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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de ‘Nota zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg II’ (hierna: 

Nota zienswijzen). De ontwerp omgevingsvergunning ‘Jaap Rodenburg II’ (hierna: ontwerp 

omgevingsvergunning) heeft van 12 april tot en met 23 mei 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. Er 

zijn 22 brieven met zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning ingediend.   

In hoofdstuk 2 van de Nota zienswijzen is een overzicht opgenomen van de reclamanten /  brieven. 

Iedere reclamant / brief heeft een uniek nummer gekregen die correspondeert met de 

geanonimiseerde brieven in de bijlage. In de derde kolom is met een nummer aangeven welke 

onderwerpen aan de orde zijn gekomen in de betreffende brief. Met dit overzicht kan iedere reclamant 

in hoofdstuk 4 de individuele beantwoording van zijn of haar reactie vinden.  

In hoofdstuk 3 is aangegeven of de ingediende zienswijzen in behandeling kunnen worden genomen. 

De samenvatting en beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in hoofdstuk 4. Indien 

zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in de vast te stellen omgevingsvergunning ten opzichte van 

de ontwerp omgevingsvergunning, dan is dat bij de betreffende zienswijzen aangegeven. 

Hoofdstuk 5 beschrijft welke ambtshalve wijzigingen er zijn aangebracht in de omgevingsvergunning 

ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning.  

Tot slot is in hoofdstuk 6 een overzicht gegeven van alle wijzigingen die in de vast te stellen 

omgevingsvergunning zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning.  

In de Bijlagen zijn stukken opgenomen ter verduidelijking van de beantwoording van de zienswijzen. 

Tevens zijn de geanonimiseerde brieven met zienswijzen opgenomen. 

  



Nota zienswijzen Ontwerp omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II juni 2018 
  

DSO/ROM 
 

4 

2. Overzicht reclamanten / brieven 

 

Nr. Locatie reclamant Zienswijzenummer / aangevoerde onderwerpen 

1 Noorderplassen West 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 

3.12; 3.22; 6.1; 7.1; 7.2; 7.3; 9.1; 11.1; 14.2; 14.2; 15.1; 17.1; 17.2; 19.1; 

19.2; 20.1; 20.2; 20.3; 21.1; 22.1; 22.2; 22.3; 22.4; 23.2; 25.1; 25.2; 26.1; 

27.1 

2 Belangenvereniging 

Almere Pampus, 

Noorderplassen West 

1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 

3.17; 3.18; 3.19; 3.20; 3.21; 4.1; 4.2; 4.3; 6.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.8; 10.1; 

11.2; 11.3; 13.1; 14.3; 16.2; 17.3; 17.4; 17.5; 18.2; 18.3; 20.4; 20.5; 21.2; 

22.5; 22.6; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10; 27.1; 28.1; 

31.1; 31.2; 31.4; 7.17; 23.4; 17.6 

3 Muziekwijk 4.4; 14.4; 15.2; 20.6; 20.7; 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 29.5; 29.6; 29.7; 29.8; 

29.9; 30.1; 31.3; 23.1 

4 Noorderplassen West 1.12; 2.1; 2.2; 25.11; 3.3; 3,7; 11.1; 14.4; 2.3; 20.2; 21.1; 17.3, 17.4; 26.1; 

25.3; 25.4; 27.1; 31.4; 25.5; 2.4; 2.5; 4.1; 4.2; 4.3; 13.1; 3.13; 3.14; 3.15; 

1.6; 1.7; 1.8; 28.1; 25.6; 25.7; 25.8, 18.1; 7.3; 8.2; 18.3; 11.3; 19.1; 1.19; 

1.10; 31.1; 20.5; 25.9; 1.11; 25.10; 31.2; 20.4; 7.4; 14.3; 3.15; 3.16; 3.23; 

3.17; 3.18; 6.1; 3.19; 3.20; 3.21; 2.5; 10.1; 7.5; 7.6; 7.7; 6.1; 6.2; 7.17; 

23.4; 1.9; 3.7 

5 Noorderplassen West 14.1; 2.2; 1.12; 10.1; 25.4; 1.13; 1.11; 3.24; 7.3; 7.4, 7.7; 7.8; 7.9, 7.3; 

7.10; 14.4; 7.11; 1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 13.1; 27.1 

6 Noorderplassen West 1.11; 22.6; 7.12; 21.1; 20.1; 20.2; 21.2; 21.3, 1.12; 1.14; 1.15; 31.4; 17.3; 

17.4, 3.3, 3.25; 13.2; 3.6; 3.14; 7.13; 3.5; 6.1; 3.18; 7.7; 7.5; 7.14; 24.1; 

14.2; 29.1; 25.12; 3.19; 7.15; 3.13; 7.17 

7 Noorderplassen West 25.13; 24.1; 25.9; 27.1; 29.1; 25.5; 7.5; 7.14; 7.15; 1.16; 26.1; 3.2; 16.2; 

6.1; 23.2; 28.1; 11.3; 18.1; 18.2; 20.2; 20.1; 21.1; 21.3; 1.8; 3.25; 13.1; 

3.3; 3.13; 3.6; 3.14; 12.1; 3.8; 3.18; 3.19; 12.2; 5.1; 25.14; 3.26; 1.18; 

7.17; 5.1 

8 Almere Poort 4.5; 8.1; 3.27 

9 Noorderplassen West 25.10; 25.9; 29.10; 20.2; 11.4; 1.14; 1.12; 17.3; 17.4; 3.25; 13.1; 3.13; 

3.6; 3.7; 3.14; 7.13; 6.1; 6.3; 3.8; 13.3; 7.15; 1.16; 24.1; 25.13; 26.1; 3.15; 

23.3; 14.2; 28.1; 11.3; 18.2; 20.1; 21.3; 1.17; 1.8; 3.3; 22.8; 22.7; 12.1; 

10.2; 3.19; 12.2; 5.1; 7.16; 7.14; 7.17; 7.5; 25.14; 3.26; 20.8; 23.4 

10 Noorderplassen West 25.10; 25.9; 29.10; 20.2; 11.4; 1.14; 1.12; 17.3; 17.4; 3.25; 13.1; 3.13; 

3.6; 3.7; 3.14; 7.13; 6.1; 6.3; 3.8; 13.3; 7.15; 1.16; 24.1; 25.13; 26.1; 3.15; 

23.3; 14.2; 28.1; 11.3; 18.2;. 20.1; 21.3; 1.17; 1.8; 3.3; 22.8; 22.7; 12.1; 

10.2; 3.19; 12.2; 5.1; 7.16; 7.14; 7.17; 7.5; 25.14; 3.26; 20.8; 23.4 

11 Noorderplassen West 25.13; 24.1; 25.9; 27.1; 29.1; 25.5; 7.5; 7.14; 7.15; 1.16; 26.1; 3.2; 16.2; 

6.1; 23.2; 28.1; 11.3; 18.1; 18.2; 20.2; 20.1; 21.1; 21.3; 1.8; 3.25; 13.1; 

3.3; 3.13; 3.6; 3.14; 12.1; 3.8; 3.18; 3.19; 12.2; 5.1; 25.14; 3.26; 1.18; 

7.17; 3.7 

12 Noorderplassen West 25.10; 25.9; 1.11; 1.19; 22.6; 7.18; 7.12; 25.16; 11.14; 20.1; 20.2; 1.15; 

17.3; 13.1; 3.3; 3.25; 3.14; 3.13; 6.1; 6.2; 6.4; 27.1; 7.15; 20.4; 7.4; 2.3; 

1.16; 23.4; 25.13; 26.1; 3.15; 1.18; 25.4; 23.3; 14.2; 28.1; 25.12; 18.1; 

18.2; 11.3; 21.3; 1.17; 22.7; 12.1; 12.3; 1.8; 3.18; 10.2; 3.19; 12.2; 5.1; 

7.16; 7.14; 25.14; 3.26; 25.5; 20.8; 1.6; 3.7 

13 Noorderplassen West 7.16; 7.5; 25.13; 23.2; 1.18; 25.9; 17.3; 25.5; 10.2; 3.2; 16.2; 6.1; 7.15; 

1.16; 26.1; 14.2; 28.1; 20.8; 11.3; 11.4; 21.3; 1.17; 1.8; 3.25; 13.1; 3.13; 

22.8; 22.7; 12.1; 12.3; 13.3; 12.2; 5.1; 25.14; 3.26; 29.11; 3.19 
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14 Noorderplassen West 25.5; 14.1; 3.25; 13.1; 3.3; 3.6; 3.7; 1.8; 28.1; 6.1; 6.2; 17.3; 17.5; 27.2; 

17.4; 26.1; 25.3; 25.4; 23.4; 27.1; 31.4; 2.4; 2.5; 1.14; 1.12; 4.1; 4.3; 3.13; 

1.6; 1.8; 25.6; 25.7; 25.8; 11.3; 20.1; 20.2; 21.1; 1.9; 1.10; 31.1; 21.2; 

25.9; 1.11; 25.10; 31.2; 23.1; 20.4; 7.4; 20.5; 14.3; 3.15; 3.16; 3.17; 3.8; 

13.3; 3.19; 3.20; 10.1; 14.2; 31.6; 1.12 

15 Noorderplassen West 14.1; 3.25; 13.1; 3.3; 3.6; 3.7; 1.8; 28.1; 6.1; 6.2; 17.3; 17.5; 27.2; 17.4; 

26.1; 25.3; 25.4; 23.4; 27.1; 31.4; 2.3; 2.4; 1.14; 1.12; 4.1; 4.3; 3.13; 1.6; 

1.8; 25.6; 25.7; 25.8; 11.3; 20.1; 20.2; 21.1; 1.9; 1.10; 31.1; 21.2; 25.9; 

1.11; 25.10; 31.2; 23.1; 20.4; 7.4; 20.5; 14.3; 3.15; 3.16; 3.17; 3.8; 13.3; 

3.19; 3.20; 10.1; 14.2; 31.6; 1.7; 25.5 

16 Noorderplassen West 14.1; 2.2; 1.12; 10.1; 25.4; 1.13; 1.11; 3.24; 7.3; 7.4, 7.7; 7.8; 7.9, 7.3; 

7.10; 14.4; 7.11; 1.6; 4.1; 4.2; 4.3; 6.1; 13.1; 27.1 

17 Noorderplassen West 25.13; 24.1; 25.9; 27.1; 29.1; 25.5; 7.5; 7.14; 7.15; 1.16; 26.1; 3.2; 16.2; 

6.1; 23.2; 28.1; 11.3; 18.1; 18.2; 20.2; 20.1; 21.1; 21.3; 1.8; 3.25; 13.1; 

3.3; 3.13; 3.6; 3.14; 12.1; 3.8; 3.18; 3.19; 12.2; 5.1; 25.14; 3.26; 1.18; 

7.17; 5.1 

18 Noorderplassen West 25.10; 25.9; 1.11; 1.19; 22.6; 7.18; 7.12; 25.16; 11.14; 20.1; 20.2; 1.15; 

17.3; 13.1; 3.3; 3.25; 3.14; 3.13; 6.1; 6.2; 6.4; 27.1; 7.15; 20.4; 7.4; 2.3; 

1.16; 23.4; 25.13; 26.1; 3.15; 1.18; 25.4; 23.3; 14.2; 28.1; 25.12; 18.1; 

18.2; 11.3; 21.3; 1.17; 22.7; 12.1; 12.3; 1.8; 3.18; 10.2; 3.19; 12.2; 5.1; 

7.16; 7.14; 25.14; 3.26; 25.5; 20.8; 1.6; 3.7 

19 Noorderplassen West 1.12; 2.1; 2.2; 25.11; 3.3; 3,7; 11.1; 14.4; 2.3; 20.2; 21.1; 17.3, 17.4; 26.1; 

25.3; 25.4; 27.1; 31.4; 25.5; 2.4; 2.5; 4.1; 4.2; 4.3; 13.1; 3.13; 3.14; 3.15; 

1.6; 1.7; 1.8; 28.1; 25.6; 25.7; 25.8, 18.1; 7.3; 8.2; 18.3; 11.3; 19.1; 1.19; 

1.10; 31.1; 20.5; 25.9; 1.11; 25.10; 31.2; 20.4; 7.4; 14.3; 3.15; 3.16; 3.23; 

3.17; 3.18; 6.1; 3.19; 3.20; 3.21; 10.1; 7.5; 7.6; 7.7; 6.1; 6.2; 7.17; 23.4; 

25.13; 24.1; 25.9; 27.1; 29.1; 25.5; 7.5; 7.14; 7.15; 1.16; 26.1; 3.2; 16.2; 

6.1; 23.2; 28.1; 11.3; 18.1; 18.2; 20.2; 20.1; 21.1; 21.3; 1.8; 3.25; 13.1; 

3.3; 3.13; 3.6; 3.14; 12.1; 3.8; 3.18; 3.19; 12.2; 5.1; 25.14; 3.26; 1.18; 

7.17; 1.9; 3.7 

 

‘Tweede deel’ brief is gelijk aan o.a. brief reclamant nummer 7  

‘Derde deel’ brief is gelijk aan o.a. brief reclamant nummer 12 

20 Noorderplassen West 1.12; 2.1; 2.2; 25.11; 3.3; 3,7; 11.1; 14.4; 2.3; 20.2; 21.1; 17.3, 17.4; 26.1; 

25.3; 25.4; 27.1; 31.4; 25.5; 2.4; 2.5; 4.1; 4.2; 4.3; 13.1; 3.13; 3.14; 3.15; 

1.6; 1.7; 1.8; 28.1; 25.6; 25.7; 25.8, 18.1;  7.318.2; 18.3; 11.3; 19.1; 1.19; 

1.10; 31.1; 20.5; 25.9; 1.11; 25.10; 31.2; 20.4; 7.4; 14.3; 3.15; 3.16; 3.23; 

3.17; 3.18; 6.1; 3.19; 3.20; 3.21; 10.1; 7.5; 7.6; 7.7; 6.1; 6.2; 7.17; 23.4; 

1.9; 3.7 

21 Noorderplassen West 14.1; 10.1; 25.4; 1.13; 1.11; 7.14; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10; 16.1; 7.11; 4.1;  4.2; 

4.3; 6.1; 13.1; 27.1;  

22 Noorderplassen West  1.1 

 

De brieven van de reclamanten zijn geanonimiseerd in bijlage 1 bij deze Nota opgenomen.  
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3. Ontvankelijkheid  
 

Zienswijzen moeten binnen de termijn van terinzageligging van de ontwerp omgevingsvergunning 

schriftelijk of mondeling worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen zijn tijdig ingediend indien: 

• deze voor het einde van de termijn van terinzageligging zijn ontvangen, of; 

• deze voor het einde van de termijn van terinzageligging ter post zijn bezorgd, mits deze niet later 

dan een week na afloop van de termijn van terinzageligging zijn ontvangen. 

 

De termijn van terinzageligging was van 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018.    

 

De zienswijzen van reclamanten 1 t/m 22 zijn binnen de termijn van terinzageligging ingediend en 

kunnen daarom in behandeling worden genomen.  
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4. Zienswijzen  
 

 

Veel reclamanten hebben zienswijzen ingediend met eenzelfde strekking. Om de hoofdlijn van alle 

zienswijzen goed te duiden, start dit hoofdstuk met een algemene toelichting op de meest 

voorkomende onderwerpen uit de zienswijzen. Daarna volgt een tabel waarin alle zienswijzen zijn 

opgesomd en deze zoveel mogelijk individueel zijn behandeld. Met behulp van de unieke nummers 

van de zienswijzen is in de tabel bij elke zienswijze aangegeven welke reclamanten deze zienswijze 

hebben gegeven.  

 

4.1 Reactie op hoofdlijnen 
 

4.1.1 (Beleids)doelstellingen 
Nederland heeft in Europees verband een doestelling van 14% duurzame energie in 2020. Voor het 

kabinet is windenergie één van de belangrijkste bronnen van duurzame energie, aangezien Nederland 

rijk is aan wind. Windenergie op land is vergeleken met andere duurzame energieopties ook op dit 

moment relatief kosteneffectief. Volgens het nationale Energieakkoord moet er in 2020 een totaal 

vermogen van minimaal 6000 MW windenergie op land opgesteld zijn in Nederland. 

De provincie Flevoland heeft, als windrijke provincie met een jonge traditie van windenergie, een groot 

deel van deze doelstelling op zich genomen: 1390,5 MW. In 2020 wil de provincie netto 124,5MW 

toegevoegd hebben. 

Ook de gemeente Almere wil haar bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. 

In het programmaplan Energie Werkt! (vastgesteld september 2015), is aangegeven dat in de periode 

tussen 2015-2018 1,26 Petajoule aan energie duurzaam opgewekt moet worden binnen de 

gemeentegrenzen.  

Het nieuwe windpark in Almere Pampus krijgt een opgesteld vermogen van circa 35 tot 42 MW. Om 

dit windpark te kunnen realiseren worden het huidige windpark Jaap Rodenburg (goed voor 16,5MW) 

en de huidige molens langs de Eemmeerdijk (goed voor 19MW) gesaneerd. Met 10 nieuwe molens 

wordt dus, afhankelijk van de turbinekeuze, ongeveer evenveel of iets meer opgesteld vermogen 

gerealiseerd als met de 29 huidige windmolens van het windpark Jaap Rodenburg en de 

Eemmeerdijk. Nog belangrijker; het nieuwe windpark gaat veel meer groene stroom opwekken omdat 

de nieuwe molens moderner en efficiënter zijn en hoger (tot 150 meter) worden waardoor ze meer 

wind vangen. Het nieuwe windpark gaat circa 102.000MWh opleveren (stroom voor circa 30.000 

huishoudens), terwijl het huidige windpark Jaap Rodenburg en de Eemmeerdijk nu samen ongeveer 

53.400MWh opleveren (stroom voor circa 15.000 huishoudens). Dat is dus bijna twee keer zo veel, 

met één derde van het huidige aantal molens. 

 

Doordat met het nieuwe windpark 29 windmolens van de oude generatie worden verwijderd, voldoet 

dit project aan het provinciale beleid van ‘opschalen en saneren’. De provincie zegt daarover: “Het 

‘opschalen’ betekent dat nieuwe windmolens groter zijn dan de oude en meer stroom opwekken. De 

technologische ontwikkeling maakt dat mogelijk. Het ‘saneren’ betekent dat windmolens van de vorige 

generatie worden weggehaald. Er staan nu bijna zeshonderd oude, relatief kleine windmolens in 

Flevoland die samen een vermogen van 629 MW hebben. De doelstelling van het provinciaal beleid is 

om deze windmolens te halveren en daarmee twee keer zoveel duurzame energie opwekken.”. 

Voor de energiedoelstelling van de gemeente Almere zijn met name de energieopbrengsten van de 

windparken binnen de Almeerse gemeentegrens relevant: het windpark Jaap Rodenburg. Het huidige 

windpark levert stroom aan circa 8.500 huishoudens, terwijl het nieuwe windpark aan circa 30.000 

huishoudens stroom levert. Voor de gemeente Almere is dat dus een enorme winst. Omgerekend 

levert het nieuwe windpark namelijk circa 0,35 Petajoule op. Als we daar de opbrengst van het huidige 
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windpark vanaf halen (circa 0,10 Petajoule), dan draagt het nieuwe windpark netto met circa 0,25 

Petajoule voor 18% bij aan de gemeentelijke doelstelling. 

Bij het opstellen van zowel het gemeentelijk als provinciaal beleid wordt vooral het opgesteld 

vermogen als uitgangspunt genomen. Een berekening van CO2 winst, zoals reclamenten aangeven, 

is niet eenduidig aan te geven, en vormt daarom ook niet het uitgangspunt van het beleid. In het 

algemeen kan wel worden gezegd dat de CO2-uitstoot die is gemoeid bij de fabricatie en bouw van 

een windmolen zich binnen een halfjaar na ingebruikname van de molen terugverdient. Tijdens de 

hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie als er nodig 

is om er één te bouwen (zie website Milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-

aarde/energiebronnen/windenergie/). 

4.1.2 Hoe is tot deze opstellingsvariant gekomen? 
Almeerse Wind en Nuon hebben samen het initiatief genomen om het huidige windpark Jaap 

Rodenburg te vervangen. In het programma Energie Werkt! is aangegeven dat om een nieuw 

windpark te kunnen realiseren aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan: 

1. Nieuwe windparken in Almere dienen zodanig gelokaliseerd te worden dat het risico op 

woningwaardedaling geminimaliseerd wordt. Een afstand van 1500 meter van grootschalige 

woningbouw is daarbij een redelijk criterium voor windmolens tussen 70 en 100 meter ashoogte. 

2. De ashoogte van de windturbines zal in principe niet hoger zijn dan 100 meter en er mag geen 

naar beneden schijnende gondelverlichting toegepast worden. 

3. De windparken worden conform wet- en regelgeving ten aanzien van geluid, slagschaduw en 

veiligheid ontworpen en ingericht. 

4. Er komen alleen nog nieuwe windparken binnen de gemeentegrenzen als deze ontstaan op 

initiatief van lokale/provinciale energiecoöperaties (zowel van bewoners als bedrijven). In de 

exploitatiefase van de windmolens wordt in lijn met het provinciaal beleid voldaan aan de 

mogelijkheid van minimaal 2,5% financiële participatie door bewoners. 

Omdat het initiatief aan al deze beleidsvoorwaarden voldoet en tevens ook aan alle (landelijke) wet- 

en regelgeving omtrent windmolens (zie ook paragraaf over de MER), is er geen aanleiding geweest 

om alternatieve locaties te onderzoeken. Ook hoeft de gemeente Almere dit project niet aan te 

besteden, want de gemeente is geen opdrachtgever en er is dan ook geen sprake van een gunning 

van een opdracht. De gemeente is geen initiatiefnemer van dit project. Er is sprake van een 

gezamenlijk initiatief van een marktpartij (Nuon) en een burgerparticipatie (Almeerse Wind), waarbij de 

initiatiefnemers de gemeente hebben verzocht tot het verlenen van planologische medewerking aan 

het project door het nemen van een ruimtelijk besluit. De gemeente heeft kenbaar gemaakt onder 

voorwaarden aan het verzoek medewerking te willen verlenen. Die voorwaarden zijn vastgelegd in 

een anterieure overeenkomst, gesloten met de initiatiefnemers. Daarin is geen realisatieverplichting 

opgenomen. De windmolens worden bovendien niet op gemeentegrond geplaatst. De initiatiefnemers 

hebben daartoe afspraken gemaakt met de betreffende grondeigenaren in het ontwikkelgebied: het 

Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Almere, Stichting Flevolandschap, Waterschap Zuiderzeeland, 

Provincie Flevoland en Manege Pampushout.  

Na een intensief participatietraject is de opstellingsvariant met 10 windmolens met een tiphoogte tot 

150 meter als voorkeursvariant gekozen. Deze variant staat op ruime afstand van de omliggende 

woonwijken. De dichtsbijzijnste woningen staan op een afstand van: 

• 2268 meter bij Noorderplassen West 

• 2160 meter bij Muziekwijk-Noord 

• 1622 meter bij Poort 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/windenergie/
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Participatieproces 

In eerste instantie kwamen de gemeente Almere en de initiatiefnemers tot een opstellingsvariant 

waarbij 9 windmolens in een oost-westelijke orientatie stonden opgesteld. In deze opstellingsvariant 

kwamen de windmolens ten opzichte van het huidige windpark een stuk dichtbij de wijk 

Noorderplassen-West (hierna: NPW) te staan. Begin 2017 vroeg een groep bewoners dan ook of het 

mogelijk was om de opstellingsvariant aan te passen, zodanig dat de 2 windmolens het meest dichtbij 

hun wijk achter de bosrand geplaatst kon worden (zie onderstaand figuur).  

         
oorspronkelijke voorstel opstelling   voorstel bewoners NPW 

Ook wenste de groep bewoners uit NPW dat de nieuwe windmolens één-op-één op de locatie van de 

huidige windmolens zouden komen te staan. Dat is vanwege de grotere hoogte van de nieuwe molens 

echter niet mogelijk. Tijdens een windsafari op 20 mei 2017 met circa 30 bewoners, hoofdzakelijk uit 

NPW,  is een bezoek gebracht aan het windpark Alexia, omdat daar ook molens tot 150 meter staan. 

De windmolens daar staan vanuit een bepaalde hoek dichter op elkaar dan de windmolens in Almere 

Pampus, en bewoners concludeerden daardoor dat de nieuwe windmolens in Almere Pampus dan 

dus dichter bij elkaar konden worden geplaatst. Echter gaat deze vergelijking met het windpark Alexia 

niet op, omdat de minimale tussenafstand voor windmolens gerelateerd is aan de heersende 

windrichting. Parallel aan de heersende windrichting moet een afstand van 5 tot 6 keer de 
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rotordiameter worden aangehouden (RVO, zie website https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/duurzame-energie-opwekken/techniek/opbrengst). De afstand die de bewoners als 

referentie hebben genomen bij het Alexia Windpark is niet de afstand parallel aan de heersende 

windrichting. Daarom kunnen die molens vanuit die hoek dichter bij elkaar staan dan de molens van 

het huidige windpark Jaap Rodenburg.  

Afbeelding 3 

De initiatiefnemers zijn samen met de gemeente Almere aan de slag gegaan met de wens van de 

groep bewoners uit NPW om de 2 windmolens minder dicht bij hun wijk te positioneren. Diverse 

informatieavonden, keukentafelgesprekken, een windsafari en een online bewonersraadpleging zijn 

georganiseerd om bewoners goed te informeren over de plannen en inspraak te organiseren (zie 

bijlage 2 voor een overzicht, zoals ook besproken in de gemeenteraad tijdens de Burgeractiviteit op 23 

november 2017). Ook zijn er ten tijde van de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning 

inloopavonden georganiseerd in Poort en NPW (24 en 25 april 2017 van 19:00-21:00). Hier kwamen 

circa 15 respectievelijk 40 bezoekers op af. Bezoekers konden vragen stellen aan mensen van 

gemeente, Nuon, Almeerse Wind en Bosch & Van Rijn. 

In de online bewonersraadpleging die in juli 2017 is gehouden onder alle bewoners in de omliggende 

wijken Poort, Muziekwijk Noord NPW zijn 5 opstellingsvarianten voorgelegd. Bij 3 opstellingsvarianten 

staan de windmolens conform de wens van de groep bewoners uit NPW allemaal achter de bosrand: 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de online bewonersraadpleging is bewoners gevraagd om de 5 varianten te rangschikken naar 

volgorde van voorkeur. Bij de verwerking van de uitslag en het trekken van de conclusie is gekeken 

naar de gemiddelde beoordeling per opstellingsvariant en niet alleen naar welke variant het vaakst op 

1 stond in de ranking. De opstellingsvariant met 10 windmolens is door 70% van de respondenten op 

de 2e plaats gezet en is van alle 3 de varianten het minst vaak als onwenselijk (ranking 4 en 5) 
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aangemerkt. Met de keuze voor de variant met 10 windmolens heeft het college van B&W gekozen 

voor de variant waar het minst aantal mensen problemen mee hebben. En de wens van de groep 

bewoners uit Noorderplassen West om de 2 windmolens achter de bosrand te plaatsen is ook 

ingewilligd. De volledige rapportage over de uitslag is te downloaden op de website: 

https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-

pampus/bewonersparticipatie/.  

  

4.1.3 Uitvoerbaarheid 
In eerste instantie wilden de initiatiefnemers een opstellingvariant realiseren met 9 windmolens. Met 

deze variant zou aanzienlijk minder energie opgewekt kunnen worden. Om de economische 

uitvoerbaarheid van het project te borgen, werd destijds in het projectplan met de provincie 

afgesproken dat de oude windmolens van Jaap Rodenburg en de Eemmeerdijk langer zouden mogen 

blijven staan (dubbeldraai).  

Naar aanleiding van het participatieproces en de bestuurlijke keuze om extra windopbrengst te 

genereren is gekozen voor een variant met 10 windmolens. Deze opstelling brengt meer op, waardoor 

de oude windmolens van Jaap Rodenburg meteen kunnen worden gesaneerd.  

Reclamanten 2, 4, 14, 15, 19 en 20 voeren aan dat er nog steeds een dubbeldraaiperiode wordt 

aangehouden met de windmolens van de Eemmeerdijk. In de Verordening fysieke leefomgeving staat 

dat de periode van van saneren langer kan zijn dan een half jaar, indien daartoe financieel 

economische motieven zijn (artikel 10b.12 d van de Verordening Fysieke Leefomgeving 2012 (vijfde 

wijziging)). Omdat de oude windmolens van Jaap Rodenburg worden gesaneerd voordat er nieuw 

gebouwd zal worden, er in totaal op termijn 29 windmolens worden gesaneerd en er relatief kort 

geleden in een ‘life time extension’ is geïnvesteerd zodat de windmolens aan de Eemmeerdijk nog 

enkele jaren op een rendabele en duurzame wijze energie kunnen opwekken, is met de provincie een 

termijn overeengekomen van maximaal 3 jaar dat zowel het nieuwe windpark Jaap Rodenburg als de 

windmolens aan de Eemmeerdijk energie opwekken. 

De initiatiefnemers zijn in staat om het complete project te realiseren, inclusief de bijbehorende 

saneringsopgave. Nuon heeft voor de te saneren windparken reeds een voorziening getroffen bij de 

realisatie van die projecten. Omdat Almeerse Wind als lokale energiecoöperatie financieel gezien 

minder draagkrachtig is dan Nuon, doet Nuon de voorinvesteringen (waaronder de 

vergunningsaanvragen en de bouwfase), waarna Almeerse Wind twee windmolens van Nuon 

overkoopt. 

Een belangrijke voorwaarde voor de financiële uitvoerbaarheid van het plan is wel dat de 

initiatiefnemers SDE-subsidie toegewezen krijgen. Om in het najaar van 2018 een SDE-

subsidieaanvraag te kunnen doen, hebben de initiatiefnemers een definitieve omgevingsvergunning 

nodig. 

In het kader van de economische uitvoerbaarheid is ook gekeken naar het risico op planschade en 

zijn er afspraken gemaakt over de mogelijke kosten daarvoor. Het planschadeonderzoek (te vinden op 

https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/bewonersparticipatie/
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/bewonersparticipatie/
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https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/) wijst uit 

dat het risico op planschade vrijwel is uit te sluiten. Mochten er echter toch planschade claims worden 

ingediend, en mochten deze worden toegewezen, dan is in de anterieure overeenkomst met de 

initiatiefnemers afgesproken dat de planschade op hen wordt verhaald.  

Op grond van het bovenstaande (dat de initiatiefnemers deze verplichtingen zijn aangegaan, en dat zij 

daarvoor voorzieningen hebben getroffen) en gezien de bij de aanvraag gevoegde ruimtelijke 

onderbouwing en de daarbij behorende onderzoeken, blijkt dat de omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van het windpark Jaap Rodenburg 

II, uitvoerbaar is. Daarbij komt dat op grond van de onderzoeken in redelijkerheid te verwachten is dat 

de ontheffing/vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en de Watervergunning kunnen 

worden verleend.  

