
opstellingen worden alle 10 bestaande windturbines meteen afgebroken. 
 
Locatie van het project 
De locatie Almere Pampus is door de provincie Flevoland aangewezen als 
projectgebied inclusief plaatsingszones voor de windmolens. De Garden of Love 
and Fire bevindt zich in het plangebied. Ten zuiden van de locatie ligt, afhankelijk 
van de opstellingsvariant, op ongeveer 1500 tot 2000 meter de woonwijk Almere 
Poort. Ten westen van de locatie ligt op ongeveer 1500 tot 2000 meter de 
woonwijk Noorderplassen West. De locatie wordt aan de noord- en oostkant 
begrensd door de Oostvaardersdijk. Het windpark markeert daarmee de overgang 
tussen het land en water (IJmeer/Markermeer).  
 
De gemeente voorziet toekomstige woningbouw in Almere Pampus. Met deze 
mogelijke nieuwbouw is rekening gehouden bij locatiekeuze van de opstellingen. 
Ook met de toekomstige IJmeerlijn is rekening gehouden. En in 2036 verdwijnt het 
hele park als plaats gemaakt moet worden voor woningen. 
In de buurt van het plangebied zijn geen verdere windparken aanwezig. Aan de 
oostkant van Almere zijn verschillende parken op 12 tot 15 km afstand. In het 
gebied tussen de A6 en A27 ligt een aantal parken. Daarnaast is er nog een 
windpark gelegen direct aan de overzijde van het Markermeer op ruim 6 km 
afstand (de Nes).  
 
Kenmerken van de potentiele effecten van het project 
Met de huidige stand der techniek en het windaanbod is het aantal windturbines 
geschikt voor de locatie Almere Pampus. Er wordt rekening gehouden met 
turbines met een tiphoogte van 150 meter, maar waarbij er variatie mogelijk is in 
ashoogte (nooit meer dan de maximale ashoogte van 100 meter in het 
programma Energie Werkt!) en rotordiameter. Er is nog geen keuze gemaakt in 
type windturbine, dus in het onderzoek naar de mogelijke milieueffecten is 
uitgegaan van de minst gunstige variant. 
 
Geluid 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

Uit het akoestisch onderzoek van 14 september 2017 blijkt dat te allen tijde 
voldaan kan worden aan de in het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde 
grenswaarden. Door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoelige 
objecten is met zekerheid geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de 
omgeving als gevolg van geluid vanwege de windturbines, inclusief laagfrequent 
geluid, in beide varianten, zowel met als zonder dubbeldraai. Belangrijke 
negatieve effecten op de leefomgeving, zoals bedoeld in de Europese richtlijn, 
treden niet op. Het opstellen van een MER is, vanuit het oogpunt van akoestiek, 
niet van toegevoegde waarde. 
 
Slagschaduw 
Ten behoeve van het windpark heeft onderzoek plaatsgevonden naar 
slagschaduw. Uit het rapport van 14 september 2017 blijkt dat door de grote 
afstand van de windturbines tot woningen met zekerheid geen sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg van slagschaduw, in 
alle varianten, zowel met als zonder dubbel-draai. Er bevinden zich namelijk geen 
woningen binnen de slagschaduwcontour. Het opstellen van een MER is, vanuit 
het oogpunt van slagschaduw, niet van toegevoegde waarde. 
 
Ecologie 
In het kader van de m.e.r.-beoordeling is op 13 september 2017 een verkennende 
ecologische analyse opgesteld door bureau Waardenburg BV uit Culemborg. Uit 
deze analyse blijkt dat significant negatieve effecten op het behalen van 
instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000-gebieden op 
voorhand met zekerheid zijn uit te sluiten. Wel wordt bij de varianten ‘dubbele lijn’ 
en ‘cluster’ verstoring van rustgebieden van duikeenden verwacht, vanwege de 
twee windmolens ten oosten van het bos. 
 
Alle varianten kunnen leiden tot kleine aantallen aanvaringsslachtoffers onder 
(niet)-broedvogels (aalscholver, lepelaar, grote zilverreiger) en vleermuizen. De 
variant ‘3 lijnen met 9 molens’ scoort wel gunstiger op dit aspect, omdat de 
molens minder dicht bij de bosrand staan dan bij de ander vier varianten. 
Vanwege de mogelijke aanvaringsslachtoffers is een vergunning van de Wet 
natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk, met een ontheffing van 
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 lid 1 en artikel 3.5 lid 1 van de Wnb. 
Het opstellen van een MER is, mede omdat er een Wnb vergunning moet worden 
aangevraagd, vanuit het oogpunt van ecologie niet van toegevoegde waarde. 
 
Externe veiligheid 
Voor externe veiligheid geldt dat de geplande windturbines niet resulteren in 
onacceptabele risico's voor gebouwen, risicovolle installaties en openbare wegen. 
Er is getoetst aan het 'Handboek Risicozonering Windturbines', het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Het opstellen 
van een MER is, vanuit het oogpunt van externe veiligheid, niet van toegevoegde 
waarde. 
 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Van de vijf opstellingsvarianten scoort de variant met 11 windmolens volgens de 
m.e.r.-criteria het meest gunstig, gevolgd door de variant met 10 molens, de 
variant van 3 lijnen met 9 molens, de dubbele lijnopstelling en de clusteropstelling. 
Bij de dubbele lijnopstelling en de clusteropstelling wordt in de 
‘dubbeldraaiperiode’ (2020-2025) een duidelijke scheiding gezien tussen het 
nieuwe windpark en de 5 bestaande windturbines. Ten tijde van de 
dubbeldraaiperiode scoren beide opstellingen daardoor een stuk minder. Het 
opstellen van een MER is, vanuit het oogpunt van landschap, niet van 
toegevoegde waarde.  
Voor wat betreft cultuurhistorie geldt dat bij alle varianten de nieuwe windturbines 
worden geplaatst in een gebied met mogelijke archeologische waarde. Er zal 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

archeologisch onderzoek verricht moeten worden in het kader van de aan te 
vragen omgevingsvergunning. Het opstellen van een MER is, mede omdat er 
archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd, vanuit het oogpunt van 
archeologie niet van toegevoegde waarde. 
 
Bodem en water 
Uit het bodemloket van de provincie Flevoland blijken geen bekende bodem-
verontreinigingen. Vanuit de functie van windturbines worden geen eisen gesteld 
aan de kwaliteit van de bodem, omdat er geen personen verblijven. Het opstellen 
van een MER is, vanuit het oogpunt van bodem, niet van toegevoegde waarde. 
Het projectgebied ligt daarnaast in het beheergebied van waterschap 
Zuiderzeeland. Bij een toename van verhard oppervlakte van meer dan 2.500 m2 
in landelijk gebied moet, volgens artikel 4.3.a van de Keur van waterschap 
Zuiderzeeland, een watervergunning worden aangevraagd en is compensatie 
vereist. Omdat een watervergunning wordt aangevraagd, heeft het opstellen van 
een MER geen toegevoegde waarde voor de besluitvorming.  
 
Radar 
Voor nieuwe windturbines geldt dat toetsing verplicht is binnen een gebied van 75 
km rondom een radarpost die in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
en de bijbehorende regeling is aangewezen. De radartoets zal onderdeel 
uitmaken van de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen van het 
windpark en het afwijken van het bestemmingsplan. 

  
Beoogd effect De meest wenselijke opstellingsvariant kiezen als voorkeursvarianten, en het in 

beeld hebben van de milieueffecten van het toekomstige windmolenpark, zodat 
het windpark binnen de kaders van (milieu)wet- en regelgeving wordt 
gerealiseerd. 

 
Argumenten Keuze voorkeursvariant 

Ad 1. De variant ‘3 lijnen met 10 molens’ is een goed compromis tussen enerzijds 
de energieopbrengsten en anderzijds de wensen van bewoners om molens verder 
weg van hun woningen te hebben staan. Deze variant is het beste uit de bus 
gekomen in de bewonersraadpleging als wordt gekeken naar het gewogen 
gemiddelde. Ook is deze variant het minst vaak op de laatste plek gezet in de 
rankschikking bij de bewonersraadpleging. 
 
Ad 2. Een aantal raadsleden heeft tijdens de raadsconsultatie gevraagd om 
plaatsing van een extra windmolen, zodat meer energie kan worden opgewekt. 
Daaraan wordt met de keuze voor de variant met 10 windmolens gehoor gegeven.  
 
Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling 
Ad 1. Uit de onderzoeken die zijn gedaan ten behoeve van de aanmeldnotitie voor 
de m.e.r.-beoordeling volgt de conclusie dat er geen significante milieueffecten 
zijn als gevolg van het nieuwe windpark en een uitgebreid m.e.r.-onderzoek dus 
niet nodig is.  

 
Tegenargumenten en 
kanttekeningen 

Keuze voorkeursvariant 
Ad 1. De variant ‘3 lijnen met 11 molens’ levert het meest energie op, is 
landschappelijk gezien ook de beste opstelling en Almeerse Wind kan bij deze 
variant een derde molen in exploitatie nemen zodat nog meer Almeerders 
financieel kunnen meeprofiteren van het nieuwe windmolenpark. Dat is bij alle 
andere varianten niet mogelijk, omdat de initiatiefnemers overeen zijn gekomen 
dat Nuon minimaal 7 molens in exploitatie neemt.  
 
Ad 2. De variant ’3 lijnen met 10 molens’ is het beste uit de bewonersraadpleging 
gekomen als wordt gekeken naar het gewogen gemiddelde; de variant is door 
70% van de respondenten op de tweede (van de vijf) plaats gezet. Indien echter 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

wordt gekeken welke variant het meest op de nummer 1 positie is geplaatst, dan 
scoort de variant ‘3 lijnen met 9 molens’ het beste. Dat kan een argument zijn om 
voor deze variant te kiezen. Er wordt dan geen gehoor gegeven aan de wens van 
een aantal raadsleden om een extra windmolen te plaatsen, maar deze opstelling 
genereert t.o.v. de met de raad besproken ‘dubbele lijnopstelling’ wel meer 
energie. De molens staan namelijk gunstiger t.o.v. de overheersende windrichting. 
 
Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling 
Ad 1. Er zou voor kunnen worden gekozen om toch een m.e.r.-onderzoek uit te 
laten voeren. Hierdoor vertraagt het project echter een aantal weken of maanden, 
omdat de omgevingsvergunning pas kan worden aangevraagd als het m.e.r.-
onderzoek is afgerond. Met zekerheid wordt de SDE-aanvraag van september 
2018 niet gehaald en vertraagt de bouw van het windpark zeker een half jaar. In 
het licht van de voorziene woningbouw in Pampus en de minimale 
exploitatietermijn van 15 jaar voor het windpark is dat onwenselijk. 

 
Financiële middelen en 
effecten 

In het afsprakenkader retributieverdeling windpark Pampus (behandeld in college 
van 6 en 13 september 2016) is afgesproken dat bij daadwerkelijke ontwikkeling 
van het windmolenpark de gemeente Almere als grondeigenaar in Pampus 
meedeelt in de inkomsten uit het recht van opstal. De voorkeursvariant is 
financieel in lijn met het afsprakenkader retributieverdeling windpark Pampus. De 
totale retributie-inkomsten voor de gemeente Almere zijn thans geschat op  € 
450.000-500.000. Verder ontvangt de gemeente Almere, op grond van het 
provinciaal ontwikkelingsplan (POP), jaarlijks ca. € 31.500 (in 15 jaar: circa € 
472.500) aan gebiedsgebonden bijdrage van de initiatiefnemers. De bijdrage is 
geoormerkt en dient te worden uitgegeven aan het programma Energie Werkt! 
Wanneer er zekerheid is over de realisatie van het windmolenpark zullen de 
inkomsten worden betrokken bij de eerstvolgende programmabegroting. Dit geldt 
ook voor de hieruit voortkomende OZB- en legesinkomsten.  
 
De komst van het windmolenpark kan bij een snellere woningbouwontwikkeling in 
Pampus betekenen dat 2 molens 2 jaar voor het einde van de exploitatietermijn 
moeten worden stilgezet op de slagschaduwmomenten of volledig worden 
stilgezet/afgebroken. Dit risico is berekend op maximaal 4 miljoen euro, maar 
wordt laag ingeschat. Mocht dit zich voor doen, dan zal dit bij de 
gebiedsontwikkeling worden betrokken.  

 
Afstemming Intern is afgestemd met Grondzaken en Strategie voor de mogelijkheden van de 

varianten inzake de IJmeerlijn en de woningbouwontwikkeling in Pampus. De 
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling is door verschillende experts van de afdeling 
DSO ROM getoetst. De landschappelijke inpassing is beoordeeld door een 
stedenbouwkundige van DSO ROM. Juristen van DSO en het DOO hebben 
meegelezen met het collegevoorstel.  
 
Extern hebben bewoners uit de omliggende wijken Poort, Muziekwijk Noord en 
Noorderplassen West meegedacht over de drie nieuwe opstellingsvarianten en zij 
hebben de uiteindelijke vijf varianten beoordeeld. 

 
Aanpak/Uitvoering Na het besluit van het college kunnen de initiatiefnemers volgens planning begin 

2018 de omgevingsvergunningaanvraag voor het windpark indienen, met de 
vergunning in het kader van de Wnb. Vóór die tijd wordt er nog een anterieure 
overeenkomst gesloten met de initiatiefnemers, waarin kostenverhaal wordt 
geregeld en ook afspraken worden gemaakt over het vroegtijdig afbreken van 
molens als dat nodig blijkt voor de woningbouwontwikkeling in Pampus. Aan de 
gemeenteraad wordt een verklaring van geen bedenkingen gevraagd voor de 
omgevingsvergunning. De ontwerpvergunning wordt dan in maart 2018 ter inzage 
gelegd en de definitieve vergunning wordt dan in juni 2018 gepubliceerd. De 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                               

initiatiefnemers kunnen dan in september 2018 de SDE-aanvraag indienen. 
 
Communicatie (intern en 
extern) 

De gemeenteraad wordt middels een raadsbrief op de hoogte gesteld van het 
besluit van het college.  
 
Er wordt een persbericht verstuurd over de uitslag van de raadpleging, de 
gekozen voorkeursvariant en de uitkomst van de aanmeldnotitie m.e.r.-
beoordeling. De aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling met bijbehorende onderzoeken 
en de gekozen opstelling worden op de website www.almeregeeftenergie.nl 
geplaatst.  
 
Er wordt een bekendmaking gepubliceerd over het niet doorlopen van de m.e.r.-
procedure in dag-, nieuws en huis-aan-huisbladen en Staatscourant.  
 
De initiatiefnemers ontvangen een beschikking (zie bijlage ‘Beschikking 
initiatiefnemers’) met betrekking tot het besluit over de m.e.r.-procedure. 

 
  

http://www.almeregeeftenergie.nl/
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Vergaderdatum 26 september 2017 
  
B en W besluit M.e.r.-beoordelingsnotitie en voorkeursvariant windpark Almere Pampus 

 
Het college besluit: 
1. Voor het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II een voorkeur uit te spreken voor de 

opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’, omdat deze opstelling het beste uit de 
bewonersraadpleging is gekomen en op aspecten als energieopbrengst, landschap, 
milieu en mogelijkheden van woningbouw in Almere Pampus t.o.v. de overige 4 
varianten niet het slechtst scoort. 

2. De ontwikkeling van het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II op basis van de 
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling aan te merken als niet m.e.r.-plichtig. 

3. De raad door middel van een raadsbrief te informeren. 
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Voorgesteld besluit 

1. Voor het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II een voorkeur uit te spreken voor de 

opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’, omdat deze opstelling het beste uit de 

bewonersraadpleging is gekomen en op aspecten als energieopbrengst, landschap, milieu en 

mogelijkheden van woningbouw in Almere Pampus t.o.v. de overige 4 varianten niet het 

slechtst scoort. 

2. De ontwikkeling van het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II op basis van de 

aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling aan te merken als niet m.e.r.-plichtig. 

3. De raad door middel van een raadsbrief te informeren. 

 

Besluit 

1. Voor het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II een voorkeur uit te spreken voor de 

opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’, omdat deze opstelling het beste uit de 

bewonersraadpleging is gekomen en op aspecten als energieopbrengst, landschap, milieu en 

mogelijkheden van woningbouw in Almere Pampus t.o.v. de overige 4 varianten niet het 

slechtst scoort. 

2. De ontwikkeling van het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II op basis van de 

aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling aan te merken als niet m.e.r.-plichtig. 



 

3. De raad door middel van een raadsbrief te informeren. 

 

Toelichting 

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om windpark Jaap 

Rodenburg in Almere Pampus te vernieuwen met 9 tot 11 nieuwe windmolens. Er zijn vijf 

opstellingsvarianten mogelijk. Voor de zomer heeft een bewonersraadpleging 

plaatsgevonden over deze varianten. Ook is er een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling 

opgesteld voor alle varianten. De uitkomst van de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling voor 

het nieuwe windpark is dat het windpark geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu 

met zich meebrengt, en de ontwikkeling van het windpark dus niet m.e.r-plichtig is (er hoeft 

geen m.e.r.-onderzoek te worden uitgevoerd). Op basis van onder meer de aanmeldnotitie 

m.e.r-beoordeling en de uitslag van de bewonersraadpleging kiest het college de opstelling 

‘3 lijnen met 10 molens’ als voorkeursvariant. Voor deze variant kan een 

omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het college informeert de raad hierover door 

middel van een raadsbrief. 
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 Beschrijving activiteit 

Sinds 2000 staan er 10 oranjerode windturbines van 67m ashoogte, 100m 
tiphoogte in een clusteropstelling in Almere Pampus. Het windpark is vernoemd 
naar voormalig Greenpeace-activist Jaap Rodenburg en staat op 1.500 meter af-
stand van huidige woonbebouwing in Poort. Het windpark levert stroom voor 8.500 
huishoudens in Almere en kan tot uiterlijk 2025 in bedrijf blijven. Daarna moeten 
de turbines om technische redenen worden verwijderd. 

Figuur 1 - Het bestaande windpark Jaap Rodenburg. 

 
 

 
Almeerse Wind is een open windenergiecoöperatie. In het kader van de ambitie 
van Almeerse Wind om de Filmwijk energieneutraal te maken willen zij twee 
nieuwe windturbines plaatsen ten behoeve van de energievoorziening van de wijk. 
Samen met Nuon hebben zij het initiatief genomen om een nieuw windpark in Al-
mere Pampus te realiseren. Daartoe is na een uitgebreid traject van overleg met de 
gemeente en een consultatie door de gemeente Almere van de bewoners van de 
stad een plan ontwikkeld voor negen grotere windturbines  met maximaal 150 me-
ter tiphoogte. Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad het college van B&W 
groen licht gegeven om het plan verder uit te werken. 

 Locatie  

Het plan is om in 2020 negen nieuwe turbines in twee rijen (dubbele lijn) of in een 
cluster (cluster) aan de noordzijde van Almere Pampus te plaatsen. De vijf noorde-
lijke turbines van het bestaande windpark worden direct voorafgaand aan de bouw 
van het nieuwe park verwijderd. De vijf overige turbines zullen nog maximaal vijf 
jaar dubbeldraaien met het nieuwe park. Als de negen nieuwe windturbines wor-
den geplaatst, ontstaat er een periode van ongeveer vijf jaar waarbij er zowel 
nieuwe als oude windturbines in het windpark staan.   
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Figuur 2  Dubbele lijn inclusief dubbeldraaien 

 

Figuur 3  Dubbele lijn exclusief dubbeldraaien 
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Figuur 4  Cluster inclusief dubbeldraaien 

 

Figuur 5  Dubbele lijn inclusief dubbeldraaien 
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 M.e.r. beoordelingsplicht  

In de Wet milieubeheer (Wm) en het bijbehorende Besluit m.e.r. zijn activiteiten 
genoemd waarvoor een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in activiteiten waarvoor een m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen (m.e.r.-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag 
moet beoordelen of een m.e.r.-procedure al dan niet nodig is (m.e.r.-beoordelings-
plicht). 
 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van een windpark is m.e.r.-beoordelings-
plichtig. Deze activiteit is opgenomen in onderdeel D, categorie 22.2 van de bijlage 
bij het Besluit m.e.r. Bij een opgesteld vermogen van 15 MW (elektrisch) of meer, 
of bij een windpark bestaande uit 10 of meer windturbines, moet de m.e.r.-beoor-
delingsprocedure worden doorlopen.  
Voor het beoogde Windpark Jaap Rodenburg II geldt dat de drempelwaarde van 15 
MW wordt overschreden. Om die reden moet voorafgaand aan de indiening van de 
omgevingsvergunningaanvraag een m.e.r.-beoordelingsprocedure worden doorlo-
pen.  
 
De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, 
tenzij': een m.e.r.-procedure is alleen nodig als er sprake is van 'belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu'. Op grond van de Wm houdt het bevoegd gezag bij haar 
besluit rekening met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-
richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten: 
 

 Kenmerken van het project; 

 Locatie van het project; 

 Kenmerken van de potentiële effecten (in samenhang met de eerste twee 
criteria). 

1.3.1 Procedure 

In de Wm is bepaald dat de procedure voor de m.e.r.-beoordeling moet worden 
doorlopen voorafgaand aan de indiening van de omgevingsvergunningaanvraag (in-
clusief aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets). Op grond van artikel 
7.28 lid 2 van de Wet milieubeheer dient een omgevingsvergunningaanvraag buiten 
behandeling te worden gelaten indien aan de hand van de aanmeldingsnotitie voor 
de m.e.r.-beoordeling het bevoegd gezag nog geen besluit heeft genomen over een 
mogelijke project-m.e.r.-plicht.  
 
De procedure voor de m.e.r.-beoordeling is als volgt: 
- indienen aanmeldingsnotitie bij het bevoegd gezag; 
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- binnen 6 weken na ontvangst: beslissing bevoegd gezag over noodzaak doorlo-
pen m.e.r.-procedure; 

- bekendmaking1 beslissing al dan niet doorlopen m.e.r.-procedure in dag-, 
nieuws of huis-aan-huisbladen en Staatscourant. 

1.3.2 M.e.r.-beoordelingsplichtig besluit en overige vergunningen 

Het m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit waarvoor de m.e.r.-beoordeling wordt uit-
gevoerd betreft de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘afwijken van het be-
stemmingsplan’, omgevingsvergunning voor ‘bouwen’, ‘aanleggen’ ‘kappen’, ‘ver-
wijderen windturbines’, watervergunning en de Omgevingsvergunning Beperkte 
Milieutoets (OBM). Deze deeltoestemmingen worden op grond van art. 7.17 lid 2 
Wm gecoördineerd aangevraagd. Er worden op dit moment geen overige samen-
hangende vergunningen voorzien. 

 Afwijken bestemmingsplan 

De voorgenomen ontwikkeling van negen windturbines met toebehoren in een 
nieuwe opstelling past niet in het vigerende bestemmingsplan. De keuze voor de 
procedure afwijken van het bestemmingsplan is gebaseerd op de volgende argu-
menten: 
 

 Opschaling. In het plangebied staan reeds windturbines. In de toelichting van 
het huidige bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer, is opgenomen 
dat de huidige turbines vervangen worden door nieuwe en dat hierbij een ver-
gunningprocedure voor afwijken van het bestemmingsplan gevolgd zal wor-
den.  
 

 Geschiktheid locatie. De locatie is reeds een gevolg van de bestaande situatie, 
waarin de opwekking van windenergie sterk aanwezig is in het landschap.  
 

 Eén procedure. Het volgen van één procedure (omgevingsvergunning voor af-
wijken en bouwen) heeft in de communicatie naar belanghebbenden het voor-
deel dat het een overzichtelijke procedure is.  
 

                                                           
1  Tegen de beslissing kunnen belanghebbenden volgens artikel 7.1 van de Awb bezwaar aantekenen 

bij het bevoegd gezag. Vervolgens staat voor belanghebbenden de beroepsgang open naar de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op grond van jurisprudentie kunnen alleen de initi-
atiefnemers als belanghebbende worden beschouwd. Overige organisaties of personen kunnen al-
leen in latere fasen van de besluitvorming (na publicatie van de omgevingsvergunning) bezwaar ma-
ken tegen deze beslissing. 
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 Inspraak. Ook in de voorgestelde procedure heeft een ieder de mogelijkheid 
om inspraak te leveren in de procedure behorende bij de omgevingsvergun-
ning voor afwijken. Dit kan door middel van het indienen van een zienswijze. 
Tevens is het mogelijk om een beroepsprocedure op te starten. 

 Bevoegd gezag 

De gemeente is voornemens aan het initiatief mee te werken middels een omge-
vingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. Het gaat daarbij om het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken 
van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en het oprichten 
c.q. veranderen van een inrichting. De provincie Flevoland heeft aangegeven haar 
bevoegdheid op grond van 9f, lid 1 van de Elektriciteitswet voor wat betreft deze 
uitvoeringsbesluiten aan het college van B&W van de gemeente Almere te zullen 
overdragen. 

 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een projectbeschrijving en locatiekeuze voor de ontwikkeling 
van windturbines. In Hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de huidige milieusitu-
atie en een beoordeling van milieueffecten. Per milieuaspect worden conclusies 
getrokken over de gevolgen voor het milieu en de noodzaak voor het onderzoeken 
van varianten. Tot slot is in Hoofdstuk 4 een samenvatting opgenomen en wordt 
een eindconclusie getrokken over de noodzaak tot het uitvoeren van een MER, ge-
let op de kenmerken van het project, de locatie en de beoordeelde effecten. 
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Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving en 

locatiekeuze 
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 Inleiding 

De initiatiefnemers voor de Jaap Rodenburg II hebben onderzoek verricht naar de 
mogelijkheden voor de bouw van nieuwe windturbines binnen diverse kaders die 
worden gesteld door het ruimtelijk beleid. Het doel is om het gebied zoveel moge-
lijk te gebruiken voor de productie van duurzame energie met behulp van moderne 
windturbines en zoveel mogelijk acceptatie in de omgeving te bereiken zonder dat 
daarbij onaanvaardbare effecten op de omgeving optreden. In dit hoofdstuk volgt 
een beschrijving van het voornemen en een bespreking van het ruimtelijk beleids-
kader. 