4.1.4 Woningbouw in Almere Pampus 
In Almere Pampus wordt vanaf ongeveer 2035 de start van de woningbouw verwacht, in combinatie 

met de aanleg van de IJmeerlijn. Hoewel conform provinciaal beleid een omgevingsvergunning wordt 

verleend van 25 jaar, is in de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers een regeling 

opgenomen dat enkele of alle windmolens vervroegd kunnen worden verwijderd (gesaneerd) om 

daarmee de woningbouwontwikkeling in Almere Pampus en/of IJmeerlijn mogelijk te maken. De 

regeling komt erop neer dat de initiatiefnemers de windmolens kosteloos weghalen na een 

exploitatietermijn van 15 jaar als dat omwille van de woningbouwontwikkeling en IJmeerlijn nodig is. 

Het windpark moet, vanwege de SDE-subsidie die een duur kent van 15 jaar, namelijk minimaal 15 

jaar geëxploiteerd worden wil het project rendabel zijn.  

Het is niet te verwachten dat de woningbouwontwikkeling zo snel gaat, dat de windmolens binnen de 

exploitatietermijn van 15 jaar gesaneerd moeten worden. Mocht de woningbouwontwikkeling in 

Pampus echter toch veel sneller gaan dan gedacht, dan zijn in de anterieure overeenkomst afspraken 

gemaakt wat er gedaan kan worden als de windmolens binnen de exploitatietermijn van 15 jaar 

moeten worden afgebroken. Er is afgesproken dat: 

• de initiatiefnemers en de gemeente bij het signaleren van een mogelijk conflict met elkaar om tafel 

gaan om te bespreken hoe dit conflict vermeden kan worden. Denk hierbij aan een aangepaste 

bedrijfsvoering van het windpark of aanpassing van de fasering in de woningbouw c.q. IJmeerlijn 

(waarmee wordt gedoeld op de locatie waar gestart wordt met woningbouw, niet fasering in tijd). 

• Mochten de partijen daar niet uitkomen, dan zijn de initiatiefnemers verplicht om windmolens weg 

te halen. 

• Als er windmolens op verzoek van de gemeente moeten worden weggehaald binnen de 

exploitatietermijn van 15 jaar, dan vergoed de gemeente de inkomstenderving om te voorkomen 

dat de businesscase van het project onderuit gaat. Daartoe zijn de partijen een formule 

overeengekomen.  

Het windmolenpark staat de ontwikkeling van de woningbouw en IJmeerlijn dus niet in de weg. 

4.1.5 MER 
Er is per abuis een verkeerde, oudereversie van de aanmeldnotitie MER-beoordeling bij de 

ontwerpstukken gevoegd. De juiste versie is als bijlage 4 aan deze Nota van Zienwijzen gevoegd. De 

juist versie is in het kader van het Mer-beoordelingsbesluit van het college op 26 september 2017  ook 

al ter inzage gelegd gedurende 6 weken vanaf 12 oktober 2017 op het Stadhuis en digitaal geplaatst 

op de website https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-

pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/ (waar het nog steeds is te raadplegen). Het verschil in 

deze versies is dat bij de oudere versie nog uit wordt gegaan van verouderde opstellingsvarianten van 

de molens. In de oude versie zijn deze hoofdzakelijk evenwijdig aan Pampushaven gelocaliseerd.  

https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/
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In de aanmeldnotitie MER-beoordeling is onder meer onderzoek gedaan naar geluid, slagschaduw, 

externe veiligheid en ecologie. Uit de aanmeldnotitie (zowel uit de per abuis bij de aanvraag 

toegevoegde oude versie, als de laatste versie van de aanmeldnotitie), en ook uit de onderzoeken 

behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning, blijkt dat het windpark ruimschoots aan alle 

milieunormen voldoet en er om die reden geen aanleiding is een uitgebreider MERonderzoek te laten 

doen. Dat komt onder meer doordat het windpark op zo’n ruime afstand van de geluidsgevoelige 

objecten als woningen staat. 

4.1.6 Geluidsberekeningen 
Met name over de geluidsberekeningen zijn veel zienswijzen binnen gekomen. Enkele zienswijzen 

hebben betrekking op dat er onjuiste metingen zijn gedaan. Als antwoord hierop kunnen we meedelen 

dat in het akoestisch onderzoek geen metingen zijn verricht, maar berekeningen zijn gedaan aan de 

hand van modellen. Er kan vooraf nooit gemeten worden omdat de molens er nog niet staan. De 

geluidsnorm waaraan de windmolens moeten voldoen is vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Het is 

niet toegestaan dat de windmolens meer geluid produceren dan in grenswaarden van deze artikelen is 

aangegeven. Deze geluidsemissie wordt via wettelijke rekenregels bepaald. Zo ook het feit dat de 

norm gebaseerd is op een jaargemiddelde. Dit is bij wet vastgelegd in een rekenvoorschrift. Hiermee 

moet worden aangetoond (vooraf) dat een windpark kan voldoen aan de geluidsnorm. De 

berekeningen ten behoeve van het nieuwe windpark zijn, volgens het akoestisch rapport, uitgevoerd 

conform het ‘Reken- en meetvoorschrift windturbines’ als opgenomen in bijlage 4 van de 

Activiteitenregeling milieubeheer. 

Sommige reclamenten vragen om een zogenaamde ‘BER’, een Bewoners Effect Rapportage. Een 

‘Bewoners Effect Rapportage’ is ons niet bekend. Voor zover reclamanten doelen op nadere 

onderzoek op het woon-leefklimaat van omwonenden wordt aangegeven dat in de aanmeldnotitie 

MER-beoordeling (v4.3 dd. 15-09-2017) en in de Ruimtelijke Onderbouwing van het project (v.0.5 dd. 

08-02-2018) al diverse aspecten zijn onderzocht die voornamelijk betrekking hebben op de woon- 

leefomgeving van de bewoners (namelijk geluid en slagschaduw), en omdat van eventuele 

planschade nagenoeg geen sprake kan zijn, is er geen aanleiding om een nader onderzoek uit te 

voeren om na te gaan wat de effecten van het project op de mensen in de omgeving zijn, naast de al 

bestaande onderzoeken die ten grondslag liggen aan dit besluit.  

4.1.7 Beslissingsbevoegdheid  
Sommige reclamanten zijn van oordeel dat Provinciale Staten bevoegd gezag is voor het vaststellen 

van een provinciaal inpassingsplan voor het windpark. Reclamanten geven aan dat artikel 9f van de 

Elektriciteitswet geen delegatiegrondslag kent om deze bevoegdheid over te dragen aan de 

gemeente. Om die reden vragen deze reclamanten zich af of de gemeente Almere wel bevoegd is tot 

het verlenen van de omgevingsvergunning. 

 

In artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 is - kort samengevat - de bevoegdheid neergelegd voor 

Provinciale Staten (hierna: PS) om in geval het gaat om een windturbinepark van 5 - 100 MW een 

provinciaal inpassingsplan vast te stellen. Ten behoeve van het windpark Jaap Rodenburg II wordt 

geen inpassingsplan voorbereid, zodat artikel 9e in dit geval niet van toepassing is. 

 

Op grond van artikel 9f, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 is Gedeputeerde Staten 

(hierna: GS) bevoegd om de voor een windturbinepark van 5 - 100 MW de benodigde vergunningen 

en toestemmingen te coördineren en om de benodigde vergunningen en toestemmingen te verlenen. 

Op grond van het zesde lid van artikel 9f kan GS bepalen dat het eerste en tweede lid van artikel 9f 

niet op een windpark van toepassing zijn, zodat zij de besluitvorming niet coördineert en de in eerste 

aanleg bevoegde gezagen de benodigde vergunningen en toestemmingen verlenen. GS mag dit 

bepalen indien - voor zover hier relevant - in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de 

desbetreffende productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het 
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eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins 

aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. GS hebben gebruik gemaakt van artikel 9f, zesde lid, omdat 

“gelet op de omvang, aard en ligging van de productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te 

verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of 

dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden” (zie hiervoor het besluit en de brief 

van de provincie van 11 april 2017 respectievelijk 28 februari 2018 in bijlage 4 en 5). GS hebben 

daarmee bepaald dat zij de besluitvorming niet coordineren en dat de in eerste aanleg bevoegde 

gezagen de benodigde vergunningen en toestemmingen verlenen. Het college van de gemeente 

Almere is dan bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.  

4.1.8 Vergunning met bandbreedte 
Sommige reclamanten maken zich zorgen over het feit dat er een omgevingsvergunning op 

hoofdlijnen wordt afgegeven. Zij vragen zich af of met de vergunning wel in voldoende mate hun 

rechtzekerheid borgt.  

De omgevingsvergunning wordt verleend op basis van bandbreedtes voor onder andere de ashoogte 

en rotordiameter van de windmolens. De molens mogen niet hoger worden dan 150 meter. Alle 

onderzoeken die ten grondslag liggen aan de vergunningaanvraag zijn gestoeld op deze 

bandbreedtes en uit deze onderzoeken blijkt dat windmolens die binnen deze bandbreedtes vallen 

geen (onacceptabele) schadelijke effecten hebben op de omgeving; de molens vallen ruim binnen alle 

milieunormen en wet- en regelgeving. Door op deze wijze te vergunnen, houden de initiatiefnemers 

nog keuzemogelijkheden bij de aankoop van de nieuwe windmolens. Uiterlijk 3 weken voor start bouw 

moeten de aanvullende gegevens worden ingediend. Uit eerdere uitspraken van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat deze manier van vergunning is toegestaan: 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2354 en 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94151. 

4.2 Individuele beantwoording zienswijzen 
 

De ingediende zienswijzen zijn in een tabel gecategoriseerd naar 31 onderwerpen. Een onderwerp 

kan meerdere zienwijzen bevatten. De nummering van de zienswijzen telt als volgt door: 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, etc. In de tweede kolom ‘reclamanten’ van de tabel vanaf pagina 16, zijn de nummers 

genoteerd van de reclamanten die de betreffende zienswijze hebben ingediend. 

1) Keuze opstelling / aantal windmolens / type windmolens 

2) IJmeerlijn en toekomstige woningbouw Almere Pampus 

3) Geluidhinder  

4) Visuele hinder  

5) Slagschaduw  

6) Waardevermindering van de woning 

7) Natuur  

8) Hoogte van de windturbines  

9) Woon- en leefomgeving 

10) Veiligheid 

11) Nut en noodzaak windenergie 

12) Afstand windturbines tot woningen 

13) Gezondheid 

14) Participatieproces 

15) Communicatie 

16) Indiening zienswijze 

17) Aanbestedingsproces 

18) Verwarring m.b.t. Filmwijk 

19) Exploitatiekosten 
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20) Sanering/sloop Jaap Rodenburg I 

21) Duurzame energieambities provincie Flevoland 

22) Noodzakelijkheid MER 

23) Geldigheid vergunning 

24) Anterieure overeenkomst 

25) Procedure 

26) Initiatiefnemers 

27) Financiële haalbaarheid 

28) Luchthaven Lelystad 

29) Energieopwekking en CO2-reductie 

30) Welstandsadvies 

31) Overig 
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Ziens
wijze 
nr. 

Reclamant Zienswijze Antwoord Gevolg 

Keuze opstelling / aantal windmolens / type windmolen 

1.1 22 Er moet niet 10, maar 11 windmolens in 3 rijen worden geplaatst. De reclamant heeft 
begrepen dat de gemeente het alternatief met de meeste opbrengst ("11 turbines in 3 
lijnen"), mede onder druk van de "bewonersvertegenwoordiging", niet in de besluitvorming 
ter overweging heeft meegenomen. In een tijd waarin we van het Gronings gas af willen en 
moeten, we met z'n allen een andere koers moeten gaan varen voor onze 
energievoorziening, zijn er blijkbaar buren die bezwaren hebben tegen een vernieuwing van 
een bestaand windpark op bijna twee kilometer afstand. De manier waarop die buren zich 
verzetten en de oneigenlijke argumenten die zij daarvoor aanvoeren, stuiten de reclamant 
tegen de borst. De reclamant is van mening dat áls mensen al last zouden hebben van de 
windmolens, het niet uitmaakt of er 10 of 11 molens staan. De opbrengst van deze extra 
turbine (112.000MWh -/- 102.300 MWh) wordt nu bij voorbaat tenietgedaan. 

De gemeente Almere is het met de reclamant eens dat er een andere koers gevaren moet 
worden om de energievoorziening sneller te verduurzamen. Het blijft echter wel belangrijk om 
daarbij niet voorbij te gaan aan wensen van de mensen uit de omgeving. Om die reden is er in 
2017 een uitgebreid participatieproces doorlopen. De variant met 11 windmolens is daar ook 
onderdeel van geweest. Verschillende varianten zijn voorgelegd aan bewoners van de 
omliggende wijken Poort, Muziekwijk-Noord en Noorderplassen-West tijdens een online 
raadpleging (van 10 juli t/m 7 augustus 2017). Uit deze raadpleging is de variant met 10 
windmolens waarvoor nu de omgevingsvergunning is aangevraagd, als beste variant verkozen 
kijkend naar de gemiddelde uitslag (de rapportage van het participatieproces is te vinden op 
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/bewonersparticipatie/). De meeste bewoners uit de wijk Noorderplassen-West kozen de 
variant met 9 windmolens, bewoners uit Almere Poort de variant met 10 windmolens en 
bewoners uit Muziekwijk-Noord de variant met 11 windmolens. Het college van B&W heeft de 
variant met 11 windmolens in de overweging en besluitvorming meegenomen, maar is tot de 
conclusie gekomen dat de variant met 10 windmolens wenselijker is, omdat ook andere 
aspecten dan alleen duurzaamheid belangrijk zijn. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.2 1 Dit alternatief is in het gehele onderzoek niet naar voren gekomen. De omwonenden 
hebben uitgerekend dat het beoogde vermogen ook met 8 molens gehaald kan worden, 
uitgaande van de windturbine types die gekozen zijn als rekenmethode. Uit de 
bewonerspeilingen van 2016 en 2017 kwam naar voren dat 8 windmolens het meeste 
draagkracht heeft op dezelfde plek waar de huidige 10 molens staan. 

De zienswijze heeft betrekking op een variant van 8 windmolens. In het vooronderzoek zijn 
diverse varianten onderzocht. Een variant met 8 windmolens is door bewoners ter sprake 
gebracht, maar de gemeente Almere heeft met de initiatiefnemers voorafgaand aan het 
participatieproces in de zomer van 2017 al gekeken op welke wijze het windpark haalbaar zou 
kunnen worden vernieuwd. Daar is toen een variant met 9 windmolens uit naar voren gekomen. 
De gemeente Almere heeft daarom bij de start van het participatieproces aangegeven 
dat minimaal 9 windturbines gerealiseerd moeten worden. Omdat het windmolenpark zelfs bij 11 
windmolens ruim binnen alle milieunormen valt (zoals geluid, slagschaduw, ecologie) is er geen 
reden om het windpark uit nog minder dan 9 windmolens te laten bestaan. 
Daarnaast kunnen de windmolens niet op exact dezelfde plek staan als de huidige 10 
windmolens van het windpark Jaap Rodenburg I, omdat de windmolens groter worden. De 
tussenafstand tussen de windmolens is moet daarom groter zijn.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.3 1 Door minder windmolens te plaatsen op de plek waar de huidige 10 molens staan, kan de 
fundatie en de bekabeling opnieuw gebruikt worden. Het negatieve effect op het milieu 
vanwege de noodzakelijke werkzaamheden wordt hierdoor minimaal. 

Voor het nieuwe windpark worden waar mogelijk onderdelen van het huidige windpark 
hergebruikt, zoals bekabeling en ontsluitingswegen. Het nieuwe windpark bestaat uit moderne 
en grotere windturbines met een aanzienlijk hogere energieopbrengst. Vanwege de omvang van 
deze turbines is een grotere onderlinge afstand tussen de turbines benodigd. De huidige 
funderingen kunnen niet worden hergebruikt, omdat de grotere turbines een sterker en groter 
fundament nodig hebben. Voor de bekabeling geldt dat, gelet op de hogere energieopbrengst 
kabels bijgeplaatst moeten worden. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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1.4 1 In het windmolenpark Alexia waar u ons mee naartoe heeft genomen onder het mom van; 
ervaren hoe een vergelijkbaar windmolenpark klinkt en eruitziet is de opstelling identiek aan 
het bovengenoemde voorstel. De molens, identiek aan de gewenste molens door de 
initiatiefnemers 
staan daar zelfs op een kortere afstand dan het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 
dus we vragen ons af waarom de molens per sé over een veel groter vlak moeten worden 
verdeeld dan nu het geval is, zeker als je het effect van slopen, afvoeren en verwerken van 
de huidige funderingen, heipalen, eventuele bekabeling etc. op het milieu meeneemt. De 
vraag is of die mogelijke paar procent extra opbrengst opweegt tegen alle extra verspilling 
van materialen en de daarbij behorende C02 uitstoot. Zeker als je daarbij ook nog eens in 
acht neemt dat de nieuw te bouwen molens na 15 jaar weer zullen worden afgebroken en 
dan wederom een hoop moet worden gesloopt, afgevoerd en verwerkt. Wij betreuren het 
dan ook dat niets met ons voorstel vanuit de klankbordgroep is gedaan. 

De energieopbrengst van het nieuwe windpark is naar verwachting bijna 2x zo hoog als de 
opbrengst van het huidige windpark Jaap Rodenburg én de Eemmeerdijk samen. De energie-
investering van het huidige maar ook van het nieuwe windpark drukken we uit in de Energy 
Return on Energy Invested (EROEI). Die van windenergie ligt ongeveer op 20. Dat wil zeggen 
dat er 1 energiedeel is geïnvesteerd in de bouw, constructie en afbraak van de windturbine ten 
opzichte van 20 energiedelen die de windturbine produceert tijdens zijn levensduur (circa 20 
jaar). De CO2-uitstoot van de realisatie van een windturbine is gemiddeld na 6 maanden 
opgeheven door de vermeden emissies. De realisatie van het windpark zal in alle gevallen meer 
CO2-uitstoot vermijden dan vrijkomt in de levenscyclus van het park. Wij zijn van mening dat de 
extra opbrengst van het nieuwe park zeker opweegt tegen de energie die het kost om het 
huidige (en nieuwe park in de toekomst) te saneren. 
 
De vergelijking met het windpark Prinses Alexia gaat niet op, omdat parallel aan de heersende 
windrichting een afstand van 5 x de rotordiameter moet worden aangehouden. De afstand die 
als vergelijking is genomen bij het Alexia Windpark is niet de afstand parallel aan de heersende 
windrichting. Daarom kunnen die molens vanuit die hoek dichter bij elkaar staan dan de molens 
van het huidige windpark Jaap Rodenburg. Zie voor de toelichtende afbeelding 3 in hoofdstuk 4, 
paragraaf 4.1.2. De huidige turbines van Jaap Rodenburg staan daarnaast in de 
beschermingszone van de dijk). Omdat de nieuwe turbines buiten deze beschermingszone 
geplaats moeten worden (vanwege nieuw beleid van Waterschap Zuiderzeeland), kunnen ook 
daarom de oude fundamenten niet worden hergebruikt en is een nieuwe lay-out noodzakelijk. 
Zie voor een toelichting op hergebruik van materiaal ook het antwoord op zienswijze 1.3. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.5 1 Onze zienswijze is dat het vanuit milieuoogpunt het beste is het huidige Jaap Rodenburg 1 
intact te laten en als vervanging dan toch echt onvermijdelijk zou zijn, dit een op een op de 
huidige locaties te doen zodat funderingen alleen maat hoeven te worden aangepast in 
plaats van volledige gesloopt, afgevoerd en opnieuw aangebracht op de nieuwe locaties. 

Zie antwoord zienswijze 1.3 en 1.4 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.6 2, 4, 5, 12, 
14, 15, 16, 
18, 19, 20 

De ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien 
identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit de ontwerp omgevingsvergunning volgt 
namelijk op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde 
windturbines (dus van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren. 
U geeft aan in de bijgevoegde stukken dat de initiatiefnemers gebruikt wensen te maken 
van artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). Hierdoor wordt het onmogelijk te borgen dat het 
landschapsbeeld rustgevend is en blijft. U dient hiervan aspecten op te nemen in de 
ontwerp omgevingsvergunning daar onmogelijk gesteld kan worden dat het 
Iandschapsbeeld niet aangepast wordt.Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een 
goede ruimtelijke beoordeling noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het 
voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad. Daarbij komt, dat het 
windpark door meerdere initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk andere (financiële) 
belangen en/of andere (beleid)visie/keuze. Het ontbreken van een, voldoende objectief 
begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het 
ontwerp opgenomen. Ook geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden 
doorgeschoven tot 3 weken voor start bouw. Ook hier heeft de gememoreerde 
gecoördineerde procedure immers geen verschuiving in het toetsingskader tot gevolg. 

De omgevingsvergunning wordt verleend op basis van de stukken die bij de aanvraag zijn 
ingediend. In de ruimtelijke onderbouwing in paragraaf 4.5.3.3. staat "Alle windturbines in het 
nieuwe windpark zullen bestaan uit één type windturbine met dezelfde kleur (licht grijs), 
afmetingen en draaisnelheid.". In het bouwdeel van de omgevingsvergunning is dan ook 
aangegeven "In de overweging te hebben meegenomen dat bij de aanvraag is aangegeven dat 
er uiteindelijk voor één specifieke windmolen zal worden gekozen.". Hiermee is gewaarborgd dat 
er 10 identieke windmolens worden gerealiseerd. Het stellen van een daartoe strekkende 
voorschrift in de omgevingsvergunning is dan ook niet nodig of noodzakelijk. Zie ook het 
antwoord op zienswijze 1.11 voor wat betreft het later aanvullen van de bouwaanvraag. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.7 2, 4, 15, 19, 
20 

Het project is in een zeer vroeg stadium voorgelegd aan de commissie welstand. Deze 
heeft advies gegeven niet mee te gaan in de huidige opstelling. Dit advies is echter niet 
gehanteerd. Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in 
ieder geval nog meer geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende 
initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk andere (financiële) belangen en/of een andere 
(beleid)visie/keuze. Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat 
de windturbines identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp 
omgevingsvergunning opgenomen. 

Zie antwoord zienswijze 1.6 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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1.8 2, 4, 7, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
17, 18, 19, 
20 

De gps-longitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief 
“Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg II” met referentie (DHW-2018-0100312874) 
zijn afwijkend ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik 
kan hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is 
tegen de wet natuurbescherming en de Europees richtlijnen voor Natura2000. De impact 
kan niet worden bepaald en dit is randvoorwaardelijk bij een project als deze. 
De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor 
niet na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn 
afstandsmetingen ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken 
van het cartesisch coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en 
daardoor onjuist. 

De coördinaten zoals opgenomen in het defensieradarrapport (X en Y, afgerond) komen 
overeen met de aangepaste opstelling zoals ook gebruikt in de notitie 'effecten aanpassing 
oostelijke lijn'. Ook voor ecologie zijn de effecten hiervan in beeld gebracht in de notitie '16-514 
Notitie verplaatsen vier turbines JRII'. Daarmee is de impact van dit project op de omgeving 
goed bepaald. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.9 2, 4, 20, 19, 
20, 15 

In deze beoordelingsnotitie wordt gesproken over 9 tot 11 windmolens. Echter als ik de 
dubbeldraaiperiode in bepaalde scenario's meeneem staan er zelfs 15 windmolens. Het is 
voor mij onmogelijk te bepalen welke informatie nu wel en niet relevant is en wat de 
plannen zijn. Mijns inziens biedt de uitsluiting ad.1 onvoldoende informatie om nu concreet 
te bepalen wat er gaat gebeuren. Hierdoor is het ook onmogelijk de plannen te staven op 
correctheid. 

Er is per abuis een verkeerde versie van de aanmeldnotitie Mer-beoordeling bij de 
ontwerpstukken gevoegd. De juiste versie (v4.3) waarover ook de besluitvorming heeft 
plaatsgevonden is als bijlage 3 opgenomen bij deze Nota van Zienswijzen. In de aanmeldnotitie 
zijn 5 varianten voor de opstelling van het windmolenpark onderzocht op milieuaspecten, 
waaronder inderdaad 2 varianten waarbij sprake is van een zogenaamde dubbeldraaiperiode. 
Echter heeft het college van B&W op 26 september 2017 besloten om de variant met 10 
windmolens als voorkeurvariant aan te merken, mede op basis van de uitslag van het 
participatieproces. Deze beslissing en de onderliggende aanmeldnotitie Mer-beoordeling heeft 
vanaf 12 oktober gedurende 6 weken ter inzage gelegen op het stadhuis en op 
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/, waar dit stuk nog steeds is te raadplegen. Voor 
deze voorkeursvariant is de omgevingsvergunning aangevraagd. Ten behoeve van de aanvraag 
zijn specifiek voor deze variant weer milieuonderzoeken uitgevoerd, die onderdeel zijn van de 
ruimtelijke onderbouwing voor de ontwerp omgevingsvergunning zoals deze van 12 april tot en 
met 23 mei 2018 ter inzage heeft gelegen.  

Toevoegen 
juiste versie 
aanmeldnotitie 
MER-
beoordeling 
(versie 4.3 dd. 
15-09-2017) 

1.10 2, 4, 14, 15, 
19, 20 

In de door u ter inzage gelegde stukken staan meerdere verschillende andere locaties 
aangegeven. Hierdoor stroken de gegevens die u voorlegt aan het onderzoeksbureau 
Bosch & Van Rijn, TNO, Provincie en Waterschap niet met de plannen die Nuon en AW 
hebben met hun project. Hier dient eerst helderheid te komen over wat nu de beoogde 
(exacte) locatie is. Er gelden andere regels voor het vervangen van een bestaand 
windmolenpark vs. het uitbreiden van een bestaand windmolenpark. In het provincieblad 
jaargang 2018 nr. 11 valt te lezen dat buiten een windgebied (wat bij dit park het geval is) 
een bestaand windmolenpark niet opgeschaald mag worden (titel 10b.2. Instructies als 
bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de wet ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen inzake 
toelaatbaarheid van nieuwe windmolens). 

Er is per abuis een verkeerde versie van deze Mer beoordelingsnotitie bij de ontwerpstukken 
gevoegd. De juiste versie (v4.3) waarover ook de besluitvorming heeft plaatsgevonden is bij de 
definitieve stukken gevoegd en als bijlage 3 bij deze Nota van Zienswijzen. In deze Nota zijn 5 
varianten voor de opstelling van het windmolenpark onderzocht op milieuaspecten. Het college 
van B&W heeft op 26 september 2017 besloten om de variant met 10 windmolens als 
voorkeurvariant aan te merken, mede op basis van de uitslag van het participatieproces en de 
aanmeldnotitie MER-beoordeling. Voor deze voorkeursvariant is de omgevingsvergunning 
aangevraagd. Ten behoeve van de aanvraag zijn specifiek voor deze variant weer 
milieuonderzoeken uitgevoerd, die onderdeel waren van de ontwerpstukken die ter inzage 
hebben gelegen van 12 april t/m 23 mei 2018. 
 
In de Vijfde wijziging van de Provinciale Verordening van de Fysieke Leefomgeving 2012 staat 
inderdaad dat windmolens buiten een windgebied niet opgeschaald mogen worden. Echter op 
kaart 1.2 van deze Verordening is te zien dat Almere Pampus binnen een windgebied valt. 
Bovendien is bij aanpassing van de Verordening Fysieke leefomgeving waarmee o.a. hoofdstuk 
10B is ingevoegd, het projectgebied voor het nieuwe windpark aangepast n.a.v. het geüpdatet 
projectplan van de initiatiefnemers. Tevens heeft GS bij brief van 28 februari 2018 laten weten 
dat zij het aangepaste projectplan voor het windpark heeft goedgekeurd. Op kaart 1.1 van de 
VFL is te zien dat er een projectgebied met plaatsingszones is opgenomen voor het toekomstige 
windpark Jaap Rodenburg. Daarmee valt de ontwikkeling van dit nieuwe windpark binnen het 
provinciale beleid. 

Toevoegen 
juiste versie 
aanmeldnotitie 
MER-
beoordeling 
(versie 4.3 dd. 
15-09-2017) 
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1.11 2, 4, 19, 5, 
6, 12, 18, 
14, 15, 16, 
21 

De ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren 
windturbines in het plan onvoldoende objectief zijn begrensd. Uit de stukken volgt dat voor 
de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter en 100 meter is 
toegestaan en een rotordiameter van tussen de 100m en 130m. Het gevolg daarvan is, dat 
op dit moment volstrekt onduidelijk is: — wat voor soort windturbines uiteindelijk worden 
gerealiseerd, en; — wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn. De 
bandbreedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende 
rechtszekerheid tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines 
worden gerealiseerd en wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een 
ruimte bandbreedte maakt het voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke 
inschatting te maken. Dit schaadt de rechtszekerheid te zeer. Tevens voldoet de 
bandbreedte niet aan de stelregel van de provincie dat de gulden snede toegepast dient te 
worden. 

Met het stellen van bandbreedtes is een duidelijk kader gegeven waarbinnen de initiatiefnemers 
het windmolenpark kunnen realiseren. Alle onderzoeken zijn gestoeld op de bandbreedtes en uit 
deze onderzoeken blijkt dat windmolens binnen deze bandbreedtes ruim binnen de toepasselijke 
milieunormen en wet- en regelgeving vallen en dat daarmee sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat een omgevingsvergunning met 
bandbreedten mag worden verleed, zie bijvoorbeeld: 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2354 en 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94151. In 
het vigerende windbeleid van de provincie Flevoland is niet opgenomen dat de 'gulden snede' 
toegepast moet worden. De provincie Flevoland heeft bovendien op 11 april 2017 en 28 februari 
2018 ingestemd met de plannen voor dit windmolenpark. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.12 4, 5, 6, 9, 
10, 14, 15, 
16, 19, 20 

Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpark Jaap 
Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van de fysieke 
kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw 
structuurvisie beschrijft u dat er mogelijk 3 locaties zijn. “Ook bij de bedrijventerreinen 
buiten de woonkernen is een windpark mogelijk.” U heeft in verschillende 
raadsvergaderingen aangegeven dat door de subsidiedeadline van de initiatiefnemers het 
zaak is dit project zo snel mogelijk af te ronden anders zou het financieel niet haalbaar zijn. 
Het is voor mij onbegrijpelijk waarom dit alternatief nooit is onderzocht. Des te meer is het 
zaak dat het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie gekeken 
wordt. Dit bewerkstelligt de beoogde doelstellingen om energieneutraal te worden. U heeft 
al 1 6,5 MW met het huidige park. Als u daaraan het beoogde aantal MW toevoegt op een 
locatie elders zou er 16,5 + 35 MW = 41,5 MW in totaal worden opgewekt. Dit scheelt u 
16,5 MW op de doelstelling. Ik zie hier een win-win situatie ontstaan als u uw horizon gaat 
uitbreiden naar locatie elders. 

In het programma Energie Werkt! (vastgesteld door college en waarvan de raad op 24 
september 2015 heeft ingestemd met de hoofdlijnen) staat beschreven dat:  
1. Nieuwe windparken in Almere dienen zodanig gelokaliseerd te worden dat het risico op 
woningwaardedaling geminimaliseerd wordt. Een afstand van 1500 meter van grootschalige 
woningbouw is daarbij een redelijk criterium voor windmolens tussen 70 en 100 meter ashoogte. 
Voor kortere afstanden (vanaf de wettelijke geluidscontour tot deze 1500m) is op voorhand een 
planschade-onderzoek vereist waarbij rekening wordt gehouden met het effect van grootschalige 
burgerparticipatie. Als het planschadeonderzoek aangeeft dat geen significante 
woningwaardedaling wordt verwacht door het windpark en de burgerparticipatie meer dan 50% 
is, is voor wat het aspect uitzicht betreft in principe voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. 
2. De ashoogte van de windturbines zal in principe niet hoger zijn dan 100 meter en er mag 
geen naar beneden schijnende gondelverlichting toegepast worden. Uitzondering op de 100m 
ashoogte is de bocht van de A27, waar tot maximaal 120 meter ashoogte nodig is vanwege het 
relatief slechtere windregime. 
3. De windparken worden conform wet- en regelgeving ten aanzien van geluid, slagschaduw en 
veiligheid ontworpen en ingericht. 
4. Er komen alleen nog nieuwe windparken binnen de gemeentegrenzen als deze ontstaan op 
initiatief van lokale/provinciale energiecoöperaties (zowel van bewoners als 
bedrijven). In de exploitatiefase van de windmolens wordt in lijn met het provinciaal beleid 
voldaan aan de mogelijkheid van minimaal 2,5% financiële participatie door 
bewoners. 
 
Het nieuwe windpark in Almere Pampus voldoet aan al deze voorwaarden en daarom is er geen 
noodzaak andere locaties te onderzoeken. Een windpark op een andere locatie is wellicht ook 
mogelijk, maar dan zal daar conform punt 4 van bovenstaande beleidsuitgangspunten initiatief 
voor moeten worden genomen door een energiecoöperatie. 
 
Er is conform verschillende uitspraken door de Raad van State (zie bijvoorbeeld 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2354 en 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94151) een 
bouwvergunning op hoofdlijnen verleent. De precieze invulling van het windpark moet passen 
binnen de kaders zoals gegeven in deze bouwvergunning. Uiterlijk 3 weken voor start bouw 
moet de initiatiefnemer documenten indienen ter toetsing. Deze documenten staan opgesomd in 
bijlage A1 van het bouwdeel van de omgevingsvergunning. 
Voor de sloop van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg zal te zijner tijd een melding 
moeten worden gedaan. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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1.13 5, 16, 21 Een adequate stilstandsregeling is noodzakelijk ter mitigatie van de als gevolg van de 
realisatie van het windturbinepark ontstane milieueffecten en het behouden van een goed 
woon- en leefklimaat. Deze mitigerende maatregel dient in de 
(ontwerp)omgevingsvergunning te worden opgenomen om te verzekeren dat het goede 
woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en milieueffecten worden beperkt. In de ontwerp 
omgevingsvergunning is niet in een adequate stilstandsregeling voorzien, waardoor de 
ontwerp omgevingsvergunning onzorgvuldig is voorbereid. Overigens is het “doorschuiven” 
van deze verplichting naar de mogelijk (aanvullend) te verlenen omgevingsvergunningen of 
naar later opleveren van deze gegeven in verband met het toepassen van artikel 4.7 van 
het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht 
(Mor) niet toegestaan. 

Uit de onderzoeken naar de milieueffecten blijkt niet dat een stilstandsvoorziening nodig is om 
binnen de milieunormen te blijven. Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig, omdat de 
milieunormen niet worden overschreden. Er is dus geen aanleiding om een stilstandsvoorziening 
te verplichten. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.14 6, 9, 10, 14, 
15 

De molens hoeven niet per sé geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen 
verspreid worden over heel Almere. 

Zie antwoord op zienswijze 1.12 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.15 6, 12, 18 In uw structuurvisie beschrijft u dat er mogelijk 3 locaties zijn: “De huidige 
windturbinelocaties Windboog (langs de A27) en Jaap Rodenburg (in Pampus). Ook bij de 
bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een windpark mogelijk op voldoende afstand 
van grootschalige woningbouw (1.500 m).” Het is voor ons onbegrijpelijk waarom dit 
alternatief nooit is onderzocht. 

Zie antwoord op zienswijze 1.12 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.16 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele 
project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage 
gelegde stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens 
valt dit niet onder artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor 
deze gegevens nu al bekend hadden moeten zijn. 

De 4000m2 betreft het bouwoppervlakte Hierbij wordt uitgegaan van de maximale fundatie van 
de turbines. De opstelplaatsen vallen hier niet onder.  
Er is conform verschillende uitspraken door de Raad van State (zie bijvoorbeeld 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2354 en 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94151) een 
bouwvergunning op hoofdlijnen verleent. De precieze invulling van het windpark moet passen 
binnen de kaders zoals gegeven in deze bouwvergunning. Uiterlijk 3 weken voor start bouw 
moet de initiatiefnemer documenten indienen ter toetsing. Deze documenten staan opgesomd in 
bijlage A1 van het bouwdeel van de omgevingsvergunning. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.17 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

In de M.E.R.-beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het 
volgende: “Het plan is om in 2020 negen nieuwe turbines in twee rijen (dubbele lijn) of in 
een cluster (duster) aan de noordzijde van Almere Pampus te plaatsen.” Echter de 
aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heel goed vinden in de opstelling van 9 
windmolens omdat deze opstelling het meeste rendement haalt uit het windmolenpark, 
echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om 10? 

De aanvraag gaat over een opstelling van 10 windmolens. Zie verder de antwoorden op 
zienswijze 1.9 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.18 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

In de aanvraag 3393765 Formulierversie 20 17.02 d.d. 16 januari 2018 ‘Bouwen Overig 
bouwwerk bouwen’ wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze 
aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het 
bestemmingsplan. 

In de aanvraag is inderdaad een permanente vergunningaanvraag ingediend. In de ruimtelijke 
onderbouwing is echter op pagina 9 duidelijk aangegeven dat de turbines van tijdelijke aard zijn 
en uiterlijk na 25 jaar verwijderd worden. De gemeente heeft dan ook ambtshalve kunnen 
besluiten om een omgevingsvergunning voor 25 jaar te verlenen. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

1.19 12, 18 De ontwerp omgevingsvergunning is onvoldoende specifiek en onvoldoende duidelijk, 
hetgeen in strijd is met de rechtszekerheid. Onder de omgevingsvergunningen en 
bijbehorende voorwaarden zijn thans verschillende soorten en/of typen windturbines 
toegestaan, met als gevolg dat niet duidelijk is wat voor windturbines gerealiseerd zullen 
worden en wat de effecten daarvan op de omgeving zullen zijn. Dit klemt te meer omdat ter 
plaatse zeer grote windturbines mogen worden opgericht, en daarbij een te ruimte 
bandbreedte wordt aangehouden. Ik verzoek u dan ook om, indien de 
omgevingsvergunning wordt verleend, in de omgevingsvergunning op te nemen welke 
soorten en/of typen windturbines zijn toegestaan. Daarnaast eis ik, mede ten behoeve van 
het behoud van het karakter van de omgeving, in de omgevingsvergunning passende 
kleuren (Zoals Jaap Rodenburg 1) van de turbines voor te schrijven. Dit is blijkens de 
rechtspraak niet ongebruikelijk. 
 
 
 

Zie antwoord op zienswijze 1.11 en 3.24. Verder is het niet meer toegestaan om dezelfde kleur 
als het huidige windpark te hanteren in het nieuwe windpark. De "Aanduiding van windturbines 
en windparken op het Nederlandse vasteland" september 2016 van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu verplicht dat tenminste het bovenste 2/3 deel van de turbines wit is zodat 
ze ook voor luchtverkeer goed zichtbaar zijn.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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IJmeerlijn en toekomstige woningbouw Almere Pampus 

2.1 1, 4, 20, 19 In de vergunningsaanvraag wordt uitgegaan van een vergunning voor onbepaalde tijd. Dat 
kan zomaar betekenen dat de molens er over dertig jaar nog steeds staan als de 
vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend! 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 25 jaar. Na 25 jaar moet het 
windmolenpark worden afgesproken. Zie ook het antwoord op zienswijze 1.18. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

2.2 2, 4, 20, 19, 
5, 16 

U heeft in verschillende gemeenteraadvergaderingen aangegeven dat het beleid 
“Opschalen en Saneren” waar bij de provinciale doelstellingen minder molens met meer 
vermogen is, niet gerealiseerd wordt in dit beoogde windmolenpark. Het bevreemd mij dat 
er langs de Eemmeerdijk wel minder molens kunnen komen (en derhalve wel voldaan wordt 
aan de provinciale doelstelling) terwijl u geen gehoor geeft aan dit beleid. Gezien de 
omgeving van de Eemmeerdijk lijkt het mij voor de hand liggen dat er daar wel 1 molen 
extra bij kan die in het beoogde opschaling van Jaap Rodenburg II dan weer geminderd kan 
worden. Overige locaties zijn niet onderzocht terwijl er meerdere geschikte locaties zijn 
benoemd in uw structuurvisie Almere 2.0. Locaties die geen effecten met zich mee brengen 
op omwonenden. 

Met het project windpark Jaap Rodenburg II wordt voldaan aan provinciale beleid "Opschalen en 
saneren", doordat de windmolens langs de Eemmeerdijk worden gesaneerd als onderdeel van 
de opschaling van het windpark in Almere Pampus. Binnen de provincie Flevoland worden met 
dit project 10 nieuwe windmolens gerealiseerd en er worden er 29 weggehaald (het huidige 
windpark Jaap Rodenburg 1 en Eemmeerdijk). Bij de Eemmeerdijk worden geen nieuwe 
windmolens teruggeplaatst. Binnen Almere zijn er mogelijk meer geschikte locaties, maar omdat 
de locatie Almere Pampus voldoet aan beleidsvoorwaarden en aan landelijke wet- en 
regelgeving, is er geen noodzaak om alternatieve locaties te onderzoeken. Zie verder ook het 
antwoord op zienswijze 1.12. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

2.3 2, 4, 12, 15, 
18, 19, 20 

Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere 
IJland en Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door 
dit project nu door te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit 
is een verkwisting van overheidsgelden. 

Zie antwoord op zienswijze 2.1 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

2.4 2, 4, 14, 15, 
19 

Doordat de vergunning nu permanent aangevraagd en afgegeven wordt kunnen de plannen 
in uw structuurvisie niet worden doorgezet. Dit betekend concreet dat woningbouw in dit 
gebied niet mogelijk zal zijn. Het onderliggende bestemmingsplan is echter uitgegaan van 
de beoogde woningbouw. Er zijn al stappen ondernomen en samenwerkingsverbanden 
aangegaan met de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de IJmeerlijn. Hierdoor 
benadeelt u bedrijven die zich aan het voorbereiden zijn om uw structuurvisie te realiseren. 

Zie antwoorden op zienswijzen 2.1 en 2.2 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

2.5 2, 4, 20, 19 Het onderzoeksbureau stelt dat “binnen de invloedsfeer van het windpark 
ontwerpbestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout” ligt. Daarbij is een 
bestemming met “Enkelbestemming 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.” De conclusie die hieraan verbonden kan worden is dat niet alle effecten in 
beeld zijn gebracht. Het lijkt me zinvol aanvullend onderzoek te plegen om ook deze risico’s 
en effecten in kaart te brengen. Laat u niet leiden door een subsidie deadline van de 
initiatiefnemer(s). 

In de ruimtelijke onderbouwing is het bestemmingsvlak opgenomen (zie afbeelding pagina 20). 
In figuur 6 voor geluid is te zien dat voor de maximale en minimale effecten (onder- en 
bovengrens) de contour voor de wettelijke norm op zeer ruime afstand van de geplande 
woningbouw ligt. Het is daarmee uitgesloten dat er op een woning binnen het bouwplan de 
geluidsnorm overschreden wordt. In de afbeelding voor slagschaduw is te zien dat de 0-uur 
contour (buiten die contour treedt geen slagschaduw op) een klein stuk over het bouwplan heen 
valt. De contour voor de wettelijke norm blijft op geruime afstand van de geplande woningbouw. 
Omdat nog niet exact bekend is waar de woningen komen, is het niet mogelijk om een 
berekening te maken van het aantal woningen dat binnen de niet-wettelijke contour valt. Echter 
kan wel worden geconcludeerd dat ook voor slagschaduw wordt voldaan aan de wettelijke norm. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

2.6 2 De gezamenlijke toekomstvisie van Rijk, regio en Almere doet heldere uitspraken over de 
ontwikkeling en positionering van Almere Pampus in de Noordvleugel. Voor Almere is de 
ontwikkeling van Almere Pampus onlosmakelijk verbonden aan een positief besluit over de 
IJmeerverbinding. Een lJmeerverbinding is vergunbaar bij de uitvoering van 
natuurmaatregelen voor het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) eerste fase 
(in het geval van een brug) en tweede fase (in het geval van een tunnel). Dit betekent dat 
de stedelijke ontwikkeling van Almere Pampus, de aanleg van een IJmeerverbinding en de 
uitvoering van TBES onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Met het Rijk is afgesproken 
dat besluitvorming over een IJmeerverbinding zal plaats vinden als Almere 25.000 
woningen heeft gerealiseerd (vanaf 2010) én er zicht is op afronding van Amsterdam IJburg 
II. Dit windplan betekent dus dat de besluitvorming over de stedelijke ontwikkeling van 
Pampus is uitgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie antwoord op zienswijze 2.1 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Geluidhinder 

3.1 1 Het bijzondere is dat de nieuwe windmolens moeten worden aanbesteed. Althans, zo is ons 
medegedeeld. Hierdoor kunnen geen bijzondere eisen omtrent geluidsproductie worden 
gesteld aan de molens, omdat daarmee nauwelijks nog sprake zou zijn van een feitelijke 
aanbesteding daar het risico bestaat dat slechts één of enkele partijen binnen de zwaardere 
normen zou kunnen vallen en dat zou niet toegestaan zijn. Dat is bijzonder daar de 
initiatiefnemers geen overheid zijn maar een particulier/commercieel initiatief waarvan de 
gemeente Almere noch een ander overheidsorgaan deel uit maakt. We zien dus geen 
enkele reden waarom de nieuwe windmolens moeten worden aanbesteed en waarom er 
aan de molens geen strengere geluidseisen zouden mogen worden gesteld. 

Wij begrijpen uit uw zienswijze dat u doelt op aanbesteding van de aankoop van de afzonderlijke 
windmolens door de initiatiefnemers, en niet zozeer op aanbesteding van het 
project/windmolenpark als geheel door een overheid. U vraagt zich af waarom er geen strengere 
eisen worden meegenomen in de aanbesteding van de windmolens. Eisen voor geluid zijn 
vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en in de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit 
besluit en deze regeling maken onderdeel uit van de landelijke milieuwetgeving. De eisen zijn 
dus wettelijk vastgelegd en voor geheel Nederland geldende eisen. Voor wat betreft het 
milieuaspect geluid dient te worden voldaan aan artikel 3.14a, lid 1 van het Activiteitenbesluit. 
Hierin is gesteld dat een windturbine en een combinatie van windturbines ten behoeve van het 
voorkomen of beperken van geluidhinder dient te voldoen aan de norm van ten hoogste Lden = 
47 dB en Lnight = 41 dB op de gevel van gevoelige gebouwen. Op basis van artikel 3.14a, lid 3 
Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift in verband met bijzondere 
lokale omstandigheden normen met een andere waarde vaststellen. In het Activiteitenbesluit is 
geen definitie gegeven van deze bijzondere lokale omstandigheden. Uit de nota van toelichting 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-749.html#d9869e471) blijkt dat de wetgever 
hier bijvoorbeeld wettelijk aangewezen stiltegebieden bedoelt. Een landelijke, stille omgeving 
zoals in Almere Pampus is dus geen omstandigheid die aanleiding geeft tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften voor een afwijkende norm ter plaatse van een geluidgevoelig object. 
Alleen in uitzonderlijke situaties bestaat er nog een reden om een maatwerkvoorschrift te stellen. 
Wij zijn dan ook van mening dat het opleggen van een zwaardere norm (via een 
maatwerkvoorschrift) aan het nieuwe windpark niet aan de orde is. Los daarvan merken wij op 
dat één van de twee initiatiefnemers (Nuon) onderdeel is van de Vattenfall Group dat voor 100% 
eigendom is van de Zweeds overheid en daardoor wettelijk verplicht is een 
aanbestedingsprocedure te doorlopen voordat een keuze voor de te plaatsen windturbines kan 
worden gemaakt. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.2 1, 6, 7, 17, 
11, 13 

Uit onderzoek van RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) is gebleken dat sommige 
mensen hinder of overlast ervaren, wat kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten als 
stress en slaapproblemen. Er wordt enkel gekeken naar gemiddelde (dat betekent dus ook 
pieken en dalen) waarden, gemeten in dB’s, welke binnen gestelde wettelijke normen 
zouden vallen. Hoe kan je dat weten alsnog niet eens bekend is welke molens zullen 
worden geplaatst? Dat soort info komt pas in een veel later stadium beschikbaar! Je zou 
dus voor de mogelijke kanshebbers onderzoek moeten doen naar de effecten je daarbij niet 
beperken tot het aantal dB’s maar ook naar de lage tonen, die ook bij lage dB’s enorme 
impact op de omgeving kunnen hebben! Een zeer zachte brom kan onze (nacht)rust maar 
ook onze broodnodige ontspanning op een mooie zomerse dag in de tuin zwaar onder druk 
zetten. 

In het akoestisch rapport t.b.v. de omgevingsvergunning zijn de onder- en bovengrens van de te 
verwachten geluidseffecten inzichtelijk gemaakt. De geluidsbelasting a.g.v. van de nieuwe 
windturbines zal altijd binnen deze bandbreedte vallen, ongeacht het daadwerkelijke type 
windturbine dat wordt gebouwd. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluidseffecten voor het 
nieuwe windpark ruim onder de wettelijke norm blijven. 
 
Het RIVM heeft voldoende onderzoek uitgevoerd om te kunnen stellen dat windturbines, mits 
wordt voldaan aan de wettelijke normen voor geluid (en slagschaduw) niet leiden tot een 
verslechtering van de gezondheid. 
De opvattingen van het RIVM over de effecten van laagfrequent geluid vanwege windturbines is 
dat er geen aanleiding bestaat tot aparte normering of beoordeling. Laagfrequent geluid valt 
binnen het algemene geluid dat aan een norm moet voldoen. Als aan die norm wordt voldaan, 
zijn er geen negatieve effecten van laagfrequent geluid. Er is daarom geen aanleiding om dit 
project nader te onderzoeken op effecten van laagfrequent geluid.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.3 1, 4, 6, 7, 
10, 11, 12, 
14, 15, 17, 
18, 19, 20 

Er wordt nauwelijks in gegaan op eventuele mogelijke mitigerende of geluidsreducerende 
maatregelen maar wel wordt als voorwaardelijke maatregel genoemd het in een 
geluidreducerende modus zetten van de turbines. Dit heeft echter als effect dat de 
opbrengsten zullen dalen gedurende die tijd. En aangezien dat meestal gedurende de 
nachtelijke uren zal zijn, waarbij het in het algemeen aanzienlijk harder waait dan overdag, 
zal dat dit een zeer groot effect op de werkelijke opbrengsten van het windmolenpark 
hebben. Daarnaast is het type turbine nog niet bekend daar dit onderdeel van de 
aanbesteding is, dus zal nimmer een representatieve uitspraak kunnen worden gedaan met 
betrekking tot mitigerende maatregelen. In het bijgesloten akoestisch rapport spreekt men 
van een representatieve indicatie. Tevens wordt in datzelfde onderzoek het volgende 
gesteld: “Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te 
voldoen.”. Dit is uiteraard een tegenstrijdige uitspraak en gaat daarnaast dus uit van 
aannames en houden al helemaal geen rekening met de effecten van zeer laagfrequent 
geluid, een soort geluid dat zoals betoogd niet mag worden onderschat! Conclusie: een 
M.E.R. is noodzakelijk. 

Initiatiefnemers dienen te allen tijde te voldoen aan de voorwaarden van de 
omgevingsvergunning. De gemeente zal toezicht houden op de naleving van deze voorwaarden 
door initiatiefnemers. Een belanghebbende die meent dat een (of meer) of windturbine(s) uit het 
windpark niet voldoen aan de wettelijke normen, kan een verzoek tot handhaving indienen bij de 
gemeente. Die controleert of de klacht terecht is en indien dat het geval is, kan de exploitant van 
het windpark tot bestuursrechtelijke naleving worden gedwongen. Kosten van eventuele te 
treffen maatregelen of lagere opbrengsten van het windpark komen voor rekening van 
initiatiefnemers. Overschrijding van de geluidsnorm bij woningen door de windturbines van 
Windpark Pampus is echter door de grote afstand uitgesloten. Dit blijkt tevens uit het akoestisch 
rapport. Er is geen reden om een MER uit te voeren. Zie ook de antwoorden op zienswijzen 3.2 
en 1.11. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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3.4 1 Tijdens alle sessies die wij hebben bijgewoond heeft wethouder Herrema voortdurend 
benadrukt te voldoen aan de wettelijke voorschriften en aangegeven vooraf geen 
zwaardere eisen op te kunnen leggen met betrekking tot de geluidsproductie. Uit het in 
opdracht van de gemeente Houten opgestelde rapport blijkt duidelijk dat dit wel degelijk 
mogelijk is. Desondanks is daar wel degelijk overlast ontstaan. 

De betreffende windmolens in Houten (3 windmolens nabij Rondweg bij Houten-Zuid) liggen veel 
dichterbij geluidsgevoelige objecten dan de windmolens van het nieuwe windpark in Almere 
Pampus. De molens in Houten liggen op circa 500 meter afstand van bestaande bebouwing. Dit 
is anders dan bij de nieuwe windmolens in Pampus, waarvan de dichtstbijzijnde molen op 1.625 
meter afstand komt te liggen van bestaande bebouwing. Om die reden zijn wij van mening dat 
een vergelijking van het windpark in Houten met het windmolenpark in Almere Pampus niet op 
gaat. Zie ook het antwoord op zienswijze 3.1. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.5 1, 6 In al die tijd heeft de gemeente haar uiterste best gedaan om zoveel mogelijk kavels aan de 
man te brengen en is op het laatst ook het project “Bosrijk wonen” verkocht, terwijl men 
zonder diepgravend onderzoek nog steeds niet als zijnde bekend met de plannen en de 
impact hiervan kan worden verondersteld. De gemeente is hierbij zeer nalatig geweest. 
Juist dan mag je van de gemeente verwachten dat meer dan ooit rekening wordt gehouden 
met het belang van de burger die doelbewust voor een zeer rustige wijk en “Ik bouw mijn 
huis in het bos” kiest, zoals de verkoopbrochure (zie bijlage) van de boskavels kopt. We 
werden ook extra lekker gemaakt met de pakkende tekst “De kavels zijn bedoeld voor 
bewoners die van de natuur houden. In het bos vindt u linden, berken, elzen en zoete 
kersen en verschillende soorten vogels.” Krijgt u al zin in zo’n fantastische boskavel in de 
natuur? Dus zonder hinderlijke bromgeluiden etc.? 

De windmolens van het toekomstige windpark Almere Pampus staan op ruime afstand (meer 
dan 2 kilometer) van de boskavels. Daarnaast wijzen de onderzoeken behorende bij de 
vergunningaanvraag uit dat het windmolenpark ruimschoots aan de geluidsnormen voldoet en er 
geen slagschaduw is te verwachten. Het bosrijk wonen in Noorderplassen West en het 
Windmolenpark zijn goed met elkaar verenigbaar.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.6 1, 6, 7, 17, 
9, 14, 15 

Er staat nergens hoe snel initiatiefnemers dan wel de gemeente in actie komen als er 
klachten zijn en het is nog maar de vraag hoe serieus klachten zullen worden genomen en 
dus en hoe lang het zal duren voordat eventuele mitigerende maatregelen worden 
genomen en hoe ver men daar eventueel in zal gaan. In Houten is gebleken dat dergelijke 
onderzoeken complex en zeer tijdrovend kunnen zijn. Immers, windsnelheden en 
windrichting zijn geen constanten en wijzigen voortdurend, waardoor de overlast per 
moment enorm kan verschillen. Daarnaast is het lokaliseren van de ervaren brom een 
complexe en ongetwijfeld ook kostbare operatie gebleken en is niet gezegd dat de gekozen 
mitigerende maatregelen voldoende helpen om de overlast dusdanig te beperken dat het 
voor de bewoners op zijn minst acceptabel is.  

Na het in gebruik nemen van het nieuwe windpark, zal de gemeente toezicht houden op het 
naleven van de normen door de initiatiefnemers. Een belanghebbende die meent dat een (of 
meer) of windturbine(s) uit het windpark niet voldoen aan de wettelijke normen, kan een verzoek 
tot handhaving indienen bij de gemeente. Die controleert of de klacht terecht is en indien dat het 
geval is, kan de exploitant van het windpark tot bestuursrechtelijke naleving worden gedwongen. 
Zie ook antwoord op zienswijze 3.4 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.7 1, 4, 9, 10, 
11, 12, 14, 
15, 18, 19, 
20 

Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers dan 
wel de gemeente indien deze, ondanks alle bezwaren, akkoord gaat met vervanging van 
het huidige windmolenbestand Jaap Rodenberg 1 moeten voldoen bij overlast of hinder. 
Ook is niet voorzien in een onafhankelijk meldpunt voor eventuele klachten. 

Omdat het windpark in Almere Pampus ruim aan alle normen voldoet, is er geen reden om een 
concreet plan met richtlijnen in geval van overlast op te stellen of om een onafhankelijk meldpunt 
op te richten. Zie ook het antwoord op zienswijze 3.6. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.8 1, 7, 17, 9, 
10, 11, 14 

Het gebied waar de molens gepland staan ligt nabij een recreatiegebied, waaronder het 
bekende landschapskunstwerk “Polderland Garden of Love and Fire”, ontworpen door 
architect Daniel Libeskind. Dit is een meditatieplek en lawaai van windmolens gaat nu 
eenmaal niet samen met mediteren. Ook is het algemeen recreëren in een omgeving die 
rust dient uit te stralen met de herrie van tien windmolens geen plezierige belevenis. De 
vraag is dus wat de recreatieve waarde zal zijn na vervanging van de windmolens op een 
veel groter oppervlak in de omgeving dan waar de huidige windmolens staan. Immers, ze 
zullen per stuk alleen al meer lawaai produceren maar door de hoogte en veel kleinere 
afstand tot onder andere delen van Noorderplassen West ook verder dragen voor wat 
betreft de geluidsproductie. 

De windturbines worden geplaatst in een omgeving waarin reeds meerdere windturbines zijn 
gesitueerd. Juist door deze locatie te herstructureren zijn de effecten op rust, ruimte en natuur 
beperkt te houden ten opzichte van andere locaties waar geen windturbines of andere verstoring 
reeds aanwezig is. Daarnaast is deze omgeving niet aangewezen als stiltegebied dan wel is in 
het bestemmingsplan de meditatieplek niet aangewezen als een gebied waar rekening mee 
moet worden gehouden. Derhalve is een stringente toets op geluidhinder specifiek voor dit 
gebied niet aan de orde. 
 
Het is daarnaast niet zo dat vooraf vast staat dat de nieuwe windturbines 'per stuk alleen al meer 
lawaai produceren'. Windturbines van de ondergrens van de bandbreedte waarop de 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd kunnen per stuk stiller (lagere jaargemiddelde 
bronsterkte) zijn dan de bestaande windturbines. Wel zal de geluidbelasting een groter gebied 
bestrijken, vanwege de grotere onderlinge afstand van de nieuwe windturbines. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.9 1 In hoofdstuk 3.2.5 van de M.E.R.- beoordelingsnotitie staat dat uit berekeningen blijkt dat er 
geen woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour liggen. De metingen uit te tabel 
Jaargemiddeld geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet onderbouwd. Ten eerste 
is ons volstrekt onduidelijk hoe de gemiddelde wordt berekend en hoe vaak het geluid de 
gemiddelde waarden zal overschrijden en hoe ver. Daarnaast is niet duidelijk over welke 
periode en met welke intervallen is gemeten zodat aan deze metingen en berekeningen 
geen conclusie kan worden getrokken. Immers, als het bij wijze van spreken de helft van 
het jaar windstil is en de andere helft van het jaar stevig waait, dan is een gemiddelde van 
42Lden of 47Lden heel mooi maar dan heb je toch de helft van de tijd last van serieus 
overlast omdat de geluidsproductie dan ruim boven de waarden van 42 en 47 dB zal liggen 
op de dagen dat het harder waait. 

Geluid wordt conform landelijke normen berekend en niet gemeten. In hoofdstuk 2 van het 
akoestisch onderzoek t.b.v. de ruimtelijke onderbouwing van het plan wordt de rekenmethode 
beschreven. Per windturbinetype is bekend bij welke windsnelheid hoeveel geluid wordt 
geproduceerd. Gecombineerd met het lokale windaanbod levert dit de jaargemiddelde 
geluidsemissie LE,den op. Vanwege het feit dat in de Lden-normering de avond- en 
nachtperiode zwaarder meetellen worden er voor deze periode straffactoren van respectievelijk 
5 en 10 dB meegeteld. Hierdoor komt een geluidsbelasting van 47 dB Lden effectief overeen 
met een max. piekbelasting van 45/46 dB. De beschrijving die u geeft hoe tot gemiddelden wordt 
gekomen gaat dus niet op. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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3.10 1 Er is op diverse locaties gemeten maar er is te weinig tekening gehouden met hoe 
representatief metingen op de diverse locaties zijn. Als we nu naar de diverse meetobjecten 
kijken, constateren we dat geen rekening gehouden wordt met weerkaatsing zoals bij 
woningen aan het einde van een doodlopend straatje zoals bij de weg tussen De Eenvoud 
en aan de andere kant de Bonnet. Zo is ook pal achter bomenrijen gemeten, wat totaal niet 
representatief is want de meeste woningen staan nu eenmaal niet vlak achter een bomenrij. 
Ondanks dat dergelijke meetobjecten relatief gezien dichter bij de molens staan is het 
aannemelijk dat deze meetobjecten niet representatief zijn daar de bomenrij een dempend 
effect kan hebben. Het is dus zeer goed denkbaar dat op verder gelegen woonobjecten 
zoals bijvoorbeeld bij Bonnet meer geluid zal worden waargenomen dan op de geografisch 
dichterbij gelegen meetobjecten als op De Eenvoud. Ook hebben we sterk de indruk dat te 
weinig gekeken is naar de “typische” windrichtingen voor bepaling van de meetobjecten. 
Onze woning staat bijvoorbeeld pal op de windrichting en zal ondanks de grotere afstand 
mogelijk toch veel meer geluidshinder ondervinden dan bij de meetobjecten het geval is. 