 Projectbeschrijving en locatiekeuze 

Het voornemen bestaat uit de ontwikkeling van negen moderne windturbines in 
twee parallelle lijnen of in een cluster. Op de locatie zijn reeds tien windturbines 
aanwezig. Deze zullen gefaseerd worden verwijderd waarbij vijf jaar na in bedrijf 
stelling van de nieuwe windturbines (naar verwachting in 2020) de laatste oude 
turbines zullen zijn verwijderd. Het verwijderen van de turbines na deze periode is 
vastgelegd bij anterieure overeenkomst. De provincie heeft ruimte gegeven om op 
economische gronden oude turbines dubbel te laten draaien. De turbines worden 
uiterlijk na 5 jaar verwijderd omdat deze dan ouder zijn dan 25 jaar en het door-
draaien niet meer economisch haalbaar is. De verwijderde turbines worden ver-
kocht en in principe hergebruikt. De nieuwe turbines zullen tot 2035 blijven staan. 
De locatie past bij het provinciaal beleid van opschalen en saneren. De gemeente 
voorziet toekomstige woningbouw in Almere Pampus. Met deze mogelijke nieuw-
bouw is rekening gehouden bij keuze van de opstelling. Ook met de toekomstige 
IJmeerlijn is rekening gehouden. 

 Beleidskader  

2.3.1 Rijksbeleid 

Om tot een duurzame energiehuishouding te komen heeft het toenmalige ministe-
rie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in het energierapport 
(2011)2 vastgelegd te willen investeren in duurzame energie. Dit heeft onder an-
dere geresulteerd in de doelstelling om in 2020 minstens 6.000 Megawatt (MW) 
aan windenergie op land te hebben staan.3 In het Nationaal Energieakkoord zijn 
deze doelen nog eens bevestigd en vastgelegd. In de Structuurvisie Infrastructuur 

                                                           
2  Ministerie van EL&I, Energierapport 2011 (2011). 
3      Uit de Nationale Energieverkenning 2016 blijkt dat deze doelstelling hoogstwaarschijnlijk niet ge-

haald zal worden. 
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en Ruimte (SVIR)4 geeft het rijk aan dat de overgang naar duurzame energie om 
meer ruimte vraagt. Ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie 
Wind op Land5 is tevens een planMER opgesteld. Om te waarborgen dat er in Ne-
derland voldoende ruimte wordt gereserveerd voor windenergie, zijn in samenwer-
king met de provincies kansrijke gebieden aangewezen voor grootschalige wind-
energie. Dat zijn windparken met een totaal opgesteld vermogen van 100 MW of 
meer.  
 
Naast deze gebieden voor grootschalige windenergie is het echter noodzakelijk dat 
ook daarbuiten ruimte wordt geboden voor kleinere windturbineparken.  
In de Structuurvisie Wind op Land is in maart 2014 – na overleg met de provincies 
– voor elke provincie een doelstelling opgenomen voor de hoeveelheid gerealiseerd 
vermogen in 2020. 

Figuur 6:  Gebieden voor grootschalige windenergie, Structuurvisie Wind op Land. 

 
 

                                                           
4  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 13 maart 2012.  
5  Structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014 
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2.3.2 Provinciaal beleid 

De provincie Flevoland heeft als doelstelling een opgesteld vermogen 1390,5 MW 
in 2020. In het provinciaal beleid van de provincie Flevoland is duurzaamheid een 
integraal onderwerp. De provincie ziet het zowel een opdracht als belangrijke kans. 
Als windrijke provincie wil Flevoland optimaal gebruik maken van de milieuvoorde-
len en economische potenties van de opwekking van windenergie zonder de land-
schappelijke kwaliteiten van de provincie aan te tasten. Zo is er de ambitie om in 
2020 energieneutraal te zijn (exclusief transport). Windenergie speelt een belang-
rijke rol in het nastreven van die ambitie. Deze vorm van duurzame energie levert 
op dit moment het grootste aandeel in de productie van duurzame energie.   

Figuur 7 IJsselmeergebied Grootschalige windenergie  
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Uit de partiele herziening van het ‘Omgevingsplan Flevoland voor windenergie’ 
blijkt dat nieuwe windparken toegestaan zijn mits zij deel uitmaken van een ‘project 
voor opschalen en saneren’. Er geldt daarbij nog een aantal aanvullende provinciale 
voorwaarden. Zo moet de sanering uiterlijk na een half jaar plaatsvinden tenzij de 
economische noodzaak van een langere termijn kan worden aangetoond. Ook dient 
er invulling te worden gegeven aan participatie en draagvlak. Bovendien dienen de 
windturbines van tijdelijke aard te zijn. In de afbeelding hieronder is aangegeven 
voor welke gebieden windenergie mogelijk is. 

Figuur 8 Gebied windenergie mogelijk 

 

2.3.3 Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk beleid voor windenergie is voor een groot deel vastgelegd in het 
programmaplan ‘Energie werkt!’. Hierin komt naar voren dat er meer focus gelegd 
wordt op andere duurzame energiebronnen dan windenergie omdat hier minder 
draagvlak voor zou zijn dan bij andere bronnen. Echter, nieuwe projecten zijn wel 
mogelijk als deze voortkomen uit lokaal initiatief. Daarbij is de voorwaarde dat er 
minimaal 1500 meter afstand van grootschalige woningbouw wordt aangehouden 
en de tiphoogte maximaal 150m bedraagt. Specifiek wordt er genoemd dat voor 
nieuwe windturbines op Almere Pampus het park financieel dient bij te dragen aan 
het omvormen en meer recreatief kunnen invullen van het GroenBlauw Raamwerk. 
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Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van het 
windpark. 
 
Verder heeft het gebied Almere Pampus een belangrijke plek in de Rijksstructuur-
visie Amsterdam-Almere-Markermeer. Naast een verbinding voor de toekomstige 
IJmeerlijn biedt het gebied ook mogelijkheden voor nieuwe woningbouw. Deze toe-
komstige woningbouw hangt is gekoppeld aan de bouw van de IJmeerlijn en de 
daadwerkelijk vraag woningen in dit specifieke gebeid. Aangezien deze woningen 
nog niet bestemd zijn, zijn deze ook niet relevant voor de milieugevolgen van geluid 
en slagschaduw. Wel wordt rekening gehouden met de toekomstige woningen 
door de tijdelijkheid van het park. In 2035 verdwijnt het hele park om plaats te ma-
ken voor woningen. 

Figuur 9:  Toekomstperspectief Amsterdam-Almere-Markermeer. 
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 Overige windenergie projecten 

In de buurt van het plangebied zijn geen verdere windparken aanwezig. Aan de 
oostkant van Almere zijn verschillende parken. In het gebied tussen de A6 en A27 
ligt een aantal parken. Daarnaast is er nog een windpark gelegen direct aan de over-
zijde van het Markermeer (de Nes). Hieronder de bestaande parken op minder dan 
15 km afstand.  
 

Windpark Aantal turbines Vermogen (ca.) Afstand  

De Nes 2 5MW 6,3km 
Wulpweg 17 15MW 12,9km 
Kluutweg 3 3MW 14,9km 
Kluutmolen 10 20MW 14,5km 
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Hoofdstuk 3 Milieueffecten  
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 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de bestaande milieusituatie en 
de te verwachten gevolgen voor het milieu. Op grond hiervan vindt een beoordeling 
plaats van de effecten waarbij de omstandigheden zoals opgenomen in bijlage III 
van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling worden betrokken. In deze beoorde-
ling staat de vraag centraal of er belangrijke nadelige effecten kunnen optreden, 
die het opstellen van een MER noodzakelijk maken.  
 
Relevante milieuthema’s en overige thema’s 
Gelet op het karakter van het voornemen en de lokale omstandigheden wordt in 
de voorliggende aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling ingegaan op de vol-
gende milieuthema’s en overige relevante thema’s: 

 geluid 

 slagschaduw 

 ecologie 

 externe veiligheid 

 landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 bodem en water 

 luchtvaartradar en defensieradar 
 
Beschikbare bronnen 
Per milieuthema is gebruik gemaakt van de beschikbare bronnen met achtergrond-
informatie, zoals een archeologische waardenkaart. Voor enkele thema’s zijn sec-
torale onderzoeken uitgevoerd waarvan de resultaten in de desbetreffende para-
grafen zijn opgenomen. De onderzoeksrapporten zelf zijn in een bijlagendocument 
opgenomen. 
 
Windturbinetype 
Gezien de huidige stand der techniek en het windaanbod op locatie is een aantal 
windturbinetypes realiseerbaar. Deze windturbines variëren van 2,5 tot 3,2 MW 
met een ashoogte van 93 tot 100 meter en een rotordiameter van 100 tot 114 me-
ter.  
 

 
Figuur 10:  Schematische weergave van de onderzochte varianten en de bestaande windturbines. 
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 Geluid 

3.2.1 Toetsingskader 

Windturbines produceren geluid, dat meestal wordt omschreven als suizend of zoe-
vend. Er is veel onderzoek gedaan naar windturbinegeluid en de effecten van bloot-
stelling aan dit geluid. Op basis van deze onderzoeken zijn relaties bepaald tussen 
de hinderbeleving en de blootstelling aan geluidniveaus. Dit zijn dosis-effectrelaties 
waarbij met de mate van blootstelling een bepaalde mate van effect gepaard gaat. 
Deze relaties vormen de basis voor de geluidwetgeving in Nederland.  
 
Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maxi-
maal toegestane waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten6 47 dB Lden en 
41 dB Lnight. De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbe-
lasting door omgevingslawaai uit te drukken. Hierbij wordt de geluidsbelasting die 
optreedt gedurende de nacht en de avond zwaarder meegewogen dan geluid over-
dag. De norm staat beschreven in artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit. Aan deze 
norm moet worden voldaan op de gevel van een gevoelig gebouw of op de grens 
van een gevoelig terrein. Dit betreft een gevoelig gebouw zoals bepaald in artikel 
1.1 lid 1 van het Activiteitenbesluit. 
 
Omdat alle windprojecten moeten voldoen aan de 47 dB Lden en 41 dB Lnight vor-
men deze geluidscontouren geen houvast voor een milieutechnisch vergelijk. Im-
mers, alle realistische alternatieven voldoen aan de norm, en scoren daarmee op 
dat criterium gelijk. Om deze reden is de 42 dB Lden ook onderzocht, deze geluids-
belasting onder de norm maakt het mogelijk om realistische alternatieven te ver-
gelijken op het milieuthema geluid.  

3.2.2 Laagfrequent geluid 

Een gedeelte van het geluid dat windturbines produceren heeft een frequentie van 
4-100 Hz en wordt daarom geclassificeerd als laagfrequent geluid. 
Uit zienswijzen op eerdere windprojecten is gebleken dat de vrees bestaat dat laag-
frequent geluid mensen ziek maakt en dat de Nederlandse geluidsnorm onvol-
doende bescherming biedt, omdat bij de vaststelling van de voor windturbinegeluid 
geldende norm van 47 dB op basis van Lden met deze informatie geen rekening zou 
zijn gehouden. 
 
Om deze reden heeft de Staatssecretaris van I&M enige tijd geleden een brief aan 
de Tweede Kamer gestuurd7 met twee onderzoeken van het Rijksinstituut voor 

                                                           
6  Onder geluidsgevoelige objecten worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagens-
tandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. Bron: Wet geluidhinder. 

7  Kenmerk brief: IENM/BSK-2014/44564 
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Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een literatuurstudie naar laagfrequent geluid 
door Bureau LBP/Sight. 
 
Op grond van inzichten uit deze onderzoeken concludeert de Staatssecretaris dat 
de huidige norm voor geluidhinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 dB-Lnight) en 
het bijbehorende reken- en meetvoorschrift voldoen en geen wijzigingen behoe-
ven. Laagfrequent geluid draagt voor een klein deel bij in de hinderervaring van 
windturbinegeluid. Echter, deze hinder is op een verantwoorde manier voldoende 
beperkt door de huidige norm. De Staatssecretaris erkent dat gemiddeld 9 procent 
van de bewoners van woningen waar het geluidsniveau door windturbines precies 
op de grens van het toelaatbare zit (de 47 dB-Lden contour) ernstig zal zijn gehinderd. 
Dat is ook in lijn met de toelichting in 2009 van de toenmalige minister van VROM 
op de ontwerp-norm voor windturbinegeluid. Dat is een beleidskeuze geweest 
waarbij de verschillende belangen zijn afgewogen. 

3.2.3 Huidige situatie 

In het kader van deze m.e.r.-beoordeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, 
zie bijlage 1. In onderstaand figuur zijn de geluidscontouren (47 dB Lden en 42 dB 
Lden) weergegeven van de 10 bestaande windturbines. 

Figuur 11:  Lden 47- en 42 dB-contour van de referentiesituatie. 
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3.2.4 Windpark Jaap Rodenburg II 

Zie de volgende pagina voor de geluidscontouren van de varianten. In de bijlagen 
zijn de afbeeldingen op groot formaat weergegeven. 

Figuur 12 LDEN-contouren van de m.e.r.-beoordeling varianten. Van linksboven met de klok mee: cluster incl. 
dubbeldraai (tot 2025), cluster excl. Dubbeldraai (na 2025), dubbele lijn excl. Dubbeldraai (na 2025), 
dubbele lijn incl. dubbeldraai (tot 2025). 

 
 

 

  

3.2.5 Beoordeling 

Lden-contour  
Uit de berekening blijkt dat er geen (0) woningen binnen de 42- en 47 dB Lden-con-
tour liggen. Voor de twee dichtstbijzijnde woningen is de geluidbelasting in onder-
staande tabel gegeven: 
 

 Ref Cluster incl 
Cluster 

excl Dubbel incl 
Dubbel 

excl 
Omschrijving Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden 

Robert Pearystraat 4 Almere 29 35 30 37 27 34 30 37 27 33 

Sprietzeil 89 Almere 26 33 31 37 30 37 31 37 30 37 

 
De alternatieven zijn onderling niet onderscheidend op het milieuthema geluid. 
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3.2.6 Conclusie 

Door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoelige objecten is met ze-
kerheid geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg 
van geluid vanwege de windturbines, inclusief laagfrequent geluid, in beide varian-
ten, zowel met als zonder dubbeldraai. Belangrijke negatieve effecten op de leef-
omgeving, zoals bedoeld in de Europese richtlijn, treden niet op. Het opstellen van 
een MER heeft, vanuit het oogpunt van geluid, geen toegevoegde waarde voor de 
besluitvorming. 

 Slagschaduw 

3.3.1 Toetsingskader 

Schaduweffecten van draaiende windturbines (slagschaduw) kunnen hinder en ge-
zondheidsklachten veroorzaken. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur 
van de blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die kan worden onder-
vonden. Zoals eerder genoemd valt het windpark binnen de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit. Het toetsingskader voor wat betreft het aspect slagschaduw 
wordt gevormd door de algemene voorschriften die worden gegeven in de Activi-
teitenregeling milieubeheer. 
 
De artikelen 3.12 en 3.13 van de Activiteitenregeling bevatten voorschriften ter 
voorkoming van het optreden van hinder door slagschaduw. In de Activiteitenrege-
ling is opgenomen dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische 
stilstandvoorziening indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objec-
ten voor zover de afstand tot de windturbine minder dan 12x de rotordiameter be-
draagt en de schaduw gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 
20 minuten kan optreden.  
 
Wij interpreteren dit door te stellen dat de jaarlijkse slagschaduwduur ter plaatse 
van een woning de normgrens van 20 x 17 = 340 minuten (= 5 uur en 40 minuten) 
niet mag overschrijden. Dit is de meest conservatieve interpretatie van de norm. 
Immers, iedere keer dat de slagschaduw minder dan 20 minuten duurt, zou het 
volgens de wettelijke norm niet meegerekend te hoeven worden. In deze bereke-
ning is dat wel gedaan.  
 
Net zoals bij geluid wordt ook voor het milieuthema slagschaduw een beoordeling 
gedaan op basis van een criterium onder de wettelijke norm. Hiervoor wordt de 
0:00 uur slagschaduwcontour gebruikt.  
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3.3.2 Huidige situatie 

In het kader van deze m.e.r.-beoordeling is een slagschaduwonderzoek uitgevoerd, 
zie bijlage 2. In deze paragraaf worden ter illustratie de 5 uur en 40 minuten en 0 
uur slagschaduwcontouren weergegeven van de referentiesituatie. De 5 uur en 40 
minuten slagschaduwcontour wil zeggen dat de jaargemiddelde slagschaduwduur 
binnen de contour hoger is dan 5 uur en 40 minuten en erbuiten lager dan 5 uur en 
40 minuten. In Bijlage B zijn de contouren op groot formaat weergegeven. 

Figuur 13 5 uur en 40 uur en 0 uur slagschaduwcontour van de referentie situatie 

 

3.3.3 Windpark Jaap Rodenburg II 

Zie de volgende pagina voor de slagschaduwcontouren van de varianten.  
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Figuur 14 5:40 uur en 0 uur contour van Jaap Rodenburg II: Cluster inclusief dubbeldraai (tot 2025) 

 

Figuur 15 5:40 uur en 0 uur contour van Jaap Rodenburg II: Cluster exclusief dubbeldraai (na 2025) 
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Figuur 16 5:40 uur en 0 uur contour van Jaap Rodenburg II: Dubbele lijn incl. dubbeldraai (tot 2025) 

 

Figuur 17 5:40 uur en 0 uur contour van Jaap Rodenburg II: Dubbele lijn excl. dubbeldraai. (na 2025) 
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3.3.4 Beoordeling 

Er bevinden zich geen woningen binnen 12x de rotordiameter (1368m). Tevens 
blijkt uit bovenstaande figuren dat alle woningen zich buiten de 0 uur slagschaduw-
contour bevinden. Dit wil zeggen dat de woningen geen slagschaduw ontvangen. 
Er is geen stilstandvoorziening nodig om aan de norm uit het Activiteitenregeling 
Milieubeheer te voldoen. 

3.3.5 Conclusie 

Door de grote afstand van de windturbines tot woningen is met zekerheid geen 
sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg van slagscha-
duw vanwege de windturbines, in beide varianten, zowel met als zonder dubbel-
draai. Belangrijke negatieve effecten op de leefomgeving, zoals bedoeld in de Eu-
ropese richtlijn, treden niet op. Het opstellen van een MER heeft, vanuit het oog-
punt van slagschaduw, geen toegevoegde waarde voor de besluitvorming.  
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 Ecologie 

3.4.1 Toetsingskader Wet natuurbescherming 

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat het juridisch kader voor het ecologisch 
onderzoek. Hoofdstuk 2 van deze wet betreft de regels voor bescherming van de 
natura-2000 gebieden. De wet is verder ingedeeld aan de hand van de betreffende 
Europese richtlijnen. Het ‘beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn’  staat in § 
3.1, het ‘beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’ in § 3.2 en het ‘bescher-
mingsregime andere soorten’ in § 3.3. Verder geldt een algemene zorgplicht op ba-
sis van art. 1.11 voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationaal natuurgebieden 
en voor in het wild levende dieren en planten. 
 
Gebiedsbescherming 
Het onderdeel gebiedsbescherming is gericht op het beschermen en in stand hou-
den van bijzondere gebieden in Nederland. Art. 2.7 lid 2 Wnb bepaalt dat voor het 
realiseren van projecten die gelet op de  instandhoudingsdoelstellingen voor een 
Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soor-
ten in dat gebied kunnen verslechteren of de soorten waarvoor dat gebied is aan-
gewezen verstoren een vergunning nodig is. De aanvrager van de vergunning dient 
hiervoor een passende beoordeling op te stellen. De Natura 2000-gebieden hebben 
dus een externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden 
verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de 
ingreep op soorten en habitats. Voor cumulatieve effecten dienen alle activiteiten 
en plannen te worden betrokken, die op dezelfde instandhoudingsdoelstellingen 
voor de Natura 2000-gebieden negatieve effecten kunnen hebben als het eigen 
project/plan.  
 
Verder is op grond van art. 1.12 gedeputeerde staten verantwoordelijk de zorg voor 
de totstandkoming en instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland. 
 
Soortenbescherming 
Dit onderdeel is gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun na-
tuurlijke leefgebied. De Wnb bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking 
tot het opzettelijk doden of vangen, en het aantasten, verontrusten of verstoren 
van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplan-
tings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen.  
 
Per beschermingsregime gelden verschillende verboden. Voor soorten uit de Vo-
gelrichtlijn geldt het volgende verbod: 

- Opzettelijk doden of vangen; 
- Opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen of eieren; 
- Opzettelijk storen van vogels (tenzij dit niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding). 
 
Voor soorten uit de Habitatrichtlijn geldt het volgende verbod:  
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- Opzettelijk doden of vangen; 
- Opzettelijk verstoren; 
- Beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen of eieren. 
- Voor het beschermingsregime andere soorten geldt het volgende: 
- Opzettelijk doden of vangen; 
- Opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaat-

sen. 
 
Gedeputeerde staten kunnen vrijstelling en ontheffing verlenen van verboden wan-
neer er voor een project geen alternatief is, het project nodig is ter bescherming 
van een specifiek (per regime bepaald) algemeen belang en de maatregelen niet 
leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende 
soort.  
 
Voor de effecten op soorten die zijn beschermd wordt gekeken naar effecten in de 
aanlegfase en in de gebruiksfase (met name aanvaringsslachtoffers vogels). Bij aan-
varingsslachtoffers wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende 
soorten vliegbewegingen van vogels en vleermuizen in de omgeving van het wind-
park (slaaptrek, foerageertrek). 
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3.4.2 Resultaten gebiedsbescherming 

In het kader van deze m.e.r.-beoordeling is een natuuronderzoek uitgevoerd, zie 
bijlage 3. 
 
Natura 2000-gebieden 
Het plangebied van windpark Jaap Rodenburg II ligt niet in een Natura 2000-gebied. 
Wel grenst het plangebied aan Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer en liggen 
er verschillende andere Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving, waarvan in 
ieder geval de Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen en mogelijk Naardermeer 
van belang kunnen zijn omdat kwalificerende vogelsoorten uit deze gebieden mo-
gelijk enige binding hebben met het plangebied. 
 
Van de voornoemde gebieden zijn de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer 
en Naardermeer aangewezen voor enkele soorten die beschermd zijn op basis van 
de Habitatrichtlijn. Echter,  deze soorten hebben een sterke binding tot deze gebie-
den. Bovendien is de afstand tot het plangebied van genoemde gebieden erg groot. 
Wel is het geval dat de meervleermuis in het plangebied voor kan komen. Omdat 
deze soort zeer schaars is in het gebied zal in de gebruiksfase van het windpark de 
sterfte van meervleermuizen beperkt zijn tot incidentele ongelukken.  Er is hierom 
met zekerheid geen sprake van verstoring (inclusief sterfte) van de betrokken soor-
ten of verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats van deze soorten 
in de Natura 2000-gebieden als gevolg van de bouw en het gebruik van het wind-
park. 
 
Van de aangewezen soorten broedvogels in de omliggende gebieden kunnen de 
aalscholver, lepelaar, grote zilverreiger en visdief in de broedtijd vliegbewegingen 
plaatsvinden. Het aantal vliegbewegingen over het plangebied van deze soorten is 
in de broedtijd naar verwachting beperkt. Van lepelaar en grote zilverreiger zijn in 
het verleden wel regelmatig vliegbewegingen in de directe omgeving van het plan-
gebied waargenomen. Er is echter in onvoldoende detail inzicht of het plangebied 
wezenlijk deel uitmaakt van de dagelijkse vliegroutes van lepelaars en/of grote zil-
verreigers. In voorjaar 2017 wordt daarom aanvullend veldonderzoek ter plaatse 
uitgevoerd om informatie van het gewenste detailniveau te verzamelen. Deson-
danks kunnen, op basis van beschikbare informatie over aanvaringsslachtoffers, 
reeds op voorhand significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van de aanleg 
en het gebruik van het geplande windpark op de broedpopulaties van deze soorten 
in de Natura 2000-gebieden met zekerheid uitgesloten worden. 
 
Van in ieder geval de niet-broedvogelsoorten aalscholver, grote zilverreiger, 
grauwe gans, kolgans, smient, wilde eend en visdief kunnen buiten de broedtijd 
vliegbewegingen plaatsvinden van vogels die pendelen tussen rustgebieden en foe-
rageergebieden. Met uitzondering van de grote zilverreiger liggen de rust- en foe-
rageergebieden van deze soorten op voldoende afstand van het plangebied. Voor 
de zilverreiger geldt hier hetzelfde als beschreven in de voorgaande alinea. Verder 
vormt het gebied in het najaar en winter, met name bij aanlandige wind, een luwe 
dagrustplaats voor belangrijke aantallen duikeenden en in minder mate zaagbek-
ken. Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen 
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mogelijk net binnen de voor duikeenden vastgestelde verstoringsafstand van 150- 
350 m. Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat met name de meest noord-
oostelijk geplande windturbine een veelgebruikte dagrustplaats achter de 2e strek-
dam in Pampushaven zal verstoren. Het merendeel van de dagrustplaatsen in de 
oostelijke helft van Pampushaven liggen echter buiten de verstoringsinvloed van 
de geplande windturbines, zodat uitwijkmogelijkheden beschikbaar zijn binnen de 
Pampushaven. Op grond van deze verkennende analyse wordt geconcludeerd dat 
het verstoringseffecten van het geplande windpark op duikeenden niet op voor-
hand zijn uit te sluiten, maar dat deze niet resulteren in significant negatieve effec-
ten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Significant effecten als 
gevolg van verstoring in de gebruiksfase van het geplande windpark op het behalen 
van instandhoudingsdoelstellingen van de niet-broedvogelpopulaties in de voor-
noemde Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De vier oostelijke windturbines in beide inrichtingsalternatieven van het geplande 
windpark Jaap Rodenburg II staan straks op enkele tientallen meters van het bos-
gebied ‘Polderland Garden of Love and Fire’, onderdeel van het Pampushout en 
tevens een gebied dat behoort tot het NNN van de provincie Flevoland. Op basis 
van een verkennende analyse is geconcludeerd dat beide inrichtingsalternatieven 
vergelijkbare en (zeer) kleine effecten (mogelijk aanvaringsslachtoffers van enkele 
doelsoorten) op het NNN kunnen hebben die de wezenlijke kenmerken en waarden 
van dit gebied niet significant zal aantasten. De windturbines (en bijbehorende in-
frastructuur, zoals toegangswegen en kraanopstelplaatsen) worden buiten het 
NNN gerealiseerd. Er is dus geen sprake van ruimtebeslag. Bovendien is in het bos-
gebied de oppervlakte binnen de 50 - 100 m verstoringscontour rondom de vier 
windturbines beperkt in vergelijking met het totale oppervlak van het gebied, waar-
door voldoende alternatieven voor vogels op iets ruimere afstand van de turbines 
binnen het bos beschikbaar zijn. Op basis deze verkennende analyse wordt gecon-
cludeerd dat beide inrichtingsalternatieven vergelijkbare en (zeer) kleine effecten 
(mogelijk aanvaringsslachtoffers van enkele doelsoorten) op het NNN kunnen heb-
ben die de wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied niet significant zal 
aantasten. 

3.4.3 Resultaten soortenbescherming 

Aanlegfase  
Negatieve effecten in de aanlegfase van de windturbines op beschermde soorten, 
bijvoorbeeld als gevolg van grondwerkzaamheden, zijn in het algemeen goed te mi-
tigeren door buiten het broedseizoen te werken en door preventief buiten het 
broedseizoen ruigte vroegtijdig te maaien. Bovendien kan hier tijdens de werk-
zaamheden in de aanlegfase middels een ecologisch werkprotocol rekening mee 
worden gehouden. Het is daarom niet aannemelijk voor de aanlegfase dat dit as-
pect in de besluitvorming een knelpunt vormt. 
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Gebruiksfase  
Op basis van eerder onderzoek wordt het aantal aanvaringsslachtoffers onder vo-
gels geschat op maximaal 150 - 200 waarvan <1 onder schaarse soorten en onder 
vleermuizen op enkele tientallen. In de referentiesituatie zal sprake zijn van een 
vergelijkbaar aantal slachtoffers waarmee voorgaande totaalschatting voor het 
hele geplande windpark voor vogels gehalveerd wordt (75-100 slachtoffers), maar 
voor vleermuizen in ordegrootte vergelijkbaar blijft voor beide varianten. Er is daar-
mee met zekerheid sprake van voorzienbare additionele sterfte onder vogels als 
gevolg van het geplande windpark. Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is 
waarschijnlijk een ontheffing van verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 
van de Wnb nodig of dienen maatregelen te worden genomen om dit te voorko-
men. Aangezien er geen grote aantallen slachtoffers van schaarse soorten voorzien 
worden, zal de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soorten niet in 
het geding komen. 
 
De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen is bepaald 
als ‘vrij hoog’. Met name de vier windturbines ter weerszijden van het bos ‘Polder-
land Garden of Love and Fire’ veroorzaken een verhoogd risico op aanvaringsslacht-
offers onder vleermuizen. Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk 
een ontheffing van verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb no-
dig. Aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen bij windturbines zijn relatief een-
voudig te mitigeren middels een automatische stilstandsvoorziening, zodat effec-
ten, indien nodig tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. 

3.4.4 Aanbevelingen  

De geplande windturbines hebben mogelijk een (gering) negatief effect op het be-
halen van de instandhoudingsdoelstellingen van o.a. de Natura 2000-gebieden 
Markermeer & IJmeer en Oostvaardersplassen. Dit betreft mogelijk kleine aantallen 
aanvaringsslachtoffers onder (niet)- broedvogels (aalscholver, lepelaar, grote zil-
verreiger) en/of verstoring van rustgebieden van duikeenden, waarvoor indien no-
dig een Wnb vergunning aangevraagd wordt. Significant negatieve effecten op het 
behalen van instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000-gebie-
den zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. Beide inrichtingsalternatieven 
zijn voor dit aspect niet onderscheidend. 
 
Voor beide inrichtingsalternatieven geldt dat mogelijk sprake zal zijn van (zeer) 
kleine effecten op het NNN (mogelijk aanvaringsslachtoffers van enkele doelsoor-
ten) die de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in het plangebied niet 
significant zal aantasten. Beide inrichtingsalternatieven zijn voor dit aspect niet on-
derscheidend.  
 
Negatieve effecten in de aanlegfase van de windturbines op beschermde soorten, 
bijvoorbeeld als gevolg van grondwerkzaamheden, zullen gemitigeerd worden. In 
het kader van de Wnb soortenbescherming kunnen de windturbines in de gebruiks-
fase leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen. Omdat het om 
voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbodsbepalingen 
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genoemd in Artikel 3.1 lid 1 en Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb nodig. Beide inrichtings-
alternatieven zijn ook voor dit aspect niet onderscheidend. 

 Externe veiligheid 

3.5.1 Toetsingskader 

Vanwege de kans op falen kunnen windturbines een risico opleveren voor de om-
geving. Bij de toetsing op veiligheidsaspecten wordt gebruik gemaakt van verschil-
lende (wettelijke) kaders. 
 
Gebouwen 
De normen omtrent windturbines en bebouwing worden gegeven in het Activitei-
tenbesluit. De norm is als volgt: 
 

 Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen kwets-
baar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van wind-
turbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

 Het plaatsgebonden risico (PR) voor een buiten de inrichting gelegen beperkt 
kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van 
windturbines, is niet hoger dan 10-5 per jaar. 

 
Op de 10-6 contour heeft een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die 
plaats zou verblijven, een kans op overlijden van één keer in de miljoen jaar als 
rechtstreeks gevolg van een falende windturbine. Op de 10-5 contour is deze kans 
één keer in de honderdduizend jaar. 
 
Risicovolle installaties 
In mei 2004 is het “Besluit externe veiligheid inrichtingen” (Bevi) in werking getre-
den. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot be-
drijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Windturbines vallen niet onder 
de categorieën van inrichtingen waarop het Bevi zich richt. Windturbines kunnen 
wel resulteren in een risicoverhoging van een nabijgelegen Bevi-inrichtingen. 
 
Indien windturbines nabij een buisleiding geplaatst worden moet getoetst worden 
aan het “Besluit externe veiligheid buisleidingen” (Bevb). Hierin zijn risiconormen 
opgenomen voor vervoer van gevaarlijke stoffen in buisleidingen.  

 
Het “Handboek Risicozonering Windturbines (HRW 2014)8” geeft richtlijnen om de 
risico’s rond windturbines te toetsen. Uit het handboek blijkt dat windturbines geen 
substantiële bijdrage mogen leveren aan een hoger risico van een inrichting (bijv. 
BEVI-inrichting). Dat komt er op neer dat de windturbines geen effect hebben op 

                                                           
8 Handboek Risicozonering Windturbines versie 3.1, sep 2014  
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de voor de inrichting geldende Groepsrisico, Persoonsgebonden Risico en afstan-
den tot (beperkt) kwetsbare objecten. Om dit te toetsen wordt in eerste instantie 
gekeken of de windturbines een toename van de catastrofale faalfrequentie van 
risicovolle installaties behorende tot de inrichting tot gevolg hebben. Indien deze 
toename een bepaalde richtwaarde niet overschrijdt dan is plaatsing van de wind-
turbine uit oogpunt van risicobeoordeling toegestaan. Als uitgangspunt voor deze 
richtwaarde wordt volgens het Handboek Risicozonering Windturbines een toe-
name van 10% gehanteerd. Indien de toename deze richtwaarde overschrijdt, is 
plaatsing niet direct uitgesloten, maar wordt door een uitgebreidere analyse be-
paald of er na plaatsing nog steeds voldaan wordt aan de normen uit het Bevi en 
Bevb. 
 
Ten aanzien van gasleidingen en hoogspanningslijnen hanteren respectievelijk de 
Gasunie en Tennet een afstand van ‘werpafstand bij nominaal toerental’ waarbui-
ten geen negatieve invloed van een windturbine te verwachten is (HRW 2014). 
Daarbinnen zijn in overleg met Gasunie en Tennet en afhankelijk van een locatie 
specifieke risicoanalyse in sommige gevallen kleinere afstanden mogelijk. 
 
Infrastructuur 
Voor Rijkswegen en vaarwegen zijn generieke afstanden berekend waarbuiten 
geen ontoelaatbare risico’s voor passanten plaatsvinden. Het document “Beleids-
regel voor het plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwerken” 
staan de minimale afstanden tot Rijks- en vaarwegen gegeven: 
 
“Langs rijkswegen wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij een afstand van 
ten minste 30m uit de rand van de verharding of bij een rotordiameter groter dan 
60m, ten minste de halve diameter”. 
 
“Langs kanalen, rivieren en havens wordt plaatsing van windturbines toegestaan bij 
een afstand van ten minste 50m uit de rand van de vaarweg. Binnen 50m uit de 
rand van de vaarweg wordt plaatsing slechts toegestaan indien uit aanvullend on-
derzoek blijkt dat er geen hinder voor wal- en scheepsradar optreedt. De minimale 
afstand tot de rand van de vaarweg is altijd ten minste de helft van de rotordiame-
ter.” 
 
Mocht niet voldaan kunnen worden aan bovenstaande minimale afstand (wiek-
lengte) dan dient getoetst te worden aan de richtlijnen uit de beleidsregel “Wind-
turbines langs auto-, spoor-, en vaarwegen – Beoordeling van veiligheidsrisico’s”.  
 
Vanwege het type risico van een windturbines (fysieke impact van onderdeel; geen 
explosie of gaswolk) is groepsrisico niet aan de orde. Daarom wordt alleen getoetst 
aan het Individueel Passanten Risico (IPR) en het Maatschappelijke Risico (MR). 
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3.5.2 Beoordeling 

Gebouwen 
In onderstaande figuren worden de 10-5 en 10-6 contouren gegeven van de twee 
opstellingen. In figuur 19 is wat verder uitgezoomd om de dichtstbijzijnde kwets-
bare objecten te tonen. 

Figuur 18:  Risicocontouren van opstelling dubbele lijn incl. dubbeldraai. 

 

Figuur 19  Risicocontouren van opstelling cluster incl. dubbeldraai. 
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Risicovolle installaties 
In onderstaande figuren worden de maximale werpafstanden  gegeven van de twee 
opstellingen inclusief de ligging van risicovolle installaties. Binnen de invloedssfeer 
van de windturbines bevinden zich geen buisleidingen.  

Figuur 20:  Maximale werpafstanden van opstelling cluster incl. dubbeldraai. 

 

Figuur 21: Maximale werpafstanden van opstelling cluster incl. dubbeldraai. 
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Infrastructuur 
De windturbines zijn zodanig ingetekend dat voldaan wordt aan de beleidsregels 
van Rijkswaterstaat. De windturbines staan op minimaal een wieklengte afstand tot 
openbare wegen. 

Figuur 22:  Ligging rotordiameter t.o.v. openbare wegen van opstelling dubbele lijnen incl. dubbel draai. 

 

Figuur 23:  Ligging rotordiameter t.o.v. openbare wegen van opstelling cluster incl. dubbel draai. 

 
 
 



 

 Windpark Jaap Rodenburg II 
 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoorde-

ling   
  

 
 

 

3.5.3 Conclusie 

De geplande windturbines resulteren niet in onacceptabele risico’s voor gebouwen, 
risicovolle installaties en openbare wegen. Het opstellen van een MER is, vanuit het 
oogpunt van externe veiligheid, niet zinvol. 

 Landschap 

3.6.1 Toetsingskader 

Door hun grote afmetingen hebben windturbines een grote impact op het land-
schap. Er is geen relevante wet- of regelgeving over landschap. In de structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR)9 heeft minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) 
aangegeven dat de verantwoordelijkheid van beleid over landschappen niet langer 
een Rijksverantwoordelijkheid is, maar van de provincies. Eén van de doelstellingen 
van SVIR is ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuur-
historische en natuurlijke kwaliteiten.  
 
In Flevoland overheerst het moderne, vlakke landschap met het open water en de 
wind vrij spel heeft. Windturbines passen daarbij. Als windrijke provincie wil Flevo-
land optimaal gebruik maken van de milieuvoordelen en economische potenties 
van de opwekking van windenergie zonder de landschappelijke kwaliteiten van de 
provincie aan te tasten. In de ‘partiele herziening Omgevingsplan Flevoland voor 
windenergie’ is bepaald dat windprojecten alleen toegestaan zijn bij opschaling en 
sanering. Er wordt gestreefd naar meer energie met minder windturbines en con-
centratie van windturbines op een beperkt aantal locaties. Bovendien moet bij de 
plaatsing van windturbines bijgedragen worden aan de ruimtelijke kwaliteit door 
herstel en versterking van het Flevolandse landschap en regelmaat en eenheid van 
de nieuwe molens.   

3.6.2 Beoordeling 

In het kader van deze m.e.r.-beoordeling is een landschappelijke beoordeling uit-
gevoerd, zie bijlage 4. De beoordeling van de opstellingen is gebaseerd op vijf toet-
singscriteria: 
 

 Koppeling met landschapsstructuur 
 Herkenbaarheid van de opstelling in het landschap 
 Visuele rust 
 Horizon 
 Interferentie 

                                                           
9  Ministerie I&M structuurvisie Infrastructuur en Ruimte13-3-2012 
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Onderstaande tabellen geven de resultaten per opstelling voor de periode 2025 – 
2035 en 2020 – 2025. 
 
Periode 2025 – 2035 
 

Landschapscriterium Dubbele lijnopstelling Clusteropstelling 

Koppeling met land-
schapsstructuur (lokaal 
niveau) 

+ 
Aan de noordzijde kent de lijnopstel-
ling een duidelijke koppeling met de 
dijk.  
Met overige landschapsstructuren is 
geen duidelijke koppeling zichtbaar. 

- 
De clusteropstelling kent geen duide-
lijke koppeling met de dijk en overige 
structuren. 

Koppeling met land-
schapsstructuur (regio-
naal niveau) 

- 
Op regionaal niveau kent de opstelling 
geen duidelijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de opstelling 
geen duidelijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

Herkenbaarheid opstel-
ling 

+ 
Vanuit oost-westelijke en noord-zuide-
lijke richting is de dubbele lijn goed 
herkenbaar.  
 
Wanneer de kijker diagonaal op de op-
stelling kijkt is de dubbele lijn opstel-
ling moeilijk te herkennen en wordt de 
opstelling ervaren als cluster. 

- 
De opstellingen ‘cluster’ wordt ervaren 
als een cluster waarin windturbines 
‘willekeurig’ lijken te zijn geplaatst. 
Vanuit alle kijkhoeken wordt deze 
‘wille-keur’ ervaren en is er geen 
sprake van een herkenbare opstelling. 

Visuele rust (draaisnel-
heid) 

+ 
Deze opstelling bestaat uit windturbi-
nes met een rotordiameter van ca. 100 
meter en kent daarmee een draaisnel-
heid van ca. 14-16 rpm.  
 
Dit resulteert in een beduidend rustiger 
beeld dan de huidige windturbines (18-
22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat uit windturbi-
nes met een rotor-diameter van ca. 
114 meter en kent daarmee een draai-
snelheid van ca. 12-14 rpm.  
 
Dit resulteert in een beduidend rustiger 
beeld dan de huidige windturbines (18-
22 rpm) en een ietwat risterger beeld 
dan de dubbele lijn opstelling. 

Visuele rust (onderlinge 
afstand) 

+ 
Vanuit oost-west is grotere onderlinge 
afstand nauwelijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is grotere onder-
linge afstand goed zichtbaar. 

+ 
Vanuit oost-west is grotere onderlinge 
afstand nauwelijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is grotere onderlinge 
afstand beperkt zichtbaar. 

Horizon (lokaal) 

0 
Vanuit oost-westelijke richting beke-
ken is het ruimte beslag op de horizon 
beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke richting beke-
ken is het ruimtebeslag op de horizon 
vanwege de oost-westelijke positione-
ring groot te noemen. 

0 
Vanuit oost-westelijke richting beke-
ken is het ruimte beslag op de horizon 
beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke richting beke-
ken is het ruimtebeslag op de horizon 
vanwege de oost-westelijke positione-
ring groot te noemen. 

Horizon (regionaal) 
+ 

Vanuit een regionaal perspectief is het 
beslag op de horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal perspectief is het 
beslag op de horizon zeer beperkt. 
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 Periode 2020 – 2025 
 

Landschapscriterium Dubbele lijnopstelling Clusteropstelling 

Koppeling met land-
schapsstructuur (lokaal 
niveau) 

+ 
De sterke koppeling met de dijk in het 
noord van de opstelling wordt niet ne-
gatief beïnvloedt door de 5 windturbi-
nes van het huidige windpark. 

- 
De clusteropstelling kent geen duide-
lijke koppeling met de dijk en overige 
structuren. 

Koppeling met land-
schapsstructuur (regio-
naal niveau) 

- 
Op regionaal niveau kent de opstelling 
geen duidelijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de opstelling 
geen duidelijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

Herkenbaarheid opstel-
ling 

- 
Tijdens de periode van dubbeldraaien 
is er weinig herkenbaarheid in de op-
stelling. De parken zullen vanwege het 
verschil in kleur, afmetingen en onder-
linge afstanden als twee aparte opstel-
lingen ervaren worden. 

- 
Tijdens de periode van dubbeldraaien 
is er weinig herkenbaarheid in de op-
stelling. De parken zullen vanwege het 
verschil in kleur, afmetingen en onder-
linge afstanden als twee aparte opstel-
lingen ervaren worden. 

Visuele rust (draaisnel-
heid) 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tij-
delijk een duidelijk verschil zijn in de 
draaisnelheid. 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tij-
delijk een duidelijk verschil zijn in de 
draaisnelheid. 

Visuele rust (onderlinge 
afstand) 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tij-
delijk een duidelijk verschil zijn in de 
onderlinge afstand. 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tij-
delijk een duidelijk verschil zijn in de 
onderlinge afstand. 

Horizon (lokaal) 

- 
Tijdens de periode van dubbeldraaien 
is de invloed op de horizon wat groter 
omdat er twee verschillende tiphoog-
tes zijn en ze een groter deel van de 
horizon vullen. Dit is op lokaal niveau 
goed zichtbaar 

- 
Tijdens de periode van dubbeldraaien 
is de invloed op de horizon wat groter 
omdat er twee verschillende tiphoog-
tes zijn en ze een groter deel van de 
horizon vullen. Dit is op lokaal niveau 
goed zichtbaar 

Horizon (regionaal) 
+ 

Vanuit een regionaal perspectief is het 
beslag op de horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal perspectief is het 
beslag op de horizon zeer beperkt. 

3.6.3 Conclusie 

In de eerste 5 jaar (2020 – 2025) zal een duidelijke scheiding worden gezien tussen 
het nieuwe windpark en de 5 bestaande windturbines. Hoe dichter bij het park (lo-
kaal niveau), hoe groter de invloed op het landschap is. Ook is op korte afstand het 
verschil tussen de oude turbines beter zichtbaar en is de afwijkende onderlinge af-
stand goed waarneembaar. Het nieuwe windpark (na 2025) heeft een duidelijke 
koppeling met bestaande landschapsstructuren, evenals dit het geval is met het 
huidige park. De herkenbaarheid in het landschap is het minst aanwezig bij de clus-
ter variant. De lijnopstelling is vanuit verschillende punten wel goed herkenbaar, 
wat met name op lokaal niveau geldt. De grotere windturbines geven een rustiger 
beeld vanwege een lagere draaisnelheid. Van interferentie met omliggende wind-
parken zal geen sprake zijn, omdat er geen windparken in het zicht zijn van het 
geplande park. Het opstellen van een MER is, vanuit het oogpunt van landschap, 
niet van toegevoegde waarde. 
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 Cultuurhistorie en archeologie 

3.7.1 Toetsingskader en beoordeling 

Erfgoedwet 
In de Erfgoedwet zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta (1992) binnen 
de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van 
archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikke-
ling en de financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: “de veroorzaker 
betaalt”. Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het bodemarchief “in 
situ” (ter plekke), omdat de bodem de beste garantie biedt voor een goede conser-
vering van de archeologische waarden. Het is verplicht om in het proces van ruim-
telijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van ar-
cheologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van arche-
ologievriendelijke alternatieven.  
  
Na de invoering van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving hebben 
provincies de bevoegdheid gekregen om zogenaamde attentiegebieden aan te wij-
zen. Dit zijn gebieden die archeologisch waardevol zijn of naar verwachting waar-
devol zijn. Gemeenten zullen in dat geval verplicht worden hun bestemmings-
plan(nen) in het desbetreffende gebied te herzien. Voorts geldt de gemeentelijke 
zorgplicht op het gebied van archeologie. 
 
Gemeentelijk archeologisch beleid 
Het gemeentelijke toetsingskader van Almere bestaat uit de in 2016 vastgestelde 
Archeologieverordening en Toelichting. Deze zijn gebaseerd op het eveneens in 
2016 vastgestelde archeologiebeleid. Daarin is gebruik gemaakt van de wettelijke 
mogelijkheid om op gemeentelijk niveau vorm te geven aan de gemeentelijkje zorg-
plicht. 
 
In het ontwerpbestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer worden delen 
van het plangebied aangeduid met archeologie waarde 1 en archeologie waarde 4. 
Op die Figuur 24 zijn deze waarden in beeld gebracht. Deze waarden geven aan dat 
het terrein met mogelijke archeologische waarde betreft welke voor beide opstel-
lingen van invloed zijn. Voor het bouwen zal een omgevingsvergunning nodig zijn 
waarbij tevens archeologisch onderzoek verricht moet worden. Ten noorden van 
de varianten zijn in totaal 4 rode stippen weergegeven waar een archeologische 
waarde 5 geldt. Het gaat daarbij om drie scheepswrakken en om een herbegraven 
scheepslading bestaande uit de een geprefabriceerde houten kerkkap met klokken-
toren. Op deze plekken is door het college vastgesteld dat er archeologische 
waarde is. 
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Figuur 24 Archeologie waarde 1 (groen), waarde 4 (oranje) en waarde 5 (rood), bron:  Archeologienota 2016 Almere 

 
 
Verder ligt in het plangebied ligt de ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Deze 
wordt gevormd door vijf elkaar kruisende lijnen, drie smalle kanalen, een strook 
zwart grind met daarop een doolhof van aluminium wanden en een voetpad. Het 
park is ontworpen door de gevierde Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Li-
beskind (1946). In beide varianten zullen vier van de turbines aan de randen van dit 
park komen te staan, maar in het park zelf zullen geen turbines geplaatst worden. 
 

3.7.2 Conclusie 

Voor beide alternatieven is aanvullend archeologisch onderzoek nodig om aantas-
ting uit te sluiten. Dit onderzoek vormt een harde voorwaarde voor vergunningver-
lening en daarom  is het mogelijk om te concluderen dat het opstellen van een MER, 
vanuit archeologisch en cultuurhistorisch oogpunt, geen toegevoegde waarde 
heeft voor de besluitvorming. 
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 Bodem en water 

3.8.1 Water 

Op grond van de Wro moet bij een ruimtelijke ontwikkeling inzicht worden gegeven 
in de gevolgen voor de waterhuishouding. Voor zowel beide varianten geldt dat er 
een toename is aan verhard oppervlakte.  
 
Het projectgebied ligt in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland. Bij een 
toename van verhard oppervlakte van meer dan 2.500 m2 in landelijk gebied moet, 
volgens de art. 4.3.a van de Keur van waterschap Zuiderzeeland, een watervergun-
ning worden aangevraagd en is compensatie vereist.  
 
Deze stappen zullen worden doorlopen voor de windturbines en daardoor heeft, 
vanuit waterkundig oogpunt, het opstellen van een MER geen toegevoegde waarde 
voor de besluitvorming. 
 
Waterkering 
De waterkering die het plangebied van het Markermeer scheidt kent twee bescher-
mingszones: ‘vrijwaringszone dijk – 1’ voor de binnen beschermingszone en ‘vrij-
waringszonde dijk - 2’ voor de buitenbeschermingszone. 
 
Op of in de vrijwaringszone dijk – 1 mogen geen bouwwerken gebouwd worden. In 
vrijwaringszone dijk – 2 mag geen ontgronding plaatsvinden artikel 18 uit (ontwerp-
bestemmingsplan). 
 
Beide opstellingen (cluster en dubbele lijn) houden rekening met de beschermings-
zones. De windturbines fundaties zijn buiten de vrijwaringszone dijk 2 gepland.  

3.8.2 Bodem 

Toetsingskader 
Op grond van de Wet bodembescherming dient, in verband met de uitvoerbaarheid 
van een plan of project, rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid. 
Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 
voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een sane-
ringsnoodzaak (ernstige verontreinigingen). In de Wet bodembescherming is be-
paald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor 
de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan wor-
den gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een 
nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen 
(voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesa-
neerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur te worden gerealiseerd op bo-
dem die geschikt is voor het beoogde gebruik. Wanneer grond wordt ontgraven of 
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wordt aangevoerd naar of vanaf de projectlocatie is sprake van roering van de bo-
dem en moet worden voldaan aan de vereisten uit het Besluit bodemkwaliteit. Op 
grond van het Besluit bodemkwaliteit worden eisen gesteld aan de afvoer en her-
gebruik van grond. 
 