De geluidsnorm voor windmolens is vastgelegd in wetgeving. Hiervan mag niet worden 
afgeweken. Deze geluidsemissie wordt via wettelijke rekenregels bepaald. Er kan vooraf niet 
gemeten worden omdat de molens er nog niet staan. Zo ook het feit dat de norm gebaseerd is 
op een jaargemiddelde. Dit is bij wet vastgelegd in een rekenvoorschrift. Hiermee moet worden 
aangetoond (vooraf) dat een windpark kan voldoen aan de geluidsnorm. De berekeningen zijn, 
volgens het akoestisch rapport, uitgevoerd conform het ‘Reken- en meetvoorschrift windturbines’ 
(Activiteitenregeling milieubeheer, bijlage 3). 
 
Aangezien woningen als blokken met hoogte van 5 meter zijn gemodelleerd treedt enige 
schermwerking op. Er zijn echter geen andere elementen (begroeiing, bomen, andere gebouwen 
etc.) meegenomen. 
 
Het effect van een overheersende windrichting zit wel verwerkt in de rekenmethode (en ook in 
het softwarepakket GeoMilieu). Dit effect wordt echter pas meegenomen bij een afstand groter 
dan 10x (ashoogte+ontvangerhoogte).  
Reden dat de windrichting pas op grote afstand is meegenomen is dat geluid logaritmisch 
gemiddeld wordt. Hierdoor vallen de verschillen als gevolg van de windrichting (die op een 
gegeven moment aanzienlijk kunnen zijn) weg in het jaargemiddelde. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.11 1 In het document The sound of high winds, proefschrift door G.P. van den Berg uit 2006 aan 
de Universiteit van Groningen, wordt duidelijk dat de impact van windsnelheden op 
verschillende hoogtes van invloed zijn op de draaisnelheid en dus ook de geluidsproductie 
van Windmolens. Dit toont onweerlegbaar aan dat voldoende metingen over een lange tijd 
op de juiste locatie van essentieel belang zijn om tot een kwalitatieve beoordeling te kunnen 
komen van de werkelijk te verwachten overlast en ook in het verlengde de opbrengst en dat 
de huidige windmolens, die aanzienlijk lager zijn, weinig tot niets kunnen zeggen over de te 
verwachten draaisnelheid van de rotors gedurende met name de nachtelijke uren. Immers, 
door de grotere hoogte vangen ze nu eenmaal aanmerkelijk meer wind dan de huidige 
windmolens. Als we de geplande “optimalisatie” in acht nemen door de nieuwe molens op 
andere plaatsen te positioneren dan zal het effect wellicht nog groter zijn dan wanneer de 
huidige molens op dezelfde locatie worden vervangen. In de notitie is bovendien uit gegaan 
van een andere positionering dan die waarvoor nu gekozen is. Op basis van deze 
gegevens kan nooit een vergunning worden afgegeven. 

Er is per abuis een verkeerde versie van de aanmeldnotitie bij de ontwerpstukken gevoegd. De 
juiste versie (v4.3) van de aanmeldnotitie, waarover ook de besluitvorming heeft 
plaatsgevonden, heeft in oktober/november 2017 ter inzage gelegen en is sinds die tijd online 
beschikbaar via: https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-
almere-pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/. De juiste versie van de aanmeldnotitie is 
bij de definitieve stukken gevoegd en als bijlage bij deze Nota van Zienswijzen. Daarnaast 
verwijzen we naar het antwoord op zienswijze 3.10 waarin is uitgelegd dat het geluid wordt 
berekend en niet gemeten. 

Toevoegen 
juiste versie 
aanmeldnotitie 
MER-
beoordeling 
(versie 4.3 dd. 
15-09-2017) 

3.12 1 Doordat de molens binnen een bepaald gebied staan, zal het geluid dat ze produceren 
worden versterkt. Denk bijvoorbeeld aan iemand die applaudisseert. Als tien mensen bij 
elkaar in de buurt applaudisseren, versterkt men elkaar en zal het harder en met meer 
volume klinken. Ook hiermee dient rekening te worden gehouden. Dit effect zal mede 
afhankelijk zijn van de opstelling en er is met de huidige voorkeursopstelling in onze 
beleving geen rekening gehouden met dit effect. 

Het totaal aan geproduceerd geluid door alle windturbines van het windpark tezamen wordt 
beschouwd in de berekeningen. Dit resulteert bv. in één gezamenlijke 47 dB Lden-contour 
rondom het gehele park, i.p.v. 10 afzonderlijke 47 dB Lden-contouren rondom de afzonderlijke 
windturbines.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.13 2, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
17, 18, 19, 
20 

In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. 
Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen 
geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” Het is 
onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport 
representatief zijn. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo 
worden de VlO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VlO-rekenregels schrijven voor dat 
de turbines stil moeten staan als 1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of 2) 
de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5 
m/s. 

Alle rapportages die ten grondslag liggen aan de omgevingsvergunningaanvraag zij ook getoetst 
door experts van de regionale omgevingsdiensten (in casu Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreken). Door de deskundige betrokkenheid van genoemde instanties en medewerkers 
menen wij dat het akoestisch onderzoek voldoende objectief, juist en volledig is en dat dit 
voldoet aan daaraan gestelde wettelijke vereisten. Zie ook antwoord op zienswijze 3.3. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.14 2, 4, 20, 19, 
6, 7, 17, 9, 
10, 11, 12, 
18 

Ik zou graag zien dat in de ontwerp omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden 
beschreven ten aanzien van geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat de ontwerp 
omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe 
lang het duurt voordat er actie ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en 
andere soorten overlast) alvorens overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning. 

Zie antwoord op zienswijze 3.6. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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3.15 2, 4, 14, 19, 
9, 10, 12, 
18, 20, 15 

De conclusie dat door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoelige objecten 
(>1500m) met zekerheid is vast te stellen dat er geen sprake is van belangrijke nadelige 
gevolgen voor de omgeving als gevolg van geluid vanwege de windturbines, inclusief 
laagfrequent geluid, in beide alternatieven, zowel met als zonder dubbeldraai is onjuist. De 
softwareleverancier GeoMilieu geeft zelf aan dat de meetresultaten kunnen afwijken (met 5 
tot 10 dB) waardoor er geen sprake kan zijn van zekerheid. Additioneel onderzoek is hier 
zeker op zijn plaats. 

De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd conform de wettelijk voorgeschreven rekenregels. De 
huidige rekenmodellen voor geluidsbelasting (waaronder het specialistische softwarepakket 
Geomilieu) zijn gebaseerd op de vigerende wetgeving. De berekeningen zijn, volgens het 
akoestisch rapport, uitgevoerd conform het ‘Reken- en meetvoorschrift windturbines’ 
(Activiteitenregeling milieubeheer, bijlage 3). En ook al zit er een marge in het softwarepakket 
van Geomilieu; de geluidgevoelige objecten staan op een dusdanige afstand dat het windpark 
alsnog aan de milieunormen voldoet. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.16 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

Het stellen dat de brief van de minister naar de voorzitter van de tweede kamer der staten 
generaal voldoende is als uitgangpunt voor 4lLden en 47Lden is mijns inziens te kort door 
de bocht. In de brief wordt duidelijk aangegeven dat laagfrequent geluid gemeten en 
beoordeeld kan worden met het daarvoor gangbare akoestische instrumentarium. In deze 
MER-beoordelingsnotities zijn dusdanige metingen niet opgenomen. Het is daarom dus 
onmogelijk om te bepalen wat de impact van het laagfrequent geluid is. De brief van 
Minister Mansveld is tevens bijna 4 jaar oud en nieuwe onderzoeken zijn inmiddels gedaan. 
In de bijlage van deze zienswijze vindt u de verschillende onderzoeken omtrent 
laagfrequent geluid terug. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Minister toentertijd een 
verkeerd uitgangspunt had waardoor haar brief niet meer actueel is. Het ontbreken van een 
dergelijk onderzoek maakt het daarom ook onmogelijk te concluderen dat er geen nadelige 
effecten zijn en zullen daarom alsnog onderzocht moeten worden. Een besluit nemen op 
grond van deze gebrekkige informatie lijkt mij daarom ook onmogelijk. 

 De geluidberekeningen zijn uitgevoerd conform de wettelijk voorgeschreven rekenregels. 
Windturbinegeluid bestaat uit een breed spectrum, waarin ook laagfrequent geluid voorkomt. Het 
is niet zo dat juist windturbines relatief veel laagfrequent geluid produceren. Wanneer aan de 
norm wordt voldaan is ook de hoeveelheid laagfrequent geluid tot een aanvaardbaar niveau 
beperkt. 
De opvattingen van het RIVM over de effecten van laagfrequent geluid vanwege windturbines 
(Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden GGD Informatieblad 
medische milieukunde Update 2013) is dat er geen aanleiding bestaat tot aparte normering of 
beoordeling. Laagfrequent geluid valt binnen het algemene geluid dat aan een norm moet 
voldoen. Als aan die norm wordt voldaan, zijn er geen negatieve effecten van laagfrequent 
geluid. Aangezien ruimschoots aan die norm wordt voldaan bij dit project, is er geen reden is tot 
nader onderzoek. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.17 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

“Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens het besluit is de maximaal 
toegestane waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten 47 dB Lden en 41 dB Lnight. 
De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door 
omgevingslawaai uit te drukken.” Ik wil u echter wijzen op artikel 2.17 van het 
activiteitenbesluit. Hierin wordt nimmer gesproken over de genoemde waardes door Bosch 
en Van Rijn. Wat wel aangegeven wordt zijn maximale waarden in lid 1 van dat artikel. 

De normering voor het in werking hebben van een windturbine of combinatie van windturbines 
wordt gegeven in artikel 3.14a van het activiteitenbesluit. Artikel 3.13, tweede lid, van het 
Activiteitenbesluit verklaart artikel 2.17 van het activiteitenbesluit niet van toepassing op het in 
werking hebben van een windturbine of combinatie van windturbines. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.18 2, 4, 20, 19, 
6, 7, 17, 11, 
12, 18 

Ten aanzien van het geluid nabij de windmolens blijkt uit onderzoek dat bij de fictieve 
turbine types uit de verschillende varianten het geluid onder de molen groter is dan de 
voorgeschreven norm van 47DB Lden. Polder Garden of Love and Fire zit wel binnen de 
geluidscontouren en de bezoekers van dit landschapskunstwerk zullen hinder ondervinden 
van zowel slagschaduw alsmede geluidshinder. De normering van 10-6 is hier niet aan de 
orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwt wederom dat deze molens niet 
geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied. 

De Polder Garden of Love and Fire is geen geluidgevoelig object volgens de Wet geluidhinder. 
De normering voor windturbinegeluid (alsmede slagschaduw) is aldaar niet van toepassing. In dit 
recreatiegebied, verblijven mensen namelijk korter dan in woningen. Derhalve is de strenge 
norm van 47 dB niet van toepassing op recreanten in het gebied.  
Voor de beoordeling van de externe veiligheid waar in de zienswijze aan wordt gerefereerd (10-4 
en 10-6) is gebruik gemaakt van het ‘Handboek Risicozonering Windturbines, herziene versie 
3.1 september 2014’’. In Hoofdstuk 3 op pagina 17 en 18 van dit handboek (specifiek figuur: 3) 
staat beschreven welke objecten (bebouwing, wegen, waterwegen, spoorwegen, buisleidingen, 
hoogspanningsinfra, dijklichamen etc.) beschermd dienen te worden. Een landschapskunstwerk 
staat hier niet bij. Dit is dan ook geen te beschermen object vanuit het aspect externe veiligheid. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.19 2, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
17, 18, 19, 
20 

In het M.E.R.-beoordelingsrapport V4.3 stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor 
dit onderzoek afkomstig zijn van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard. De afstand tot de 
planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50 km. In de bijgevoegde versie van ditzelfde rapport 
v.2.3 is weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet 
afwijken. Ik concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. 
Ik concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig 
concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in 
het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap 
in Cabauw (Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het 
plangebied. Binnen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de 
omgeving voornamelijk uit weiland. Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 
meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, 
een woonwijk en water. Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben 
welke van invloed zijn op het geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van het 
plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 
41Lden en 47Lden normen te toetsen. 

Er is per abuis een verkeerde versie van de aanmeldnotitie bij de ontwerpstukken gevoegd 
(versie 2.3). De juiste versie van de aanmeldnotitie (versie 4.3) heeft in oktober/november 2017 
ter inzage gelegen en is sinds die tijd online beschikbaar via: 
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/. De juiste versie van de aanmeldnotitie is bij de 
definitieve stukken gevoegd en als bijlage bij deze Nota van Zienswijzen. Niet duidelijk is wat 
bedoeld wordt met deze 'snuffelpaal'. Voor de windgegevens wordt gebruik gemaakt van 
langjarige gemiddelden van de KNMI, waar ook voldoende locatie specifieke berekeningen 
gedaan zijn. Additioneel onderzoek is derhalve niet nodig. 

Toevoegen 
juiste versie 
aanmeldnotitie 
MER-
beoordeling 
(versie 4.3 dd. 
15-09-2017) 
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3.20 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

In de M.E.R.- beoordelingsnotitie V4.3 staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen (0) 
woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour liggen. De metingen uit te tabel 
Jaargemiddelde geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet onderbouwd. In de 
statistiek wordt het begrip gemiddelde veel gebruikt. We moeten hierbij onderscheiden of 
het om de gehele populatie gaat of om een steekproef daaruit. Het soort gemiddelde is niet 
aangegeven. Zijn deze metingen over de gehele populatie gehouden? Of betreft het een 
steekproef. En hoe representatief is deze steekproef. 

In het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de Aanmeldingsnotitie wordt met behulp 
van berekeningen de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het specialistische softwarepakket Geomilieu. Dit betreft dus geen metingen. In hoofdstuk 2 
van het akoestisch onderzoek t.b.v. de MER-beoordeling (1e bijlage bij de aanmeldingsnotitie) 
wordt de rekenmethode beschreven. Per windturbinetype is bekend bij welke windsnelheid 
hoeveel geluid wordt geproduceerd. Gecombineerd met het lokale windaanbod levert dit de 
jaargemiddelde geluidsemissie LE,den op. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.21 2, 4, 20, 19 Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar van de meetmomenten. Zoals plaats van meten 
(GPS), datum van het meten en het tijdstip van de meting. Zeker als gaat om 
jaargemiddelden is het belangrijk te weten wanneer er een meetmoment is geweest. Het 
valt niet te controleren op basis van deze tabel of de cijfers accuraat zijn en of hier een 
conclusie aan verbonden kan worden. Stel dat de metingen zijn gedaan op een datum 
waarop het windstil was. Dan zijn de resultaten niet representatief. Het is niet na gaan 
wanneer de metingen gedaan zijn dus is het onderzoeksrapport incompleet. 

In het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan de Aanmeldingsnotitie wordt met behulp 
van berekeningen de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het specialistische softwarepakket Geomilieu. Dit betreffen dus geen metingen. Zie ook het 
antwoord op zienswijze 3.9. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.22 1 De windsnelheden zijn gemeten met een z.g. snuffelpaal in de gemeente Lopik. Deze paal 
staat zo’n 50 kilometer van de beoogde plek van de nieuwe windmolens af. De 
omstandigheden hier in de polder zijn niet vergelijkbaar met de omstandigheden 50 
kilometer verderop dus het is nog maar de vraag hoe representatief deze metingen zijn. 
Voor representatieve metingen zou gedurende de periode van een jaar ter plaatse van het 
windmolenpark op verschillende hoogtes de windsnelheden moeten worden gemeten. 

Zie antwoord zienswijze 3.19. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.23 4, 20, 19 Naar aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft de gemeenteraad van Almere op 
de politieke markt van 25 februari 2016 een motie (RG20/2016 (https://www.leefmilieu. 
nl/sites/www.leefmilieu.nl/files/imported/pdf_s/201 6-02-25_Motie_Almere_LFG.pdf)) 
aangenomen om de minister te vragen een norm te maken voor laagfrequent geluid. U stelt 
in deze motie vast dat u wilt afwachten tot de omgevingswet in 2018 intreedt. Gezien het 
feit er nu een windmolenpark in de planning staat lijkt het me zinvol af te wachten tot de 
nieuwe omgevingswet van kracht is. 

De gemeenteraad van Almere heeft in het energiebeleid (Energie Werkt uit 2015) een ruimere 
norm (namelijk 1500 meter) dan de wettelijk geluidsnorm (circa 500 meter) vastgesteld, vanwege 
onder meer woningwaarden en geluid. De raad heeft dus al maatregelen getroffen om meer te 
doen tegen geluidsoverlast van windmolens dan de landelijke norm. 
Invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 2021, dus het is niet wenselijk daarop te 
wachten. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.24 5, 16 Uit het milieueffectrapport Beoordelingsnotitie (MER Beoordelingsnotitie) volgt dat slechts 
de milieueffecten (waaronder de slagschaduw- en geluidseffecten) zijn onderzocht van 
windturbines met minimale en maximale geluidbelasting in de omgeving van het windpark. 
Dit onderzoek is ontoereikend. Uit de ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk dat er 
windturbines mogen worden gerealiseerd met een ashoogte van maximaal 150 m. 
Hoogstwaarschijnlijke additionele milieueffecten van windturbines met een dergelijke 
aanzienlijk forsere ashoogte zijn in de MER Beoordelingsnotitie ten onrechte niet steeds 
onderzocht. Niet valt in te zien waarom aan dit aspect en de respectievelijke alternatieven 
met betrekking tot de ashoogten in de ontwerp omgevingsvergunning niet steeds aandacht 
wordt besteed. Eveneens is de gemeenteraad van Almere voorbijgegaan aan eventuele 
nadere geluidsnormen, Op basis van de maximale ashoogte kan immers een andere 
uitkomst worden verwacht dan thans is opgenomen in de ontwerp omgevingsvergunning. 
Bovendien zijn ook de alternatieven en gevolgen van deze alternatieven ten onrechte niet 
steeds beschreven en derhalve onduidelijk 

De onderzoeken die ten grondslag liggen aan de vergunningaanvraag zijn toereikend. Er is 
onderzoek gedaan naar windmolens met een bandbreedte voor de ashoogte, voor de 
rotordiameter en met de bepaling dat de windmolens (tiphoogte) lager dan 150 meter moeten 
zijn. Hogere windmolens kunnen dus niet worden gebouwd. Zie ook antwoord op zienswijze 
1.11. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.25 6, 7, 17, 9, 
10, 11, 12, 
18, 13, 14, 
15 

Gezien het feit dat deze molens een beoogde hoogte hebben van 150+ meter, betekent dit 
dat ze 50 tot 60 meter hoger komen dan het huidige windmolenpark en dus ook hoger dan 
de boomgrens die momenteel het geluid dempt. Een aanzienlijk aantal woningen en andere 
objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden, winkelgelegenheden en andere 
instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als 
gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen en bezoekers van 
recreatiegelegenheden overlast zullen ervaren, dit kan resulteren in negatieve 
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen 

De windmolens worden lager dan 150 meter, niet hoger. Ze worden dus 50 meter hoger dan de 
huidige windmolens. Geluidgevoelige objecten staan allemaal op ruime afstand van de 
geluidscontour van het windmolenpark. Er wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke 
geluidsnormen. Negatieve gezondheidseffecten worden dan ook niet verwacht. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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3.26 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

In het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat 
niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is gemaakt van referentie types. 
Er valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk om te 
controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Bosch en 
Van Rijn geven aan dat slechts twee turbine types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy 
het college van B&W van Almere verzocht conform artikel 4.7 van het Besluit 
omgevingsrecht (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, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de 
bouw worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp omgevingsvergunning dat gerekend 
wordt met fictieve data. Dit lijkt me niet juist. Hierdoor kan het effect op mens, milieu en 
natuur niet worden vastgesteld. 

Zie het antwoord op zienswijze 1.11.  Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

3.27 8 Daarnaast zullen deze grote windmolens veel meer geluid produceren dan de kleinere 
huidige windmolens. 

Zie antwoord op zienswijze 3.8. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Visuele hinder 

4.1 2, 4, 14, 19, 
5, 20, 15, 
16, 21 

Van belang is dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om 
lichtschittering tegen te gaan. De ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte 
geen voorwaardelijke verplichting om lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien 
het feit dat het beoogde park naast een cruciale verbindingsweg N701 ligt en deze weg 
naast het water ligt, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer lichtschittering 
optreedt bij automobilisten. Dit kan leiden tot letselschade alsmede verkeersslachtoffers. 

Op grond van artikel 3.14 van het Activiteitenbesluit zijn in de Activiteitenregeling milieubeheer 
nadere eisen gesteld ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw (artikel 
3.12 Activiteitenregeling) en lichtschittering (artikel 3.13 Activiteitenregeling) op de 
turbinebladen/wieken. De nieuwe windturbines dienen aan deze eisen te voldoen. Dat is dus 
geregeld in het Activiteitenbesluit en niet in de omgevingsvergunning. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

4.2 2, 4, 20, 19, 
5, 16, 21 

Het is niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele windturbine, 
inclusief mast, of alleen op bewegende delen. Maatregelen ter voorkoming van 
lichtschittering zijn dus onvoldoende geborgd. Dergelijke verplichting is noodzakelijk en 
dient te worden toegevoegd in de ontwerp-omgevingsvergunning. 

In artikel 3.13 van de Activiteitenregeling is opgenomen dat bij het in werking hebben van een 
windturbine lichtschittering zoveel mogelijk voorkomen of beperkt moet worden door toepassing 
van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de betreffende onderdelen. Het meten van 
reflectiewaarden vindt plaats overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste 
gelijkwaardige meetmethode. Het voorkomen van lichtschittering is dus geregeld in het 
Activiteitenbesluit en niet in de ontwerp omgevingsvergunning. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

4.3 2, 4, 20, 19, 
5, 15, 16, 
21 

De ontwerp omgevingsvergunning kent ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om 
obstakelmarkering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn 
en nog niet bekend is welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en 
alsmede een bandbreedte de gestelde eis van <150 meter overschrijdt zullen deze 
maatregelen geborgd moeten worden. Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering 
zijn dus onvoldoende geborgd. Het staat de initiatiefnemer immers vrij om een dergelijke 
verlichting te hanteren ook op turbines <150 meter. Hiermee voldoet u niet aan de beloftes 
die u in de gemeenteraad gedaan heeft en op alle informatieavonden naar betrokken 
omwonenden. Een dergelijke maatregel dient worden toegevoegd aan de ontwerp-
omgevingsvergunning. 

De aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerp besluit omgevingsvergunning gaan uit van 
het realiseren van 10 windturbines met een tiphoogte van minder dan 150 meter. Uit de 
aanvraag, de erbij behorende stukken, waaronder de detailtekeningen en uit het ontwerp besluit 
omgevingsvergunning blijkt dat de windturbines niet worden voorzien van obstakelverlichting. 
Daarnaast heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport / Luchtvaart het beoordeeld en 
meegedeeld dat: (1) de locatie zich bevindt buiten de hoogtebeperkingsgebieden en (2) dat bij 
realisatie van windturbines met een tiphoogte onder de 150 meter het aanbrengen van 
obstakelverlichting op de beoogde locatie niet noodzakelijk is. Er zal dus geen 
obstakelverlichting kunnen komen op de windturbines 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

4.4 3 In de mogelijke vergunning moet worden opgenomen dat op de masten en gondels geen 
reclame of andersoortige uitingen komen de staan. 

Het plaatsen van reclame-uitingen is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening 2011 
van de gemeente. Hierin is een verbod opgenomen om zonder vergunning handelsreclame te 
maken aan of op een onroerende zaak. Nu reclame-uitingen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening zijn geregeld, bestaat er geen aanleiding om daarover iets op te nemen in de 
vergunning voor het windpark. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

4.5 8 Wij zijn allen bewoners van Almere Poort en hebben voor deze mooie locatie gekozen 
vanwege het uitzicht op het bos Pampushout ten noordwesten van de Godendreef. Dit 
uitzicht is uniek en wij wensen het graag zo te houden. Het plaatsen van 150 m hoge 
windmolens in plaats van de huidige windmolens heeft namelijk grote consequenties. Op dit 
moment zijn ze niet zichtbaar, dat zal wel het geval zijn bij de nieuw geplande windmolens. 
Deze zijn niet alleen veel hoger maar komen ook veel dichter bij Poort te staan. Dit geeft 
voor ons ernstige horizonvervuiling hetgeen niet wenselijk is. 

Het klopt dat de nieuwe windturbines hoger worden en daardoor vanaf sommige punten beter te 
zien zijn dan de huidige windmolens. In visualisaties als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing van de omgevingsvergunning zijn een aantal van degelijke zichtspunten 
opgenomen. Fotopunt 5 komt het meest in de buurt van de locatie waar u woont. U woont nog 
een stuk verder weg en er is een bos gesitueerd tussen de woningen van de reclamanten en de 
windmolens, waardoor de kans dat u de windmolens ziet klein is aangezien u de huidige 
windmolens niet ziet. Mocht u de windmolens toch zien, dan is vanwege de omvang van de 
windturbines de draaisnelheid van de rotoren lager, wat de visuele rust ten goede komt. Ook 
zullen de nieuwe windmolens minder opvallen t.o.v. de huidige windmolens, omdat zij een 
neutrale grijze kleur krijgen.  
 
 
 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Slagschaduw 

5.1 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de 
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is). De Bilt ligt 38 km van het 
plangebied. Echter in Lelystad (18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze 
gegevens zijn openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te 
verwerken in dit rapport. Ik concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben 
geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben 
gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. 

Er is gebruik gemaakt van een berekening van het langjarig gemiddelde, hierbij is er geen 
significant verschil op zo een korte afstand tussen stations.  

 Geen 
aanleiding tot 
aanpassing 
omgevings-
vergunning. 

Waardevermindering woning 

6.1 1, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21 

Naast allerlei mogelijke soorten overlast is er nog een soort van last die als niet van 
toepassing wordt beschouwd in de Notitie van Bosch en van Rijn; Planschade. Of er nu wel 
of geen overlast is van de windmolens, deze hebben haast per definitie een drukkende 
werking op de waarde van nabijgelegen woningen. Dat zal wellicht deels worden 
veroorzaakt omdat aspirant-kopers domweg bang zijn voor overlast maar zal bij gebleken 
overlast gegarandeerd op negatieve wijze invloed hebben op de waarde van je woning. 
Sterker nog, als je om wat voor reden dan ook wenst je huis te verkopen en je weet dat er 
overlast is, ook al merk je daar zelf weinig van, dan ben je verplicht dat aan de aspirant-
koper te melden die, zeker in een wat minder gunstige woningmarkt, zal afhaken of zal 
proberen de woning voor een aanzienlijk lagere prijs te verkrijgen. Deze waardedaling blijkt 
in de praktijk zo rond de 20% te liggen, wat gezien de gemiddelde woningwaarde in een 
wijk als Noorderplassen West op kan lopen tot (ver) boven een ton! Hoezo geen 
planschade!? 
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast, 
meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal 
resulteren in significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, 
inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en 
vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de 
plannen. Ik verzoek u om v6ér besluitvorming een gedegen en objectieve planschade 
analyse te (laten) maken op alle mogelijke scenario’s. 

Er is een planschadeonderzoek gedaan en dit onderzoek wijst uit dat het niet aannemelijk is dat 
door de komst van het windmolenpark sprake zal zijn van planschade (zie 
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/). Als 
mensen toch een planschadeclaim willen indienen, dan kan dat via de website van de gemeente 
Almere: https://www.almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen/meer-info-bestemmingsplannen/. In 
de anterieure overeenkomst is met de initiatiefnemers is afgesproken dat de gemeente de 
kosten voor een dergelijke planschadeclaim kunnen verhalen op de initiatiefnemers. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

6.2 2, 4, 14, 19, 
12, 18, 20, 
15 

Er zijn geen compensatiemogelijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld korting op de 
energiekosten. De regeling behelst, kort samengevat, onder meer de mogelijkheid om een 
vergoeding van energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld waardeerbaar; 
het daarmee gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van planschade 
worden gezien. 

Er is geen noodzaak voor compensatie, omdat het windmolenpark ruimschoots aan alle wet- en 
regelgeving voldoet. Ook is wordt er geen planschade verwacht. Alleen in geval van wettelijk 
vastgestelde schade dient er compensatie te worden uitgekeerd of een mitigerende maatregel te 
worden getroffen. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

6.3 2, 5, 16 Ik bezit zelfs een zogenaamde ‘boskavel’. Mede gezien de gunstige ligging naast het 
natura2000 gebied, zie ik dagelijks in\ grote getalen verschillende vogelsoorten, herten, 
reeën, vossen en vleermuizen. In de M.E.R. Beoordelingsnotitie schrijft Bosch en Van Rijn 
dat er slachtoffers zullen vallen door de komst van hogere windmolens. Hierdoor verwacht 
in ik dat waarde van mijn woning mogelijk gaat dalen. 

Zie antwoord op zienswijze 6.1 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

6.4 12, 18 Tevens vrees ik ook dat door de komst van hogere windturbines deze zichtbaar zullen 
worden vanaf mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn ontroerende goederen dalen 
tussen de 5% en 15%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie antwoord op zienswijze 6.1 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Natuur 

7.1 1, 5, 16 Op de website van Staatsbosbeheer is te lezen dat er in of rondom het gebied waar de 
windmolens zijn gepland diverse beschermde diersoorten voorkomen. Ook in de Notitie, in 
het bijzonder in paragraaf 3.4.3 wordt aangegeven dat wel degelijk onderzoek nodig is en 
tevens wordt benoemd dat molens nabij bossen voor grotere aantallen sterftegevallen van 
vogels en vleermuizen zal zorgen dan nu het geval is. Het feit dat de molens aanzienlijk 
dichter bij de bossen terecht zullen komen, namelijk praktisch aan de bosrand, betekent dus 
impliciet een groter effect op sterfte onder vogels en vleermuizen dan wordt gesuggereerd. 
Daarnaast is slechts voor enkele vogelsoorten zeer oppervlakkig onderzoek gedaan dat van 
de aannames aan elkaar hangt. Ook is het volstrekt onduidelijk wat de impact voor al deze 
dieren zal zijn als direct aangrenzend aan hun toch al steeds kleiner wordend leefgebied 
lawaaiige molens zullen worden geplaatst. 

In het kader van de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming die is aangevraagd bij de 
provincie Flevoland hebben er diverse veldonderzoeken op locatie plaatsgevonden. Deze 
gegevens zijn verder aangevuld door eerdere locatie specifieke onderzoeken, huidige ter 
beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen (zie de Verkennende ecologische 
analyse windpark Jaap Rodenburg II in de bijlage van de juiste versie (4.3) van de 
aanmeldnotitie MER-beoordeling). Al deze kennis tezamen geeft een goed inzicht in de lokale 
aanwezigheid van beschermde soorten en het gebiedsgebruik, hierdoor kan er een gedegen 
slachtoffervoorspelling worden opgemaakt. Het is correct dat, omdat een aantal windturbines 
dichter bij de bossen terecht zullen komen, een groter aanvaringsrisico verwacht wordt voor 
vleermuizen. Dit is echter getoetst aan de populatiedraagkracht en hieruit blijkt dat er met 
zekerheid geen sprake is van een effect op de gunstige staat van instandhouding. Met 
betrekking tot vogels is dit effect, op deze locatie, niet aangetoond. Het aantal vogelslachtoffers 
zal in de toekomstige situatie vergelijkbaar zijn met de huidige situatie. Het aspect verstoring is 
onderzocht, hieruit volgt dat het windpark niet leidt tot een meer dan verwaarloosbare aantasting 
van de draagkracht van de omliggende gebieden.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.2 1 Uit paragraaf 3.4.4:"Voor alle alternatieven 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." Wij vinden dit nogal een uitspraak. Dit kan niet op 
voorhand worden bewezen zonder uitgebreid onderzoek uit te voeren over een grotere 
periode. 