Huidige situatie 
Uit het bodemloket van de provincie Flevoland blijken geen bekende bodemver-
ontreinigingen.  

 
Beoordeling 
Vanuit de functie van windturbines worden geen eisen gesteld aan de kwaliteit van 
de bodem, omdat er geen personen verblijven. Voor moderne windturbines geldt 
dat er geen sprake is van potentieel bodembedreigende activiteiten. Bij aan- of af-
voer van grond zal uiteraard aan het Besluit bodemkwaliteit worden voldaan. 

3.8.3 Conclusie 

Omdat een watervergunning en bijbehorende eisen wordt aangevraagd heeft het 
opstellen van een MER geen toegevoegde waarde voor de besluitvorming. Het as-
pect bodemkwaliteit is niet relevant voor de beoordeling van effecten van het be-
oogde windpark. Mogelijke onbekende verontreinigingen ter plaatse van de te bou-
wen windturbines dienen gesaneerd worden. 

 Energieopbrengst en CO2 mitigatie 

Wanneer windturbines elektriciteit produceren wordt op dat moment minder 
‘grijze’ stroom door kolen- en gascentrales geproduceerd, met bijbehorende ver-
mindering van CO2-, fijnstof en emissies van verzurende stoffen. De emissies per 
gemiddelde opgewekte kWh zijn in Nederland als volgt10: 

Tabel 1   Uitstoot per kWh (op basis van energiemix in NL) 

 CO2 NOX SO2 
Uitstoot per kWh 526 g 0,71 g 0,39 g 

 

3.9.1 Referentiesituatie 
In de referentiesituatie is er binnen de locatie Jaap Rodenburg sprake van opwek-
king van elektriciteit met behulp van windenergie door 10 windturbines (1,65 MW 
per windturbine). Deze windturbines produceren jaarlijks ca. 55 miljoen kWh. 

3.9.2 Analyse en resultaat 
Op basis van het lokale windaanbod en technische eigenschappen van windturbi-
nes, is de te verwachten elektriciteitsopbrengst van de alternatieven berekend. In 

                                                           
10  Otten M. & Afman M., 2015. Emissiekentallen elektriciteit. CE Delft. 
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deze paragraaf volgt een beschrijving van de berekening om te komen tot een ge-
schatte elektriciteitsproductie. Het gaat hier om een grove benadering. 
 
De verwachte jaargemiddelde elektriciteitsproductie is te berekenen met de jaar-
gemiddelde windsnelheidsverdeling11 op de locatie en de zogenaamde ‘power 
curve’ van de windturbines.  
 
Om te komen tot een jaarlijkse verwachte bruto elektriciteitsproductie is het aantal 
uren per jaar dat een bepaalde windsnelheid voorkomt, vermenigvuldigd met het 
vermogen van de windturbine bij die windsnelheid. Optelling hiervan levert de jaar-
lijkse verwachte bruto elektriciteitsproductie. 
 
De netto jaarproductie van het windpark is vervolgens berekend door de bruto pro-
ductie te vermenigvuldigen met het aantal windturbines, en een afslag te doen van 
15% op de bruto productie. Deze afslag is een schatting die termen bevat voor park-
verliezen, onderhoud, storing en transportverliezen. 

Tabel 2 Windturbinetypes waarvan de opbrengst is berekend 

Alternatief Bruto jaarproductie per wtb12 
Windturbine met 100 meter rotor 8.550 MWh 

Windturbine met 114 meter rotor 9.400 MWh 

 

3.9.3 Conclusie 
De clusteropstelling heeft een energieopbrengst (en daarmee ook CO2 mitigatie) 
van ca 10% meer dan de opstelling dubbele lijn. Dit komt doordat de verspringende 
lijn resulteert in minder windafvang en turbulentie waarmee een grotere rotordia-
meter mogelijk is. 

 Overige aspecten 

3.10.1 Verstoring defensieradar 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de bijbehorende rege-
ling (Rarro) bevatten het toetsingskader voor radarverstoring van defensieradar. 
Op grond van artikel 2.6.9 Barro, waarin is voorgeschreven dat onder meer een 
omgevingsvergunning voor bouwwerken (zoals windturbines) met een grotere 
bouwhoogte dan is opgenomen in de Rarro, moet worden getoetst aan de reken-
regels voor radarverstoring. Deze toets wordt uitgevoerd met behulp van het re-
kenmodel Perseus dat wordt beheerd door TNO. Voor nieuwe windturbines geldt 
dat toetsing verplicht is binnen een gebied van 75 km rondom een radarpost die in 
de Rarro is aangewezen. 

                                                           
11  Een windsnelheidsverdeling zegt hoe vaak elke windsnelheid naar verwachting voorkomt. Onze be-

rekening maken gebruik van het HIRLAM KNMI-model. 
12  Rekenlocatie windturbine midden in plangebied. XY-coördinaten (258.877;590.313) 
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Op grond van de wettelijke regeling in het Barro wordt de mogelijke verstoring van 
het defensieradar als gevolg van radarreflectie en schaduwwerking berekend en 
uitgedrukt in een percentage verlies aan detectiekans van objecten. Het verlies aan 
detectiekans mag niet meer bedragen dan de minimale detectiekans die door het 
Ministerie van Defensie op de betreffende locatie wordt gehanteerd. 
 
Op grond van de wettelijke regeling in het Barro wordt de mogelijke verstoring van 
het defensieradar als gevolg van radarreflectie en schaduwwerking berekend en 
uitgedrukt in een percentage verlies aan detectiekans van objecten. Het verlies aan 
detectiekans mag niet meer bedragen dan de minimale detectiekans die door het 
Ministerie van Defensie op de betreffende locatie wordt gehanteerd. 
 
De radartoets zal onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunningaanvraag voor 
het bouwen van het windpark en het afwijken van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 4 Samenvatting en conclusie 
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 Samenvattende beoordeling 

4.1.1 Inleiding 

Zoals weergegeven in hoofdstuk 1 moeten bij een milieueffectbeoordeling, op 
grond van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, drie criteria worden betrokken: 
- kenmerk van de activiteit; 
- plaats van de activiteit; 
- kenmerken van het potentiële effect (in samenhang met bovenstaande om-

standigheden). 
Op grond van de in hoofdstuk 3 weergegeven informatie kunnen in relatie tot deze 
criteria de onderstaande conclusies worden getrokken. 

4.1.2 Kenmerken van de ontwikkeling 

Het voornemen bestaat uit de ontwikkeling van negen moderne windturbines in 
twee parallelle lijnen of een cluster. Op de locatie zijn reeds tien windturbines aan-
wezig. Deze zullen gefaseerd worden verwijderd waarbij uiterlijk in 2025 alleen nog 
de nieuwe turbines zullen staan. De verwijderde turbines worden verkocht en in 
principe hergebruikt. De nieuwe windturbines variëren van 2,5 tot 3,2 MW met een 
ashoogte van 93 tot 100 meter en een rotordiameter van 100 tot 114 meter. 

Figuur 25 – Situatieschets varianten, bestaande en te verwijderen turbines 
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4.1.3 Locatie van de ontwikkeling 

Het plan is om in 2020 negen nieuwe turbines in twee rijen (dubbele lijn) of in een 
cluster (cluster) aan de noordzijde van Almere Pampus te plaatsen. De vijf noorde-
lijke turbines van het bestaande windpark worden direct voorafgaand aan de bouw 
van het nieuwe park verwijderd. De vijf overige turbines zullen nog maximaal vijf 
jaar dubbeldraaien met het nieuwe park. Als de negen nieuwe windturbines wor-
den geplaatst, ontstaat er een periode van ongeveer vijf jaar waarbij er zowel 
nieuwe als oude windturbines in het windpark staan. In het projectgebied en di-
recte omgeving zijn geen waardevolle natuurgebieden aanwezig die worden aan-
getast door het windpark. De afstand tot woningen is dermate dat hinder als gevolg 
van geluid en slagschaduw niet aan de orde zijn. Er is geen sprake van strijdigheid 
met gebiedsbescherming vanuit ruimtelijke, landschappelijke of ecologische waar-
den. 

4.1.4 Kenmerken van potentiële effecten 

Uit de beschrijving van de verwachte milieueffecten die is opgenomen in hoofdstuk 
3 volgt dat de realisatie van het beoogde windpark niet zal leiden tot belangrijke 
negatieve milieugevolgen. 

 Conclusie 

Uit voorgaande beoordeling wordt geconcludeerd dat de beoogde opschaling van 
het bestaande windpark Jaap Rodenburg geen belangrijke negatieve milieueffecten 
kan veroorzaken die een volwaardige projectm.e.r.-procedure wenselijk of noodza-
kelijk maken. 
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Hoofdstuk 5 Bijlagen 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
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1.1 Inleiding 

Bosch & Van Rijn heeft een akoestische studie uitgevoerd naar de geluidsimmissie 
bij woningen nabij het op te schalen windpark Jaap Rodenburg in gemeente Almere 
ten behoeve van een m.e.r.-beoordeling.   
 
In deze studie wordt de geluidsproductie berekend van drie situaties: 
 Bestaand windpark Jaap Rodenburg 
 Nieuw windpark, inclusief 5 oude windturbines die blijven staan. In 2 varianten. 
 Nieuw windpark, zonder de bestaande windturbines. In 2 varianten. 
 
Per situatie wordt berekend of, en zo ja hoeveel woningen een jaargemiddelde ge-
luidsbelasting (Lden) van 47 en 42 dB ondervinden als gevolg van de windturbines. 

1.2 Varianten 

In de m.e.r.-beoordeling worden twee varianten van de opschaling van Jaap Roden-
burg onderzocht, die onderscheidende windturbinelocaties hebben. Doel is om te 
onderzoeken of het windpark aanzienlijke effecten heeft op de woon- en leefom-
geving.  

Figuur 1: Ligging van windpark Jaap Rodenburg. De twee varianten zijn weergegeven, naast bestaande en te 
verwijderen windturbines in de omgeving, evenals nabijgelegen woningen. 
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Tabel 1  Varianten.  

Kop 1 Naam Aantal windturbines Ashoogte (m) Rotordiameter (m) 

 Cluster 9 93 114 

 Dubbele lijn 9 100 100 

     

 Bestaande windturbines 10 67 66 

Figuur 2 Schematische weergave van de afmetingen van de onderzochte varianten en de bestaande wind-
turbines. 

 
 
Voor de variant ‘Cluster’ is gerekend met de Senvion 3.2M114 (ashoogte 93m). 
Voor de variant ‘Dubbele Lijn’ is gerekend met de Lagerwey L100-2,5MW (ashoogte 
100m). Beide windturbines geven een representatieve indicatie van de geluidspro-
ductie van deze windturbineklasse.  

 
Zie Bijlage B voor akoestische details van de beschreven windturbines. De locaties 
van de windturbines in de varianten zijn gegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 2 Locaties van de windturbines in de onderzochte alternatieven. 

Kop WTB Cluster Alternatief 2 

  x y x y 

 1 138.654 488.344 138.655 488.343 

 2 138.441 488.734 138.441 488.734 

 3 138.250 487.847 138.176 488.059 

 4 137.182 487.470 137.962 488.450 

 5 137.631 488.253 137.844 487.863 

 6 137.407 487.861 137.513 487.666 

 7 137.604 487.463 137.182 487.470 

 8 138.053 488.246 137.631 488.253 

 9 137.829 487.853 137.300 488.057 

1.3 Naamgeving 

Met ‘WP Jaap Rodenburg’ worden de 10 bestaande windturbines bedoeld. Met ‘WP 
Jaap Rodenburg II’ worden de 9 nieuwe windturbines bedoeld. Met ‘dubbeldraaien’ 
wordt bedoeld dat 5 bestaande windturbines (tijdelijk) blijven staan terwijl WP Jaap 
Rodenburg II al operationeel is. 
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1.4 Wettelijke norm 

De windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maxi-
maal toegestane waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten1 47 dB LDEN en 
41 dB LNight. Voor woningen behorende ‘tot de sfeer van de inrichting’ geldt geen 
maximale geluidsdruk. De norm staat beschreven in artikel 3.14a van het Activitei-
tenbesluit. 

1.5 Beoordelingscriteria 

In de m.e.r.-beoordeling waar dit onderzoek een bijlage van is wordt de voorgeno-
men opschaling van windpark Jaap Rodenburg beoordeeld op diverse milieueffec-
ten. Voor geluid gebeurt dit aan de hand van de volgende criteria: 
 Toename aantal geluidsgevoelige objecten binnen de 47 dB Lden-geluidscontour 

van WP Jaap Rodenburg II (met en zonder dubbeldraaien); 
 Toename aantal geluidsgevoelige objecten binnen de 42 dB Lden-geluidscontour 

van WP Jaap Rodenburg II (met en zonder dubbeldraaien); 

1.6 Cumulatie 

Het bevoegd gezag kan in verband met cumulatie met andere windparken of bij-
zondere lokale omstandigheden maatwerk toepassen. Op deze locatie is geen 
sprake van bijzondere lokale omstandigheden. Wel wordt het geluid van de nieuwe 
windturbines beschouwd in samenhang met windturbines van het bestaande park 
Jaap Rodenburg. 

1.7 Referentiesituatie 

De milieueffecten voor geluid worden vergeleken met de referentiesituatie, die be-
staat uit de huidige situatie en autonome ontwikkelingen. Ook voor deze referen-
tiesituatie (het huidige park Jaap Rodenburg) is de beoordeling uitgevoerd. Het ver-
wijderen van enkele of alle bestaande windturbines is geen autonome ontwikke-
ling: dit gebeurt alleen als het nieuwe windpark wordt gerealiseerd. 
  

                                                           
1  Onder geluidsgevoelige objecten worden verstaan: woningen van derden, onderwijsgebouwen, 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblij-
ven, woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. Bron: Wet geluidhinder. 
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Hoofdstuk 2 Rekenmethode 
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In dit rapport is de jaargemiddelde geluidsproductie van de bestaande en nieuwe 
windturbines berekend, op basis van gegevens over het windaanbod en geluidsge-
gevens van de onderzochte windturbinetypes. Deze jaargemiddelde geluidsproduc-
tie wordt weergegeven door middel van geluidscontouren. Vervolgens is geogra-
fisch bepaald hoeveel woningen er binnen deze contouren vallen. 
Het gebruikte rekenmodel is GeoMilieu V3.11. Zie de Bijlagen voor de invoergege-
vens.  

2.1 Bodemabsorptie en -reflectie 

De bodem van de onderzochte locatie is te kenmerken als overwegend akkerland 
en bos. Dergelijke bodems hebben in het Reken- en meetvoorschrift Windturbines 
een bodemfactor van 1 (Reken- en meetvoorschrift windturbines, paragraaf 
3.11.2). Onderstaande afbeelding toont de bodemfactor rondom het beoogde 
windpark.  

Figuur 3 Bodemabsorptie en -reflectie rondom het windpark. 

 

2.2 Schermwerking 

Door de grote bronhoogte en openheid van het gebied is er weinig sprake van af-
scherming door tussenliggende gebouwen. Dergelijke afscherming is niet meege-
nomen in de berekening.  
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2.3 Spectrale verdeling 

Voor de onderzochte windturbinetypen is de volgende spectraalverdeling aange-
houden. Hiermee wordt een schatting gemaakt van de verdeling van het brongeluid 
in hoge en lage tonen. Deze verdeling is gebaseerd op de gegevens van een groot 
aantal windturbinetypes. 
 

Freq. (Hz) 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Waarde -10,0 -16,6 -11,0 -7,40 -6,10 -5,80 -8,40 -12,0 -24,0 

 
Uit praktijkervaring blijkt dat het toepassen van windturbinespecifieke spectraalge-
gevens leidt tot een grotere luchtdemping. Deze algemene spectraalverdeling geeft 
dus een ‘worst case’ benadering. 

2.4 Windaanbod 

Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80 - 120 meter 
over het windsnelheidsaanbod op basis van langjarige gemiddelden van het KNMI, 
voor zowel dag, avond en nacht, conform bijlage 4 van de Activiteitenregeling mili-
eubeheer. Voor de berekening van de geluidsemissie van het bestaande windpark 
is de windsnelheid op 80m hoogte gebruikt (werkelijke ashoogte: 67m). De beide 
varianten van WP Jaap Rodenburg II zijn op hun respectievelijke ashoogtes onder-
zocht. 
 
Hieronder zijn de windsnelheid verdelingen ashoogte weergegeven. 

Figuur 4 Gegevens windsnelheid. Bron: KNMI. X-as: windsnelheid op ashoogte. Y-as: frequentie waarmee 
die windsnelheid voorkomt (% van de tijd). 

 
 
De KNMI-database bevat de windsnelheidsgegevens per tijdsperiode (dag, avond 
en nacht). Ter illustratie is hieronder het verschil tussen deze perioden weergege-
ven voor ashoogte 100m. De gegevens voor de drie ashoogten zijn in de bijlagen 
opgenomen. 
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Figuur 5 Windsnelheidsverdeling op 100m hoogte, per periode. 

 

2.5 Jaargemiddelde geluidsproductie 

Per windturbinetype is bekend bij welke windsnelheid hoeveel geluid wordt gepro-
duceerd (zie bijlage B.2). Gecombineerd met het lokale windaanbod levert dit de 
jaargemiddelde geluidsemissie LE,den op. 

Tabel 3 Jaargemiddelde bronsterkte per periode en totaal. 

Fabrikant Type Ashoogte Lw max LE,dag LE,avond LE,nacht LE,den 

  m dB dB dB dB dB 

REFERENTIESITUATIE             

Vestas V66-1,65MW 67 104,2 100,0 100,0 100,1 106,5 
        
Alternatieven MER-beoordeling           

Lagerwey L100-2,5 100 106,0 101,7 101,8 102,0 108,3 

Senvion 3.2M114 93 104,2 101,5 101,7 101,9 108,2 

2.6 Scenario’s 

De volgende scenario’s worden doorgerekend: 
 Variant Windturbines 

 Referentie 10 x V66 

 Cluster met dubbeldraaien 9 x 3.2M114  5 x V66 

 Cluster zonder dubbeldraaien 9 x 3.2M114 

 Dubbele lijn met dubbeldraaien 9 x L100   5 x V66 

 Dubbele lijn zonder dubbeldriaaien 9 x L100 

 
Met het softwarepakket GeoMilieu zijn voor alle scenario’s de 42 en 47 dB Lden-
contouren berekend. Lden is een speciaal gemiddelde, waarbij de avond- en nacht-
periode zwaarder meetellen door een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB. 
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2.7 Woningen 

Voor het bepalen van nabijgelegen woningen is gebruikgemaakt van de Basisadmi-
nistratie Adressen en Gebouwen (BAG), datum januari 2017. 
Onderstaande tabel toont de afstand van de dichtsbijgelegen woning tot het be-
staande park en de twee varianten. 

Tabel 4 Afstand tot dichtsbijgelegen woning. 

Kop 1 Windturbines Dichtsbijgelegen woning Afstand (m) Windturbine 

 Bestaand Robert Pearystraat 4 Almere 1.489 5 

 Cluster Sprietzeil 89 Almere 1.685 1 

 Dubbele lijn Sprietzeil 89 Almere 1.684 1 

2.8 Laagfrequent geluid 

Een gedeelte van het geluid dat windturbines produceren heeft een frequentie van 
4-100 Hz en wordt daarom geclassificeerd als laagfrequent geluid. 
 
Uit zienswijzen op eerdere windprojecten is gebleken dat de vrees bestaat dat laag-
frequent geluid mensen ziek maakt en dat de Nederlandse geluidsnorm onvol-
doende bescherming biedt, omdat bij de vaststelling van de voor windturbinegeluid 
geldende norm van 47 dB op basis van Lden met deze informatie geen rekening zou 
zijn gehouden. 
 
Om deze reden heeft de Staatssecretaris van I&M enige tijd geleden een brief aan 
de Tweede Kamer gestuurd2 met twee onderzoeken van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een literatuurstudie naar laagfrequent geluid 
door Bureau LBP/Sight. 
 
Op grond van inzichten uit deze onderzoeken concludeert de Staatssecretaris dat 
de huidige norm voor geluidhinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 dB-Lnight) en 
het bijbehorende reken- en meetvoorschrift voldoen en geen wijzigingen behoe-
ven. 
 
Laagfrequent geluid draagt inderdaad voor een klein deel bij in de hinderervaring 
van windturbinegeluid. Echter, deze hinder is op een verantwoorde manier vol-
doende beperkt door de huidige norm. De Staatssecretaris erkent dat gemiddeld 9 
procent van de bewoners van woningen die op de normgrens belast zijn met wind-
turbinegeluid ernstig zal zijn gehinderd. Dat is ook in lijn met de toelichting in 2009 
van de toenmalige minister van VROM op de ontwerp-norm voor windturbinege-
luid. Zoals al eerder is betoogd, is dat een beleidskeuze geweest waarbij de verschil-
lende belangen zijn afgewogen. 
 
 

                                                           
2 kenmerk brief: IENM/BSK-2014/44564 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
Akoestisch onderzoek t.b.v. MER-beoordeling   

 
  

  

Resultaten 

1
2
 

12 

Hoofdstuk 3  Resultaten 
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3.1 Contouren 

In deze paragraaf worden ter illustratie de 47 en 42 dB LDEN-contouren weergegeven 
van de referentiesituatie en de twee varianten (inclusief en exclusief dubbel-
draaien). Dergelijke contouren geven grafisch weer hoe hoog de jaargemiddelde 
geluidsbelasting is op elke plek rondom het windpark. Een 47 dB Lden-contour wil 
zeggen dat de jaargemiddelde Lden-geluidsbelasting binnen de contour hoger is dan 
47 dB en erbuiten 47 dB of lager. Naast de Lden 47 dB-norm geldt ook dat de jaarge-
middelde geluidsbelasting in de nacht Lnight niet hoger mag zijn dan 41 dB. In de 
praktijk geldt vrijwel altijd dat, als aan de Lden 47 dB-norm is voldaan, ook aan de 
Lnight 41 dB norm wordt voldaan. Daarom is deze contour niet apart getekend. In 
Bijlage C zijn de contouren op groot formaat weergegeven. 

3.1.1 Referentiesituatie 

Figuur 6 Lden 47- en 42 dB-contour van de referentiesituatie. 

 

3.1.2 Windpark Jaap Rodenburg II 

Zie de volgende pagina voor de geluidscontouren van de varianten. In de bijlagen 
zijn de afbeeldingen op groot formaat weergegeven. 
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Figuur 7 LDEN-contouren van de de m.e.r.-beoordeling opgenomen varianten. Van linksboven met de klok 
mee: cluster incl. dubbeldraai, cluster excl. dubbeldraai, dubbele lijn excl. dubbeldraai, dubbele lijn 
incl. dubbeldraai. 

 
 

 

  

3.2 Nabijgelegen woningen 

Uit de berekening blijkt dat er geen (0) woningen binnen de 42- en 47 dB Lden-con-
tour liggen.  
Voor de twee in Tabel 4 genoemde woningen is hieronder de jaargemiddelde ge-
luidsbelasting gegeven. 
 Ref Cluster incl Cluster excl Dubbel incl Dubbel excl 

Omschrijving Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden Nacht Lden 

Robert Pearystraat 4 Almere 29 35 30 37 27 34 30 37 27 33 

Sprietzeil 89 Almere 26 33 31 37 30 37 31 37 30 37 

3.3 Geluidsreductie 

Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te vol-
doen. 
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Hoofdstuk 4 Conclusie 
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4.1 Algemene Conclusie  

In dit onderzoek zijn t.b.v. de m.e.r.-beoordeling twee alternatieven onderzocht 
met in totaal vier varianten, evenals een referentiesituatie (inclusief autonome ont-
wikkelingen).  

Tabel 5 Samenvatting milieueffecten geluid MERalternatieven bij omliggende woningen. 

Kop 1  Ref. Cluster  Dubbele lijn 2b 

 Dubbeldraaien nee ja nee ja  nee 

 Ashoogte (m) 67 93/67 93 100/67 100 

 Rotordiameter 66 114/66 114 100/66 100 

 Fabrikant Vestas Senvion Senvion Lagerwey Lagerwey 

 Type V66-1,65 3.2M114 

V66-1,65 

3.2M114 L100-2,5MW 

V66-1,65 

L100-2,5MW 

 Lw,max 105,5 103,8/105,5 103,8 106,0/105,5 106,0 

 LE,den 106,5 108,2/106,5 108,2 108,3/106,5 108,3 

       

 Effecten van WP Jaap Rodenburg II, uitgedrukt in aantal woningen 

 Lden > 47 dB  0 0 0 0 

 Lnight > 41 dB  0 0 0 0 

 Lden > 42 dB  0 0 0 0 

 
Het is niet te verwachten dat andere windturbinetypes van dezelfde afmetingen 
een sterk afwijkende bronsterkte hebben. 

4.2 Conclusie m.e.r.-beoordeling 

Door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoelige objecten is met ze-
kerheid geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg 
van geluid vanwege de windturbines, in beide varianten, zowel met als zonder dub-
beldraai. 
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Hoofdstuk 5 Bijlagen 
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De bijlagen bestaan uit: 
Bijlage B Overzicht windturbinegegevens 
Bijlage C Geluidscontouren 
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Bijlage A Bijlage D Invoergegevens 

GeoMilieu 
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Bijlage B Overzicht windturbinegegevens 

B.1 Algemene kenmerken  

Tabel 6 Opstellingsgegevens 

Kop 1 Opstelling Aantal  Ash./Rotordiam. (m) Type Vermogen 

 nieuw     

 Cluster 9 93/114 Senvion 3.2M114 3,2 MW 

 Dubbele lijn 9 100/100 Lagerwey L100-2,5MW 2,5 MW 

      

 bestaand     

 Jaap Rodenburg 10 67/66 Vestas V66-1,65MW 1,65 MW 

 
Alle invoergegevens voor de akoestische berekening, zoals bronsterkte, spectrum, 
windsnelheidsverdeling etc. zijn ook te vinden in de aparte bijlage uit GeoMilieu. 
 