Dit citaat is tot stand gekomen door een uitgebreid en degelijk onderzoek van een onafhankelijk 
ecologisch adviesbureau (zie de Verkennende ecologische analyse windpark Jaap Rodenburg II 
in de bijlage van de juiste versie (4.3) van de aanmeldnotitie MER-beoordeling). Er zijn geen 
redenen om aan te nemen dat deze conclusie onjuist is. Daarbij komt nog dat deze conclusies 
getrokken zijn op basis van het 'worst case scenario'.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.3 1, 4, 20, 19, 
5, 16 

In dit gehele rapport wordt daarnaast enkel gesproken over vogels en vleermuizen. In dit 
gebied leven echter nog veel meer diersoorten. Denk alleen al aan bijvoorbeeld de reeën 
en vossen. Er is geen onderzoek gedaan naar de impact voor andere diersoorten dan 
vogels en vleermuizen. In de Notitie wordt dan ook aangeven dat aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is. Waar zullen dieren heen vluchten als ze last krijgen van de windmolens, 
nog meer de woonwijken in met de bijbehorende overlast en risico’s? ie kan dan uiteraard 
ook niet concluderen dat er geen nadelige effecten zullen optreden als gevolg van de 
plannen van de initiatiefnemers. 

In het ecologisch rapport wordt niet enkel gesproken over vogels en vleermuizen. De effecten op 
planten, ongewervelden, vissen, amfibieën, reptielen en grondgebonden zoogdieren zijn 
onderzocht. De effecten van de genoemde zoogdieren ree en vos zijn derhalve ook behandeld. 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke 
ingrepen. Tevens heeft de ingreep geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van de 
genoemde soorten, omdat de ingreep te beperkt is en het aantal dieren dat hiermee gemoeid is 
relatief klein is. Verder zal de ingreep leiden tot een verwaarloosbaar verlies aan oppervlakte 
leefgebied. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.3 1, 5, 16 Conform artikel 1.la Wet Milieubeheer concluderen wij daarom dat dit rapport onvoldoende 
zorg in acht neemt voor mens en milieu. Cijfers in het rapport zijn vaag, niet onderbouwd en 
op verkeerde wijze verkregen of tot stand gekomen. Er is gedegen onderzoek nodig om de 
effecten op mens, fauna, milieu in de breedste zin van het woord en de lokale natuur zoals 
het nabij gelegen Natura 2000 gebied goed te kunnen overzien. 

Het ecologisch onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau (bureau 
Waardenburg). Voor mogelijke effecten is een vergunning en ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming, met benodigde onderbouwing bij de provincie Flevoland (bevoegd gezag is 
GS) aangevraagd. Het is aannemelijk dat het bevoegd gezag de ontheffing zal verlenen. Dit 
betekent dat het project voor dit onderdeel uitvoerbaar is. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.4 2, 4, 14, 19, 
5, 12, 18, 
20, 15, 16 

Ook wordt niets gezegd over eventuele aantasting doornversnippering, terwijl vanwege de 
aanleg van de toegangsweg een doorsnijding van het NNN. Het ontwerp bevat geen nadere 
concretisering. In de toelichting wordt slechts verwezen naar het compensatieplan en 
gesteld dat dit plan voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist. Ten 
onrechte verplicht u de initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen binnen een 
termijn worden geïmplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over 
compenserende maatregelen terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit is in strijd 
met het Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 
artikel 10b.9 Randvoorwaarden projectplan Lid 1 e en artikel 10b.13. 

Zowel alle windturbines (inclusief overdraai) als bijbehorende infrastructuur (wegen, 
kraanopstelplaatsen etc.) worden buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gerealiseerd. Er is 
dan ook geen noodzaak voor compensatie. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.5 2, 4, 20, 19, 
5, 6, 7, 17, 
9, 10, 11, 
13, 16 

Doordat u scoping toepast op uw onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn het 
volgende: “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.” Echter de andere soorten 
broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan 
wel in het plangebied en zou onderzocht moeten worden. 
 
5: het plan In de huidige vorm alsmede de ontheffing die door GS is verleend strijdig zijn 
met de Verordening: 
ruimte van de provincie Flevoland en de regels omtrent compensatie van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). 

Een aantal soorten die zijn aangewezen als broedvogelsoorten voor Natura 2000-gebieden zijn 
in het broedseizoen sterk gebonden aan de desbetreffende Natura 2000-gebieden. Het is niet 
uitgesloten dat deze soorten buiten het broedseizoen het plangebied passeren. De mogelijke 
effecten hierop zijn onderzocht, echter vallen deze effecten dan onder het beschermingsregime 
'soortenbescherming'. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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7.6 2, 4, 20, 19 Wilde eend en visdief kunnen buiten de broedtijd vliegbewegingen plaatsvinden van vogels 
die pendelen tussen rustgebieden en foerageergebieden. Het aantal vliegbewegingen over 
het plangebied van voornoemde soorten is naar verwachting beperkt. Dit is een aanname 
en ook dit is niet onderzocht. Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Andere 
diersoorten zijn helemaal niet onderzocht. 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). Verstoring van deze dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het 
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. 

De beschrijving van het aantal vliegbewegingen van diverse soorten zijn tot stand gekomen door 
eigen veldonderzoeken, door huidig ter beschikking staande kennis (o.a. eerdere 
veldonderzoeken, NDFF etc.) en inschattingen van deskundigen. De meeste voorkomende 
dagrustplaatsen van duikeenden, brilduiker en zaagbekken liggen buiten de verstoringsinvloed. 
Significant negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor 
genoemde soorten zijn met zekerheid uit te sluiten.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.7 2, 4, 20, 19, 
5, 6, 16, 21 

In dit geval is geen passende beoordeling gemaakt, wat gezien het voorgaande wel had 
gemoeten. Het 1%-mortaliteitscriterium heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte 
van de aanwezige populatie en niet op 1% van de landelijke instandhoudingsdoelstelling. 
Aannemelijk is dat de berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt 
berekend. Van belang is ook dat de conclusie over de effecten mede is gebaseerd op het 
uitgangspunt dat de onderste rotortip tot 60 meter hoogte komt, terwijl de bovenste rotortip 
reikt tot 160+ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt echter dat de 
ashoogte ten minste 85 meter en ten hoogste 150 meter mag zijn, met een rotordiameter 
van ten minste 100 meter en ten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten hoogste 160 
meter. Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120 meter 
komt de onderste rotortip niet op 60 maar op 40 meter hoogte. De conclusie in de M.E.R.-
beoordelingsnotitie is dus gebaseerd op een bepaalde situatie, terwijl in de toelichting 
zonder nadere motivering de conclusie uit de M.E.R.-beoordelingsnotitie wordt 
overgenomen ten aanzien van een andere situatie. Wij vinden derhalve dat (significante) 
effecten op basis van de beschikbare gegeven niet uitgesloten kunnen worden en dat het 
ontwerp omgevingsvergunning en in de huidige vorm strijdig zou zijn met de Wet 
natuurbescherming. Mijn conclusie is dat de effecten niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou 
graag zien dat er hier aanvullend onderzoek naar komt. 

De tiphoogte van de windmolens blijft in alle gevallen onder de 150m. De combinatie 100m as 
en 120 rotordiameter zal ook niet voorkomen in de gekozen bandbreedte zoals omschreven in 
de ruimtelijke onderbouwing. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk omdat significant 
negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. In overleg met de provincie wordt 
echter ten behoeve van de vergunning Wet natuurbescherming een passende beoordeling 
opgesteld. Deze vergunning is aangevraagd bij de provincie Flevoland. Het 1%-
mortaliteitscriterium wordt voor het beschermingsregime 'gebiedsbescherming' getoetst aan de 
populatie van het betreffende gebied. In het kader van de 'soortenbescherming' wordt er voor 
vleermuizen getoetst aan de lokale populatie; voor vogels aan de landelijke populatie. Dit is 
conform de uitspraken van de Raad van State. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.8 5, 16, 21 Uit de stukken bij het ontwerp omgevingsvergunningen blijkt dat effecten op vleermuizen 
niet worden uitgesloten. Er zijn geen onderliggende cijfers om de conclusie te 
onderbouwen. Om die reden wordt voorzien in een mitigerende maatregel bestaande uit 
een stilstandvoorziening. De effectbeoordeling uit het M.E.R.-beoordelingsnotitie is 
nagenoeg integraal opgenomen in de toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning mei 
dien verstande dat bij de beschrijving van de effecten op vogels Is overgenomen dat de 
onderste rotortip tot 40 meter hoogte komt met een bovenste rotortip tot 750 meter, terwijl 
bij de beschrijving van de effecten op vleermuizen wordt aangegeven dat de rotor bij het 
voorkeursalternatief vanaf 40 meter boven het maaiveld reikt. 

Er zijn aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen te verwachten, dit is uitgewerkt in het 
ecologisch rapport. De verwachte slachtofferaantallen zijn gebaseerd op cijfers, deze zijn onder 
andere verkregen door veldwerk op locatie en gegevens uit referentiewindparken. Er wordt niet 
voorzien in een stilstandvoorziening, wel ligt er een monitoringsplan met betrekking tot 
vleermuizen ter goedkeuring bij het bevoegd gezag. De tiphoogte zal te allen tijde onder de 150 
meter blijven. De tiplaagte is variabel en afhankelijk van de ashoogte en rotordiameter, derhalve 
is de aanvraag op bandbreedte. In het ecologisch onderzoek is uitgegaan van het 'worst case 
scenario'; grootste rotordiameter en laagste tiplaagte. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.9 5, 16, 21 Ook wordt ten aanzien van een aantal vogelsoorten aangegeven dat de afstanden van de 
nestellocaties tot turbines voldoende lijken om niet gevoelig te 2ijfl voor verstoring, terwijl er 
anderzijds in de omgeving voldoende alternatieven zijn voor nestellocaties van deze 
vogelsoorten, zodat ook bij eventuele verstoring voor de gebruiksfase geen significantie aan 
de orde is. Met deze laatste passage lijkt verwezen te worden naar de clausulering van 
artikel 3.1 lid 5 van de Wet natuurbescherming. Deze clausulering is echter niet van 
toepassing voor zover het gaat om vogels die ook zijn opgenomen op bijlage II bij het 
Verdrag van Bern. 

Tijdens de werkzaamheden en de voorbereiding daarvan dient verstoring of vernietiging van 
nesten van vogels voorkomen te worden. Overtreding van verbodsbepalingen kan voorkomen 
worden door buiten het broedseizoen te werken en door preventief buiten het broedseizoen 
ruigten 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 vernietigd of ernstig 
verstoord. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.10 5, 16, 21 Door de positie van de molens ten opzichte van het NNN gebiedt zal leiden tot leiden tot 
aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen en broedvogelsoort afkomstig uit het bosgebied 
die jagen langs de rand van het bos. Hierdoor wordt ook onderbouwd dat het 1% 
mortaliteitscriterium niet gehaald gaat worden. Het onderzoek en de conclusie zijn derhalve 
tegenstrijdig. 

Uit de onderzoeken naar de ecologische effecten blijkt dat er voor geen enkele soort de 1% 
mortaliteitsnorm wordt overschreden. In deze onderzoeken is de positionering van de molens 
nabij het NNN-gebied meegenomen. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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7.11 5, 16, 21 Om een uitspraak te kunnen doen over de verwachte resultaten dient op zijn minst 
ingegaan te worden op de kenmerken van de natuurtypen die zullen verdwijnen en die 
ontwikkeld worde op de functie die deze natuurtypen vervullen binnen het lokale 
ecosysteem en de tijd die deze natuurtypen nodig hebben om op een andere plaat tot 
optimale kwaliteit te komen. Bij de herontwikkeling van een bepaald natuurdoeltype op een 
andere plaats gaat het niet alleen om het herstel v. de begroeiing, maar om herstel van het 
natuurdoeltype met al zijn kenmerken. Dat het ruimtebeslag beperkt is, zegt nog niets over 
de natuurwaarden die verloren gaan en/of over de mogelijkheden voor compensatie. Ik wijs 
u er in dit verband op dat in het compensatieplan staat dat in het NNN-gebied een 
ongestoorde natuurlijke ontwikkeling gedurende zo’n 30 a 35 jaar heeft plaatsgevonden en 
dat dit natuurlijk gebied nergens in Almere zijn gelijke vindt, dat het gebied van grote 
waarde is voor vogels en grenst aan een zoetwatergetijdengebied dat een voor Nederland 
uni biotooptype Is met bijzondere plantensoorten. Op grond van artikel 5 lid 7 van de 
Beleidsregel kan areaalverlies onder omstandigheden inderdaad worden gecompenseerd. 
Het compenseren van areaalverlies door kwaliteitsverbetering is blijkens de toelichting 
alleen toegestaan indien het echt niet anders kan en Indien het maatregelen betreft die nog 
niet in een vastgesteld Inrichtings- of beheerplan zijn voorzien. Het compensatieplan 
ontbreekt echter. Evenals de benodigde vergunning. Het is derhalve onmogelijk enige vorm 
van conclusie te trekken zonder de benodigde stukken. Nu het compensatieplan ontbreekt 
en dus niet blijkt welke maatregelen waar en hoe genomen moeten worden, is deze 
bepaling rechts onzeker en geeft het geen zekerheid omtrent de compensatie die moet 
plaatsvinden. 

Zowel alle windturbines (inclusief overdraai) als bijbehorende infrastructuur (wegen, 
kraanopstelplaatsen etc.) worden buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gerealiseerd. Er is 
dan ook geen noodzaak voor compensatie en/of vergunningplicht. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.12 6, 12, 18 Bij de conclusie van de Commissie ontbrak in de M.E.R. de volgende belangrijke informatie: 
Het MER beschreef onvoldoende duidelijk de cumulatieve effecten op fuut, kuifeend, zwarte 
stem en brilduiker in het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer, en plantenetende 
vogelsoorten. Maatregelen om deze effecten te voorkomen waren onvoldoende uitgewerkt 
en onderbouwd. Het MER gaf onvoldoende inzicht in verlies, mitigerende maatregelen en 
borging voor compensatie in de overige gevoelige natuurgebieden binnendijks. Het 
buitendijkse deel van het plangebied behoort tot het Natura 2000-gebied Marker- en 
IJmeer. Een deel van het binnendijkse plangebied valt samen met het Nationaal 
Natuurnetwerk (NNN). Het MER en met name de passende beoordeling bevatten veel en 
actuele informatie over de ecologische ontwikkeling van dit gebied. Ook heeft de 
effectanalyse een heldere opbouw. Toch kon de Commissie niet alle conclusies van het 
MER en de passende beoordeling volgen. Op grond van de gepresenteerde informatie 
vond de Commissie dat significante effecten van het huidige plan op beschermde 
vogelsoorten niet met zekerheid konden worden uitgesloten. Ook over de effecten op het 
NNN ontbrak informatie in het MER. Uit deze conclusie had u kunnen afleiden dat ook in de 
M.E.R.-beoordeling rapportage onvoldoende onderzoek is gedaan naar deze situatie én 
had u het vervolgonderzoek moeten doen. Het lijkt erop alsof het college van B&W wel 
degelijk kennis heeft genomen van deze conclusie en derhalve de makkelijkste weg naar 
Rome heeft gekozen door te concluderen dat er geen aanvullend onderzoek nodig is vanuit 
de M.E.R.-beoordelingsnotitie. Dit is echter tegenstrijdig met de eerder dit jaar uitgevoerde 
M.E.R 22 februari 2018 / projectnummer: 3120. Het lijkt ons daarom goed aanvullend 
onderzoek te verrichten waarbij alle jaargetijden goed onderzocht worden zodat er geen 
enkele soort gemist wordt. Dit geeft een helder en concreet beeld van de situatie en kunnen 
de effectén, die nu als niet significant zijn bestempeld goed onderzocht worden. Dit kan dan 
direct een aanvulling zijn op het vereiste onderzoek waar de commissie MER om vraagt 
voor het bestemmingsplan. 

Of het noodzakelijk is om een MER-rapportage op te stellen, hangt onder meer af van het type 
en de omvang van de activiteiten die mogelijk worden gemaakt met het bestemmingsplan of 
omgevingsvergunning. In het geval van het nieuwe windpark is een aanmeldnotitie MER-
beoordeling voldoende. In de zienswijze wordt waarschijnlijk gedoeld op de MER die is 
opgesteld voor een andere procedure, waarschijnlijk die van het bestemmingsplan Almere Poort 
dat nu wordt herzien. Het betreft hier 2 verschillende procedures. In de voorliggende procedure 
voor de omgevingsvergunning van windpark Jaap Rodenburg II gaat het enkel over de 
aanmeldnotitie MER-beoordeling.  Zie ook het antwoord op zienswijze 9.1 voor een andere 
toelichting hierop. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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7.13 6, 9, 10 Op 2 november 2017 heeft de Antea Group een revisie 00 op projectnummer 419851 
gemaakt waarin het scenario 9 molens is geüpdatet naar 10 windmolens. In dit rapport 
wordt gesteld dat door middel van een vergelijking van de opvolgende planologische 
regimes worden de schadefactoren nader bekeken en afgewogen. De feitelijke situaties zijn 
niet van belang. Bepalend is de maximale invulling van het “oude” en het “nieuwe” 
planologische regime. In deze M.E.R.-beoordelingsnotitie zijn de effecten op planschade 
niet nader beschreven. De situatie beschreven in het planschade rapport wijkt af van de 
situatie in deze beoordeling notitie. De initiatiefnemers hebben deze beoordelingsnotitie 
geen notitie gegeven aan het advies van hun eigen expert. De beschreven scenario’s in 
deze beoordelingsnotitie zijn niet onderzocht op planschade. Het is daarom onmogelijk om 
een conclusie te trekken dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor omwonenden, en 
dat de negatieve effecten op mens en natuur er niet zijn. 

Er is per abuis een verkeerde versie van de aanmeldnotitie bij de ontwerpstukken gevoegd. De 
juiste versie van de aanmeldnotitie, waarover ook de besluitvorming heeft plaatsgevonden, heeft 
in oktober/november 2017 ter inzage gelegen en is sindsdien online beschikbaar via: 
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/. De juiste versie van de aanmeldnotitie is bij de 
definitieve stukken gevoegd en als bijlage bij deze Nota van Zienswijzen gevoegd. Het 
geüpdatet planschadeonderzoek gaat over de toekomstige situatie met een windpark met 10 
windmolens, waarvoor nu de omgevingsvergunning is aangevraagd. Dit onderzoek is in te 
vinden op  https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/  en dan via de link 'planschaderapport' zoals opgenomen in de tweede alinea onder de 
kop 'Het vernieuwde windpark (Jaap Rodenburg II)'. De conclusie van het rapport is dat er geen 
sprake is van planologisch nadeel. Als mensen toch een planschadeclaim willen indienen, dan 
kan dat via de website van de gemeente Almere: 
https://www.almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen/meer-info-bestemmingsplannen/. In de 
anterieure overeenkomst is met de initiatiefnemers is afgesproken dat de gemeente de kosten 
voor een dergelijke planschadeclaim kunnen verhalen op de initiatiefnemers. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning. 

7.14 6, 7, 17, 9, 
10, 11, 12, 
18, 21 

De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & lJmeer, 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 stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet 
worden onder deze soorten in voorliggend rapport niet nader behandeld. 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). 
Verstoring van deze dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het behalen van 
de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. Een aantal van de regelmatig 
gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen 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. Onze conclusie is 
dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Wij zouden graag zien dat er hier 
aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact 
voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent. 

Het gaat hier niet om een mer-plichtige activiteit. De effecten op alle aangewezen soorten van 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn onderzocht. Tevens zijn de effecten van verstoring 
hierin meegenomen. De conclusie met betrekking tot verstoring is dat: mogelijke verstoring niet 
leidt tot significant negatieve effecten. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.15 6, 7, 17, 9, 
10, 11, 12, 
18, 13 

De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal 
meldpunt vogelslachtoffers. Het aantal vogelslachtoffers door windmolens is groter dan het 
gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit 
onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is. Aanvullend onderzoek lijkt me 
daarom ook op zijn plaats. 

De cijfers zijn tot stand gekomen door een uitgebreid en degelijk onderzoek van een 
onafhankelijk ecologisch adviesbureau (zie de Verkennende ecologische analyse windpark Jaap 
Rodenburg II in de bijlage van de juiste versie (4.3) van de aanmeldnotitie MER-beoordeling). Er 
zijn geen redenen om aan te nemen dat de conclusies onjuist zijn. Daarbij komt nog dat deze 
conclusies getrokken zijn op basis van het 'worst case scenario'.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.16 6, 7, 17, 9, 
10, 11, 12, 
18, 13 

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, golfslag) Door mechanische activiteiten 
kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis 
over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. 
Bodemverdichting als gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van 
de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke golfslag in water kan tot beschadiging 
van oevervegetatie leiden. 20 Alterra-rapport 1375 Luchtwervelingen van bijvoorbeeld 
windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg (Winkelman 1992 a d) De sterfte kan, 
afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg hebben. 

De effecten zijn beoordeeld door een uitgebreid en degelijk onderzoek van een onafhankelijk 
ecologisch adviesbureau. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de realisatie van Windpark 
Jaap Rodenburg II effecten heeft op habitattypen waarvoor Natura 2000-gebieden in de 
omgeving zijn aangewezen. Het is correct dat windturbines vogelsterfte tot gevolg kunnen 
hebben. Echter significant verstorende effecten (inclusief sterfte) kunnen, met inbegrip van 
cumulatie, met zekerheid worden uitgesloten.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

7.17 2, 4, 20, 19, 
6, 7, 17, 9, 
10, 11 

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door 
verstoring en sterfte bij de aanlegfase en door verlies van leefgebied. Verstoring treedt op 
door geluid en de beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen 
windturbines een barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- 
en overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In 
gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel 
aanvaringsrisico op. 

Het klopt dat er aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen worden verwacht in de 
gebruiksfase van het windpark. Voor alle soorten kan een effect van de additionele sterfte, 
veroorzaakt door windpark Jaap Rodenburg II, op de gunstige staat van instandhouding van de 
betrokken populaties op voorhand met zekerheid uitgesloten worden. Er zijn geen redenen om 
aan te nemen dat het windpark leidt tot barrière werking. In het ecologisch rapport is hieromtrent 
het volgende beschreven: 'Het opschalen van windparken heeft een gunstig effect, omdat bij een 
toename van de turbineomvang de tussenafstand tussen turbines ook groter wordt (Smallwood 
& Karas 2009; Everaert 2014).' 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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7.18 12, 18 Daarbij is onderscheid aangebracht tussen soorten die vooral vis eten respectievelijk 
mossels/ander bodemleven (benthos) en planten. De plantenetende vogels zijn beperkt 
beschouwd omdat volgens het MER en de Passende beoordeling waterplanten nauwelijks 
voorkomen in het plangebied. De Commissie vindt deze stap onvoldoende onderbouwd. Er 
wordt onder andere verwezen naar de verspreidingskaart van het habitattype 
kranswierwater, dat in het plangebied weinig voorkomt. Voor de vogels zijn echter ook 
vegetaties van bijvoorbeeld fonteinkruiden van belang: deze soorten, bijvoorbeeld 
doorgroeit fonteinkruid, worden ook aangetroffen ter hoogte van het geplande Meerstrand. 
Het valt voor mij niet te rijmen welke conclusie nu de juiste is. Die van de M.E.R of die van 
de M.E.R.-beoordeling. Mijns inziens is de M.E.R grondiger dan de beoordelingsnotitie. 

Zie antwoord op zienswijze 7.12 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Hoogte windmolens 

8.1 8 Wij zijn voorstanders van windenergie maar denken dat deze uitbreiding te verwaarlozen is 
ten 
opzichte van de plannen van de overheid om mega windparken op de Noordzee te bouwen. 
Door heel Flevoland staan veel windmolens ver van de bewoonde wijken. Het lijkt ons een 
beter plan om deze te vervangen door extra hoge windmolens. Daarnaast zouden de 
windmolens ook op de dijk Lelystad-Enkhuizen geplaatst kunnen worden (hier schijnen ook 
plannen voor te zijn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is al verregaande planvorming voor het vervangen van de 220 windmolens in de Flevopolder. 
Zie https://windparkzeewolde.nl/. Ook klopt het dat de Houtribdijk is aangewezen als mogelijke 
locatie voor windmolens, maar er moeten zich wel initiatiefnemers aandienen om te investeren in 
windmolens aldaar. Maar al deze windmolenparken dragen niet bij aan de gemeentelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen (programma Energie Werkt!). Ook de mega windparken op zee 
tellen niet mee. Bovendien hebben we al deze windmolenparken hard nodig om de Nederlandse 
energievoorziening te verduurzamen. Nog geen 6% van ons energieverbruik wordt duurzaam 
opgewekt (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toename-van-duurzame-energie-in-
nederland-te-weinig-om-doelen-van-2050-te-halen~beab44d6/). We hebben elke windmolen dus 
hard nodig om als land in 2020 14% van ons energieverbruik duurzaam op te wekken en om in 
2050 energieneutraal te zijn. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Woon- en leefomgeving 

9.1 1 Naast de, in deze situatie verplichte, Milieu Effect Rapportage, zou, gezien de nabijheid van 
de molens tot aan woningen een z.g. Bewoners Effect Rapportage (BER) moeten worden 
opgesteld. Beide zijn nagelaten. Van de MER wordt ten onrechte geconcludeerd dat deze 
niet nodig is en van een BER wordt niet eens gesproken. En dat terwijl de impact op 
bewoners in potentie groot kan zijn. Zowel door overlast door slagschaduw, geluid als 
waardedaling van de woning, die zo rond de 20% kan liggen. In Houten heeft men sinds 
2013 windmolens van vergelijkbare hoogte als de in Pampus geplande molens staan en 
deze staan (ook) heel dicht bij woningen en veroorzaken dusdanig veel overlast door geluid 
en slagschaduw dat de molens maar 60% van de van oorsprong gecalculeerde opbrengst 
halen. Uitvoeren van een BER lijkt ons, gezien die ervaringen dan ook absoluut geen 
overbodige luxe! 

De oprichting, wijziging of uitbreiding van een windpark is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Bij een 
opgesteld vermogen van 15 MW 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 deze drempelwaarden worden overschreden. Om die 
reden moet voorafgaand aan de indiening van de omgevingsvergunningaanvaag een m.e.r.-
beoordelingsprocedure worden doorlopen. 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'. In de m.e.r.-beoordelingsnotitie d.d. 15-9-2017 
wordt geconcludeerd dat de beoogde opschaling van het bestaande windpark Jaap Rodenburg 
geen belangrijke negatieve milieueffecten kan veroorzaken die een volwaardige project m.e.r.-
procedure wenselijk of noodzakelijk maken. De gemeente Almere heeft op 26 september 2017 
dan ook conform deze conclusie besloten. Een ‘Bewoners Effect Rapportage’ is ons niet bekend. 
Voor zover wordt gedoeld op nadere onderzoek op het woon-leefklimaat van omwonenden, 
wijzen wij erop dat in de aanmeldnotitie MER-beoordeling (v4.3 dd. 15-09-2017) en in de 
Ruimtelijke Onderbouwing van het project (v.0.5 dd. 08-02-2018) al diverse aspecten zijn 
onderzocht die voornamelijk betrekking hebben op de woon- leefomgeving van de bewoners 
(namelijk geluid en slagschaduw), en omdat van eventuele planschade nagenoeg geen sprake 
kan zijn, is er geen aanleiding om een nader onderzoek uit te voeren om na te gaan wat de 
effecten van het project op de mensen in de omgeving zijn, naast de al bestaande onderzoeken 
die ten grondslag liggen aan dit besluit. Zie ook antwoord op zienswijze 3.4. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Veiligheid 

10.1 2, 4, 14, 19, 
5, 20, 15, 
16, 21 

Veiligheidsrisico’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein te zijn, 
door onder meer de toepassing van ijsdetectiesystemen met een adequate 
stilstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen vinden 
ten onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning. De 
waarden voor het plaatsgebonden risico zijn alleen berekend voor de beoogde nieuwe 
situatie. Bij vervanging van oude windturbines moet alsnog aan de waarden voldaan 
worden, zodat uiteindelijk alle turbines aan de waarden voldoen. Deze berekeningen zijn 
echter niet gemaakt. Hierdoor is onzeker welke veiligheidsrisico’s er plaats gaan vinden ten 
tijde van het saneren. 

Naast de risico’s ten gevolge van mastbreuk en bladbreuk dient conform het ‘Handboek 
risicozonering windturbines’ ook rekening te worden gehouden met het naar beneden vallen van 
ijs of turbineonderdelen. De faalfrequenties van ijsafwerpen zijn zeer locatieafhankelijk en 
hiervoor is ook geen generieke waarde te bepalen (zie § 3.1, tabel 1 uit het Handboek). Het 
aantal keren per jaar dat ijs aangroeit aan een blad is sterk afhankelijk van de lokale 
omstandigheden. Volgens schattingen van de opstellers van het Handboek komt de situatie in 
Nederland maximaal twee keer per jaar voor. Het risicovolle gebied rondom de mast heeft een 
diameter, gelijk aan de maximale rotordiameter van 120 m plus 15 m, van ca. 135 m. Dit gebied 
ligt bij het windpark in Almere Pampus niet over openbare wegen of openbaar toegankelijk 
terrein. Omdat ijsafzetting zo weinig voorkomt en de windturbines van het toekomstige 
windmolenpark niet over openbaar toegankelijk terrein draaien, is het niet nodig om de 
windturbines te voorzien van een ijsdetectiesysteem. De veiligheidsrisico’s van ijsvorming op de 
rotorbladen is verwaarloosbaar klein.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

10.2 9. 12, 18, 
13 

Het is ronduit bijzonder te noemen dat er geen mitigerende maatregelingen benoemd zijn in 
het ontwerp omgevingsvergunning. Tevens ontbreken de Trefkansberekening, de 
rekenmethode mastbreuk, de rekenmethode wiekbreuk, de rekenmethode gondelafworp, 
het ballistisch model en de data. Het is zo onmogelijk om de conclusie van de 
initiatiefnemers te staven. Hierdoor is ook niet voldaan aan het protocol vermeld in RIVM 
Rapport 620550009/2012. 

Nu er op geen enkele wijze normovertreding van het activiteitenbesluit- of regeling optreedt is er 
geen noodzaak tot mitigatie. Alle woningen liggen immers dusdanig ver van het te ontwikkelen 
plan dat nergens sprake is van normoverschrijding. Verder is een trefkansberekening alleen 
relevant wanneer er objecten (zoals risicovolle installaties of buisleidingen) binnen werpafstand 
liggen waarvoor een trefkansberekening uitgevoerd dient te worden. Nu dit niet het geval is, is in 
het kader van de omgevingsvergunning ook geen trefkansberekening uitgevoerd.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Nut- en noodzaak windpark 

11.1 1, 4, 19 Ondanks de eerder benoemde inhoudelijke aanpassingen aan de zienswijze ontbreekt het 
nog steeds aan realistische inschattingen en is geen enkele berekening gemaakt van de 
C02-winst vs. de C02 “investeringen”. Hoe kan je dan beweren dat geen 
milieueffectrapportage nodig zou zijn?!   
......  
Naast alle kosten, uitgedrukt in kilogrammen C02 en andere vormen van uitstoot (1) gaat 
het om de baten, uitgedrukt in wat er aan kilogrammen C02 wordt bespaard doordat 
traditionele gas, kolen, biomassa en andere centrales die C02 uitstoten niet hoeven te 
produceren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een realistische t!) opbrengst 
van het nieuwe windmolenpark, afgezet tegen de opbrengst van het huidige 
windmolenpark. Er dient dus rekening te worden gehouden met variaties in windkracht en 
dus ook de gestookte centrales die operationeel moeten zijn en blijven om dalen op te 
vangen.  
....... 
Het beste plan zou nog zijn om het huidige windmolenpark te continueren en het nieuw 
geplande windmolenpark op een andere — definitieve locatie, niet persé binnen de 
stadsgrenzen van de gemeente Almere, te realiseren. Dit geeft namelijk aanzienlijk minder 
verspilling van grondstoffen en aanzienlijk minder C02 uitstoot dan wanneer je de huidige 
goed functionerende molens, inclusief fundering, palen etc. sloopt en elders weer (na een 
C02 vretend transport) weer opbouwt. Op een nieuwe fundering en mogelijk weer palen. 
Conclusie: de conclusie dat géén M.E.R. nodig is, is onterecht! 

Zie antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

11.2 2 Naast alle kosten, uitgedrukt in kilogrammen C02 en andere vormen van uitstoot t!) gaat het 
om de baten, uitgedrukt in wat er aan kilogrammen C02 wordt bespaard doordat traditionele 
gas, kolen, biomassa en andere centrales die C02 uitstoten niet hoeven te produceren. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met een realistische (!) opbrengst van het 
nieuwe windmolenpark, afgezet tegen de opbrengst van het huidige windmolenpark. Er 
dient dus rekening te worden gehouden met variaties in windkracht en dus ook de 
gestookte centrales die operationeel moeten zijn en blijven om dalen op te vangen. 
Realistisch benoemen we niet zonder reden. Het is duidelijk dat windmolenparken vaak met 
iets te realistische inschattingen worden geplaatst en uiteindelijk dus ver onder de van 
tevoren ingeschatte opbrengsten produceren. Dit lijkt ook hier het geval te zijn. Er wordt 
rekening gehouden met ideale omstandigheden, geen stilstand wegens geluidsoverlast of 
slagschaduw. Dit zijn echter gangbare maatregelen bij overlast gevende windmolens. De 
netto C02 winst die tekening houdende met bovenstaande wordt behaald zijn de baten. 

Zie antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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11.3 2, 4, 19, 7, 
17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13, 14, 15 

Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500 
huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door 
het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap 
Rodenburg II neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken. 

Zie antwoord op zienswijze 18.1 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

11.4 9, 10, 11, 
12, 18, 13 

Tevens is de opgewekte stroom van het oude windmolenpark (Jaap Rodenburg 1) 
noodzakelijk om uw doelstellingen in 2020 te realiseren en draagt het bij met zo’n 16,5MW. 
Het nieuw te bouwen Windmolenpark Jaap Rodenburg II zal, na de sloop van het oude 
park, slechts 35MW-16,5MW= 18,5MW extra gaan leveren ten opzichte van het oude 
windmolenpark Jaap Rodenburg 1. Wat neerkomt op slechts 0,3% ten opzichte van de 
gestelde doelstelling. Het lijkt mij daarom een enorme verspilling van belastinggeld. 

Zie antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Afstand windturbines tot woningen 

12.1 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is 
incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat 
de afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige 
object daadwerkelijk 12 keer de rotordiameter is zoals beschreven staat in de 
activiteitenregeling milieubeheer arL3.1 2 

Zie antwoord op zienswijze 1.11 en 3.24. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

12.2 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand 
van de clusteropstelling tot Sprietzijl 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me af welke 
cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af 
wanneer deze metingen zijn verricht! Datum en tijdstip ontbreken. 

De verwijzing heeft betrekking op het akoestisch onderzoek behorende bij de verkeerde, 
verouderde versie van de aanmeldnotitie MER-beoordeling. Er is per abuis een verkeerde versie 
van de aanmeldnotitie bij de ontwerpstukken gevoegd. Het adres is gekozen omdat het voor 
betreffende opstelling (niet opstelling waarop de vergunning is aangevraagd) de dichtsbijgelegen 
woning is. De gegevens en afstanden zijn gebaseerd op het BAG ten tijde van het opstellen van 
het rapport.  
De juiste versie van de aanmeldnotitie, waarover ook de besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
heeft in oktober/november 2017 ter inzage gelegen en is sinds die tijd online beschikbaar via: 
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/. De juiste versie van de aanmeldnotitie is bij de 
definitieve stukken gevoegd en als bijlage bij deze Nota van Zienswijzen.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

12.3 12, 18, 13 In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik concludeer dat het 
onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale inschatting heeft 
gemaakt van de norm 12 keerde rotordiameter. Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan 
art.3.13 van activiteitenregeling milieubeheer. 

Het slagschaduwonderzoek is berekend voor gevoelige objecten tot een afstand van 12x 
rotordiameter, zoals ook vereist is op grond van art. 3.12 Activiteitenregeling. Nu de 
rotordiameter bekend is, is dit geen globale schatting, maar een objectieve berekening. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Gezondheid 

13.1 2, 4, 14, 19, 
5, 7, 17, 9, 
10, 11, 12, 
18, 13, 20, 
15, 16, 21 

Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang 
vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-
rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals 
irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of 
levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen 
gezondheidsklachten ontstaan. Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en 
voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. 

Het RIVM heeft voldoende onderzoek uitgevoerd (Windturbines: invloed op de beleving en 
gezondheid van omwonenden GGD Informatieblad medische milieukunde Update 2013) om te 
kunnen stellen dat windturbines, mits wordt voldaan aan de wettelijke normen voor geluid (en 
slagschaduw) niet leiden tot een verslechtering van de gezondheid. Voor het windpark Jaap 
Rodenburg II wordt ruim voldaan aan de wettelijke normen. De afstanden tot de gevoelige 
bestemmingen (bijv. woningen) is dusdanig groot uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de 
geluidsnormen op deze afstand 8 dB onder de wettelijk vereisten uit het Activiteitenbesluit 
liggen. Voor slagschaduw zijn de woningen buiten de 0-uurcontour gelegen. Op grond daarvan 
is er dan ook geen noodzaak om nader akoestisch onderzoek te verrichten danwel extra 
mitigerende maatregelen voor te schrijven. In te gaan. Dit windpark voldoet ruimschoots aan de 
wettelijke normen en is verenigbaar met een goed woon- leefklimaat. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

13.2 6 De Amerikaans dokter Nina Pieront heeft vastgesteld dat het geluid dat windmolens 
produceren in het laagfrequente bereik (onder de 500 hertz) een zeer ernstige uitwerking 
kan hebben op het evenwichtsorgaan. Mensen krijgen last van duizelingen, misselijkheid, 
oorsuizen, neusbloedingen en hevige pijnen in de borststreek. Daarnaast is het meest 
voorkomende probleem ernstige verstoring van het slaappatroon, met direct daaraan 
gekoppeld oververmoeidheid, concentratiestoornissen, depressie en zelfs agressie. De 
verschijnselen zijn chronisch. Ze ontstaan soms direct nadat molens in het werk gezet 
worden, maar soms ook sluipend, totdat zij niet langer genegeerd kunnen worden. Klachten 
komen voor bij tegenstanders en voorstanders van de windturbines en verdwijnen als 
mensen buiten de invloedssfeer van de molens komen. Overal ter wereld wordt haar 
onderzoek gedragen door de bevindingen van andere wetenschappers en artsen. Deze 
deskundigen adviseren totdat een wereldwijd onderzoek alle risico’s in kaart heeft gebracht, 
molens slechts te plaatsen op een afstand van MINIMAAL 2 kilometer van woningen 

Zie antwoord op zienswijze 13.1. Daarbij merken wij ook op dat de reclamant van deze 
zienswijze op ruim 2 kilometer afstand van het windpark woont (minimaal 2268 meter). 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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13.3 9, 10, 11, 
13, 14, 15 

Dit recreatiegebied is door de 105db die in de fictieve berekeningen zijn meegenomen niet 
meer benaderbaar. Geluid van 103 decibel kan het gehoor in minder dan 5 minuten 
beschadigen. Het recreatiegebied inlopen lijdt dus vrijwel binnen 5 minuten tot 
gehoorschade. 

De 105 dB die opgenomen is in het rapport betreft de maximale bronsterkte van de windturbine. 
Dit is de geluidsbelasting ter plaatste van de windturbine zelf, dit zal dan ook nooit de 
geluidsimmissiewaarde ter plaatse van het recreatiegebied zijn. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Participatieproces 

14.1 1, 4, 20, 19, 
5, 15, 16, 
21 

In het voortraject heeft u met omwonenden om de tafel gezeten en deze klankbordgroep 
heeft met u meegedacht over opstellingen welke wel draagvlak hebben binnen de 
aangrenzende woonwijken. Ook de door u gehouden bewonersparticipatie gaf dezelfde 
uitslag. U kunt rekenen op maatschappelijk draagvlak door te luisteren en ook te handelen 
naar de input van de inwoners. Het is dan ook bijzonder dat u juist kiest voor een 
windmolenpark waarvan het maatschappelijk draagvlak ontbreekt. Gezien het gebrek aan 
maatschappelijk draagvlak, verzoeken wij u met klem om het traject alsnog ter hand te 
nemen op een wijze die wel voldoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus met 
onze belangen en de belangen van onze inwoners tekening wordt gehouden. 

Zie antwoord op zienswijze 1.1 en 1.2 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

14.2 1, 6, 7, 17, 
9, 10, 11, 
12, 18, 13, 
14, 15 

Uw besluit om voor het geplande 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 zou zijn 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, is incorrect. Op 25-09-2017 heeft de projectleidster de 
klankbordgroep geïnformeerd over de uitslag van de bewonerspeiling. Hier is sprake van 
schijn-democratie.De uitslag was als volgt (afbeelding). Uw eigen PowerPoint laat zien dat 
3 lijnen 9 molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De meerderheid 
van de bewoners die hebben deelgenomen aan de peiling heeft gekozen voor 9 molens in 3 
lijnen. Ik kon niet kiezen voor géén windmolens. Tevens is de uitslag van de enquête 
kenbaar gemaakt en de meeste stemmen hebben gekozen voor 9 molens. 

Tijdens de online bewonersraadpleging is bewoners uit de omliggende wijken Poort, Muziekwijk-
Noord en Noorderplassen West gevraagd om de 5 varianten te rangschikken naar volgorde van 
voorkeur. Bij de verwerking van de uitslag en het trekken van de conclusie is gekeken naar de 
gemiddelde beoordeling per opstellingsvariant en niet alleen naar welke variant het vaakst op 1 
stond in de ranking. De opstellingsvariant met 10 windmolens is door 70% van de respondenten 
op de 2e plaats gezet en is van alle 3 de varianten het minst vaak als onwenselijk (ranking 4 en 
5) aangemerkt. Met de keuze voor de variant met 10 windmolens heeft het college van B&W 
gekozen voor de variant waar het minst mensen problemen mee hebben. De keuze voor 'geen 
windmolens' is heel bewust niet gegeven tijdens de online raadpleging, om geen verkeerde 
verwachtingen te wekken. Vanuit het gegeven dat de opschaling van het windpark Jaap 
Rodenburg in meerdere politiek/bestuurlijke besluiten is vastgelegd, zou het misleidend zijn om 
de optie ‘geen windmolens’ in de raadpleging op te nemen. Zie tevens het antwoord op 
zienswijze 1.1. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

14.3 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen: in de 
ontwikkel en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan bewoners en ondernemers 
gevestigd in het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende 
(ontwikkel)fase financieel risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe 
windmolens binnen dat projectgebied. In de exploitatiefase biedt initiatiefnemer alle 
bewoners en ondernemers die gevestigd zijn in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid 
om financieel te participeren in de exploitatie van de nieuwe windmolens (vanaf de fase 
vanaf ingebruikname) Uitgangspunt is dat in de exploitatiefase minimaal 2,5% van de 
initiële totale investeringsomvang door middel van participatie wordt ingevuld: Van dit 
minimumpercentage van 2,5% wordt alleen afgeweken indien de initiatiefnemer kan 
aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor participatie bestaat dat niet te wijten is 
aan voldoende participatiemogelijkheden en/of communicatie daarover. 3. Uitgangspunten 
bij de financiële participatie zijn in elke fase: De risico’s en de verwachte financiële 
rendementen van de participatie worden helder in beeld gebracht; b. Er wordt een redelijke 
vergoeding gegeven voor het risico in relatie tot de potentiele winstgevendheid: c 
Participaties zijn vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in periode van maximaal 2 jaar; 
a. De initiatiefnemer legt de mogelijkheden voor bewoners en ondernemers tot financiële 
projectparticipatie vast in een overeenkomst met de gemeente: Aan geen van de 
bovenstaande voorwaarden is voldaan en de onderbouwende stukken ontbreken in de ter 
inzagelegging. Het is voor mij volstrekt onduidelijk wanneer ik kon participeren. Het 
participeren met de initiatiefnemer NUON is niet voorgelegd aan geïnteresseerden. 

Eenieder heeft de mogelijkheid om financieel én risicodragend te participeren. Lokale 
energiecoöperatie Almeerse Wind maakt dat mogelijk en heeft dit ook breed gecommuniceerd 
(en doet dat nog steeds). Er wordt voldaan aan de participatie eis van minimaal 2,5%. Sterker 
nog, 20% van het windmolenpark (namelijk 2 windmolens van Almeerse Wind) zijn bedoeld voor 
financiële participatie. Minimaal moet er €1,2 miljoen worden opgebracht door de leden van 
Almeerse Wind als eigen vermogen, waarmee in ieder geval 3% van de totale 
investeringsomvang door middel van participatie wordt ingevuld. Dit is beschreven in het 
projectplan die op 11 april 2017 is vastgesteld door de provincie Flevoland en tevens vastgelegd 
in de anterieure overeenkomst. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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14.4 3, 5, 16 Er kan niet worden geconcludeerd dat er goed geluisterd is naar de omwonenden of 
rekening is gehouden met de (recreatieve) belangen van de omwonenden. 

Als uitgangspunt voor de zoektocht naar de meest wenselijke opstellingsvariant voor het 
windmolenpark, is een variant genomen waarbij de windmolens in 2 rijen waren gepositioneerd 
langs de dijk, in een oost-westelijke oriëntatie. Deze variant paste in het gemeentelijk beleid en 
was ook voor de initiatiefnemers een haalbare variant. Toen er door bewoners uit 
Noorderplassen West echter werd aangegeven dat de twee windmolens ten oosten van het bos 
naar hun mening te dicht bij de woonwijk kwam te liggen, is de gemeente opnieuw met de 
bewoners uit de 3 omliggende wijken Poort, Muziekwijk-Noord en Noorderplassen West gaan 
kijken naar een betere opstellingsvariant. Op verzoek van de bewoners uit Noorderplassen West 
zijn varianten ontwikkeld waarbij de twee meest oostelijke windmolens werden verplaatst. Dat is 
ook het geval bij de variant met 10 windmolens. Er heeft naar aanleiding van het 
participatietraject dus wel degelijk een verandering plaatsgevonden die door bewoners is 
aangedragen. Er is wel degelijk geluisterd en ook echt iets gedaan met de input. En zie 
antwoord op zienswijzen 1.1, 1.2 en 14.2. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Communicatie 

15.1 1 Verdrag van Aarhus: Op diverse vragen van omwonenden, die conform dit verdrag ook als 
belanghebbend dienen te worden gezien, wordt standaard geschermd met kreten als 
“concurrentiegevoelige informatie” etc. waardoor wij geen enkele inzage hebben in hoe 
bepaalde besluitvorming tot stand gekomen is. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van 
de huidige windmolens op de bestaande locaties; dat zou een veel beperktere impact op 
het milieu hebben maar dat is volgens de heer Herrema on-mo-ge-lijk. 

Documenten waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn openbaar en terug te vinden op 
https://almere.raadsinformatie.nl/. Daarnaast zijn bewoners uitvoerig betrokken bij de 
planontwikkeling (zie antwoord op zienswijzen 1.1), bent u ten tijde van de terinzagelegging van 
deze ontwerpvergunning in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen, is er straks bij de 
definitieve omgevingsvergunning mogelijkheid om in beroep te gaan. Het één-op-één vervangen 
van de huidige windturbines is inderdaad niet mogelijk. Zie daarvoor het antwoord op 
zienswijzen 1.3 en 1.4. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

15.2 3 De gemeente mag, juist in het kader van het Verdrag van Aarhus, geen overeenkomsten 
aangaan waarin geheimhouding wordt overeenkomen. Omdat burgers ook via de 
elektriciteitsnota zeer grote delen van de energietransitie (gaan) betalen en op een 
verantwoorde besteding van haar geld moeten vertrouwen en dat moeten kunnen 
controleren, is maximale transparantie bij een vergunningsverlening voorwaardelijk. 

Er is geen geheimhouding overeengekomen in dit project. Het enige document dat niet als 
onderdeel van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning naar buiten is 
gebracht waar wellicht op wordt gedoeld, is de anterieure overeenkomst. Al in 2011 vond de 
Afdeling (ABRvS 30 maart 2011, 201007248/1/R1) dat een – ten behoeve van de 
grondexploitatie – gesloten anterieure overeenkomst geen stuk is die betrekking heeft op het 
ontwerpplan (in de zin van artikel 3:11 Awb). Het is dus niet verplicht om een anterieure 
overeenkomst ter inzage te leggen. Wel moet de zakelijke beschrijving ter inzage worden 
gelegd. Dat is gebeurd op 12 april 2018 (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-
75927.html). De anterieure overeenkomst is het kader van een wob-verzoek wél openbaar 
gemaakt op 24 mei 2018, met kenmerk ROM/2018/569610xm. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

15.3 9, 10 Bij aankoop van mijn kavel is er overigens met geen woord gesproken over de plannen voor 
het vervangen van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en was er nog geen 
sprake van een aangepast bestemmingsplan volgens de medewerkers. Echter was er op 
dat moment (mei 2016) dus al bekend binnen de gemeente dat het windmolenpark 
aangepast zou worden. Indien ik hiervan op de hoogte gebracht was bij aankoop van mijn 
kavel, had ik een gedegen beslissing kunnen maken. Nu voelt het alsof er bewust 
informatie achtergehouden is om de grondprijs bewust hoog te houden en de verkoop van 
kavels zo snel mogelijk te voltooien voordat de plannen voor Jaap Rodenburg II bekend 
gemaakt werden. 

Zie het antwoord op zienswijze 1.11.  Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Indienen zienswijze 

16.1 1, 21 Om te beginnen merken wij op dat bij navraag in het stadhuis op donderdag 12 oktober, er 
geen m.e.r. beoordelingsnotitie beschikbaar was, zoals is aangekondigd in de “Almere deze 
week” van 11 oktober 2017, waarbij ons ook van het hart moet dat dit weekblad geen 
betrouwbare verspreiding geniet en het dus geluk is als je erover beschikt. Uiteindelijk zijn 
wij pas vanaf 13 oktober in de loop van de dag in de gelegenheid geweest om kennis te 
nemen van de inhoud van dit document waardoor deze Notitie niet de volledige zes weken 
beschikbaar is en dus niet wordt voldaan aan de gestelde wettelijke termijn van zes weken! 
Tevens heeft u verzuimd om verlenging van zowel de beschikbaarheid van dit document als 
de mogelijkheid tot indienen van de zienswijze aan te vragen.Hiermee voldoet u niet aan de 
wettelijke vereisten. Ook is ons gebleken dat u de m.e.r. beoordelingsnotities, zonder 
omwonenden en andere belanghebbenden te informeren, inhoudelijk heeft aangepast. Dit 
wellicht n.a.v. de eerder door ons en een ander ingediende zienswijzen, waarvan het 
bestaan in eerste instantie nota bene werd ontkend, terwijl deze gewoon afgewezen waren 
omdat we niet belanghebbend zouden zijn. Bij een van de raadsvergaderingen werd echter 

De aanmeldnotitie MER-beoordeling heeft langer dan 6 weken ter inzage gelegen. De 
aanmeldnotitie is namelijk online beschikbaar gesteld en is daar nog steeds in te zien: 
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/. Zoals aangegeven in de publicatie 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55827.pdf), was er ten tijde van deze 
terinzagelegging van de aanmeldnotitie MER-beoordeling in principe geen mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen. Dat kan ten tijde van de 'moederprocedure': u kunt uw bevindingen op 
de MER-beoordeling met een zienswijze kenbaar maken op het moment dat de 
omgevingsvergunning ter inzage ligt. Eenieder heeft dus ruimschoots de tijd gehad om de 
aanmeldnotitie in te zien. Er is per abuis een verkeerde versie van deze notitie bij de 
ontwerpstukken gevoegd van de ontwerp omgevingsvergunning, zoals deze van 12 april tot en 
met 23 mei 2018 ter inzage heeft gelegen. Zie verder antwoord op zienswijze 1.9. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  



Nota zienswijzen Ontwerp omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II juni 2018 
 

DSO/ROM 38 

aangegeven dat wij wel degelijk een zienswijze konden indienen die gewoon behandeld 
had moeten worden. 

16.2 2, 7, 17, 11, 
13 

Hedenmorgen, woensdag 23 mei 2018, de sluitingsdag van het indienen van de zienswijze, 
heeft een bewoner van de wijk Noorderplassen West een poging gedaan zijn/haar 
zienswijze in te dienen. Deze persoon is heengezonden met de opmerking dat dit enkel kan 
na het maken van een afspraak. Dit kan enkel elektronisch en derhalve is het dus niet 
mogelijk voor deze persoon zijn/haar zienswijze op de sluitingsdatum in te leveren daar het 
inleveren van de zienswijze weer niet elektronisch kan/mag. Het weigeren de zienswijze in 
ontvangst te nemen is ten eerste onterecht en ook nimmer gecommuniceerd. Hiermee 
wordt ogenschijnlijk geprobeerd de bewoners monddood te maken Het indienen van een 
zienswijze is niets anders dan het in ontvangst nemen van de betreffende 
zienswijze en de indiener een bewijs van inleveren te overhandigen. Door dit op de laatste 
dag ineens niet toe te staan, ontneem je de burger het recht en de mogelijkheid om binnen 
de gestelde periode zijn/haar zienswijze aan te leveren. Overigens, we hebben begrepen 
dat van de week wel enkele mensen in staat zijn gebleken om, zoals mag worden verwacht, 
een zienswijze in te leveren. Daarnaast is het niet elektronisch mogen inleveren van de 
zienswijzen slecht voor het milieu omdat alles onnodig moet worden geprint en (veelal 
noodgedwongen met de auto) naar het stadhuis worden gebracht. 

In de publicatie van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning is aangegeven 
dat er 2 manieren zijn om uw zienswijzen in te dienen: schriftelijk per post of mondeling (zie 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-74337.html). Ook is aangegeven dat voor het 
mondeling indienen van een zienswijze, een afspraak moet worden gemaakt. Een verklaring van 
de mogelijke onduidelijkheid kan zijn dat de baliemedewerker in de veronderstelling verkeerde 
dat deze persoon de vergunning wilde inzien. Uiteindelijk zijn alle zienswijzen hier tijdig 
ontvangen en doen mee in de procedure. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Aanbestedingsproces 

17.1 1 Het nieuwe windmolenpark komt op niet-particulier gebied te staan en heeft als doel om bij 
te dragen aan de gemeentelijke energiedoelstelling om in 2022 energieneutraal te zijn. Dit 
project is zonder enige vorm van aanbesteding aan Nuon/Almeerse Wind gegund terwijl er 
ongetwijfeld meerdere partijen graag dit nieuwe windmolenpark hadden willen bouwen en 
exploiteren. Omdat vrijwel de gehele oude infrastructuur, palen, funderingen en molens 
worden afgebroken en alles op andere locaties binnen het gebied wordt geplaatst, wordt 
gesproken van een nieuw windmolenpark. Dit is wel iets vanuit een (lokale) overheid, dus 
dit project had wel degelijk moeten worden aanbesteed. Om deze reden kan geen 
vergunning worden verleend; er dient eerst een aanbestedingsproject te worden doorlopen. 

Er is geen sprake van een verplichting tot aanbesteding. De gemeente is geen opdrachtgever en 
er is geen sprake van een opdracht noch realisatieverplichting. De gemeente is ook geen 
initiatiefnemer van dit project. De windmolens worden niet op gemeentegrond geplaatst. Er is 
sprake van een gezamenlijk initiatief voor rekening en risico van een marktpartij (Nuon) en een 
burgerparticipatie (Almeerse Wind), waarbij de initiatiefnemers de gemeente hebben verzocht tot 
het verlenen van planologische medewerking aan het project door het nemen van een ruimtelijk 
besluit. Doelstelling van het project is het opwekken van energie op duurzame wijze in 
combinatie met burgerparticipatie. Het is een geheel particulier initiatief. De gemeente heeft 
kenbaar gemaakt onder voorwaarden aan het verzoek medewerking te willen verlenen, mede 
omdat de doelstelling van de initiatiefnemers aansluit bij de doelstellingen die gemeente, 
provincie en Rijk op dit gebied nastreven. Die voorwaarden zijn vastgelegd in gemeentelijk- en 
provinciaal beleid. Aan de omgevingsvergunning en in de anterieure overeenkomst, gesloten 
met de initiatiefnemers, zijn ook nadere voorschriften opgenomen ter waarborging en uitvoering 
van de beleidsuitgangspunten.  
De conclusie uit het voorgaande is dat het besluit van de gemeente om medewerking te 
verlenen aan de realisatie van het windpark geen verplichting tot het houden van een 
aanbesteding met zich meebrengt. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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17.2 1 Naast het feit dat geen aanbesteding heeft plaatsgevonden voor bouwen en exploiteren, is 
ook sprake van versterking van de toch al dominante, en voor wat betreft stadswarmte zelfs 
een monopolypositie, van Nuon voor wat betreft de Almeerse energiemarkt. Door andere 
partijen niet de kans te bieden dit nieuwe windmolenpark te realiseren wordt deze positie 
nog meer versterkt. Door hier als gemeente blind in mee te gaan en zelfs je uiterste best te 
doen om te helpen zoveel mogelijk subsidie binnen te harken, niet alle gemaakte en te 
maken kosten op te nemen in de anterieure overeenkomst kom je niet heel geloofwaardig 
op de burger, aan wie je je bestaansrecht te danken hebt, over. Immers, als overheid dien 
je je transparant op te stellen en geen actieve bijdrage te leveren aan het creëren of 
versterken van monopolyposities over de ruggen van de burgers die daarvoor de rekening 
gepresenteerd krijgen. Alleen al daarom, maar ook om elk mogelijk beeld van 
belangenverstrengeling tegen te gaan, zou dit gehele project alsnog moeten worden 
aanbesteed waarbij eveneens bekeken zou moeten worden of het project vanuit 
milieuoogpunt überhaupt bestaansrecht heeft. 

Voor het aanbestedingsvraagstuk, zie antwoord op zienswijze 17.1.  
Voorop staat, dat het iedere partij vrij staat om initiatieven te ontplooien. Initiatieven worden op 
aanvraag beoordeeld, waarbij niet alleen een afweging vanuit het perspectief van de ruimtelijke 
ordening maar een integrale beoordeling van het initiatief plaatsvindt. Voor dit initiatief heeft 
daarbij een volwaardige inspraakprocedure plaatsgevonden. De resultaten van deze procedure 
hebben geleid tot een aanpassing van de opstelling van de windmolens. 
Een belangrijk aspect van dit initiatief is bovendien dat het deels tot stand komt door middel van 
een burgerinitiatief (Almeerse Wind). Burgers wordt daarmee de gelegenheid geboden om deel 
te nemen in het project.   
Met uitzondering van de stadsverwarming heeft iedere burger de vrijheid om zijn 
energieleverancier te kiezen. Met de uitvoering van dit project zal Nuon tevens de (10) 
windmolens van het bestaande windpark Jaap Rodenburg en de (19) windmolens aan de 
Eemmeerdijk saneren. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

17.3 2, 4, 14, 19, 
6, 9, 10, 12, 
18, 13, 20, 
15 

Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een 
kwestie geworden van keuzes op het gebied van ruimtelijk, economisch en sociaal beleid. 
Aanbesteden is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie 
daarin de beste partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en het partnerschap 
contouren krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de 
samenwerking tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure 
noodzakelijk waarin bepaald wordt dat geen van de bovengenoemde partijen bevoordeeld 
is ten opzichte van andere marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt 
een dergelijke procedure waarin is bepaald dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn. 

Zie antwoord op zienswijze 17.1 en 17.2. Voor zover deze zienswijze toeziet op de 
samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers: ook vanuit de samenwerking tussen 
gemeente en initiatiefnemers vloeit geen verplichting voort tot aanbesteden. Die samenwerking 
ziet overigens op de bereidheid van de gemeente om de noodzakelijke ruimtelijke procedure te 
doorlopen. Er is geen sprake van een gemeentelijke deelname in het project. Het betreft een 
geheel particulier initiatief. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

17.4 2, 4, 14, 19, 
6, 9, 10, 20, 
15 

U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen 
van gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed 
moeten worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een 
overheidsopdracht, is in de aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) van toepassing en dient de 
opdracht (Europees) aanbesteed te worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend 
(zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927 onder de noemer Anterieure overeenkomst 
windpark Almere Pampus). U heeft deze stap simpelweg overgeslagen omdat Nuon op de 
beoogde locatie al een soortgelijk windmolenpark heeft. Deze conclusie is onjuist en 
onrechtmatig. 

Zie antwoord op zienswijze 17.1. Ook is er geen sprake van een subsidie die vanuit de 
gemeente wordt verstrekt. De subsidieaanvraag is geheel voor rekening en risico van de 
initiatiefnemers en verloopt volgens de daarvoor geldende landelijke regeling. De gemeente 
heeft daarin geen betrokkenheid.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

17.5 2, 14 De minimumeisen hebben betrekking op de financiële draagkracht, de technische 
bekwaamheid en de beroepsbevoegdheid. De financiële draagkracht kan worden getoetst 
door het stellen van eisen aan de omzet, financiële ratio’s of een verklaring van een bank. 
Het doel is zeker te stellen dat een marktpartij voldoende financiële draagkracht heeft om 
de opdracht uit te kunnen voeren. Uit het formulier “Aanvraag 3393765 Formulierversie 
2017,02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk bouwen” blijkt dat de financiële 
draagkracht er is met een omzet van meer dan 43 miljoen euro. Een goede vuistregel in 
windprojecten is een minimale jaaromzet van 50% van de opdrachtwaarde te stelten. Ook 
deze berekening is onvindbaar in de ter inzage gelegde stukken.  