De bronnen voor de geluidsgegevens staan in onderstaande tabel. 
 

Kop 1 Type Bron 

 Lagerwey L100 2,5MW L100-2.5MW rev 27-1-2014 (WindPRO database) 

 Senvion 3.2M114 Senvion SD-3.2-WT.PC.00-B-D-EN (WindPRO database) 

 Vestas V66-1,65MW VESTAS V66- 1.65 MW OptiSlip® Wind Turbine, 943511 VER 10 

 

B.2 Bronsterkte LW 
 
Onderstaande tabel en figuur geven aan hoeveel geluid de in dit rapport be-
schouwde windturbines produceren bij elke windsnelheid. 

Tabel 7 Bronsterktes op masthoogte bij verschillende types en modi. 

Windsnelheid op ashoogte (m/s) V66-1,65 3.2M114 L100-2,5MW 

1    

2   94,1 

3  96,7 94,1 

4  96,7 94,1 

5 95,4 96,7 94,1 

6 99,4 98,4 97,6 

7 102,7 101,2 100,7 

8 104,2 103,7 102,6 

9 105 104,2 103,7 

10 105,4 104,2 104,3 

11 105,5 104,2 104,9 

12 105,5 103,9 105,4 

13 105,5 103,8 105,6 

14 105,5 103,8 105,8 

15-max 105,5 103,8 106 
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Figuur 8 Geluidscurves van de verschillende types. 
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Bijlage C Geluidscontouren 

Onderstaande pagina’s geven de berekende geluidscontouren in groot formaat.
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C.1 Contour referentiesituatie 
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C.2 Contouren varianten 
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Bijlage D Invoergegevens GeoMilieu 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Omschr. X Y Hoogte Vin [m/s] Vout [m/s] Terrein r Type PROFIEL (D)_1 PROFIEL (D)_2 PROFIEL (D)_3 PROFIEL (D)_4 PROFIEL (D)_5 PROFIEL (D)_6

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 01     137063,00     487506,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 02     137280,00     487124,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 03     137463,00     488237,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 04     137476,00     487481,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 05     137506,00     486748,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 06     137676,00     487844,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 07     137690,00     487097,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 08     137884,00     487459,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 09     138095,00     487075,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

V66-1.65 M Jaap Rodenburg 10     137259,00     487876,00    67,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,3   4,4   6,8   9,9  11,9  12,7

23-2-2017 14:31:59Geomilieu V3.11



Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_7 PROFIEL (D)_8 PROFIEL (D)_9 PROFIEL (D)_10 PROFIEL (D)_11 PROFIEL (D)_12 PROFIEL (D)_13 PROFIEL (D)_14 PROFIEL (D)_15 PROFIEL (D)_16 PROFIEL (D)_17 PROFIEL (D)_18 PROFIEL (D)_19 PROFIEL (D)_20

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

V66-1.65 M  12,4  10,7   7,8   6,3   5,0   3,4   2,1   1,2   1,3   0,8   0,4   0,2   0,1   0,1

23-2-2017 14:31:59Geomilieu V3.11



Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_21 PROFIEL (D)_22 PROFIEL (D)_23 PROFIEL (D)_24 PROFIEL (D)_25 PROFIEL (A)_1 PROFIEL (A)_2 PROFIEL (A)_3 PROFIEL (A)_4 PROFIEL (A)_5 PROFIEL (A)_6 PROFIEL (A)_7 PROFIEL (A)_8 PROFIEL (A)_9

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

V66-1.65 M   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,5   3,7   6,2   9,6  11,8  13,6  12,4  11,7   9,1

23-2-2017 14:31:59Geomilieu V3.11



Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_10 PROFIEL (A)_11 PROFIEL (A)_12 PROFIEL (A)_13 PROFIEL (A)_14 PROFIEL (A)_15 PROFIEL (A)_16 PROFIEL (A)_17 PROFIEL (A)_18 PROFIEL (A)_19 PROFIEL (A)_20 PROFIEL (A)_21 PROFIEL (A)_22 PROFIEL (A)_23

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0

V66-1.65 M   6,9   4,4   3,1   2,4   1,5   0,9   0,6   0,4   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_24 PROFIEL (A)_25 PROFIEL (N)_1 PROFIEL (N)_2 PROFIEL (N)_3 PROFIEL (N)_4 PROFIEL (N)_5 PROFIEL (N)_6 PROFIEL (N)_7 PROFIEL (N)_8 PROFIEL (N)_9 PROFIEL (N)_10 PROFIEL (N)_11 PROFIEL (N)_12

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5

V66-1.65 M   0,0   0,0   1,1   3,0   4,8   7,7  11,3  13,8  15,2  13,0   8,9   6,5   4,9   3,5
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_13 PROFIEL (N)_14 PROFIEL (N)_15 PROFIEL (N)_16 PROFIEL (N)_17 PROFIEL (N)_18 PROFIEL (N)_19 PROFIEL (N)_20 PROFIEL (N)_21 PROFIEL (N)_22 PROFIEL (N)_23 PROFIEL (N)_24 PROFIEL (N)_25 Hdistr

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00

V66-1.65 M   2,2   1,6   1,0   0,7   0,4   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  67,00
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_1 Lw_2 Lw_3 Lw_4 Lw_5 Lw_6 Lw_7 Lw_8 Lw_9 Lw_10 Lw_11 Lw_12 Lw_13 Lw_14 Lw_15 Lw_16 Lw_17 Lw_18 Lw_19 Lw_20 Lw_21 Lw_22 Lw_23 Lw_24 Lw_25

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20

V66-1.65 M -200,00 -200,00   97,50   97,50   97,50   97,70   98,50  101,20  101,80  102,20  102,50  102,90  103,20  103,50  103,80  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20  104,20
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59

V66-1.65 M   99,95  100,02  100,14   89,52   82,92   88,52   92,12   93,42   93,72   91,12   87,52   75,52   89,59   82,99   88,59   92,19   93,49   93,79   91,19   87,59
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs bestaand
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Bestaande situatie
Referentiesituatie - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (A) 8k LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k RefSp 31 RefSp 63 RefSp 125 RefSp 250 RefSp 500 RefSp 1k RefSp 2k RefSp 4k RefSp 8k

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

V66-1.65 M   75,59   89,71   83,11   88,71   92,31   93,61   93,91   91,31   87,71   75,71  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Omschr. X Y Hoogte Vin [m/s] Vout [m/s] Terrein r Type PROFIEL (D)_1 PROFIEL (D)_2 PROFIEL (D)_3 PROFIEL (D)_4 PROFIEL (D)_5 PROFIEL (D)_6 PROFIEL (D)_7

1 Dubbele Lijn     138655,00     488343,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

2 Dubbele Lijn     138441,00     488734,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

3 Dubbele Lijn     138176,00     488059,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

4 Dubbele Lijn     137962,00     488450,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

5 Dubbele Lijn     137844,00     487863,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

6 Dubbele Lijn     137513,00     487666,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

7 Dubbele Lijn     137182,00     487470,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

8 Dubbele Lijn     137631,00     488253,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6

9 Dubbele Lijn     137300,00     488057,00   100,00  2 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,0   6,3   8,8  11,0  11,9  12,6
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_8 PROFIEL (D)_9 PROFIEL (D)_10 PROFIEL (D)_11 PROFIEL (D)_12 PROFIEL (D)_13 PROFIEL (D)_14 PROFIEL (D)_15 PROFIEL (D)_16 PROFIEL (D)_17 PROFIEL (D)_18 PROFIEL (D)_19 PROFIEL (D)_20 PROFIEL (D)_21

1  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

2  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

3  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

4  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

5  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

6  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

7  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

8  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1

9  10,6   8,5   6,6   5,5   4,1   2,6   1,5   1,3   1,0   0,7   0,3   0,2   0,1   0,1
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_22 PROFIEL (D)_23 PROFIEL (D)_24 PROFIEL (D)_25 PROFIEL (A)_1 PROFIEL (A)_2 PROFIEL (A)_3 PROFIEL (A)_4 PROFIEL (A)_5 PROFIEL (A)_6 PROFIEL (A)_7 PROFIEL (A)_8 PROFIEL (A)_9 PROFIEL (A)_10 PROFIEL (A)_11

1   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

2   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

3   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

4   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

5   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

6   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

7   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

8   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7

9   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,3   5,5   9,1  10,7  12,2  13,2  10,9  10,3   7,3   4,7
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_12 PROFIEL (A)_13 PROFIEL (A)_14 PROFIEL (A)_15 PROFIEL (A)_16 PROFIEL (A)_17 PROFIEL (A)_18 PROFIEL (A)_19 PROFIEL (A)_20 PROFIEL (A)_21 PROFIEL (A)_22 PROFIEL (A)_23 PROFIEL (A)_24 PROFIEL (A)_25

1   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

2   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

3   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

4   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

5   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

6   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

7   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

8   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

9   4,1   2,6   2,0   1,2   0,7   0,4   0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_1 PROFIEL (N)_2 PROFIEL (N)_3 PROFIEL (N)_4 PROFIEL (N)_5 PROFIEL (N)_6 PROFIEL (N)_7 PROFIEL (N)_8 PROFIEL (N)_9 PROFIEL (N)_10 PROFIEL (N)_11 PROFIEL (N)_12 PROFIEL (N)_13 PROFIEL (N)_14

1   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

2   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

3   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

4   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

5   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

6   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

7   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

8   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7

9   1,1   2,7   4,6   6,5  10,2  13,0  14,4  13,8   9,6   7,1   5,1   4,0   3,0   1,7
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_15 PROFIEL (N)_16 PROFIEL (N)_17 PROFIEL (N)_18 PROFIEL (N)_19 PROFIEL (N)_20 PROFIEL (N)_21 PROFIEL (N)_22 PROFIEL (N)_23 PROFIEL (N)_24 PROFIEL (N)_25 Hdistr Lw_1 Lw_2 Lw_3 Lw_4 Lw_5

1   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

2   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

3   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

4   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

5   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

6   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

7   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

8   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10

9   1,4   0,9   0,7   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0 100,00 -200,00   94,10   94,10   94,10   94,10
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_6 Lw_7 Lw_8 Lw_9 Lw_10 Lw_11 Lw_12 Lw_13 Lw_14 Lw_15 Lw_16 Lw_17 Lw_18 Lw_19 Lw_20 Lw_21 Lw_22 Lw_23 Lw_24 Lw_25 LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal LE (D) 31

1   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

2   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

3   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

4   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

5   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

6   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

7   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

8   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26

9   97,60  100,70  102,60  103,70  104,30  104,90  105,40  105,60  105,80  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  106,00  101,69  101,76  101,98   91,26
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 31 LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

1   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

2   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

3   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

4   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

5   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

6   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

7   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

8   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

9   84,66   90,26   93,86   95,16   95,46   92,86   89,26   77,26   91,33   84,73   90,33   93,93   95,23   95,53   92,93   89,33   77,33   91,55   84,95   90,55   94,15

23-2-2017 14:31:30Geomilieu V3.11



Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs dubbele lijn
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Dubbele lijn (100/100)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k RefSp 31 RefSp 63 RefSp 125 RefSp 250 RefSp 500 RefSp 1k RefSp 2k RefSp 4k RefSp 8k

1   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

2   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

3   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

4   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

5   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

6   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

7   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

8   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

9   95,45   95,75   93,15   89,55   77,55  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Omschr. X Y Hoogte Vin [m/s] Vout [m/s] Terrein r Type PROFIEL (D)_1 PROFIEL (D)_2 PROFIEL (D)_3 PROFIEL (D)_4 PROFIEL (D)_5 PROFIEL (D)_6 PROFIEL (D)_7

Cluster     138654,00     488344,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     138441,00     488734,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     138250,00     487847,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     137182,00     487470,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     137631,00     488253,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     137407,00     487861,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     137604,00     487463,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     138053,00     488246,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6

Cluster     137829,00     487853,00    93,00  3 25 Grasland, vliegvelden   0,030 Emissie (Lw voor Vhub)   2,2   4,1   6,4   9,3  11,2  12,2  12,6
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_8 PROFIEL (D)_9 PROFIEL (D)_10 PROFIEL (D)_11 PROFIEL (D)_12 PROFIEL (D)_13 PROFIEL (D)_14 PROFIEL (D)_15 PROFIEL (D)_16 PROFIEL (D)_17 PROFIEL (D)_18 PROFIEL (D)_19 PROFIEL (D)_20 PROFIEL (D)_21

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1

Cluster  10,8   8,4   6,4   5,3   3,9   2,4   1,4   1,3   0,9   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (D)_22 PROFIEL (D)_23 PROFIEL (D)_24 PROFIEL (D)_25 PROFIEL (A)_1 PROFIEL (A)_2 PROFIEL (A)_3 PROFIEL (A)_4 PROFIEL (A)_5 PROFIEL (A)_6 PROFIEL (A)_7 PROFIEL (A)_8 PROFIEL (A)_9 PROFIEL (A)_10

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2

Cluster   0,0   0,0   0,0   0,0   1,4   3,4   5,6   9,2  11,1  12,6  13,0  11,2   9,8   7,2
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_11 PROFIEL (A)_12 PROFIEL (A)_13 PROFIEL (A)_14 PROFIEL (A)_15 PROFIEL (A)_16 PROFIEL (A)_17 PROFIEL (A)_18 PROFIEL (A)_19 PROFIEL (A)_20 PROFIEL (A)_21 PROFIEL (A)_22 PROFIEL (A)_23 PROFIEL (A)_24

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0

Cluster   4,7   3,8   2,5   1,8   1,1   0,8   0,4   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (A)_25 PROFIEL (N)_1 PROFIEL (N)_2 PROFIEL (N)_3 PROFIEL (N)_4 PROFIEL (N)_5 PROFIEL (N)_6 PROFIEL (N)_7 PROFIEL (N)_8 PROFIEL (N)_9 PROFIEL (N)_10 PROFIEL (N)_11 PROFIEL (N)_12 PROFIEL (N)_13

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9

Cluster   0,0   1,1   2,8   4,7   6,9  10,5  13,0  14,8  13,7   9,3   7,0   5,2   3,7   2,9
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam PROFIEL (N)_14 PROFIEL (N)_15 PROFIEL (N)_16 PROFIEL (N)_17 PROFIEL (N)_18 PROFIEL (N)_19 PROFIEL (N)_20 PROFIEL (N)_21 PROFIEL (N)_22 PROFIEL (N)_23 PROFIEL (N)_24 PROFIEL (N)_25 Hdistr Lw_1 Lw_2 Lw_3

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70

Cluster   1,5   1,2   0,9   0,6   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0  93,00 -200,00 -200,00   96,70
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam Lw_4 Lw_5 Lw_6 Lw_7 Lw_8 Lw_9 Lw_10 Lw_11 Lw_12 Lw_13 Lw_14 Lw_15 Lw_16 Lw_17 Lw_18 Lw_19 Lw_20 Lw_21 Lw_22 Lw_23 Lw_24 Lw_25 LE (D) Totaal LE (A) Totaal

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68

Cluster   96,70   96,70   98,40  101,20  103,70  104,20  104,20  104,20  103,90  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  103,80  101,54  101,68
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (N) Totaal LE (D) 31 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 31 LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 31 LE (N) 63

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86

Cluster  101,89   91,11   84,51   90,11   93,71   95,01   95,31   92,71   89,11   77,11   91,25   84,65   90,25   93,85   95,15   95,45   92,85   89,25   77,25   91,46   84,86
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Bosch & Van RijnInvoergegevens - WTBs cluster
WP Jaap Rodenburg IIAkoestisch rapport

Model: Cluster (93/114)
MER-beoordeling excl dubbeldraaien - Jaap Rodenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - WT

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k RefSp 31 RefSp 63 RefSp 125 RefSp 250 RefSp 500 RefSp 1k RefSp 2k RefSp 4k RefSp 8k

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00

Cluster   90,46   94,06   95,36   95,66   93,06   89,46   77,46  -10,00  -16,60  -11,00   -7,40   -6,10   -5,80   -8,40  -12,00  -24,00
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
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1.1 Inleiding  

Bosch & van Rijn heeft een slagschaduwonderzoek uitgevoerd naar de slagscha-
duweffecten bij woningen nabij het op te schalen windpark Jaap Rodenburg in de 
gemeente Almere ten behoeve van een m.e.r.-beoordeling. 
 
In deze studie wordt de slagschaduwduur berekend van drie situaties: 

➢ Bestaand windpark Jaap Rodenburg 
➢ Nieuw windpark, inclusief 5 oude windturbines die blijven staan. In twee 

varianten. 
➢ Nieuw windpark, zonder de bestaande windturbines. In 2 varianten. 

 
Per situatie wordt berekend of, en zo ja hoeveel woningen er meer dan 5 uur en 40 
min slagschaduw ondervinden als gevolg van de windturbines. 

1.2 Varianten 

In de m.e.r.-beoordeling worden twee varianten van de opschaling van Jaap Roden-
burg onderzocht, die onderscheidende windturbinelocaties hebben. Doel is om te 
onderzoeken of het windpark aanzienlijke effecten heeft op de woon- en leefom-
geving. 

Figuur 1 Ligging van windpark Jaap Rodenburg. De twee varianten zijn weergegeven, naast bestaande en te 
verwijderen windturbines in de omgeving, evenals nabijgelegen woningen. 
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Tabel 1  Varianten.  

Kop 1 Naam Aantal windturbi-
nes 

Ashoogte 
(m) 

Rotordiameter (m) 

 Cluster 9 93 114 

 Dubbele lijn 9 100 100 

     

 Bestaande windturbines 10 67 66 

Figuur 2 Schematische weergave van de afmetingen van de onderzochte varianten en de bestaande wind-
turbines. 

 
 
Voor de variant ‘Cluster’ is gerekend met de Senvion 3.2M114 (ashoogte 93m). 
Voor de variant ‘Dubbele Lijn’ is gerekend met de Lagerwey L100-2,5MW (ashoogte 
100m). Beide windturbines geven een representatieve indicatie van de slagscha-
duwduur van deze windturbineklasse.  
 
 De locaties van de windturbines in de varianten zijn gegeven in onderstaande ta-
bel. 

Tabel 2 Locaties van de windturbines in de onderzochte MER-alternatieven (zie ook Figuur 1). 

Kop WTB Cluster Alternatief 2 

  x y x y 

 1 138.654 488.344 138.655 488.343 

 2 138.441 488.734 138.441 488.734 

 3 138.250 487.847 138.176 488.059 

 4 137.182 487.470 137.962 488.450 

 5 137.631 488.253 137.844 487.863 

 6 137.407 487.861 137.513 487.666 

 7 137.604 487.463 137.182 487.470 

 8 138.053 488.246 137.631 488.253 

 9 137.829 487.853 137.300 488.057 

1.3 Naamgeving 

Met ‘WP Jaap Rodenburg’ worden de 10 bestaande windturbines bedoeld. Met ‘WP 
Jaap Rodenburg II’ worden de 9 nieuwe windturbines bedoeld. Met ‘dubbeldraaien’ 
wordt bedoeld dat 5 bestaande windturbines (tijdelijk) blijven staan terwijl WP Jaap 
Rodenburg II al operationeel is. 
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1.4 Wettelijke norm 

Op het in werking hebben van een windturbine is het Activiteitenbesluit milieube-
heer van toepassing. Aangaande slagschaduw verwijst het Activiteitenbesluit naar 
de Activiteitenregeling Milieubeheer. 
 
In artikel 3.12 van de bij het Activiteitenregeling1 is voorgeschreven dat een turbine 
moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine 
afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voor zo-
ver de afstand tussen de turbine en woning minder bedraagt dan twaalf maal de 
rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 
minuten slagschaduw kan optreden. 
 
Wij interpreteren dit door te stellen dat de jaarlijkse slagschaduwduur ter plaatse 
van een woning de normgrens van 20 x 17 = 340 minuten (= 5 uur en 40 minuten) 
niet mag overschrijden. In feite is dit een conservatieve interpretatie van de norm: 
er zijn scenario’s mogelijk waarin er meer dan 340 minuten slagschaduw optreedt 
zonder dat er volgens de Activiteitenregeling een stilstandregeling vereist is. 

1.5 Stilstandvoorziening 

Om normoverschrijding te voorkomen kan een stilstandvoorziening op de windtur-
bine worden aangebracht zoals vermeld in het Activiteitenbesluit. Deze zorgt er-
voor dat bij overschrijding van de slagschaduwnorm, de windturbine wordt uitge-
schakeld. De voorziening wordt per schaduwgevoelige woning vooraf ingeregeld, 
aangezien het gaat om specifieke momenten die van te voren bepaald kunnen wor-
den afhankelijk van de zonnestand. Daarnaast wordt gemeten of er daadwerkelijk 
voldoende zon (en dus slagschaduw) is op die momenten. 

1.6 Cumulatie 

Volgens het Activiteitenbesluit wordt cumulatie met andere windturbines niet be-
schouwd bij toetsing aan de norm. Wel zou bevoegd gezag kunnen eisen dat dit 
inzichtelijk gemaakt wordt zodat er bepaald kan worden of er sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening. Echter, dit is op deze locatie niet van toepassing. Wel 
wordt de slagschaduw van de windturbines beschouwd in samenhang met wind-
turbines van het bestaande park Jaap Rodenburg. 
 

                                                           
1 Regeling van de Minister van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
van 9 november 2007, nr. DJZ 2007104180 houdende algemene regels voor inrichtingen – 
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. 
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1.7 Referentiesituatie 

De milieueffecten voor slagschaduw worden vergeleken met de referentiesituatie, 
die bestaat uit de huidige situatie en autonome ontwikkelingen. Ook voor deze re-
ferentiesituatie (het huidige park Jaap Rodenburg) is de beoordeling uitgevoerd. 
Het verwijderen van enkele of alle bestaande windturbines is geen autonome ont-
wikkeling. Dit gebeurt alleen als het nieuwe windpark wordt gerealiseerd. 

1.8 Beoordelingscriteria 

In de m.e.r.-beoordeling waar dit onderzoek een bijlage van is wordt de voorgeno-
men opschaling van windpark Jaap Rodenburg beoordeeld op diverse milieueffec-
ten. Voor slagschaduw gebeurt dit aan de hand van de volgende criteria: 
 

➢ Toename aantal slagschaduwgevoelige objecten binnen de 5 uur en 40 mi-
nuten slagschaduwcontour van WP Jaap Rodenburg II (met en zonder dub-
beldraaien); 

➢ Toename aantal slagschaduwgevoelige objecten binnen de 0 uur slagscha-
duwcontour van WP Jaap Rodenburg II (met en zonder dubbeldraaien); 

1.9 Leeswijzer 

In Hoofdstuk 2 wordt uitgelegd hoe de berekeningen uitgevoerd zijn. Hoofdstuk 3 
presenteert de resultaten van deze berekeningen en Hoofdstuk 4 bevat de conclu-
sies. 
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Hoofdstuk 2 Berekening 
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2.1 Inleiding 

Slagschaduw van een windturbine is de bewegende schaduw van de draaiende wie-
ken. Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden 
ervaren. 
 
De stand van de zon is een vast gegeven voor elke datum en elk tijdstip en voor elke 
breedtegraad. Voor elk object (bijvoorbeeld een windturbine) is het daaro mogelijk 
een berekening te doen om het tijdvak te bepalen wanneer er slagschaduw valt op 
een bepaald punt (bijvoorbeeld het raam van een huis). Om dit te kunnen doen is 
de volgende informatie nodig: 
 

➢ De grootte van het object dag slagschaduw veroorzaakt; voor een windtur-
bine is de grootte van de wieken van belang; 

➢ De positie van de windturbine en het beschaduwde object (met name ten 
opzichte van elkaar); 

➢ De ashoogte van de windturbine; 
➢ De grootte, richting, en oriëntatie (hellingshoek) van het beschaduwde ob-

ject; met richting wordt bedoeld hoe het raam (lichtdoorlatende deel van 
de gevel) gericht is ten opzichte van de windturbine(s), oriëntatie is in het 
algemeen verticaal, maar ook kan gedacht worden aan een dakraam in een 
schuin dak onder een bepaalde hoek. 

2.2 Windaanbod 

Om de hoeveelheid slagschaduw op een specifieke locatie te berekenen, is het van 
belang om te weten uit welke richting de wind waait, en hoe hard het waait. Immers 
als de windsnelheid te laag is, staat de windturbine stil. Deze grens ligt op ongeveer 
3m/s. Een moderne windturbine met een ashoogte boven de 80 meter is gemiddeld 
maximaal 95% van de tijd in bedrijf. Wij gaan in dit onderzoek uit van 96%. Onder-
staande grafiek geeft de langjarige windrichtingsverdeling weer van meteostation 
Cabauw. 

Figuur 3 Gegevens windrichting en –snelheid. 

 

0

500

1000

1500
N

NNE

ENE

E

ESE

SSE

S

SSW

WSW

W

WNW

NNW

Windrichtingsverdeling station Cabauw



 

Windpark Jaap Rodenburg 
Slagschaduwonderzoek t.b.v. MER-beoordeling  

 

  

Berekening 1
0 

10 

2.3 Zonaanbod 

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de 
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is). Zie de bijlage met 
de WindPRO-rekenresultaten voor de precieze waarden. 
 
Zomer- & wintertijd hebben geen effect op de duur van de schaduw, maar wel op 
het moment van de dag waarop schaduw plaatsvindt. Tijdswijzigingen vinden 
plaats iedere laatste zondag van maart en laatste zondag van oktober. Het effect 
hiervan is meegenomen in de berekening. 