Voor zover deze zienswijze betrekking heeft op de uitvoerbaarheid van het project, verwijzen wij 
naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.3. 
Voor zover deze zienswijze betrekking heeft op de verplichting tot aanbesteding, verwijzen wij 
naar het antwoord op zienswijze 17.1. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

17,6 2,14, 15 De eerste mogelijkheid is om een adviseur onderzoek te laten doen naar de mogelijke 
opzet en samenwerking van het project, de daarbij behorende risico’s te benoemen en met 
het advies de markt te benaderen. Op deze manier kan een goed inzicht worden verkregen 
in de mogelijkheden, maar het onderzoek moet worden betaald en eventueel aanbesteed, 
indien de adviesopdracht meer kost dan € 200.000 exclusief BTW. Bovendien leidt dit er 
vaak toe dat de adviseur in het vervolgtraject niet meer aan de aanbesteding van de daaruit 
volgende opdracht mag deelnemen. Door het doen van het onderzoek heeft hij een 
kennisvoorsprong en daardoor is hij in een ongelijke positie terecht gekomen. Dit is te 
voorkomen door zeker te stellen dat alle informatie van het onderzoek openbaar wordt 
gemaakt. Een dergelijk onderzoek ontbreekt echter in de ter inzage gelegde stukken, Ik 
concludeer dat er geen marktconsultatie gedaan is. U heeft dit ook in meerdere 
raadsvergadering bevestigd. 
 
 
 
 

Zie antwoord op zienswijze 17.1. In aanvulling daarop: het gestelde vooronderzoek en de 
marktconsultatie zijn in dit geval niet aan de orde. Er bestaat ook geen verplichting tot het 
uitvoeren van een marktconsultatie. Een marktconsultatie is een instrument dat op vrijwillige 
basis kan worden ingezet indien dit wenselijk wordt geacht. Hiervoor is niet gekozen. Ook het 
genoemde bedrag van €200.000 dat betrekking heeft op het genoemde 
vooronderzoek/adviesopdracht leidt niet tot een aanbestedingsverplichting voor dit project.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Verwarring m.b.t. Filmwijk 

18.1 1, 4, 20, 19, 
7, 17, 11, 
12, 18 

In de Notitie staat beschreven dat de Coöperatie Almeerse wind samen met Nuon Energy 
het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied 
Almere Pampus. In de Notitie wordt beschreven dat het doel is om Filmwijk energieneutraal 
te maken, wat op zich vreemd is. 

Dat is niet helemaal juist in deze versie van de notitie beschreven. Het gaat hier ook om een 
verkeerde versie van de aanmeldnotitie MER-beoordeling. Er is per abuis een verkeerde versie 
van deze Mer beoordelingsnotitie bij de ontwerpstukken gevoegd. De juiste versie (v4.3) 
waarover ook de besluitvorming heeft plaatsgevonden is bij de definitieve stukken gevoegd en 
als bijlage 3 bij deze Nota van Zienswijzen. 
Almeerse Wind is ontstaan in de Filmwijk. Met de twee windmolens die zijn gaan exploiteren kan 
duurzame stroom worden opgewekt waarmee omgerekend ruim de hele Filmwijk van groene 
stroom zou kunnen worden voorzien. Echter staat in de akte van oprichting en statuten van 
Almeerse Wind staat in artikel 3 lid 1 als werkgebied niet de Filmwijk maar “de Gemeente 
Almere en het aangrenzende gebied” vermeld (afschrift van de statuten zijn te vinden op 
https://almeersewind.nl/organisatie/). In de storytelling leek het goed om een concrete vertaling 
te maken van de hoeveelheid groene stroom die Almeerse Wind gaat opwekken en is de 
Filmwijk als referentiekader gebruikt. Wij begrijpen nu dat dit mogelijk tot verwarring heeft geleid. 
Dat is niet de bedoeling. De stroom die de windmolens van Almeerse Wind produceren, wordt 
verspreid onder de mensen die stroom afnemen bij Almeerse Wind. Eenieder kan stroom 
afnemen bij Almeerse Wind. De stroom die de windmolens van Nuon opwekken wordt ingevoed 
op het landelijke netwerk. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

18.2 2, 4, 20, 19, 
7, 17, 9, 10, 
12, 18 

In de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind 
samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te 
realiseren in het deelgebied Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de 
coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is om de filmwijk energie neutraal te maken. De 
cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik van de filmwijk ontbreken echter in 
deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is om te controleren of deze doelstelling 
gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark. 

De beoogde twee turbines van Almeerse Wind zullen, mede afhankelijk van de uiteindelijke 
turbinekeuze en hoeveelheid wind, circa 18 miljoen kWh per jaar gaan produceren. Dat is – bij 
een gemiddeld huishoudelijk verbruik van circa 3.500 kWh/jaar/huishouden een hoeveelheid 
waarmee ruim 5.000 woningen in hun elektriciteitsbehoefte kunnen worden voorzien. Dat is – ter 
illustratie – meer dan tweemaal het aantal woningen in Noorderplassen-Oost en –West 
gezamenlijk (2.476), of ruim meer dan het aantal woningen in de Filmwijk (4.254). En zie 
antwoord op zienswijze 18.1.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

18.3 2, 4, 20, 19 Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie 
neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het energielabel 
van mensen in de filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen 
uit de betreffende filmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als bewoner van de 
Noorderplassen ten opzichte van bewoners uit de Filmwijk. 

Zoals in de antwoorden bij 18.1 en 18.2 is aangegeven, is Filmwijk ter illustratie erbij gehaald. In 
werkelijkheid participeert Almeerse Wind in het project. Dat is niet voorbehouden aan een wijk, 
zoals de Filmwijk.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Exploitatiekosten 

19.1 1, 4, 20, 19 In deze Notitie wordt beschreven dat het huidige windpark Jaap Rodenburg l in totaal 8500 
huishoudens van stroom voorziet en dat deze tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. We 
spreken hier echter over een economische levensduur; technisch kan het park aanzienlijk 
langer in bedrijf blijven maar dan zullen de exploitatiekosten naar verwachting hoger 
worden waardoor het park mogelijk niet meer commercieel rendabel zal zijn. Nergens blijkt 
echter uit wat de te verwachten exploitatiekosten vs. opbrengsten zullen zijn en waaruit de 
toegenomen exploitatiekosten zullen bestaan en of deze toename van dien aard is dat het 
ècht niet meer rendabel is. Zoals zoveel onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, is na 
een bepaalde tijd nu eenmaal groot onderhoud nodig, waarna deze weer jarenlang 
probleemloos mee kunnen. Onderhoud heeft een aanzienlijk kleinere impact op het milieu, 
zoals in een eerdere paragraaf betoogd, omdat daarmee veel zinloze verspilling van 
materialen voorkomen wordt. 

De technische gemiddelde technische levensduur van een windturbine is 20 jaar. De huidige 
turbines staan er sinds 2000. Dit betekent dat ze in 2020 hun technische levensduur bereikt 
hebben. Bovendien, het opgesteld vermogen van het bestaande windpark is 16,5 MW. Het 
opgesteld vermogen van het nieuwe windpark is circa 35-42 MW. Het verschil in opgesteld 
vermogen en de grotere hoogte van de windmolens zorgen er voor dat de opbrengst aanzienlijk 
wordt verhoogd terwijl de exploitatiekosten laag zijn. Indien ervoor zou worden gekozen om het 
huidige windpark langer dan haar technische levensduur te laten staan, moeten er veel vaker 
reparaties plaatsvinden aan bijvoorbeeld de wieken, of moeten de wieken vervangen worden, 
terwijl de opbrengst in verhouding een stuk minder is. Per saldo is het nieuwe windpark dus veel 
efficiënter, waardoor de investeringskosten (inclusief sanering van het huidige windpark) 
opwegen tegen reparatiekosten van het huidige windpark. 
Naast de meer financiële onderbouwing voor het eerder saneren van het huidige windpark, werkt 
de gemeente Almere mee aan dit initiatief omdat er substantieel meer duurzame energie 
opgewerkt gaat worden dan wanneer de huidige windmolens van Jaap Rodenburg tot einde 
levensduur zouden blijven staan. Zie ook het antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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19.2 1 Het is dus voor ons als burger en belanghebbende, want inwoner van deze stad, niet na te 
gaan of de verwachte stijging van exploitatiekosten van het huidige windpark blijvend van 
karakter zullen zijn en of deze van dien aard zijn dat exploitatie niet meer kostendekkend 
zouden zijn. In oorspronkelijke voorstellen is uitgegaan van een al dan niet tijdelijke periode 
van dubbeldraai waarbij enkele oude molens samen met de nieuw te plaatsen molens 
zouden opereren. Dit bevreemdt ons want kennelijk is het in stand houden van de oude 
molens wel degelijk een serieuze optie. Het heeft er alle schijn van dat, door opstrijken van 
subsidiegelden, restwaarde (lees: doorverkoop) huidige molens en restwaarde na minimaal 
15 jaar draaien van de nieuw te bouwen molens, bovenop de winst die uit exploitatie zal 
worden gehaald de belangrijkste prikkels zijn voor dit plan. 

Zie antwoord op zienswijze 19.1.In het eerdere plan (projectplan dat op 11 april 2017 is 
goedgekeurd door GS) was het vanwege de economische uitvoerbaarheid nodig om 5 
windturbines van het huidige windpark Jaap Rodenburg langer te laten staan. Deze opstelling 
bestond namelijk uit 9 i.p.v. 10 windmolens en de windmolens waren ten opzichte van de 
heersende windrichting minder gunstig opgesteld, waardoor de windmolens elkaar wind 
afvangen. Dat had een substantieel lagere opbrengst tot gevolg. Daarnaast was bij die 
opstellingsvariant ook ruimte voor het laten staan van 5 windturbines. Bij de opstelling waar nu 
een omgevingsvergunning voor is aangevraagd, moeten alle huidige windmolens van het 
windpark Jaap Rodenburg worden gesaneerd om ruimte te maken voor de nieuw windmolens. 
Omdat deze opstelling ook gunstiger staat t.o.v. de heersende windrichting en er een molen 
meer wordt gerealiseerd, is dubbeldraai met het huidige windpark Jaap Rodenburg voor de 
economische uitvoerbaarheid bovendien niet noodzakelijk.Voor de gemeente Almere is de 
belangrijkste 'prikkel' om mee te werken aan dit plan, dat er substantieel meer duurzame energie 
opgewerkt gaat worden dan wanneer de huidige windmolens van Jaap Rodenburg tot einde 
levensduur zouden blijven staan. Zie ook het antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Sanering/Sloop Jaap Rodenburg I 

20.1 1, 6, 7, 17, 
9, 10, 12, 
18, 14, 15 

In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in 
bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en 
kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze 
beoordelingsnotitie. 

Opbrengsten van het huidige park en kosten van sanering zijn geen milieueffecten en zijn om 
die reden niet beschouwd in de Aanmeldingsnotitie of ruimtelijke onderbouwing. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

20.2 1, 4, 11, 19, 
6, 7, 17, 9, 
10, 12, 18, 
14, 20, 15 

Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreekt eveneens. Zie antwoord op zienswijzen 19.1 en 19.2. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

20.3 1 In een mogelijke vergunning moet zijn opgenomen dat van zowel de huidige als de 
toekomstige te slopen windmolens de totale fundering, inclusief heipalen volledig dienen te 
worden verwijderd en dat de kosten daarvan volledig voor rekening van de exploitanten van 
het windmolenpark zijn. Het niet volledig laten verwijderen van oude funderingen en palen 
is in feite een verkapte subsidie, al dan niet op kosten van de toekomstige 
gebruikers/eigenaren van de grond. 

In de omgevingsvergunning staat: “De vergunning wordt verleend voor een periode van 25 jaar. 
Wij wijzen u erop dat, op grond van artikel 5.16 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, na het 
verstrijken van de bij deze omgevingsvergunning aangegeven termijn van ten hoogste 25 jaar, u 
verplicht bent de vóór de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld 
te hebben.” In principe betekent dit dus dat de totale fundering inclusief heipalen etc. 
weggehaald moeten worden. Het zou echter kunnen dat hier t.z.t. in overleg vanaf wordt gewijkt. 
Heipalen en fundering kunnen soms worden hergebruikt bij nieuwe bebouwing (toekomstige 
woningbouw Almere Pampus) en dat zou juist een voordeel opleveren voor toekomstige 
gebruikers / grondeigenaren. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

20.4 2, 4, 20, 19, 
12, 18, 14, 
15 

In de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en gebruikt kunnen worden 
onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan. Dit plan 
ontbreekt echter in de stukken. Omdat het compensatieplan een voorwaardelijke 
verplichting is voor het bouwen en in gebruik hebben van de windturbines en de uitvoering 
van het compensatieplan voldoende gewaarborgd moet worden, moet het compensatieplan 
integraal opgenomen worden in de ter inzagelegging. Thans is niet duidelijk op welke wijze 
uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan en kan niet goed beoordeeld worden of 
en in hoeverre de uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd is. Ook het 
ontwerp compensatieplan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt wederom de 
coördinatieregeling niet juist gehanteerd. 

Met de compensatie doelt de provincie Flevoland in de Verordening voor de Fysieke 
Leefomgeving op de wijze waarop de gebiedsgebonden bijdrage wordt ingezet. In het 
projectplan van de initiatiefnemers staat beschreven dat er een gebiedsgebonden bijdrage wordt 
betaald en dat deze ten goede komt aan duurzame energiemaatregelen/projecten in de geest 
van het programma Energie Werkt!. Het projectplan, waar de gebiedsgebonden bijdrage 
onderdeel vanuit maakt is in bijlage 5 (besluit provincie) bij deze nota van zienswijze terug te 
vinden (geanonimiseerd). De gebiedsgebonden afspraken zijn verder geconcretiseerd in de 
anterieure overeenkomst. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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20.5 2, 4, 20, 19, 
14, 15 

Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe 
windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de 
Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe wind park heeft 
gesaneerd. Deze sanctie gaat pas in nadat de Gemeente Nuon per aangetekende brief 
heeft gesommeerd gehoor te geven aan de plicht tot Saneren en Nuon de Sanering niet 
binnen 6 maanden heeft voltooid. Deze voorwaarden is in strijdt met de termijn als gesteld 
in Artikel 10b.12 Eisen aan de fasering van het opschalen en saneren in een projectplan lid 
1c. De sanering vindt plaats binnen een halfjaar na de ingebruikname van de nieuwe 
windmolens in de plaatsingszones (saneringstermijn); De sanering van de windmolens 
wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de exacte locatie en het type windmolen 
vermeldt en het tijdstip waarop deze uiterlijk wordt gesaneerd. Deze gegevens ontbreken. 
Deze gegevens hadden al bekend moeten zijn bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning en vallen niet onder artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Bij het bepalen van de 
volgorde van de sanering wordt door initiatietnemer de beoogde landschappelijke 
verbetering meegewogen, waarbij het uitgangspunt is dat het saneren van de oudste 
windmolens en van de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven het 
saneren van de jongere windmolens en van de windmolens die verder weggelegen zijn van 
de nieuwe windmolenopstelling. Het projectplan maakt de gemaakte afweging inzichtelijk. 
Ook dit ontbreekt. 

Op basis van artikel 10b.5 van de 'verordening voor de fysieke leefomgeving' van de provincie 
Flevoland mogen nieuwe windmolens uitsluitend worden geplaatst in een plaatsingszone binnen 
een projectgebied. Op basis van artikel 10b.6 van de verordening kunnen GS op basis van een 
goedgekeurd projectplan projectgebieden en plaatsingszones aanwijzen.  GS hebben op 11 april 
2017 en op 28 februari 2018 respectievelijk het oorspronkelijke en het geüpdatet projectplan 
voor Windpark Jaap Rodenburg II goedgekeurd. GS heeft daarbij geoordeeld dat het project 
voldoet aan de eisen die de verordening daaraan stelt en conform artikel 10b.9 over het 
projectplan (positief) besloten. In artikel 10b.12 worden specifieke eisen gesteld aan de fasering 
van het opschalen en saneren in een projectplan. GS heeft met het goedkeuren van het 
projectplan geoordeeld dat het project aan deze eisen voldoet: (1) alle bestaande windmolens 
binnen het projectgebied (incl. de windmolens aan de Eemmeerdijk) worden gesaneerd, (2) de 
sanering is zeker gesteld met een bindende overeenkomst, (3) vanwege financieel - 
economische overwegingen wordt voor wat betreft de windmolens aan de Eemmeerdijk 
afgeweken van de maximale saneringstermijn van een half jaar, (4) de locatie en het type van de 
te saneren windmolens is bekend alsmede het tijdstip van de sanering en (5) eerst worden de 
windmolens die het meest nabij de nieuwe opstelling staan gesaneerd. Het onderhavige project 
voldoet aldus aan de eisen die de 'verordening op de fysieke leefomgeving' van de provincie 
Flevoland daaraan stelt. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

20.6 3 De relatie tussen het windpark Eemmeerdijk en het te bouwen JR-lI-windpark is onduidelijk. 
M.i. zouden de bestaande windmolens van het JR-t-windpark worden gesloopt. 

Zowel de bestaande windmolens van Jaap Rodenburg I worden gesloopt, als de 19 molens 
langs de Eemmeerdijk. Op die manier kan worden voldaan aan het provinciale beleid van 
'opschalen en saneren'. Dat is vastgelegd in het projectplan Jaar Rodenburg II dat de provincie 
op 11 april 2017 en op 28 februari 2018 heeft goedgekeurd.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

20.7 3 ln een mogelijke vergunning moet zijn opgenomen dat er een overeenkomst is bijgevoegd 
om de bestaande 
windmolens te herplaatsen, omdat deze windmolens nog tot minimaal 2025 in dienst 
kunnen blijven. 

Nuon wil de windturbines van het huidige windpark op de (wereld-)markt verkopen, zodat ze de 
rest van hun technische levensduur op een andere plek duurzame energie produceren. Het is 
aan Nuon om te bepalen wat zij met deze windmolens doen, aangezien de windmolens hun 
eigendom zijn.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

20.8 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

Door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bor toe te passen voldoet hij niet aan de 
Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en emissies en de productie 
van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1. 

De milieueffecten zijn in kaart gebracht op basis van bandbreedten en op die basis is een goed 
overzicht verkregen van de minimale en maximale effecten, zodat geen strijd is met artikel 7.16 
Wm. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Duurzame energie ambities provincie Flevoland 

21.1 1, 4, 19, 6, 
7, 17, 11, 
14, 15 

Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze 
doelstelling om te (blijven) voldoen aan de doelstelling van de provincie Flevoland om een 
opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd te hebben (vastgelegd in de in 
de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014), 
De Notitie voorziet niet in alternatieve opties zoals intact laten van het huidige park tot 
minimaal 2025 en elders, al dan niet verspreid, windmolens te plaatsen om zodoende aan 
de structuurvisie van de provincie te voldoen maar vervangt eenvoudigweg een nog niet 
afgeschreven windpark. Hierdoor wordt slechts een minimale en ook nog eens zeer 
tijdelijke bijdrage geleverd aan deze doelstelling, waarbij dan ook nog in het achterhoofd 
dient te worden gehouden dat het de bedoeling is dat deze locatie vanaf 2035 bebouwd 
gaat worden. Hierdoor zullen de molens, inclusief bijbehorende infrastructuur, funderingen, 
palen etc. die dan nog niet eens zijn afgeschreven, vanaf dat moment moeten worden 
verwijderd. Op dat moment schrap je dus een enorme capaciteit aan windenergie, wat 
haaks staat op de door de provincie maar ook maatschappelijk gewenste en noodzakelijke 
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. En dat terwijl het windenergiegebied 
aanzienlijk uitgestrekter is dan het nu beoogde Jaap Rodenburg. 

Zie voor een toelichting op bijdrage aan de beleidsdoelstelling hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Zie 
hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.2 voor een uitleg waarom geen alternatieve locaties zijn onderzocht. 
Zie ook het antwoord op zienswijze 19.1. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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21.2 2, 6, 14, 15 Aanpak gericht op het opwekken van meer windenergie met significant minder windmolens 
binnen Flevoland;” Hier wordt derhalve niet aan voldaan. Er worden 10 molens weggehaald 
en er wordt een nieuw windmolenpark neergezet met meer vermogen maar met hetzelfde 
aantal windturbines. De beleidsregel van het Provinciale Beleidsregel 2008 beoogt het open 
landschap te herstellen door het aantal turbines te halveren en nieuwe turbines in 
windparken te concentreren. Ter tegemoetkoming mogen turbines veel zwaarder worden: 
Minimaal 12 molens per windpark, bij voorkeur lijnopstellingen langs wegen Ashoogte 
minimaal 100 meter Ashoogte en totale hoogte moeten voldoen aan verhoudingen van de 
‘Gulden Snede’ Minimaal 3 MW per turbine (gemiddeld ongeveer het dubbele van de oude 
molens) Saneringstermijn oude molens maximaal 6 maanden (‘dubbeldraaien’) 
Gebiedsgebonden bijdrage (GGB) 10 30% van de winst voor belasting. Aan geen van deze 
voorwaarden wordt voldaan in dit project. In deze beleidsregels valt te lezen dat één nieuwe 
molen vervangt 2,5 bestaande molens. Dit is hier echter niet het geval. Derhalve dient de 
omgevingsvergunning niet worden afgegeven aan de initiatiefnemers. 

Zien antwoord op zienswijze 20.4, 20.5, 20.6 en 21.1. In aanvulling daarop zij opgemerkt dat het 
provinciaal beleid is vertaald in de Verordening Fysieke Leefomgeving. Daaraan voldoet het 
project. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

21.3 6, 7, 17, 9, 
10, 11, 12, 
18, 13 

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft 
gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is 
vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze 
beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling 
als beschreven in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele 
rekensom 10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens 
terugplaatsen.10 -10 +10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past 
het niet in het beleid van de provincie. 

Zie voor een toelichting op bijdrage aan de beleidsdoelstelling hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Het 
project voldoet aan de provinciale doelstelling. De provincie heeft het projectplan van de 
initiatiefnemers dan ook vastgesteld op 11 april 2017 en het aangepast plan op 28 februari 2018. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Noodzakelijkheid MER 

22.1 1, 21 "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 ontheffingsaanvraag 
dient een lijst met soorten opgesteld te worden, waarvoor meer dan incidentele sterfte wordt 
voorzien." Ook hieruit blijkt dat een MER noodzakelijk is. 

Een aanvraag ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming staat los van een eventuele 
merplicht. Voor het voorliggende project Jaap Rodenburg II is een Merbeoordeling 
voorgeschreven. Daaruit is naar voren gekomen dat er geen aanleiding is om een MER op te 
stellen (besluit van het college d.d. 26 sept 2017, bekendgemaakt op 11 oktober 2017). Er treedt 
bij een aanvraag ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming niet tevens 
een MER-plicht op. De ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming kan 
dan ook zonder MERprocedure verleend worden. De ontheffingsaanvraag Wnb is ingediend bij 
de provincie Flevoland.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

22.2 1 "De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen is op basis van 
bestaand onderzoek fionkvorst 2016, Limpens et al. 2013) bepaald als ‘vrij hoog’. Omdat 
het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbodsbepalingen 
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 pet soort de gunstige 
staat van instandhouding van de betrokken soorten in het geding kon brengen. Anders dan 
voor vogels dient hierbij aan de lokale populatie te worden getoetst." Ook hieruit blijkt weer 
dat een MER noodzakelijk is. 

Zie antwoord op zienswijze 22.1, en voor zover de zienswijze ziet op de soorten vleermuizen en 
de toets aan de lokale populatie wordt verwezen naar antwoord op zienswijze 7.1 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

22.3 1 Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R. Beoordelingsnotitie 
beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling en ook is het voorstel vanuit de klankbordgroep 
niet in deze peiling meegenomen. Hierdoor kreeg deze peiling een sturend karakter. Wij zijn 
van mening dat het als “niet M.E.R. plichtig” aanmerken van het geplande nieuwe windpark 
Jaap Rodenburg II op basis van de Notitie en de in deze zienswijze genoemde punten 
onterecht en onjuist en mogelijk zelfs onwettig is. 

Zie antwoord op zienswijze 1.9, 14.4, 22.1, 22.2 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

22.4 1 Wij stellen daarom voor om aanvullend onderzoek te doen in de vorm van een M.E.R. en 
een B.E.R. (Bewoners Effect Rapportage) welke door meerdere, onafhankelijke partijen 
uitgevoerd wordt. Deze partijen dienen, om onafhankelijkheid te waarborgen, dan ook te 
worden gekozen door de initiatiefnemers, de Gemeente èn de bewoners uit de 
aangrenzende wijken. 

Zie antwoord op zienswijze 9.1. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

22.5 2 Ondanks de eerder benoemde inhoudelijke aanpassingen aan de zienswijze ontbreekt het 
nog steeds aan realistische inschattingen en is geen enkele berekening gemaakt van de 
C02-winst vs. de C02 “investeringen”. Hoe kan je dan beweren dat geen 
milieueffectrapportage nodig zou zijn?! 

Zie antwoord op zienswijze 1.4 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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22.6 6, 12, 18 Voor het bestemmingsplan Almere Poort projectnummer: 3120 is wel een M.E.R. gedaan. 
Het voorliggende plan voor Almere Poort West en Pampushout maakt naast de al 
gerealiseerde woningen, bedrijven en voorzieningen circa 3.000 nieuwe woningen en/of 
circa 85.000 m2 nieuwe bedrijven en voorzieningen extra mogelijk. Het MER wordt samen 
met het eerste bestemmingsplan, namelijk Almere Poort West en Pampushout, in 
procedure gebracht. Het is zeer vreemd te noemen dat een college van B&W voor hetzelfde 
plangebied oordeelt dat voor 1 projectplan wel een M.E.R. noodzakelijk is en voor het 
andere (overlappende) project geen M.E.R. noodzakelijk is. Tevens zijn de conclusies van 
de M.E.R.-beoordelingsnotitie en de M.E.R. Onderdeel van de conclusie van de commissie 
is In de effectbeoordeling onderschrijft de Commissie de focus op de beschermde vogels 
die hier rusten en foerageren (Vogelrichtlijn) en in het Markermeer- en IJmeergebied geen 
gunstige staat van instandhouding hebben. 

Of het noodzakelijk is om een MER-rapportage op te stellen, hangt onder meer af van het type 
en de omvang van de activiteiten die mogelijk worden gemaakt met het bestemmingsplan of 
omgevingsvergunning. In het geval van het nieuwe windpark is een aanmeldnotitie MER-
beoordeling voldoende. De MER voor de herziening van het bestemmingsplan Almere Poort is 
opgesteld voor een andere procedure. Het betreft hier 2 verschillende procedures. In de 
voorliggende procedure voor de omgevingsvergunning van windpark Jaap Rodenburg II gaat het 
enkel over de aanmeldnotitie MER-beoordeling. Zie ook het antwoord op zienswijze 9.1 voor een 
andere toelichting hierop. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

22.7 7, 17, 9, 10, 
12, 18, 13 

Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform artikel 
7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zat het besluit geen gedegen 
onderbouwing kunnen hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er aanvullend 
onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor valt niet te 
voldoen aan artikel 7.2 lid 1 a van de Wet milieubeheer alsmede artikel 7.2 lid 3, lid 4 en 
artikel 7.19. Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de informatie in 
het M.E.R.-beoordelingsnotitie is daarom onrechtmatig. 

Zie antwoord op zienswijze 9.1 en 22.6. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

22.8 9, 10, 13 Volgens art. 7.2a lid 1 van de Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens een wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling moet 
worden gemaakt, M.E.R.-plichtig. Deze beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact 
voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent. In deze MER-
beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2 van de Wet Milieubeheer alle 
deeltoestemmingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit artikel gaat echter over een 
Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik begrijp daarom niet 
waarom dit relevant is en het is in mijn ogen dan ook niet correct om te concluderen dat 
conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen. In artikel 7.17 van de Wet 
Milieubeheer staat het volgende; “Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven aan 
artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van 
ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit 
voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan 
hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” 

In de zienswijze wordt enerzijds betoogd dat omdat de impact op de dieren nader moet worden 
onderzocht en er een passende beoordeling noodzakelijk is, er dus ook voor dit plan een MER 
moet worden gemaakt. Hierop antwoorden we dat voor het windmolenpark een 
omgevingsvergunning wordt verleend en op basis van de m.e.r.-regelgeving moet worden 
bepaald of voor dat besluit een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. De eis dat als een 
passende beoordeling wordt gemaakt, ook een MER moet worden gemaakt, geldt alleen voor 
plannen, niet voor besluiten zoals in onderhavige procedure het geval is. Deze eis is daarom niet 
van toepassing. 
 
Artikel 7.17 lid 2 gaat wel over een m.e.r-beoordeling en niet over een milieueffectrapportage. De 
juiste procedure is doorlopen. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Duur vergunning 

23.1 4, 14, 19, 
20, 15 

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend voor onbepaalde tijd en de 
gesaneerde windmolens worden niet voor verlening van de omgevingsvergunning van de 
bestaande toestand (lees Jaap Rodenburg 1) gesaneerd. Eerst moeten de bestaande 
molens gesaneerd worden voordat het nieuw te bouwen park gerealiseerd kan worden. 
Anders spreekt men over dubbeldraai en dat is in strijdt met de keuzes van het college van 
B&W. 

De windmolens van Jaap Rodenburg I worden gesaneerd alvorens het nieuwe windpark wordt 
gerealiseerd. De nieuwe windmolens kunnen niet gebouwd worden als deze windmolens blijven 
staan. De windmolens van het windpark Eemmeerdijk worden uiterlijk 2,5 jaar na ingebruikname 
van het nieuwe windpark gesaneerd. Tot slot wordt de omgevingsvergunning verleend voor een 
periode van 25 jaar en niet voor onbepaalde tijd. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

23.2 7, 17, 11, 
12, 18, 13 

De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark bestaande uit 
tien windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en infrastructuur. Het 
park zal uiterlijk 25 jaar na vergunningverlening worden verwijderd. Dit is tegenstrijdig. U 
kunt niet tijdelijk een windmolenpark neerzetten en de vergunning voor onbepaalde tijd 
afgeven. U zou dan moeten onteigenen om uw planologische visie van de IJmeerlijn en 
uitbreiding naar Pampus te kunnen voortzetten. 