2.4 Rekenmethode 

Met het software pakket WindPRO zijn voor de verschillende opstellingen twee 
contouren getekend. Eén contour van de norm van 5 uur en 40 minuten slagscha-
duw per jaar en één contour van de 0 uur slagschaduw per jaar. 

2.5 Aannames 

De berekening gaat uit van de realistisch gemiddelde situatie. Hiertoe wordt een 
aantal aannames gedaan om de situatie te benaderen zoals die werkelijk zal optre-
den: 
 

❖ Correctie voor de gemiddelde zonneschijnduur; 
De zon schijnt (overdag) niet altijd vanwege de aanwezigheid van bewol-
king (en mist); op basis van klimatologische gegevens van het KNMI voor de 
gemiddelde zonneschijnduur wordt een maandelijks getal afgeleid voor de 
kans dat de zon daadwerkelijk schijnt. Op deze locatie is gebruik gemaakt 
van KNMI-gegevens van station De Bilt (Afstand tot de parklocatie: 
ca.32km). 
 

❖ Correctie voor stilstand; 
Als een windturbine niet draait is er ook geen sprake van slagschaduw. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij lage windsnelheden (minder dan ca. 3m/s), dan 
draait een windturbine (nog) niet en bij zeer hoge windsnelheden (boven 
25m/s.) wordt een windturbine uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Ver-
der worden windturbines stilgezet tijdens onderhoudswerkzaamheden. In 
praktijk is een windturbine maximaal 95% van de tijd in bedrijf. 
 

❖ Correctie voor de windrichting; 
Op basis van windmetingen op de gondel wordt de windturbine zo gedraaid 
dat bladen altijd staan in de richting waar de wind vandaan komt. Afhan-
kelijk van de gemiddelde windrichtingsverdeling wordt een correctiefactor 
afgeleid aangezien de grootte en positie van de schaduw verandert met de 
positie van de gondel. 
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Bovenstaande correcties zijn gebaseerd op gegevens over het klimaat. De correctie 
van de gemiddelde zonneschijnduur wordt op de maandgemiddelde metingen ge-
baseerd en de overige twee correcties op de jaargemiddelde metingen. Dit zijn 
langjarige gemiddelden. In een individueel jaar is de schaduwhinder soms meer, en 
soms minder dan dit gemiddelde. De berekening is uitgevoerd met het software-
pakket WindPRO, een programma dat slagschaduw nauwkeurig berekent en dat 
veel gebruikt wordt in de windenergiesector. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
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3.1 Slagschaduwcontour 

In deze paragraaf worden ter illustratie de 5 uur en 40 minuten en 0 uur slagscha-
duwcontouren weergegeven van de referentiesituatie en de twee varianten (inclu-
sief en exclusief dubbeldraaien). Dergelijke contouren geven grafisch weer hoe 
hoog de jaargemiddelde slagschaduwbelasting is op elke plek rondom het wind-
park. Een 5 uur en 40 minuten slagschaduwcontour wil zeggen dat de jaargemid-
delde slagschaduwduur binnen de contour hoger is dan 5 uur en 40 minuten en 
erbuiten lager dan 5 uur en 40 minuten. In Bijlage B zijn de contouren op groot 
formaat weergegeven. 

3.1.1 Referentiesituatie 

Figuur 4 5 uur en 40 uur en 0 uur slagschaduwcontour van de referentie situatie 

 

3.1.2 Windpark Jaap Rodenburg II 

Zie de volgende pagina voor de slagschaduwcontouren van de varianten. In de bij-
lagen zijn de afbeeldingen op groot formaat weergegeven. 
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Figuur 5 5 uur en 40 min en 0 uur slagschaduwcontour van Jaap Rodenburg II: Cluster inclusief dubbeldraai 

 

Figuur 6 5 uur en 40 min en 0 uur slagschaduwcontour van Jaap Rodenburg II: Cluster exclusief dubbeldraai 
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Figuur 7 5 uur en 40 min en 0 uur slagschaduwcontour van Jaap Rodenburg II: Dubbele lijn incl. dubbeldraai 

 

Figuur 8 5 uur en 40 min slagschaduwcontour van Jaap Rodenburg II: Dubbele lijn incl. dubbeldraai. 
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3.2 Nabijgelegen woningen 

Er bevinden zich geen woningen binnen 12x de rotordiameter (1368m). Tevens 
blijkt uit bovenstaande figuren dat alle woningen zich buiten de 0 uur slagschaduw-
contour bevinden. Dit wil zeggen dat de woningen geen slagschaduw ontvangen op 
basis van een realistisch gemiddelde situatie.  

3.3 Stilstandvoorziening 

Er is geen stilstandvoorziening nodig om aan de norm uit het Activiteitenregeling 
Milieubeheer te voldoen. 
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Hoofdstuk 4 Conclusie 
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4.1 Algemene Conclusie 

In dit onderzoek zijn ten behoeve van een m.e.r.-beoordeling twee alternatieven 
onderzocht met in totaal vier varianten, evenals een referentiesituatie (inclusief 
autonome ontwikkelingen). 

Tabel 3 Samenvatting milieueffecten slagschaduw m.e.r.beoordelingsalternatieven bij omliggende wonin-
gen. 

Kop 1  Ref. Cluster  Dubbele lijn  

 Dubbeldraaien nee ja nee ja  nee 

 Ashoogte (m) 67 93/67 93 100/67 100 

 Rotordiameter 66 114/66 114 100/66 100 

 Fabrikant Vestas Senvion Senvion Lagerwey Lagerwey 

 Type V66-1,65 3.2M114 

V66-1,65 

3.2M114 L100-2,5MW 

V66-1,65 

L100-2,5MW 

       

 Effecten van WP Jaap Rodenburg II, uitgedrukt in aantal woningen 

 >  5 uur en 40 min 0 0 0 0 0 

 >  0 uur 0 0 0 0 0 

4.2 Conclusie m.e.r.-beoordeling 

Door de grote afstand van de windturbine tot slagschaduwgevoelige objecten is 
met zekerheid geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als 
gevolg van slagschaduw vanwege de windturbines, in beide varianten, zowel met 
als zonder dubbeldraai. 
 
 
 

 
 
 
. 
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Hoofdstuk 5 Bijlagen 
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Bijlage A Overzicht windturbinegegevens 

A.1 Algemene kenmerken  

Tabel 4 Opstellingsgegevens 

Kop 1 Opstelling 
Aantal  

Ash./Rotordiam. 
(m) 

Type Vermogen 

 nieuw     

 Cluster 9 93/114 Senvion 3.2M114 3,2 MW 

 Dubbele lijn 9 100/100 Lagerwey L100-2,5MW 2,5 MW 

      

 bestaand     

 Jaap Rodenburg 10 67/66 Vestas V66-1,65MW 1,65 MW 

 
Alle invoergegevens voor de slagschaduwberekening, zoals ashoogte, rotordiame-
ter, windsnelheidsverdeling etc. zijn ook te vinden in de aparte bijlage uit WindPRO. 
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Bijlage B Slagschaduwcontouren 
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B.1 Contour referentiesituatie 
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B.2 Contour varianten 
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Bijlage C Uitdraai WindPRO 
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SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw referentiesituatie 1 maart 2017

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

All coordinates are in

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

© OpenStreetMap contributors - www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:40.000

New WTG

WTGs

WTG type Shadow data

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

(north) rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 137.063 487.506 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

2 137.280 487.124 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

3 137.463 488.237 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

4 137.476 487.481 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

5 137.506 486.748 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

6 137.676 487.844 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

7 137.690 487.097 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

8 137.884 487.459 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

9 138.095 487.075 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

10 137.259 487.876 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0
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SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw Dubbele lijnen 1 maart 2017

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

All coordinates are in

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

© OpenStreetMap contributors - www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:25.000

New WTG

WTGs

WTG type Shadow data

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

(north) rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 138.655 488.343 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

2 138.441 488.734 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

3 138.176 488.059 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

4 137.962 488.450 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

5 137.844 487.863 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

6 137.513 487.666 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

7 137.182 487.470 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

8 137.631 488.253 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

9 137.300 488.057 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2
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SHADOW - Main Result

Calculation: slagschaduw Dubbel Draai dubbele lijn 1 maart 2017

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

All coordinates are in

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

© OpenStreetMap contributors - www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:40.000

New WTG Existing WTG

WTGs

WTG type Shadow data

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

(north) rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 138.655 488.343 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

2 138.441 488.734 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

3 138.176 488.059 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

4 137.962 488.450 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

5 137.844 487.863 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

6 137.513 487.666 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

7 137.182 487.470 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

8 137.631 488.253 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

9 137.300 488.057 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 1.530 15,2

10 137.280 487.124 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hu...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

11 137.506 486.748 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hu...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

12 137.690 487.097 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hu...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

13 137.884 487.459 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hu...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0

14 138.095 487.075 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hu...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 1.238 19,0
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SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw cluster 1 maart 2017

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
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  Verkennende ecologische analyse windpark Jaap Rodenburg II 

 
1. Aanleiding en uitgangspunten 
 
Bosch & van Rijn heeft Bureau Waardenburg gevraagd om ten behoeve van de 
aanmeldnotitie voor de m.e.r.-beoordeling van windpark Jaap Rodenburg II in de 
gemeente Almere een verkennende ecologische analyse op te stellen. Het betreft een 
beknopt overzicht van: 
- de gebieden en soorten die van belang zijn in het kader van de natuurwetgeving;  
- een eerste beoordeling van de effecten op ecologie die op voorhand verwacht 

mogen worden; 
- de ecologische leemten in kennis die in kaart gebracht moeten worden om de 

mogelijke effecten op natuur te kunnen bepalen en beoordelen. 
 
Het plan betreft de realisatie van negen nieuwe windturbines naast vijf bestaande 
windturbines van het huidige windpark Jaap Rodenburg. Van dit bestaande windpark 
zullen vijf van de huidige tien windturbines in voorliggend plan worden vervangen (zie 
bijlage 1).  
 
Het plangebied in deze notitie bestaat uit het zoekgebied voor het windpark (zie bijlage 
1). Het onderzoeksgebied omvat een breder ruimtelijk kader, waarin potentiele negatieve 
effecten nader worden beschouwd (zie tekst).  
 
 
2. Natuurwetgeving 
 
In deze verkennende ecologische analyse zijn een aantal aandachtspunten weergegeven 
waaraan bij de ecologische toetsing van het initiatief rekening mee gehouden dient te 
worden in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS).  

Ecologie & landschap
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Natura 2000-gebieden 
Wanneer de realisatie en exploitatie van windturbines negatieve effecten heeft op de 
omvang van populaties van de soorten en/of habitattypen (instandhoudingsdoelen) 
waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen, is een vergunning op grond van de 
Wnb (gebiedenbescherming) vereist. De bescherming van Natura 2000-gebieden kent 
externe werking, hetgeen betekent dat moet worden nagegaan of projecten buiten Natura 
2000-gebieden gevolgen kunnen hebben voor het behalen van de instandhoudings-
doelstellingen binnen die gebieden. Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied 
Markermeer & IJmeer en in de (ruime) omgeving liggen de Natura 2000-gebieden Lepe-
laarsplassen, Naardermeer, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld, Oostvaardersplassen, Oostelijke Vechtplassen en Polder Zeevang.  

 
In onderstaande analyse is op hoofdlijnen nagegaan of de beoogde negen windturbines 
effect kunnen hebben op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebieden in de omgeving van het windpark. Hierbij is zowel rekening gehouden met 
verlies van omvang of kwaliteit leefgebied (als gevolg van verstoring) als met sterfte. In 
onderstaande analyse zijn alleen de instandhoudingsdoelstellingen opgenomen waarop 
een negatief effect van de windturbines niet op voorhand is uit te sluiten. Voor de overige, 
niet genoemde instandhoudingsdoelstellingen, is een negatief effect op voorhand uit te 
sluiten. Het betreft dus tekstueel geen volledige opsomming. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het noordoostelijk deel van het plangebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Het gaat om het bosgebied ‘Polderland Garden of Love and Fire’, 
onderdeel van Pampushout. Ten behoeve van de analyse is op hoofdlijnen nagegaan of 
realisatie van het initiatief de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN kunnen 
aantasten. Voor de gemeente Almere zijn de wezenlijke kenmerken en waarden 
vastgelegd op gebiedsniveau (Arcadis 2009). Dit rapport en het bijbehorende 
kaartmateriaal worden als uitgangspunt genomen voor de effectbeschrijving. Er bestaat 
geen aanleiding te veronderstellen dat nadien de wezenlijke kenmerken en waarden zijn 
gewijzigd. In de provincie Flevoland is het niet zondermeer toegestaan dat ingrepen 
(zoals de bouw en het gebruik van een windpark) buiten het NNN tot significante 
aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken binnen het NNN leiden, er dient dus 
rekening te worden gehouden met mogelijke externe werking (Provincie Flevoland 2015).  
 
Effecten in het kader van de Wnb (soortenbescherming) 
In het kader van de soortenbescherming in de nieuwe Wet Natuurbescherming is in deze 
analyse onderscheid gemaakt tussen effecten op beschermde soorten in de aanlegfase 
en in de gebruiksfase van de beoogde windturbines. Het betreft een analyse op 
hoofdlijnen op basis van een deskundigenoordeel en veldonderzoek vleermuizen. 
 
Afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende beschermde soorten kan het 
vereist zijn dat een provinciale vrijstelling van verbodsbepalingen wordt verkregen. Bij 
strikt beschermde soorten is een ontheffing meestal noodzakelijk. In veel gevallen kan 
echter voorkomen worden dat een ontheffing nodig is, als mitigerende maatregelen er 
voor zorgen dat de verblijfplaatsen van dieren steeds kunnen blijven functioneren.  
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3. Beschikbare ecologische informatie  
 
De volgende gegevens over de aanwezigheid van flora en fauna in en in de omgeving 
van het plangebied zijn beschikbaar en deels in voorliggend rapport gebruikt: 
- veldonderzoek vleermuizen in 2016 (Jonkvorst 2016); 
- maandelijkse watervogeldata RWS van buitendijkse gebieden (nog niet 

opgevraagd); 
- data NDFF (geraadpleegd maart 2017); 
- data vogelatlas.sovon.nl. 
 
Naast de beschikbare databronnen zijn ook meer specifieke verspreidingsgegevens en 
onderzoeksgegevens beschikbaar in de vorm van gebiedsgerichte onderzoeksrapporten 
(zie hieronder en literatuurlijst). Ondanks het feit dat sommige gegevens reeds meer dan 
5 jaar geleden verzameld zijn, geeft de informatie inzicht in de lokale aanwezigheid van 
beschermde soorten en het gebiedsgebruik. Hieruit kan ook deels afgeleid worden of, en 
zo ja, welk vervolgonderzoek wenselijk of noodzakelijk is. 
 
Tijdens een onderzoek naar vogelslachtoffers, in (onder meer) het bestaande windpark 
Jaap Rodenburg, is in 2004 verspreid in de periode oktober-december naar aanvarings-
slachtoffers onder vogels gezocht. Op basis van de resultaten werden gemiddeld 20 
aanvaringsslachtoffers onder vogels per turbine per jaar voorspeld (Akershoek et al. 
2005, Krijgsveld et al. 2009). In het windpark Jaap Rodenburg werden slachtoffers onder 
zowel dagactieve als nachtactieve lokale vogels gevonden, alsook een enkele vogel op 
nachtelijke seizoenstrek. 
 
Tijdens een onderzoek naar vleermuisslachtoffers, in (onder meer) het bestaande 
windpark Jaap Rodenburg, is in 2012 verspreid in de maanden augustus en september in 
dit windpark onder drie windturbines intensief naar aanvaringsslachtoffers gezocht en 
werd tegelijkertijd de activiteit van vleermuizen vanuit twee gondels automatisch 24/7 
gemeten. Ondanks dat er veel activiteit van vleermuizen in het windpark is vastgesteld, 
zijn tijdens de monitoring geen slachtoffers gevonden (Limpens et al. 2013).  
 
 
4. Effecten in het kader van de natuurwetgeving 
 
Wnb (gebiedenbescherming) 
Het plangebied van windpark Jaap Rodenburg II ligt niet in een Natura 2000-gebied. Wel 
grenst het plangebied aan Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer en liggen er 
verschillende andere Natura 2000-gebieden in de ruime omgeving, waarvan in ieder 
geval de Lepelaarsplassen, Oostvaardersplassen en mogelijk Naardermeer van belang 
kunnen zijn omdat kwalificerende vogelsoorten uit deze gebieden mogelijk enige binding 
hebben met het plangebied. 
 
Beschermde habitattypen 
De voornoemde Natura 2000-gebieden zijn (geheel of ten dele) aangewezen voor een 
aantal beschermde habitattypen. De planlocaties van de windturbines liggen op minimaal 
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200 meter van het Markermeer (aangewezen voor het habitattype Kranswierwateren) en 
op minimaal 3,7 km of meer van de dichtstbijzijnde andere Natura 2000-gebieden. Er is 
dus met zekerheid geen sprake van verlies van areaal van de beschermde habitattypen 
door ruimtebeslag. De beschermde habitattypen die het dichtst bij het plangebied van het 
windpark liggen, in Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, hebben een hoge kritische 
depositiewaarde en zijn dus niet erg gevoelig voor stikstofdepositie in de aanlegfase, 
wanneer gebruik wordt gemaakt van vracht- en kraanwagens. Dit Natura 2000-gebied is 
daarom ook geen onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021. De 
beperkte en tijdelijke uitstoot van stikstof tijdens de aanleg van het windpark zal geen 
effect hebben op beschermde habitattypen. Om dit ten behoeve van een eventuele 
vergunningaanvraag met zekerheid te kunnen onderbouwen kan een Aerius-berekening 
worden uitgevoerd. Verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats in 
voornoemde Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg en het gebruik van het 
windpark zijn echter op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 
 
Beschermde Habitatrichtlijnsoorten 
Van de voornoemde gebieden zijn de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en 
Naardermeer aangewezen voor enkele soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn. Met 
uitzondering van de meervleermuis zijn deze soorten sterk gebonden aan de Natura 
2000-gebieden en komen niet of niet ver buiten deze gebieden. Er bestaat voor deze 
soorten daarom geen relatie met het plangebied. De geplande windturbines van het 
windpark liggen op ruime afstand van het Natura 2000-gebied Naardermeer en ook 
buiten het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Vanwege de afstand is met 
zekerheid geen sprake van verstoring (inclusief sterfte) van de betrokken soorten (met 
uitzondering van de meervleermuis) of verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke 
habitats van deze soorten in de Natura 2000-gebieden als gevolg van de bouw en het 
gebruik van het windpark. 
 
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is o.a. aangewezen voor de meer-
vleermuis. Deze soort heeft gescheiden foerageergebieden en verblijfplaatsen. 
 
In 2016 is in het plangebied van windpark Jaap Rodenburg II onderzoek uitgevoerd naar 
de aanwezigheid en verspreiding van vleermuizen (Jonkvorst 2016). Gedurende vijf veld-
bezoeken zijn langs het onderzoekstraject in 2016 in totaal 6 vleermuissoorten waar-
genomen, waaronder ook de meervleermuis. De meervleermuis is echter een zeer 
schaarse soort in het plangebied (in totaal maar één keer waargenomen). In de nazomer 
van 2012 zijn in twee bestaande windturbines in windpark Jaap Rodenburg op 
gondelhoogte metingen verricht van de vliegactiviteit van vleermuizen. In dit onderzoek is 
geen enkele meervleermuis op gondelhoogte vastgesteld en slechts enkele exemplaren 
op grondhoogte (Limpens et al. 2013). Dit komt overeen met de verwachting, omdat de 
meervleermuis over het algemeen een zeer lage vlieghoogte heeft. De migratieroutes 
van de meervleermuis tussen zomer- en winterverblijfplaatsen liggen hoofdzakelijk over 
grote waterlichamen en dus niet over het plangebied van het windpark. 
De meervleermuis komt dus in het plangebied voor, maar is wel een zeer schaarse soort. 
Mogelijk hebben deze meervleermuizen binding met het Natura 2000-gebied Markermeer 
& IJmeer. Het aanvaringsrisico van de meervleermuis is zeer klein. De meervleermuis is 
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een soort die in Europa zelden als aanvaringsslachtoffer bij windturbines wordt gevonden 
(Dürr 2015), waarschijnlijk vanwege zijn niet risicovolle vlieggedrag (vooral laag boven 
water). In de gebruiksfase van het windpark zal de sterfte van meervleermuizen beperkt 
zijn tot incidentele ongelukken. Er is met zekerheid geen sprake van verstoring (inclusief 
sterfte) of verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats van de meer-
vleermuis als gevolg van de bouw en het gebruik van het windpark. 
 
Broedvogels 
Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is aangewezen voor de 
broedvogelsoorten aalscholver en visdief, de Lepelaarsplassen voor lepelaar en aal-
scholver. Het Natura 2000-gebied Naardermeer is aangewezen voor vijf soorten broed-
vogels. Het plangebied ligt binnen het bereik van de aalscholver en purperreiger. De 
aalscholver en purperreiger kunnen tijdens het broedseizoen vanuit de broedkolonies in 
het Naardermeer in theorie in het plangebied foerageren of dit tijdens foerageervluchten 
passeren, maar voor purperreiger liggen in of ‘achter’ het plangebied binnen de 
actieradius geen aantrekkelijke foerageergebieden. Het Natura 2000-gebied Oostvaar-
dersplassen is aangewezen voor 14 soorten broedvogels. Alleen aalscholver, grote 
zilverreiger en lepelaar foerageren tijdens het broedseizoen dagelijks tot op >10 km 
afstand van de broedgebieden, waaronder mogelijk dus in het plangebied. Deze soorten 
worden hieronder nader geanalyseerd. De andere soorten broedvogels die in de broedtijd 
sterk gebonden zijn aan de betreffende Natura 2000-gebieden, of waarvan de actieradius 
niet tot in het plangebied reikt, worden in voorliggend rapport niet nader behandeld. 
Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van de aanleg en het gebruik van het 
geplande windpark op de broedpopulaties van deze soorten in de Natura 2000-gebieden 
zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 
 
Van de aalscholver, lepelaar, grote zilverreiger en visdief kunnen in de broedtijd 
vliegbewegingen plaatsvinden van vogels die pendelen tussen foerageergebieden en 
broedkolonies. Het plangebied zelf vormt geen aantrekkelijk foerageergebied voor deze 
soorten. Het aantal vliegbewegingen over het plangebied van voornoemde soorten is in 
de broedtijd naar verwachting beperkt. Foerageervluchten van aalscholver en visdief 
vinden vooral boven het open water plaats en de belangrijkste foerageergebieden van 
lepelaar en grote zilverreiger bevinden zich ruim ten oosten van het plangebied 
(kwelzone en Oostvaardersplassen) en, in het geval van de lepelaar, ook in Waterland. 
Van lepelaar en grote zilverreiger zijn in het verleden wel regelmatig vliegbewegingen in 
de directe omgeving van het plangebied waargenomen (Van der Winden et al. 1998, 
Smits et al. 2009). Deze onderzoeken geven echter in onvoldoende detail inzicht of het 
plangebied wezenlijk deel uitmaakt van de dagelijkse vliegroutes van lepelaars en/of 
grote zilverreigers. In voorjaar 2017 wordt daarom aanvullend veldonderzoek ter plaatse 
uitgevoerd om informatie van het gewenste detailniveau te verzamelen. Desondanks kan 
reeds op dit moment een conclusie over het al dan niet kunnen optreden van significante 
effecten worden getrokken. Van lepelaar en grote zilverreiger zijn tot nu toe in Europa in 
talrijke slachtofferonderzoeken slechts één respectievelijk nul aanvaringsslachtoffers bij 
windturbines vastgesteld (zie samenvatting in Langgemach & Dürr 2015). In het geplande 
windpark Jaap Rodenburg II zal het daarom naar verwachting om incidentele sterfte gaan 
(<1 slachtoffer per soort per jaar in het gehele windpark). Dit zal nader worden berekend 
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op het moment dat meer informatie over het aanbod vliegbewegingen verzameld is. 
Significant verstorende effecten (inclusief sterfte) van de aanleg en het gebruik van het 
geplande windpark op de broedpopulaties van deze soorten in de Natura 2000-gebieden 
zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 
 
Niet-broedvogels 
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer, Lepelaarsplassen, 
Oostvaardersplassen en Naardermeer zijn aangewezen voor een groot aantal niet-
broedvogelsoorten. Hiervan kunnen met name ganzen, wilde eend en smient het 
plangebied passeren tijdens dagelijkse pendelvluchten tussen rust- of slaapplaatsen in 
voornoemde Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, 
zoals fuut, pijlstaart, slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, 
slechtvalk, dwergmeeuw, reuzenstern, zwarte stern, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet 
(lijst niet uitputtend)  zijn sterk gebiedsgebonden of hebben een zeer kleine actieradius 
(zie overzicht in Van der Vliet et al. 2011). Daarom worden aanvaringsslachtoffers onder 
deze soorten in voorliggend rapport niet nader behandeld.  
 
Van in ieder geval de niet-broedvogelsoorten aalscholver, grote zilverreiger, grauwe 
gans, kolgans, smient, wilde eend en visdief kunnen buiten de broedtijd 
vliegbewegingen plaatsvinden van vogels die pendelen tussen rustgebieden en foera-
geergebieden. Het aantal vliegbewegingen over het plangebied van voornoemde soorten 
is naar verwachting beperkt. Foerageervluchten van aalscholver en visdief vinden vooral 
boven het open water plaats. Nabij het plangebied zijn geen belangrijke rust- of 
slaapplaatsen van ganzen, wilde eend of smient aanwezig en het plangebied zelf vormt 
een weinig aantrekkelijk foerageergebied voor deze soorten. De foerageergebieden van 
voornoemde soorten liggen vooral in de Natura 2000-gebieden zelf, in meer oostelijk 
gelegen delen van de Flevopolder of op het oude land (bijvoorbeeld voor ganzen 
afkomstig uit het Naardermeer of smienten en wilde eenden op het Markermeer). Voor 
grote zilverreiger wordt verwezen naar hetgeen onder broedvogels is aangegeven. In het 
geplande windpark Jaap Rodenburg II zal het daarom naar verwachting om incidentele 
sterfte gaan (<1 slachtoffer per soort per jaar in het gehele windpark). Dit kan nader 
worden berekend nadat meer informatie over het aanbod vliegbewegingen verzameld is. 
Significant effecten als gevolg van aanvaringen in de gebruiksfase van het geplande 
windpark op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van de niet-broedvogel-
populaties in de voornoemde Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit 
te sluiten. 
 
Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Dit gebied vormt in het najaar en winter, 
met name bij aanlandige wind, een luwe dagrustplaats voor belangrijke aantallen 
duikeenden (kuifeend en tafeleend) en in minder mate zaagbekken (nonnetje en grote 
zaagbek). De belangrijkste concentraties bevinden zich meestal in de oostelijke helft van 
de Pampushaven. Verstoring van deze dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten 
op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. Echter, 
procentueel zijn de aantallen ten opzichte van andere concentratiegebieden in het 
Markermeer (Gouwzee, Houtribdijk, kustzone Muiden) relatief beperkt (Van Rijn et al. 
2010). In beide inrichtingsalternatieven staan de windturbines op 220 m of meer van de 
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waterkant. Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden 
liggen mogelijk net binnen de voor duikeenden vastgestelde  verstoringsafstand van 150 
- 350 m. Deze afstand is gebaseerd op 12 onderzoeken in bestaande windparken, 
samengevat in Hötker et al. (2006), bij (veel) kleinere windturbines dan nu voorzien voor 
windpark Jaap Rodenburg II. Voorzichtigheidshalve wordt daarom in voorliggende studie 
de bovengrens van voornoemde range gehanteerd. Op dit moment kan niet worden 
uitgesloten dat met name de meest noordoostelijk geplande windturbine een veel-
gebruikte dagrustplaats achter de 2e strekdam in Pampushaven zal verstoren. Het 
merendeel van de dagrustplaatsen in de oostelijke helft van Pampushaven liggen echter 
buiten de verstoringsinvloed van de geplande windturbines, zodat uitwijkmogelijkheden 
beschikbaar zijn binnen de Pampushaven. De conclusie van deze verkennende analyse 
is daarom dat verstoringseffecten van het geplande windpark op duikeenden niet op 
voorhand zijn uit te sluiten, maar dat deze niet resulteren in significant negatieve effecten 
op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen, ook omdat het op de totale 
populatie binnen het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer om relatief beperkte 
aantallen (mogelijk) verstoorde vogels gaat. Significant effecten als gevolg van verstoring 
in de gebruiksfase van het geplande windpark op het behalen van instandhoudings-
doelstellingen van de niet-broedvogelpopulaties in de voornoemde Natura 2000-gebieden 
zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
De vier oostelijke windturbines in beide inrichtingsalternatieven van het geplande 
windpark Jaap Rodenburg II staan straks op enkele tientallen meters van het bosgebied 
‘Polderland Garden of Love and Fire’, onderdeel van het Pampushout en tevens een 
gebied dat behoort tot het NNN (voormalige EHS) van de provincie Flevoland. Het betreft 
een bosgebied dat aangewezen is als beheertype ‘14.03 Haagbeuken- en essenbos’. 
Arcadis (2009) noemt de volgende doelsoorten: grauwe vliegenvanger, kneu, koekoek, 
matkop, nachtegaal, oeverzwaluw, ransuil, spotvogel, wielewaal, zomertortel (allen 
broedvogels), purperreiger (niet-broedvogel), gewone en ruige dwergvleermuis, rosse 
vleermuis en watervleermuis. Boommarter, sleedoornpage en kleine ijsvogelvlinder zijn 
potentiele doelsoorten die het gebied nog niet hebben gekoloniseerd. 
 
De windturbines (en bijbehorende infrastructuur, zoals toegangswegen en kraanopstel-
plaatsen) worden buiten het NNN gerealiseerd. Er is dus geen sprake van ruimtebeslag. 
 
Gebruik van windturbines kan leiden tot verstoring van dieren in de directe omgeving, in 
het bijzonder vogels. In eerste instantie maken we onderscheid in visuele en auditieve 
verstoring. Op grond van een combinatie van beide reikt het verstorende effect van 
windturbines onder niet-broedvogels tot maximaal enkele honderden meters (afhankelijk 
van de soort). Onder broedvogels is in open landschappen een vergelijkbaar effect 
vastgesteld, al is de afstand tot waarop verstoring plaatsvindt over het algemeen kleiner 
(tot 100 m), en zijn in bossen de verstoringseffecten beperkt tot de directe omgeving (<50 
m) van de windturbine (Reichenbach et al. 2004, Garcia et al. 2015, Reichenbach 2015). 
In het bosgebied ‘Polderland Garden of Love and Fire’ broedden in 2012 van de 
hierboven genoemde doelsoorten, de kneu, matkop, spotvogel en wielewaal in het 
bosgebied, allen met 1 of 2 territoria (NDFF, maart 2017). Gezien het beperkte aantal 
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territoria van deze soorten mag worden aangenomen dat de draagkracht van het bos per 
soort nog niet volledig wordt benut. In het bosgebied is de oppervlakte binnen de 50-100 
m verstoringscontour rondom de vier windturbines beperkt in vergelijking met het totale 
oppervlak van het gebied, waardoor voldoende alternatieven voor hiervoor genoemde 
broedvogels op iets ruimere afstand van de turbines binnen het bos beschikbaar zijn. 
Hierdoor zal het aantal aanwezige broedvogels niet veranderen. Beide 
inrichtingsvarianten zijn hierin niet onderscheidend. Effecten van verstoring door geluid 
op soorten uit de groepen zoogdieren en dagvlinders zijn niet aan de orde.  
 
Gebruik van de windturbines kan tenslotte ook leiden tot aanvaringsslachtoffers onder 
vleermuizen (en mogelijk enkele broedvogelsoorten, zoals ransuil) afkomstig uit het 
bosgebied die jagen langs de rand van het bos. Beide inrichtingsvarianten zijn hierin niet 
onderscheidend. Dit aspect wordt hieronder behandeld in het kader van de Wnb 
‘soortenbescherming’. 
 
Op basis van hiervoor gepresenteerde informatie wordt in deze verkennende analyse 
geconcludeerd dat beide inrichtingsalternatieven vergelijkbare en (zeer) kleine effecten 
(mogelijk aanvaringsslachtoffers van enkele doelsoorten) op het NNN kunnen hebben die 
de wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied niet significant zal aantasten. 
 
Wnb (soortenbescherming) 
 
Aanlegfase 
In de aanlegfase worden geen gebouwen gesloopt of bomen gekapt. Van directe 
aantasting van vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels met jaarrond 
beschermde nesten (o.a. roofvogels, kerkuil, ransuil, huismus, gierzwaluw) is als gevolg 
van de ingreep geen sprake. 
 
De bestaande literatuurbronnen geven vooralsnog geen inzicht over de mogelijke 
aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen en/of 
vogelsoorten in bomen in ‘Polderland Garden of Love and Fire’. De aanvullende 
informatie die in een later stadium door aanvullend veldonderzoek (zie onderdeel 5) 
ingevuld wordt geeft hier uitsluitsel over. Uitgangspunt in onderstaande alinea is 
vooralsnog een worst case scenario. Hierbij wordt uitgegaan van de aanwezigheid van 
jaarrond beschermde verblijfplaatsen. 
 
Door waar nodig te zorgen voor alternatieve verblijfplaatsen (met name relevant voor 
vleermuizen) zijn negatieve effecten te voorkomen en beperken. Hierdoor hoeft er geen 
sprake te zijn van verminderde nestgelegenheid en/of aantasting van het functionele 
leefgebied rondom de nestlocatie van vogels en rond het functionele leefgebied van 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook is het ruimtebeslag van een windturbine (inclusief 
verstorings-contour die voor de meeste vogelsoorten met een jaarrond beschermd 
nestplaats tijdens het broedseizoen beperkt is tot hooguit tientallen meters) ten opzichte 
van de actieradius van de desbetreffende vogelsoorten relatief gering. Effecten in de 
aanlegfase op vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten en verblijfplaatsen van 
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vleermuizen is daarom naar verwachting verwaarloosbaar. Dit geldt voor beide 
inrichtingsalternatieven. 
 
In het plangebied van het windpark broeden verschillende soorten vogels. 
Bouwwerkzaamheden (en sloopwerkzaamheden) in het kader van de realisatie van het 
geplande windpark kunnen leiden tot beschadiging of vernieling van in gebruik zijnde 
nesten van vogels die broeden in de akkergebieden buiten het bos. Hiermee kunnen 
verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 lid 2 van de Wnb overtreden worden. Tijdens 
de werkzaamheden en de voorbereiding daarvan dient verstoring of vernietiging van 
nesten van vogels voorkomen te worden. Dit geldt voor beide inrichtingsalternatieven en 
die zijn hierin niet onderscheidend. Overtreding van verbodsbepalingen kan voorkomen 
worden door buiten het broedseizoen te werken en door preventief buiten het 
broedseizoen ruigte vroegtijdig te maaien. Wanneer toch in het broedseizoen gewerkt 
moet worden is dit mogelijk indien door een ecologisch ter zake kundige is vastgesteld 
dat met deze werkzaamheden geen in gebruik zijnde nesten van vogels worden vernield 
of ernstig verstoord. Voor het broedseizoen kan geen standaardperiode worden 
aangegeven. Het broedseizoen verschilt immers per soort. Globaal moet rekening 
gehouden worden met de periode maart tot half augustus. 
 
Voor vogels is het gedurende de werkzaamheden vanwege de fasering van de 
aanlegwerkzaamheden (inclusief de sloop van de bestaande windturbines) mogelijk om 
elders in (de directe omgeving van) het plangebied een alternatieve foerageer- of rustplek 
te benutten als ze tijdens een bepaalde fase op een bepaalde plek verstoord worden. Er 
is daarom geen sprake van wezenlijke verstoring: vogels zullen (de directe omgeving 
van) het plangebied niet verlaten zodat in dit geval ook geen verslechtering van de 
kwaliteit van het leefgebied optreedt. 
 
Negatieve effecten in de aanlegfase van de windturbines op andere beschermde soorten 
(in het plangebied mogelijk rugstreeppad), bijvoorbeeld als gevolg van grondwerk-
zaamheden, zijn in het algemeen goed te mitigeren. Bovendien kan hier tijdens de 
werkzaamheden in de aanlegfase middels een ecologisch werkprotocol waar nodig, 
rekening mee worden gehouden. Het is daarom niet aannemelijk dat dit aspect in de 
besluitvorming een knelpunt vormt.  
 
Gebruiksfase 
In de gebruiksfase kunnen vogels en vleermuizen in aanvaring komen met de geplande 
turbines. Op basis van de locatie en het aantal en de omvang van de windturbines en 
o.a. het slachtofferonderzoek onder vogels uit 2004 (Akershoek et al. 2005, Krijgsveld et 
al. 2009) en onder vleermuizen uit 2012 (Limpens et al. 2013) schatten wij in dat op 
jaarbasis in totaal (bij 9 turbines) maximaal 150-200 vogelslachtoffers en enkele tientallen 
vleermuizenslachtoffers zullen vallen. Van belang is hierbij op te merken dat in de huidige 
situatie bij de vijf te vervangen windturbines in windpark Jaap Rodenburg (zie kaart in 
bijlage 1) een vergelijkbaar aantal slachtoffers zal vallen als in de toekomstige situatie 
met vijf nieuwe windturbines. Voor deze vijf windturbines is per saldo dus sprake van 
hooguit een klein aantal additionele slachtoffers, waarmee voorgaande totaalschatting 
voor het hele geplande windpark voor vogels gehalveerd wordt (75-100 slachtoffers), 
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maar voor vleermuizen in ordegrootte vergelijkbaar blijft (meeste slachtoffers vallen bij de 
vier nieuwe windturbines naast het bos). Dit geldt voor beide inrichtingsalternatieven. 
 
Vogelslachtoffers 
Er is met zekerheid sprake van voorzienbare additionele sterfte onder vogels als gevolg 
van het geplande windpark. In ordegrootte gaat het na saldering om minimaal tientallen 
slachtoffers (zie hiervoor). Benadrukt dient te worden dat dit het totaal aantal slachtoffers 
is van alle soorten die in het gebied aanwezig zijn of dit passeren tijdens slaap/foerageer- 
of seizoenstrek en die slachtoffer kunnen worden van een aanvaring met een 
windturbine. Het gaat hierbij om een groot aantal soorten. Er trekken jaarlijks minimaal 
vele tientallen soorten over het plangebied. Voor algemene soorten, die in zeer grote 
aantallen het plangebied passeren, zoals lijsters, worden op jaarbasis per soort in totaal 
mogelijk enkele tientallen vogels slachtoffer van een aanvaring in het geplande windpark. 
De populaties van deze soorten bestaan uit vele tienduizenden tot honderdduizenden 
individuen, waardoor de gunstige staat van instandhouding niet snel in het geding zal 
zijn. Voor schaarse soorten, die in kleine aantallen het plangebied tijdens de seizoenstrek 
passeren, zoals roerdomp, kwartel en ransuil, zal jaarlijks <1 individu slachtoffer worden 
van een aanvaring met een windturbine in het windpark. Voor dergelijke soorten betreft 
het incidentele sterfte. De beide inrichtingsalternatieven zijn hierin niet onderscheidend. 
 
Omdat het voor vogels om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van 
verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 van de Wnb nodig of dienen maatregelen 
te worden genomen om dit te voorkomen. Ter onderbouwing van een ontheffings-
aanvraag dient een lijst met soorten opgesteld te worden, waarvoor meer dan incidentele 
sterfte wordt voorzien. Tevens dient een inschatting gemaakt te worden van de 
ordegrootte van de sterfte per soort. Om de ontheffing te kunnen verkrijgen dient 
daarnaast te worden aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding van de 
betrokken vogelsoorten niet in het geding komt. Aangezien er geen grote aantallen 
slachtoffers van schaarse soorten voorzien worden, zal de gunstige staat van 
instandhouding van de betrokken soorten niet in het geding komen. 
 
Vleermuisslachtoffers 
De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen is op basis van 
bestaand onderzoek (Jonkvorst 2016, Limpens et al. 2013) bepaald als ‘vrij hoog’. Het 
plangebied omvat voor een groot deel een overgangsgebied van open water, open of 
begroeide oevers, watergangen, bos en open agrarisch gebied. Dergelijk gebied vormt 
een aantrekkelijk foerageergebied voor vleermuizen, vooral langs de randen van het 
bosgebied. Jonkvorst (2016) heeft vastgesteld dat in het plangebied de gewone 
dwergvleermuis talrijk is, de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis komen vrij 
algemeen voor en de soorten laatvlieger, meervleermuis en tweekleurige vleermuis zijn 
schaars of komen incidenteel in het plangebied voor. In het onderzoek door Limpens et 
al. (2013) is daarnaast ook de watervleermuis in het plangebied vastgesteld. Op de 
meervleermuis en watervleermuis na zijn dit allemaal soorten die op rotorhoogte kunnen 
vliegen en waarvan uit talloze onderzoeken in Noordwest Europa bekend is dat ze 
aanvaringsslachtoffer kunnen worden van windturbines. Door Jonkvorst (2016) is 
geconcludeerd dat de vier windturbines ter weerszijden van het bos ‘Polderland Garden 
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of Love and Fire’ een verhoogd risico op aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen 
hebben.  
 
Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbods-
bepalingen genoemd in Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb nodig. Ten behoeve van de 
ontheffingsaanvraag dient nader te worden onderbouwd voor welke vleermuissoorten een 
ontheffing aangevraagd dient te worden en of het aantal aanvaringsslachtoffers per soort 
de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soorten in het geding kan 
brengen. Anders dan voor vogels dient hierbij aan de lokale populatie te worden getoetst. 
Aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen bij windturbines zijn relatief eenvoudig te 
mitigeren middels een automatische stilstandsvoorziening, zodat effecten, indien nodig 
tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. Beide inrichtingsalternatieven 
zijn ook voor dit aspect niet onderscheidend. 
 
 
5. Synthese 
 
In voorliggende notitie is een verkennende ecologische analyse uitgevoerd voor negen 
windturbines van het windpark Jaap Rodenburg II. De geplande windturbines hebben 
mogelijk een (gering) negatief effect op het behalen van de instandhoudings-
doelstellingen van o.a. de Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer en Oostvaarders-
plassen. Dit betreft mogelijk kleine aantallen aanvaringsslachtoffers onder (niet)-
broedvogels (aalscholver, lepelaar, grote zilverreiger) en/of verstoring van rustgebieden 
van duikeenden, waarvoor mogelijk een Wnb vergunning nodig is. Significant negatieve 
effecten op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 
2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. Beide inrichtings-
alternatieven zijn voor dit aspect niet onderscheidend. 
 
Voor beide inrichtingsalternatieven geldt dat mogelijk sprake zal zijn van (zeer) kleine 
effecten op het NNN (mogelijk aanvaringsslachtoffers van enkele doelsoorten) die de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in het plangebied niet significant zal 
aantasten. Beide inrichtingsalternatieven zijn voor dit aspect niet onderscheidend. 
 
In het kader van de Wnb soortenbescherming kunnen de windturbines in de gebruiksfase 
leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen (voorzienbare sterfte). 
Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbods-
bepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 en Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb nodig. Beide 
inrichtingsalternatieven zijn ook voor dit aspect niet onderscheidend. 
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met de heer H.A.M. Prinsen. 
 
Akkoord voor uitgave: Teamleider Bureau Waardenburg bv 

 drs. C. Heunks  

Paraaf:  

 

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van 
de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau 
Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Bosch & van Rijn 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch 
mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd  
overeenkomstig ISO 9001:2008.  
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Bijlage 1: Varianten windpark Jaap Rodenburg II 
 

 

 
 
Twee opstellingsvarianten voor windpark Jaap Rodenburg II. Rode windturbines (n= 9) zijn nieuw, 
blauwe windturbines (n= 5) onderdeel van bestaande windpark die blijven staan, zwarte 
windturbines (n= 5) onderdeel  van bestaande windpark die verdwijnen. 
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1.1 Aanleiding 

Sinds 2000 staan er 10 oranjerode windturbines in een clusteropstelling in Almere 
Pampus. Het windpark is vernoemd naar voormalig Greenpeace-activist Jaap Ro-
denburg. Het windpark levert stroom voor 8.500 huishoudens in Almere en kan tot 
uiterlijk 2025 in bedrijf blijven. Daarna moeten de turbines om technische redenen 
worden verwijderd. 

Figuur 1 Het bestaande windpark Jaap Rodenburg. 

 
 

In het kader van de ambitie van Almeerse Wind om de Filmwijk energieneutraal te 
maken willen zij twee nieuwe windturbines plaatsen ten behoeve van de energie-
voorziening van de wijk. Almeerse Wind is een open windenergiecoöperatie. Samen 
met Nuon hebben zij het initiatief genomen om een nieuw windpark in Almere Pam-
pus te realiseren. Daartoe is na een uitgebreid traject van overleg met de gemeente, 
grondeigenaren en de provincie en een consultatie door de gemeente Almere van 
de bewoners van de stad een plan ontwikkeld voor negen grotere windturbines met 
maximaal 150 meter tiphoogte. Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad het col-
lege van B&W groen licht gegeven om het plan verder uit te werken. 

  

Hoofdstuk 1  
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1.2 Het plan 

Het plan is om in 2020 negen nieuwe turbines in twee rijen (dubbele lijn) of in een 
cluster (cluster) aan de noordzijde van Almere Pampus te plaatsen. De vijf noorde-
lijke turbines van het bestaande windpark worden direct voorafgaand aan de bouw 
van het nieuwe park verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe turbines. De 
vijf overige turbines zullen nog maximaal vijf jaar ‘dubbeldraaien’ met het nieuwe 
park, zodat de potentiele energieopbrengst van deze huidige windmolens maximaal 
wordt benut. Na 5 jaar is de technische levensduur van de huidige windmolens be-
reikt en moeten ze worden gesloopt. 

Figuur 2  Dubbele lijn inclusief en exclusief dubbeldraaien (periode 2020 – 2025) 

 

Figuur 3  Cluster inclusief en exclusief dubbeldraaien (periode 2020 – 2025) 
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2.1 Inleiding 

De totstandkoming van de opstellingsvarianten is grotendeels bepaald door poli-
tieke beslissingen waarbij veel rekening is gehouden met de wensen van de omge-
ving. Hieronder volgt een weergave van de achtergrond van de totstandkoming van 
de huidige opstellingsvarianten. 
 

2.2 Het oorspronkelijke plan 

Het oorspronkelijke plan voor de opschaling van het park bestond uit 11 windturbi-
nes in een clusteropstelling (windturbine 1 t/m 11 in onderstaand figuur). Nadat dat 
de gemeente Almere hierover benaderd was, kwam een ambtelijk verzoek om dit 
uit te breiden naar 15 turbines, zoals in onderstaand figuur weergegeven: 
 

 
Figuur 4:  Het initiële plan (wtb 1 t/m 11) en de gevraagde wijziging (15 wtbs). 

 
In verband met plannen voor woningbouw ten zuiden van het plangebied werd ech-
ter op dit aantal teruggekomen en werd er besloten dat er plaats was voor 8 turbi-
nes. Ook werd de exploitatieduur van de turbines gemaximeerd op 15 jaar.  

  

Hoofdstuk 2 Geschiedenis opstellingen 
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2.3 Geen bomen kappen vanwege het plan 

Met Flevolandschap, de beheerder en erfpachter van het bos nabij ‘Polderland Ga-
ren of Love and Fire’, is afgesproken dat de turbines over het bos mogen over-
draaien, maar dat er geen bomen worden gekapt ten behoeve van het plan. Voor 
de plaatsing van turbines in het bos zou immers een grote hoeveelheid bomen ge-
kapt moeten worden om plaats te maken voor de kraanopstelplaatsen. Daarom is 
ervoor gekozen om de turbines aan weerszijden van het bos ‘Polderland Garden of 
Love and Fire’ te plaatsen.  
 

2.4 Consultatie van omwonenden 

Om een beeld te krijgen van de wensen van de omwonenden is door de gemeente 
een consultatie uitgevoerd waarin o.a. drie verschillende opstellingen zijn voorge-
legd. Deze opstellingen laten ruimte voor toekomstige woningbouw en de IJmeer-
lijn. Deze ontwikkelingen worden rond 2035 verwacht. 
 

   
Figuur 5:  Opstellingen die zijn voorgelegd aan omwonenden. 

 
De door de gemeente Almere vormgegeven opstelling A bleek de voorkeur te heb-
ben van de participanten vanwege de grootste afstand tot woningbouw.  
 

A B C 
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Figuur 6  Voorkeursopstelling omgeving 

 
De oost-west opstelling van variant A heeft als gevolg van de overheersende wind-
richting beduidend minder energieopbrengsten dan de huidige noord-zuid opstel-
ling van Jaap Rodenburg. Hierop heeft de initiatiefnemer de gemeente Almere ver-
zocht een negende turbine toe te voegen. Dat verzoek werd gehonoreerd. Dit re-
sulteert in onderstaande opstelling: 
 

 
Figuur 7:  Meest gewenste opstelling uitgebreid met een windturbine. 
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2.5 Opstellingsvarianten en huidig park 

Tijdens de raadsconsultatie op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad van Almere 
overwegend positief gereageerd op de dubbele lijnopstelling, en is opgemerkt dat 
een hogere energieopbrengst wenselijk is.  
 
In genoemde opstelling is geen ruimte voor een 10e turbine. Door de opstelling te 
veranderen in een cluster met verspringende lijnen (zoals in het bestaande wind-
park Jaap Rodenburg I) kunnen turbines worden toegepast met een 10-15 meter 
grotere rotordiameter. Dat levert circa 5GWh extra op, wat neerkomt op ca. 5% 
meer elektriciteitsproductie dan de lijnopstelling. Daarnaast is in een eerste consul-
tatie bij de welstandscommissie verzocht om meer afstemming te creëren met het 
huidige park. In verband met de grotere rotordiameters van de nieuwe turbines is 
het niet mogelijk om de nieuwe turbines op exact dezelfde plaats van de huidige te 
saneren turbines te plaatsen; de afstand tussen de nieuwe windmolens moet na-
melijk groter zijn. Wel toont de clusteropstelling qua opstellingspatroon meer over-
eenkomsten met het huidige park. Onderstaand figuur toont de clusteropstelling: 
 

 
Figuur 8:  Opstelling van negen windturbines met 5 GWh meer productie. 

 
Ook in de clusteropstelling zijn de windturbines zo geplaatst dat er geen bomen 
gekapt hoeven te worden (zie ook paragraaf 2.3). 
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Voorafgaand aan de bouw worden de 5 noordelijke bestaande turbines die met het 
plangebied overlappen verwijderd om plaats te maken voor de bouw van de nieuwe 

windturbines. De overige 5 turbines worden na uiterlijk vijf jaar verwijderd, zodat 

de potentiele energieopbrengst van deze huidige windmolens maximaal wordt 

benut. Na 5 jaar is de technische levensduur van de huidige windmolens bereikt 

en moeten ze worden gesloopt. Het gehele park zal plaatsmaken voor toekomstige 
woningbouw, verwacht rond 2035. De situatie van de twee opstellingen ziet er in 
de periode 2020 – 2025 dan als volgt uit: 
 

 

 
Figuur 9:  Opstelling in periode 2020 t/m 2025. 
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3.1 Inleiding 

Het park bevindt zich in een weids en open land grenzend aan water. Als onderdeel 
van Almere valt het park binnen de stedelijke context. Op dit moment wordt de 
omgeving gekenmerkt door agrarisch gebruik en de dijk langs het IJmeer. Het IJ-
meer zelf is een recreatief watergebied. In de huidige situatie wordt het plangebied 
omkaderd met bos. In de toekomst zal het stedelijk gebied van Almere zich uitbrei-
den richting het windpark. 
 
De beoordeling van de opstellingen is gebaseerd op vijf toetsingscriteria: 

 Koppeling met landschapsstructuur 
 Herkenbaarheid van de opstelling in het landschap 
 Visuele rust 
 Horizon 
 Interferentie 

 
Deze toetsingscriteria zullen per opstelling behandeld worden. Om het effect van 
de opstellingen op deze criteria duidelijk te maken is gebruik gemaakt van visuali-
saties. Voor deze visualisaties zijn foto’s gebruikt waarbij het contrast van de luncht 
is versterkt en de turbines beter zichtbaar zijn dan in werkelijkheid het geval zal zijn.

Hoofdstuk 3  beoordeling 
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3.2 Koppeling met landschapsstructuur 

Wanneer windturbines reeds bestaande grote structuren in het landschap volgen wordt dit als positief ervaren. Vanwege de grootte van windturbines geldt 
dit alleen voor robuuste landschapsstructuren als dijken en scheidslijnen tussen land en water. 
 
Referentiesituatie 
In de referentiesituatie (huidige park) staat de opstelling reeds parallel aan de Oostvaardersdijk en volgen het strakke verkavelingspatroon. 
 

  
Figuur 10:  De bestaande windturbines volgen het strakke verkavelingspatroon. 
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De koppeling met het verkavelingspatroon is alleen direct in het plangebied merkbaar, zoals in bovenstaande foto. Wanneer de afstand tot het windpark 
toeneemt, wordt de koppeling met de landschapsstructuren zoals wegen, waterlopen en dijken steeds minder zichtbaar.  
 
Het open gebied waarin de windturbines staan is omringd door bomen, zie groene vlakken in onderstaand figuur. Buiten dit bomenkader is de koppeling 
met het landschapspatroon niet meer zichtbaar en vormen de windturbines een cluster welke zich duidelijk achter de bomen bevindt. e overheersende 
richting van de molens blijft achter de boskamers wel zichtbaar. Vanuit een groter perspectief markeren de molens de zuidwesthoek van de Flevopolder. 
 

  
Figuur 11:  Buiten het bomenkader is de koppeling met het verkavelingspatroon niet meer zichtbaar. 
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De koppeling met de meer robuuste landschapsstructuur gevormd door de dijk en de scheidslijn tussen land en water is met name sterk te ervaren vanaf 
de dijk zelf. Meer nog dan de dijk zelf benadrukt het bestaande windpark de ‘zuidwesthoek’ van de polder. 
 

  
Figuur 12:  De bestaande windturbines volgen het strakke verkavelingspatroon. 
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Koppeling met lokale structuren 
 

 
 

 
 

Dubbele lijn 
In de variant dubbele lijn sluiten de twee lijnen van vier turbines aan op de loop 
van de dijk en waterlijn aan de noordzijde. Deze koppeling wordt met name erva-
ren door de passanten op de dijk in het gedeelte zoals hiernaast met een rode stip-
pellijn aangegeven.  
 
Doordat de verkaveling in het gebied met name noord-zuid (gele lijnen) georiën-
teerd is en de ontsluiting van de geplande windturbines haaks op deze verkave-
ling zal staan (paarse pijlen) zal er geen koppeling met het verkavelingspatroon 
ervaren worden. 
 
Net zoals het huidige windpark benadrukt het windpark de aanwezigheid van de 
polder in het IJmeergebied. 

Cluster 
In de variant cluster is er geen koppeling met de loop van de dijk en waterlijn aan 
de noordzijde.  
 
Doordat de verkaveling in het gebied met name noord-zuid (gele lijnen) georiën-
teerd is en de ontsluiting van de geplande windturbines haaks op deze verkave-
ling zal staan (paarse pijlen) zal er, net zoals bij de dubbele lijnen, geen koppeling 
met het verkavelingspatroon ervaren worden. 
 
Net zoals het huidige windpark benadrukt het windpark het ‘uiterste punt’ van de 
polder.  
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De periode 2020 – 2025 
 

 
 

 

 
Cluster 
Ook in combinatie met het cluster neemt de koppeling met het verkavelings-
patroon sterk af.  Ook in het geval van de clusteropstelling wordt dit effect  
versterkt door de komst van nieuwe windturbines welke niet dezelfde lijn 
(conform verkaveling) geplaatst kunnen worden (grotere onderlinge afstand 
nodig). 

 
Dubbele lijn 
In de periode 2020 – 2025 blijven de 5 zuidelijke windturbines van het hui-
dige windpark staan. Vanwege de noord-zuidelijke verkavelingspatroon (en 
de oost-west georiënteerde opstelling) en het korter worden van de lijnen, 
neemt de koppeling met dit verkavelingspatroon sterk af.  Dit effect wordt 
versterkt door de komst van nieuwe windturbines welke niet dezelfde lijn 
(conform verkaveling) geplaatst kunnen worden (grotere onderlinge afstand 
nodig).  
 
De sterke koppeling met de dijk in het noord van de opstelling wordt niet 
negatief beïnvloedt door de 5 windturbines van het huidige windpark. 
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3.3 Herkenbaarheid van de opstelling 

Wanneer de opstelling van een windturbinepark vanuit alle zichthoeken herkenbaar is, wordt dit als positief ervaren. Zo zal een rechte lijn en een symme-
trische clusteropstelling vanuit veel kijkhoeken herkenbaar zijn. Alleen een rechte lijnopstelling wordt vanuit alle hoeken ervaren als een lijn. In de referen-
tiesituatie staan de turbines in een clusteropstelling waarbij de turbines verspringen.  
 

 
  Lijn opstelling         Clusteropstelling 

 
 
Voor de herkenbaarheid van de opstelling wordt een onderscheid gemaakt tussen de lokale ervaring n de directe nabijheid van het windpark en de regionale 
ervaring waarbij het windpark op een grotere afstand wordt beschouwd. 
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Herkenbaarheid van de opstelling 
 

 

  
  

Dubbele lijn 
 
De opstellingen ‘dubbele lijnen’ bestaat uit twee kaarsrechte lijnen die 
vanuit het verlengde van de lijnen (oost-west) duidelijk herkenbaar zijn 
(kijkpunt A). 
 
Ook wanneer de kijker niet direct in het verlengde van de lijnopstellingen 
staat zijn de lijnen duidelijk herkenbaar. Wat de herkenbaarheid voor een 
bewegende passant versterkt. 
 

 
 

A 

B 

A 

B 
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Dubbele lijn 
 
De opstellingen ‘dubbele lijnen’ bestaat uit twee kaarsrechte lijnen die 
vanuit een kijkpunt ‘haaks’ op de opstelling (noord-zuid) duidelijk herken-
baar zijn (kijkpunt A). Vanwege de onderlinge afstand tussen de twee lijnen 
bevindt de tweede lijn zich duidelijk op de achtergrond. 
 
Wanneer de kijker zich niet direct ten noorden of zuiden van de opstelling 
bevindt dan zijn de lijnen steeds moeilijk herkenbaar (kijkpunt B).  
 

 
 

A 

B 

A 
B 
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Herkenbaarheid op lokaal niveau 
 

  

 
  

 
Cluster 
 
De opstellingen ‘cluster’ wordt ervaren als een cluster 
waarin windturbines ‘willekeurig’ lijken te zijn geplaatst. 
Vanuit alle kijkhoeken wordt deze ‘willekeur ervaren.’ 
 
Er dus geen sprake van een herkenbare opstelling. 
 

A 

B C 
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Dubbeldraaien 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is er weinig herkenbaarheid in de opstelling. De parken zullen vanwege het verschil in kleur, afmetingen en onderlinge 
afstanden als twee aparte opstellingen ervaren worden. Op impressie A is te zien dat de bestaande windturbines afbreuk doet aan de herkenbaarheid van 
de dubbele lijn. Op foto B is duidelijk te zien dat vanwege de herkenbaarheid van de opstelling de bestaande windturbines als los onderdeel van het 
windpark ervaren worden. Dit is alleen het geval vanuit het verlengde van de lijnen (oost-west). Bij de clusteropstelling passen de bestaande windturbines 

in het ‘willekeurige beeld’ van de opstelling (kijkpunten C en D), maar versterken niet het gevoel van eenheid. Binnen welstand is opgemerkt dat de afwijkende 

plaatsing en afstanden juist pleit voor het benadrukken van het verschil. 
 

Dubbele lijn Cluster         

 

 

A 

D B 
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3.4 Visuele rust 

In de ‘partiele herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie’ is bepaald dat de nieuwe windturbines moeten bijdragen aan versterking van het 
landschap door eenheid en regelmaat. Eenheid in de opstelling wordt bepaald door een gelijke onderlinge plaatsingsafstand en type turbine (hoogte en 
kleur). Bovendien bepaalt  de draaisnelheid van de wieken de waardering van de visuele rust.  
De verplichting tot het aanbrengen van verlichting ten behoeve van de luchtvaartveiligheid geldt slechts vanaf een tiphoogte van 150m.1 De nieuwe turbines 
zullen een tiphoogte van minder dan 150m hebben en dus niet voorzien worden van verlichting.  
 
Beide varianten zullen bestaan uit één type windturbine met dezelfde kleur (licht grijs), afmetingen en draaisnelheid. In de referentiesituatie hebben de 
masten verschillende oranje tinten en zijn de gondel en wieken grijs.  
  
Doordat er in beide varianten grotere turbines geplaatst worden is de draaisnelheid lager dan die van de huidige windmolens. De draaisnelheid van de 
nieuwe windmolens in de clusteropstelling zal daarnaast nog iets lager zijn dan de draaisnelheid van de nieuwe windmolens in de lijnopstelling, omdat de 
rotordiameter in de clusteropstelling iets groter is: 
 
- Referentiesituatie 

rotordiameter 66 meter  
draaisnelheid 18 tot 22 keer per min. 

 
- Lijnopstelling 

rotordiameter 100 meter 
draaisnelheid 14 tot 16 keer per min. 

 
- Clusteropstelling 

rotordiameter 114 meter 
draaisnelheid 12 tot 14 keer per min. 

  

                                                           
1 Informatieblad Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland | Versie 1.0 | 30 september 2016 

Figuur 13: Draaisnelheid in relatie tot rotordiameter. 
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Dubbele lijn 
Bij turbines 1 en 2 is de onderlinge afstand tot de turbines aan de oostzijde van het bos in verhouding groter. Deze verspringing is zowel op lokaal als 
regionaal niveau te zien wanneer de kijker zich ten noord of zuiden van de opstelling bevindt.  
 
Vanuit oost-west is grotere onderlinge afstand nauwelijks zichtbaar Vanuit noord-zuid is grotere onderlinge afstand goed zichtbaar 
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Cluster 
Ook in de clusteropstelling is de onderlinge afstand tot de turbines aan de oostzijde van het bos in verhouding groter. Deze verspringing is, vanwege de 
‘willekeurige plaatsing’ beperkt zichtbaar wanneer de kijker zich ten noord of zuiden van de opstelling bevindt.  
 
Vanuit oost-west is grotere onderlinge afstand nauwelijks zichtbaar Vanuit noord-zuid is grotere onderlinge afstand beperkt zichtbaar 

  

  
Dubbeldraaien 



 

 Landschappelijke beoordeling 
Windpark Jaap Rodenburg II   
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Bij de fase van dubbeldraaien zal er tijdelijk een duidelijk verschil zijn in de nieuwe en bestaande windturbines: 
- hoogte 
- onderlinge afstand 
- kleur 
- draaisnelheid 

 
Dit resulteert in een afbreuk op de visuele rust. 
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Horizon 
Moderne windturbines zullen met hun ashoogte en wieklengte op lokaal niveau van grote invloed zijn op de horizon. Op regionaal niveau is het oppervlak 
dat de opstelling bestrijkt en de herkenbare eenheid van de opstelling van belang in het waarderen van dit onderdeel. De hoogte bepaalt het effect op de 
horizon. De hoogte van de nieuwe turbines is voor beide opstellingen hoger dan het huidige windpark. Indien zich geen directe visuele obstakels op de 
voorgrond bevinden is er meer sprake van invloed op de horizon dan wanneer deze objecten er wel zijn. Omdat het park aan de landkant vanaf verschillende 
standpunten is omringd door bos, bevinden zich veel bomen op de voorgrond. Hierdoor is het park vanaf dit standpunt minder zichtbaar dan wanneer er 
sprake zou zijn van een open gebied.  Dit neemt niet weg dat de turbines hoger zullen zijn dan de huidige turbines, waardoor ze verder boven de bomen 
zullen uitsteken. Vanaf de dijk en het nabij gelegen water zullen de turbines uiteraard wel duidelijk aanwezig zijn. 

 

 

 

Het windpark neemt duidelijk zijn plek in op de horizon. 
Vanuit oost-westelijke richting bekeken is het ruimte be-
slag op de horizon beperkt. 

Ook de clusteropstelling neemt duidelijk zijn plek in op de 
horizon. Het ruimtebeslag op de horizon is overeenkomstig 
met de dubbele lijn opstelling; vanuit oost-westelijke rich-
ting beperkt. 

Lijnopstelling 

Clusteropstelling 



 

 Landschappelijke beoordeling 
Windpark Jaap Rodenburg II   
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Het windpark neemt duidelijk zijn plek in op de horizon. Bij de lijnopstelling is vanuit noord-zuidelijke richting 
bekeken is het ruimtebeslag op de horizon vanwege de oost-westelijke positionering groot te noemen. 

Het windpark neemt duidelijk zijn plek in op de horizon. Ook bij de clusteropstelling is vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken het ruimtebeslag op de horizon vanwege de oost-westelijke positionering groot te noemen. 

Lijnopstelling 

Clusteropstelling 



 

 Landschappelijke beoordeling 
Windpark Jaap Rodenburg II   
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Op  regionaal niveau  is de invloed op de horizon zeer beperkt.  Mede door de omliggende bossen zijn de kijkpunten waarvandaan op een grotere afstand de windtur-

bines zichtbaar zijn zeer schaars.  Dit zijn kijkpunten op doorgaande wegen met  doorkijkjes richting het windpark of kijkpunten vanaf de overkant van het water. Dit 

zijn kijkpunten waarvandaan het ruimtebeslag van de windturbines op de horizon heel gering is. Vanuit onderstaande kijkpunt is het ruimtebeslag op de horizon van 

de lijnopstelling kleiner dan die van de clusteropstelling. 

  

 

 
  

Lijnopstelling 

Clusteropstelling 
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Vanuit de overkant, in Amsterdam,  is het beslag op de horizon zeer beperkt. 
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Vanuit de overkant, in Amsterdam,  is het beslag op de horizon zeer beperkt. 
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beoordeling 

3
0
 

30 

 
 
Dubbeldraaien 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is de invloed op de horizon wat groter omdat er twee verschillende tiphoogtes zijn en ze een groter deel van de 
horizon vullen. Dit is op lokaal niveau goed zichtbaar. 

 

 

 

Lijnopstelling 

Clusteropstelling 



 

 Landschappelijke beoordeling 
Windpark Jaap Rodenburg II   
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3.5 Interferentie 

Wanneer vanuit één blikveld meerdere windparken waargenomen kunnen worden, dienen deze in hun onderlinge samenhang beoordeeld te worden. 
Wanneer twee windparken dicht bij elkaar staan (< 4 km), kan vanuit bepaalde gezichtspunten interferentie optreden. De dichtstbijzijnde windparken staan 
op 6,3km afstand en er zal daarom geen interferentie plaatsvinden. 
 

Windpark Aantal turbines Vermogen (ca.) Afstand  

De Nes 2 5MW 6,3km 

Wulpweg 17 15MW 12,9km 

Kluutweg 3 3MW 14,9km 

Kluutmolen 10 20MW 14,5km 

 
 

 
 
 

Wulpweg 

Kluutweg 

Kluutmolen 

De Nes 
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Landschapscriterium Dubbele lijnopstelling Clusteropstelling 

Koppeling met landschaps-
structuur (lokaal niveau) 

+ 
Aan de noordzijde kent de lijnop-
stelling een duidelijke koppeling 
met de dijk.  
Met overige landschapsstructuren is 
geen duidelijke koppeling zichtbaar. 

- 
De clusteropstelling kent geen dui-
delijke koppeling met de dijk en 
overige structuren. 

Koppeling met landschaps-
structuur (regionaal ni-
veau) 

- 
Op regionaal niveau kent de opstel-
ling geen duidelijke koppeling met 
landschapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de opstel-
ling geen duidelijke koppeling met 
landschapsstructuren. 

Herkenbaarheid opstelling + 
Vanuit oost-westelijke en noord-zui-
delijke richting is de dubbele lijn 
goed herkenbaar.  
 
Wanneer de kijker diagonaal op de 
opstelling kijkt is de dubbele lijn op-
stelling moeilijk te herkennen en 
wordt de opstelling ervaren als clus-
ter. 

- 
De opstellingen ‘cluster’ wordt erva-
ren als een cluster waarin windtur-
bines ‘willekeurig’ lijken te zijn ge-
plaatst. Vanuit alle kijkhoeken 
wordt deze ‘wille-keur’ ervaren en is 
er geen sprake van een herkenbare 
opstelling. 

Visuele rust (draaisnel-
heid) 

+ 
Deze opstelling bestaat uit windtur-
bines met een rotordiameter van 
ca. 100 meter en kent daarmee een 
draaisnelheid van ca. 14-16 rpm.  
 
Dit resulteert in een beduidend rus-
tiger beeld dan de huidige windtur-
bines (18-22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat uit windtur-
bines met een rotor-diameter van 
ca. 114 meter en kent daarmee een 
draaisnelheid van ca. 12-14 rpm.  
 
Dit resulteert in een beduidend rus-
tiger beeld dan de huidige windtur-
bines (18-22 rpm) en een ietwat ris-
terger beeld dan de dubbele lijn op-
stelling. 

Visuele rust (onderlinge 
afstand) 

+ 
Vanuit oost-west is grotere onder-
linge afstand nauwelijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is grotere onder-
linge afstand goed zichtbaar. 

+ 
Vanuit oost-west is grotere onder-
linge afstand nauwelijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is grotere onder-
linge afstand beperkt zichtbaar. 

Horizon (lokaal) 0 
Vanuit oost-westelijke richting be-
keken is het ruimte beslag op de ho-
rizon beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke richting be-
keken is het ruimtebeslag op de ho-
rizon vanwege de oost-westelijke 
positionering groot te noemen. 

0 
Vanuit oost-westelijke richting be-
keken is het ruimte beslag op de ho-
rizon beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke richting be-
keken is het ruimtebeslag op de ho-
rizon vanwege de oost-westelijke 
positionering groot te noemen. 

Horizon (regionaal) + + 

Hoofdstuk 4 Conclusie 



 

 Landschappelijke beoordeling 
Windpark Jaap Rodenburg II   
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Vanuit een regionaal perspectief is 
het beslag op de horizon zeer be-
perkt. 

Vanuit een regionaal perspectief is 
het beslag op de horizon zeer be-
perkt. 

 
Periode 2020 – 2025 
 

Landschapscriterium Dubbele lijnopstelling Clusteropstelling 

Koppeling met landschaps-
structuur (lokaal niveau) 

+ 
De sterke koppeling met de dijk in 
het noord van de opstelling wordt 
niet negatief beïnvloedt door de 5 
windturbines van het huidige wind-
park. 

- 
De clusteropstelling kent geen dui-
delijke koppeling met de dijk en 
overige structuren. 

Koppeling met landschaps-
structuur (regionaal ni-
veau) 

- 
Op regionaal niveau kent de opstel-
ling geen duidelijke koppeling met 
landschapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de opstel-
ling geen duidelijke koppeling met 
landschapsstructuren. 

Herkenbaarheid opstelling - 
Tijdens de periode van dubbel-
draaien is er weinig herkenbaarheid 
in de opstelling. De parken zullen 
vanwege het verschil in kleur, afme-
tingen en onderlinge afstanden als 
twee aparte opstellingen ervaren 
worden. 

- 
Tijdens de periode van dubbel-
draaien is er weinig herkenbaarheid 
in de opstelling. De parken zullen 
vanwege het verschil in kleur, afme-
tingen en onderlinge afstanden als 
twee aparte opstellingen ervaren 
worden. 

Visuele rust (draaisnel-
heid) 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er 
tijdelijk een duidelijk verschil zijn in 
de draaisnelheid. 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er 
tijdelijk een duidelijk verschil zijn in 
de draaisnelheid. 

Visuele rust (onderlinge 
afstand) 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er 
tijdelijk een duidelijk verschil zijn in 
de onderlinge afstand. 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er 
tijdelijk een duidelijk verschil zijn in 
de onderlinge afstand. 

Horizon (lokaal) - 
Tijdens de periode van dubbel-
draaien is de invloed op de horizon 
wat groter omdat er twee verschil-
lende tiphoogtes zijn en ze een gro-
ter deel van de horizon vullen. Dit is 
op lokaal niveau goed zichtbaar 

- 
Tijdens de periode van dubbel-
draaien is de invloed op de horizon 
wat groter omdat er twee verschil-
lende tiphoogtes zijn en ze een gro-
ter deel van de horizon vullen. Dit is 
op lokaal niveau goed zichtbaar 

Horizon (regionaal) + 
Vanuit een regionaal perspectief is 
het beslag op de horizon zeer be-
perkt. 

+ 
Vanuit een regionaal perspectief is 
het beslag op de horizon zeer be-
perkt. 

 
 
 
 

Periode 2025 - 2035 
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Nuon
De heer J. Hamersma
Hoekenrode 8
1102 BR  AMSTERDAM

Verzenddatum Bijlagen Kenmerk
12-2-2018 - 322347/MLD_MIL-80835

Onderwerp:
Afronding melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Jaap Rodenburg Sectie: F1108, 1109, 
1110, 1112, 1113, 640 in Almere

Geachte heer Hamersma,

Op 16 januari 2018 heeft u een melding ingediend op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Deze melding met AIM-correspondentienummer A38ahef29ki heeft 
betrekking op de oprichting van een windturbinepark genaamd ‘Jaap Rodenburg II’, 
Sectie: F1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 640 in Almere. 

Conclusie
De melding is compleet. Hiermee voldoet u aan de meldingsplicht uit de Wet 
milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

Melding
De melding is ingediend in verband met het realiseren van een nieuw windturbinepark. 
Dit park ligt gedeeltelijk in het gebied van het bestaande windturbinepark. Het nieuwe 
park heeft turbines die groter zijn qua afmetingen en vermogen dan die in het huidige 
park staan.

De melding bevat de volgende bijlagen: 
 Melding_AIMsessie_A38ahef29ki;
 Beknopt_Overzicht_maatregelen;
 Overzicht_maatregelen_AIMsessie;
 Overzicht_relevante_artikelen;
 Rapport: Ruimtelijke Ordening, inclusief bijlagen, exclusief bijlage Economische 

uitvoerbaarheid;
 Antwoordenlijst_AIMsessie.
Het rapport Ruimtelijke ordening maakt deel uit van de gegevens bij de aanvraag 
voor de Wabo-vergunning, olo nr. 3393765. Op verzoek van de melder maakt dit 
rapport deel uit van de melding in plaats van de andere stukken.

Bij een definitieve keus voor een bepaald type windturbine, zal alsnog een (nieuwe) 
melding in het kader van het Activiteitenbesluit nodig zijn.
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Naast deze melding is ook een aanvraag voor een Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (Obm) ingediend.
Deze aanvraag wordt in een afzonderlijke procedure behandeld.

Activiteitenbesluit
De volgende paragraaf van het Activiteitenbesluit is, op basis van deze melding, van 
toepassing:

3.2.3. In werking hebben van een windturbine;

Naast de genoemde paragraaf zijn de milieuregels uit hoofdstuk 2 van het Activiteiten-
besluit op uw bedrijf van toepassing.

Bestaand windturbinepark
De aanvraag van de vergunning, verleend op 13 april 1999 nr. WM9839, voor het huidige 
park, moet aangemerkt worden als een fictieve melding voor de huidige turbines.
Daarnaast moet deze vergunning uit 1999 gezien worden als Obm voor het bestaande 
park. Na het verwijderen van de laatste turbine van dit park, moet deze Obm worden 
ingetrokken.

Publicatie
De publicatie van de melding vindt binnenkort plaats op de OFGV website.

Milieuregels
Het bedrijf moet voldoen aan de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de 
bijbehorende Activiteitenregeling. Deze milieuregels kunt u via de website 
https://www.aimonline.nl achterhalen. Het bedrijf kan te allen tijde op deze milieuregels 
worden gecontroleerd.

Andere regels
Voor de volledigheid wijs ik u erop dat deze melding alleen is getoetst aan de 
indieningsvereisten van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat met het doen van deze 
melding niet automatisch is voldaan aan andere wet- en regelgeving die wellicht op uw 
bedrijf van toepassing is. Voor vragen hierover wordt u verwezen naar uw gemeente. De 
tekst van de verschillende wetten en besluiten kunt u vinden op de website 
www.wetten.nl.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer J. Booij via telefoonnummer: 
06 - 226 764 63 of e-mail: j.booij@ofgv.nl.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Almere

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Afschriften: Bosch & van Rijn, Mevrouw R. Hoen, Groenmarktstraat 37 3521 AV Utrecht
Gemeente Almere, mevr. M. van der Vliet

https://www.aimonline.nl/
http://www.wetten.nl/
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