Aan de omgevingsvergunning wordt het voorschrift verbonden dat deze geldend is voor 25 jaar. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

23.3 9, 12, 18 In de inleiding van de toelichting aanvraag omgevingsvergunning staat het volgende te 
lezen; “De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark 
bestaande uit tien windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en 
infrastructuur. Het park zal uiterlijk 25 jaar na vergunningverlening worden verwijderd.” 
Deze zin is een paradox. Ten tijde van de raadsvergaderingen is altijd gesproken over een 
periode van maximaal 15 jaar dat de molens zullen blijven staan. Het bevoegd gezag kan 
op basis van artikel 2.23 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn 
aan de omgevingsvergunning verbinden. Het gaat hier feitelijk om een bijzondere vorm van 
buitenplans afwijken. Het kan gaan om allerlei varianten in tijdsduur zoals 15 jaar. Gezien 
het feit dat de plannen van u als gemeente om de locatie Almere Pampus binnen 15 jaar te 
starten met woningbouw en de IJmeerlijn, is 25 jaar nogal een overdreven termijn. Gezien 

Conform provinciaal windbeleid zoals vastgelegd in de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt 
een omgevingsvergunning afgegeven voor de duur van maximaal 25 jaar. Tegen die tijd hebben 
de windmolens het einde van de technische levensduur bereikt. In Almere Pampus wordt echter 
woningbouwontwikkeling en de aanleg van een IJmeerverbinding voorzien. In de anterieure 
overeenkomst is met de initiatiefnemers afgesproken dat zij de windmolens kosteloos weghalen 
ná een exploitatietermijn van 15 jaar als dat omwille van de woningbouwontwikkeling en 
IJmeerlijn nodig is. Als dat niet nodig is blijven de windmolens staan (tot maximaal 25 jaar). Het 
zou tenslotte zonde zijn de windmolens voor niets korter te laten draaien. Alleen als windmolens 
binnen de exploitatietermijn van 15 jaar afgebroken zouden moeten worden, betaalt de 
gemeente een compensatievergoeding aan de initiatiefnemers. Het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor slechts 15 jaar, doet dus niets af aan de compensatievergoeding. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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artikel 2.23 Wabo kunt u ook voor 15 jaar kiezen en zo uw ambities waarmaken zonder 
aanspraak te maken op de anterieure overeenkomst die u een financiële strop om heeft 
gedaan. 

23.4 2, 4, 19, 9, 
10, 12, 18, 
14, 15 

U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het 
tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer 
een vergunning van niet tijdelijk aard zijn. 

Zie antwoord op zienswijze 1.18, 23.2 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Anterieure overeenkomst 

24.1 1, 6, 7, 17, 
9, 11 

In diverse bijeenkomsten/vergaderingen is steeds een gebruiksduur van ca 15 jaar 
benoemd. Echter, de anterieure overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 25 
jaar, waarbij een boeteclausule ten laste van de gemeente (lees: de inwoners van Almere) 
is opgenomen indien het windmolenpark wegens bijvoorbeeld woningbouw binnen 15 jaar 
moet worden gesloopt, waarbij de periode van 15 jaar wordt gezien als de minimale periode 
om het park te doen renderen, in financieel opzicht. Omdat er geen enkele openheid wordt 
gegeven in alle kosten en alle baten, inclusief subsidies, kostendekkendheid van de 
anterieure overeenkomst, opbrengst verkoop oude windmolens en de nog te bouwen 
molens, is het nog maat de vraag of er wel daadwerkelijk sprake is van een financieel 
verlies bij vroegtijdig afbreken van het te bouwen windmolenpark Jaap Rodenburg II. 
Immers, het nieuwe park wordt voor een groot deel gefinancierd door subsidies, verkoop 
oude molens, verkoop van de nog te plaatsen molens, waarvan de opbrengst over 
bijvoorbeeld 12 jaar ongetwijfeld hoger zal zijn dan over bijvoorbeeld 15 jaar. Volgens de 
projectleiding is de overeenkomst niet voor bijvoorbeeld 17 jaar aan te gaan en dat is 
vreemd want voor zover wij hebben kunnen nagaan kan een anterieure overeenkomst voor 
elke gewenste dan wel benodigde periode worden aangegaan 

De anterieure overeenkomst duurt zo lang als de exploitatietermijn van het windpark gaat duren. 
De gemeente heeft in haar structuurvisie op de lange termijn woningbouw voorzien op de locatie 
van het windmolenpark en de aanleg van de IJmeerlijn. De gemeente verwacht niet binnen 15 
jaar woningbouw of de IJmeerlijn te zullen realiseren. Indien de gemeente nadien woningbouw 
ter plaatse wil ontwikkelen, hebben initiatiefnemers in de anterieure overeenkomst toegezegd de 
windturbines af te breken. Dit levert inkomstenderving voor de initiatiefnemers op.  Ten behoeve 
van de business case voor het realiseren van het windpark, is van belang dat het windpark ten 
minste 15 jaar operationeel kan zijn. Indien de gemeente de gronden onverhoopt sneller nodig 
heeft dan na 15 jaar, is overeengekomen dat de gemeente inkomstenderving aan de 
initiatiefnemers vergoedt. Indien deze afspraak niet zou worden gemaakt, is het niet aannemelijk 
dat Nuon en Almeerse Wind financiering kunnen krijgen voor het project. Het project is dan op 
voorhand niet realiseerbaar/uitvoerbaar. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Procedure 

25.1 1 Tevens stelt u in uw besluit dat op 11 april 2017 dat de Gedeputeerde Staten in hun 
vergadering van 11 april 2017 de formele bevoegdheid voor de vergunningverlening 
hebben overgedragen aan het college. Echter in de besluitenlijst van die betreffende datum 
is dit helemaal niet terug te vinden. 

Het besluit is genomen op 11 april 2017, maar de bekendmaking daarvan is terug te vinden op 
de besluitenlijst van 18 april 2017: 
https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20180110141254/https://www.flevoland.nl/g
etmedia/42085ea4-01ca-4b47-8bd4-cebcd55c15b0/Besluitenlijst-GS-18-april-2017-dv.pdf 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.2 1 Ons is destijds medegedeeld dat wijzigen van bestemmingsplannen zeer zware procedures 
zijn. Het is dan ook verbazingwekkend hoe makkelijk zowel dit bestemmingsplan als 
bijvoorbeeld het bestemmingsplan van Utopia worden gewijzigd. Het heeft er alle schijn van 
dat bestemmingsplannen vooral zijn bedacht tégen de burger, zodat die kan worden beknot 
in zijn/haar mogelijkheden in de wijk of elders in de leefomgeving. Heeft de gemeente 
echter zelf plannen, dan is een bestemmingsplan verrassend eenvoudig aangepast. Helaas 
zijn de bestemmingsplan wijzigingen van de afgelopen vijf jaar niet eenvoudig te vinden 
maar dit zijn twee voorbeelden van ingrijpende wijzigingen. Wil je echter bijvoorbeeld een 
mooie dakkapel in een gewone rijtjeswoning aan de voorzijde, dan loop je tegen zaken als 
het bestemmingsplan voor de straat/wijk aan en krijg je nul op het rekest. Ook geven 
bestemmingsplannen aspirant-kopers een vorm van veiligheid/zekerheid; je koopt een 
huis/kavel op een bepaalde locatie en doet onderzoek naar onder andere de 
bestemmingsplannen in de nabije omgeving. Dit biedt dus kennelijk geen enkele vorm van 
rechtszekerheid gezien het feit dat ze betrekkelijk eenvoudig worden aangepast. 

De wetgever heeft in de wet mogelijkheden gegeven om onder omstandigheden en onder 
bepaalde voorwaarden af te wijken van het bestemmingsplan of om het bestemmingsplan te 
herzien. Dat is om te voorkomen dat bestemmingsplannen nooit meer kunnen worden 
aangepast. Een bepaalde mate van flexibiliteit heeft de wetgever wenselijk geacht. Aan het 
afwijken of het herzien van een bestemmingsplan zijn procedurevoorschriften en inhoudelijke 
motiveringsvereisten voor voorgeschreven. Voor het Windpark Jaap Rodenburg II hebben de 
initiatiefnemers daartoe een strekkende aanvraag ingediend bij het bevoegd gezag. De 
bevoegdheid voor het afwijken van het bestemmingsplan via een uitgebreide Wabo is 
opgenomen in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder ten derde van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onderdeel van deze procedure voor Jaap Rodenburg II is 
dat een Merbeoordelingsbesluit moet worden genomen en dat de ontwerp vergunning 
gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt. Eenieder kan gedurende deze periode 
een zienswijze indienen en tegen het vaststellingsbesluit staat in beginsel voor 
belanghebbenden beroep open bij de rechter. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.3 2, 4, 19, 14, 
15 

U geeft aan dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, maar u wel wacht 
totdat de gemeenteraad deze afgeeft. Een verklaring van geen bedenking is een 
instemming van een ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag voor de 
omgevingsvergunning met het verlenen van die vergunning. Zonder de verklaring van geen 
bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden verleend. De aanwijzing van de 
activiteiten is geregeld in: paragraaf 6.2 Bor lid 2 (zie ook het volgende onderwerp bevoegd 
gezag is niet bevoegd.) 

Om het nieuwe windpark Jaap Rodenburg te kunnen realiseren, moet een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 
Almere Pampus en Markermeer zijn de nieuwe windmolens niet opgenomen. Conform artikel 6.5 
lid 1 van het Besluit omgevingsrecht moet de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) afgeven als er met een project wordt afgeweken van het geldende 
bestemmingsplan. 
In Almere geldt voor een uitgebreide Wabo de voorhangprocedure die er kort gezegd op 
neerkomt dat de raad het binnen een beperkte tijd de afwijkingsvergunning ter bespreking kan 
agenderen bij de raad. Bij vaststelling van het beleidsstuk Energie Werkt! is over windmolens 
met de raad afgesproken dat elke nieuw te plaatsen windmolen aan de raad wordt voorgelegd. 
Aan de raad is verzocht een verklaring van geen bedenkingen af te geven als bedoeld in artikel 
6.5 van het Bor. Zodoende heeft de raad een doorslaggevende stem in de vergunningverlening. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Zonder verklaring van geen bedenkingen van de Raad kan de omgevingsvergunning niet 
worden verleend. De raad heeft de ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

25.4 2, 4, 14, 19, 
5, 12, 18, 
20, 15, 16, 
21 

De artikelen 9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat GS de coördinatie van 
voorbereiding en bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van 
B&W kunnen delegeren. Een bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk 
over te dragen, volgt niet uit dit artikel. Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 
9f (dat de delegatiebepaling kent) slechts ziet op de bevoegdheden van GS, terwijl de 
bevoegdheid tot vaststelling van het plan nu juist bij PS ligt. Het gevolg daarvan is dat PS, 
het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan. In de tweede plaats verzet ook het 
bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste delegatie. Uit dit artikel 
volgt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet valt te verwachten 
dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of 
dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in dit 
geval niet voldaan. Zeker nu de coördinatieregeling niet voorziet in het in én geheel ter 
inzage leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet de 
gemeente Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als 
gemeente is derhalve onrechtmatig. 

Zie het antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.7. Toevoegen 
besluiten, 
inclusief 
bijlagen, van 
Gedeputeerde 
Staten van 
Flevoland van 
11 april 2017 en 
de brief van 28 
februari 2018. 

25.5 2, 4, 14, 19, 
7, 17, 12, 
18, 13, 20, 
15, 11 

Deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht 
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve 
dient deze omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden 
afgewezen. 

De vergunningaanvraag is op 16 januari 2018 ingediend. De beslistermijn was ten tijde van het 
indienen van de zienswijze niet verstreken. In geval een beslistermijn zou worden overschreden, 
blijft de plicht van de gemeente om te beslissen bestaan zodat afwijzing van de gevraagde 
vergunning om die reden niet aan de orde kan zijn. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.6 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

Ik heb geconstateerd dat het M.E.R. Beoordelingsnotitie welke u ter inzage heeft gelegd bij 
de stukken die meengenomen zijn voor de ontwerp-omgevingsvergunning sterk afwijkt van 
de M.E.R. Beoordelingsnotitie v4.3 van 15-9-2017. U schrijft echter dat op 16 januari 2018 
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 gezag op 26 september 2017 
een m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen. De aanmeldnotitie die u op bijgevoegd heeft 
in de ter inzage gelegde stukken is van 13-4-2017 Versie 2.3 hierin staat echter 5 varianten 
benoemd waarin geen van de 5 varianten is gekozen door het college van B&W. Hiermee 
heeft het college dus een besluit genomen op basis van onjuistheden.  

Zie antwoord op zienswijze 1.10 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.7 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

Ik concludeer dat de ter inzage gelegde stukken incompleet en onjuist zijn. Derhalve dient 
deze ontwerp- omgevingsvergunningaanvraag afgekeurd te worden op basis van onjuist 
aanleveren van stukken. Het besluit van het college van B&W is derhalve onwettig daar zij 
niet het bevoegd gezag is. Het bevoegd gezag dient derhalve een besluit te nemen op de 
juiste stukken en juiste gegevens. Het weglaten van gegevens in het onderzoeksrapport 
duidt op het misleiden van het bevoegd gezag. Het weglaten van cruciale informatie sturen 
van het bevoegd gezag en het in de mond leggen van een conclusie 

Zie antwoord op zienswijze 1.10 en 25.4 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  



Nota zienswijzen Ontwerp omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II juni 2018 
 

DSO/ROM 47 

25.8 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

Op datum 11-10-2017 is aangekondigd in het weekblad “Almere Deze 
week” (zie bijlage 2) dat de M.E.R.-beoordelingsnotitie beschikbaar zou zijn vanaf 12 
oktober 2017 tot en met 22 november 2017 en tevens ook het besluit van college van B &W 
omtrent de uitvoering van een M.E.R op basis van deze M.E.R.-beoordelingsnotitie. Toen ik 
echter op donderdag 12 oktober 2017 bij het gemeentehuis was, wisten de medewerksters 
van niets en vroegen mij op een ander moment terug te komen. Mijn conclusie is dat het 
document op 12 oktober niet beschikbaar is gesteld. Pas 13 oktober 2017, wat ik niet heb 
kunnen controleren, is het document openbaar gemaakt. De data in de publicatie u in het 
weekblad “Almere deze week” (zie bijlage 2) en de data die u noemt op de 
beoordelingsnotitie af. Hierdoor is niet iedereen op de hoogte van de daadwerkelijke 
beschikbaarheid van dit document. Ik kan hierdoor concluderen dat de beschikbaarheid van 
de beoordelingsnotitie afwijk van de wettelijke norm van 6 weken. U heeft ook geen uitstel 
gevraagd om deze termijn te verlengen. 

Zie antwoord op zienswijze 16.1 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.9 2, 4, 11, 19, 
7, 17, 9, 10, 
12, 18, 13, 
20, 14, 15 

Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het 
bestemmingsplan helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen 
gesproken over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen. 

In de publicatie van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-74337.html) is aangegeven dat de 
omgevingsvergunning over 3 onderwerpen gaat: ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening’ en ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’. 'Handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening' is synoniem voor afwijken van het bestemmingsplan. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.10 2, 4, 14, 19, 
9, 10, 12, 
18, 20, 15 

Ik wil ook opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet 
beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspraak in te zien. Deze 
afspraak kon maximaal 30 minuten omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn 
voor andere mensen. 
9: Op 24 april heb ik echter vernomen tijdens een inloopsessie te Almere Poort dat de 
stukken ook beschikbaar zijn gesteld via een website genaamd 
https:/falmeregeefienergie.almere.nV. 
Dit is echter niet kenbaar gemaakt via het Gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 74337. & moet 
derhalve concluderen dat de stukken niet redelijkerwijs beschikbaar zijn gesteld gedurende 
6 
weken. Het is voor mij niet na te gaan wanneer deze stukken openbaar zijn gemaakt via de 
website. 

In de publicatie (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-74337.html) is aangegeven 
dat het inzien van de stukken op afspraak moest. U kon de stukken digitaal meekrijgen, zodat u 
deze thuis zelf goed kon bestuderen. Daarnaast zijn de stukken ook online geplaatst op de 
website: https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-
pampus/formele-procedure-en-besluitvorming/. Dat is gecommuniceerd in een digitale mailing 
aan mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.11 4, 20, 19 Ik heb de indruk dat een ontheffing die door het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Flevoland (”GS”) ten behoeve van dit projectplan is verleend, ten onrechte niet bij 
de gemeente Almere of op de daartoe bestemde website ter inzage is gelegd. 
Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel 
uit van het onderstaande. 

Er is geen ontheffing door GS afgegeven. GS heeft wel ingestemd met het project op 11 april 
2017. Tegen dit besluit staat geen inspraak open. 
Voor zover de zienswijze is gericht tegen de aanvraag ontheffing soortenbescherming en 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, is het indienen van een zienswijze tegen 
deze besluiten mogelijk wanneer het bevoegde gezag een beslissing op het ontwerp besluit 
heeft genomen en deze ter inzage heeft gelegd. Een dergelijk ontwerp besluit en de ter 
inzagelegging daarvan wordt gecoördineerd bekend gemaakt met de beslissing op de aanvraag 
voor de watervergunning bij het waterschap. Deze besluiten worden gecoördineerd voorbereid. 
De basis daarvoor is het besluit van de raad van 25 januari 2018 om de coördinatieregeling toe 
te passen voor het project windpark Jaap Rodenburg II.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.12 6, 12, 18 Doch ontbreekt het (ontwerp) vergunning Watervergunning. Hiermee voldoet u als overheid 
niet aan uw plicht en zijn de stukken niet redelijkerwijs ter inzage gelegd. Bovendien voldoet 
u hiermee niet aan artikel 3:11, eerste lid en tweede lid, Awb legt een bestuursorgaan een 
ontwerpbesluit — met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn 
voor een beoordeling van het ontwerp — ter inzage. De Minister merkte al op dat de 
coördinatieregeling niet kan worden gebruikt voor een ander doel dan doelmatige en 
samenhangende voorbereiding van besluiten, bijvoorbeeld het verkorten van de 
beroepsgang. Mijns inziens gebruikt u als gemeente deze coördinatieregeling niet voor het 
verkorten van die beroepsgang maar gebruikt u deze procedure alleen om de burger het 
recht van beroep te ontnemen. Dit lijkt dan ook het enige doel te zijn van een gemeentelijk 
coördinatiebesluit. 

Met stukken die 'redelijkerwijs nodig zijn voor beoordeling van het ontwerp' wordt gedoeld op 
stukken die bij de omgevingsvergunning horen. De watervergunning is een andere vergunning 
die niet direct gerelateerd is aan deze aanvraag omgevingsvergunning. 
Door toepassing van de coördinatieregeling gelden nog steeds de volgende voordelen, ook al 
worden twee vergunningen later ter inzage gelegd (wat juridisch gezien mag): 
- de ontheffing- en vergunning Wnb en de watervergunning volgen de Wabo, en de 
ontwerpbesluiten worden ter inzage gelegd door het college van de gemeente Almere (zonder 
coördinatieregeling volgen deze besluiten de verkorte reguliere procedure, zonder dat het 
ontwerp besluiten zes weken ter inzage worden gelegd). De uitgebreide procedure is 
voorgeschreven op grond van artikel 3.31 lid 3 WRO. 
- het klopt dat beroep bij de rechtbank in eerste aanleg komt te vervallen. Met deze procedure 
beslist de Raad van State in eerste en enige aanleg. Er hoeft dus maar één beroepsschrift te 
worden ingediend en de finale eindbeslissing wordt in één keer gegeven. Het grote voordeel is 
dat snel duidelijk is waar iedereen aan toe is. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.13 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16 januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk 
bouwen formulier is mijns inziens niet naar waarheid ingevuld. U had bij voorbaat dit project 
af moeten wijzen. 

Het is ons niet duidelijk wat niet naar waarheid ingevuld zou zijn. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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 25.14 7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13 

Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R.-beoordelingsnotitie op meerdere plekken 
sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben 
hun akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor 
kunnen zij foute conclusies hebben getrokken. 

Zie antwoord op zienswijze 1.10 en 25.4 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.15 9, 10 Tevens ontbreken beide versies van het Planschade rapport waarnaar gerefereerd wordt. 
Deze zijn niet ter inzage gelegd. 

Het planschaderapport maakt ook geen deel uit van de vergunningaanvraag, maar is een bijlage 
bij de anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst hoeft niet ter inzage gelegd te 
worden. Het planschaderapport is overigens terug te vinden op de website 
almeregeeftenergie.nl: https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-
almere-pampus/ 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

25.16 12, 18 Het onderhoudsgebouw is ook in hoofdlijnen aangevraagd. Voor dit bouwwerk dient nog 
wel een gewijzigde vergunning ingediend te worden. Deze vergunning zit niet bij de stukken 
welke ter inzage liggen. Deze betreffende vergunning valt ook niet onder artikel 4.7 van het 
Besluit omgevingsrecht (Bot) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht 
(Mor). Hierdoor is de aanvraag van de initiatiefnemer incompleet. Dit is in strijd met de 
coördinatieregeling. 

Het onderhoudsgebouw is niet aangevraagd, maar is per abuis in het bouwdeel van de 
omgevingsvergunning vermeldt. In de definitieve vergunning is dit verwijderd. 

Er wordt geen 
onderhoudsgeb
ouw op 
hoofdlijnen 
vergund 

25.17 12, 18 In de stukken valt het volgende te lezen: Coördinatieregeling: Op 25 januari 2018 heeft de 
gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard voor het project (RV-
86/2017). Het is wenselijk dat voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten 
worden gecoördineerd, zodat de vergunningen inhoudelijk goed op elkaar zijn afgestemd: 
• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het bouwen, 
aanleggen en voor de beperkte milieutoets — bevoegdheid college van B&W; 
• Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) — bevoegdheid 
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de coördinatie mee te 
werken. Doch ontbreekt het (ontwerp) vergunning Wet natuurbescherming (Wnb). 
• Watervergunning — bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om aan de 
coördinatie mee te werken.  
Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp vergunning dan wel ontheffing 
in het kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage 
worden gelegd. Na ambtelijk overleg met zowel het waterschap als de provincie Flevoland 
blijkt echter dat zij hel niet gaan redden om de ontwerp vergunningen en beschikkingen 
tijdig gereed te hebben voor de terinzagelegging. Aangezien het tijdig verkrijgen van de 
omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag van de SDE-subsidie in september 
2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de terinzagelegging 
van de ontwerp omgevingsvergunning.” Doch ontbreekt het (ontwerp) vergunning 
Watervergunning. Hiermee voldoet u als overheid niet aan uw plicht en zijn de stukken niet 
redelijkerwijs ter inzage gelegd. 

De coördinatieregeling bepaalt dat het mogelijk is om stukken later ter inzage te leggen (het 
zogenaamde tweede mandje). Het is niet verplicht dat alle voorgenomen te coördineren 
besluiten in één keer tegelijk worden voorbereid. In dit geval gaat de omgevingsvergunning voor 
de activiteiten onder de Wabo (het afwijken van het bestemmingsplan, bouwen en beperkte 
milieutoets) sneller dan de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming bij de provincie 
en de ontheffing van de Keur bij het waterschap. Deze laatstgenoemde vergunningen zullen 
gecoördineerd in het tweede mandje worden voorbereid. Zie ook het antwoord bij zienswijze 
25.12. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Initiatiefnemers 

26.1 1, 4, 14, 19, 
7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13, 20, 15 

Mij is onduidelijk welk bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 
4 bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1. Welk bedrijf vraagt deze vergunning 
nu precies aan. Het KvK nummer van dit bedrijf ontbreekt op de aanvraag. Voorts merk ik 
op dat uit het ter inzage gelegde stuk onvoldoende is op te maken, op welke wijze het risico 
van faillissement van de initiatiefnemers door de Gemeente Almere wordt ondervangen. 

De vergunning is aangevraagd door Nuon, mede namens Almeerse Wind. Bosch & Van Rijn is 
gemachtigd door Nuon om de aanvraag in te dienen. Bosch & Van Rijn is een adviesbureau. 
Faillissement is het risico van de initiatiefnemers. Zij zijn het project en bijbehorende financiële 
verplichtingen voor eigen rekening en risico aangegaan. Er wordt in het project niet 
risicodragend geïnvesteerd door de gemeente Almere. Bij een eventueel faillissement van een 
initiatiefnemer heeft de gemeente het recht om de anterieure overeenkomst (partieel) te 
ontbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Financiële haalbaarheid 

27.1 2, 4, 14, 19, 
5, 7, 17, 11, 
12, 18, 20, 
15, 16, 21 

Ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het 
ontwerp omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de 
investeringen afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeling subsidie. 
Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten 
die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te 
verdienen. Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meer in aanmerking komen voor 
de voorronde 2018 is de financiële haalbaarheid er niet. Gezien de laatste fase om in te 
schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot 5 april 17.00 uur en de benodigde 
vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er 
zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden tegen respectievelijk 
de Wet Natuurbescherming en de Waterwetvergunning wordt de SDE+ subsidie in 2018 
niet toegekend.  
 
Zienswijze 5: Nu wordt betwijfeld of aan deels van kostendekkendheid wordt voldaan, 
verzoeken ik u nogmaals via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of de 
realisatie van het windpark financieel uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schrijven tevens 
te worden beschouwd als een Wob-verzoek aan de betrokken gemeentelijke 
bestuursorganen (de raad en het college). 

Voor de beantwoording van deze zienswijze verwijzen wij naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.3. 
Daarnaast wijzen wij erop dat de SDE-subsidie twee ronden per jaar kent: één in het voorjaar 
waar in deze zienswijze naar wordt verwezen, en één in het najaar waar de initiatiefnemers een 
aanvraag voor willen doen. Voor het doen van een aanvraag is een definitieve en geen 
onherroepelijke omgevingsvergunning nodig. Dat er nog een beroepsprocedure kan volgen is 
voor het doen van een SDE-subsidieaanvraag geen belemmering.  
Voor wat betreft het antwoord op het wob-verzoek, zie antwoord op zienswijze 31.4. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

27.2 14, 15 Uit het formulier “Aanvraag 3393765 Formulierversie W17.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen 
Overig bouwwerk bouwen blijkt dat de financiële draagkracht er is met een omzet van meer 
dan 43 miljoen euro. Een goede vuistregel in windprojecten is een minimale jaaromzet van 
50% van de opdrachtwaarde te stellen. Ook deze berekening is onvindbaar in de ter inzage 
gelegde stukken. In een ander hoofdstuk zal ik benaderen dat er geen enkele financiële 
huishouding is toegevoegd. 

Zoals in het hier bovenstaande antwoord is beschreven, is voor het project Jaap Rodenburg II 
voor het college dit voldoende aannemelijk gemaakt. Het is niet vereist dat dit aan de hand van 
boekenonderzoeken en balansvergelijkingen dient te worden aangetoond. Zie ook het antwoord 
op zienswijze 17.5. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Luchthaven Lelystad 

28.1 2, 4, 14, 19, 
7, 17, 9, 10, 
11, 12, 18, 
13, 20, 15 

Een van deze routes doorkruist de zoeklocatie van het Windmolenpark, waardoor er 
mogelijk turbines uit het plan geschrapt moeten worden of dat geplande turbines lager 
moeten zijn. Ook dit heeft een negatieve invloed op de business case, nog los van de 
onduidelijkheid die er over de vliegroutes bestaat. Ondanks het jarenlange bestaan van de 
Alderstafel Lelystad en alle uitgevoerde onderzoeken, werd pas in juli 2016 bekend dat de 
uitbreiding van Luchthaven Lelystad een mogelijk negatief effecten zou hebben op 
verschillende nieuwe windparken in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Mogelijk zullen de 
cumulatieve effecten van windpark een significant negatief effect hebben op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied IJsselmeer. De MER zal het moeten 
aanwijzen. Het is daarom ook onlogisch te concluderen uit de M.E.R.-beoordelingsnotitie 
dat er geen aanvullend onderzoek nodig is. Het besluit van het college van B&W is dus niet 
alleen onrechtmatig maar ook onjuist. Een MER is noodzakelijk om juiste impact te bepalen. 
In de berekeningen van TNO is de impact op het vliegveld Lelystad niet onderzocht. Hier 
radargebied wordt door de komst van het vliegveld (wellicht) geraakt. Dit zou kunnen 
betekenen dat uw wens om geen obstakelmarkering te voeren die wellicht alsnog ingevoerd 
dient te worden. M.i. is het TNO-rapport dan ook incompleet en incorrect. Data welke 
gebruikt is in het TNO-rapport is tegenstrijdig met de gegevens welke gebruikt zijn door 
Bosch & Van Rijn.Onderzoek naar de impact van de plannen van de provincie om het 
vliegveld Lelystad uit te breiden en de capaciteit van Schiphol te verdelen over vliegveld 
Lelystad zou moeten worden onderzocht. Dit kan consequenties hebben voor de maten, 
hoogte en aantallen molens. Ook de fysieke kenmerken van de beoogde molens zouden 
hierdoor kunnen veranderen. 

Vliegverkeer van en naar Lelystad Airport komt niet over het grondgebied van de gemeente 
Almere en dus ook niet over Pampus. Ook uit het nog vigerende Luchthavenbesluit uit 2015 blijkt 
dat de daarin opgenomen hoogtebeperkingen (bijlage 5d, Outer Horizontal Surface) de A27 nog 
niet raken, dus Pampus ook niet. Ter vergelijking: in het ontwerp besluit voor de nieuwe 
windmolens van Windpark Zeewolde in de bocht van de A27 krijgen een ashoogte van 155 m en 
een tiphoogte van 210 m. De Inspectie Leefomgeving & Transport heeft daar een verklaring van 
geen bezwaar voor afgegeven i.r.t. Lelystad Airport. Er is dus geen enkele relatie tussen het 
radargebied van Lelystad Airport zoals opgenomen in het Luchthavenbesluit uit 2015 
Luchtverkeersleiding Nederland heeft geconcludeerd dat het plaatsen van de 10 windturbines 
geen negatieve invloed zal hebben en heeft per brief een positief advies gegeven. Impact van 
Lelystad Airport op Pampus c.q. op daarin te plaatsen nieuwe windmolens is niet aan de orde. 
Het onderzoek van TNO ziet niet op burgerluchtvaart, maar defensieradar. Vliegveld Lelystad is 
hierbij dan ook niet relevant.De soorten die mogelijk beïnvloed worden door het windpark zullen 
andere soorten zijn dan die incidenteel door vliegtuigen geraakt worden. Er is wat dat betreft dus 
ook geen sprake van cumulatie. Bovendien is voor het onderdeel ecologie de provincie 
Flevoland het bevoegd gezag voor de aangevraagde ontheffing en vergunning en zullen alle 
ecologische effecten ook daar beoordeeld worden. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Energieopwekking en CO2-reductie 

29.1 3, 7, 17 De berekening dat het windpark 18% bijdraagt aan de doelstelling van ‘Energie Werk!’ is 
niet te herleiden. In de ontwerpvergunning is het niet duidelijk wat nu de werkelijke 
elektriciteitsopwekking zal zijn en daarmee of het inderdaad 18% bijdrage levert aan de 
doelstelling “Energie Werk!’. 

Zie antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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29.2 3 De volgende vraag is of de doelstelling van ‘Energie Werkt!’ de elektriciteitsopwekking 
betreft of reductie van de C02-uitstoot. Dit zijn twee verschillende grootheden, waarvan 
beide onderbouwingen ontbreken en alsnog moeten worden opgegeven. 

Zie antwoord in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.3 3 Dan volgt de vraag hoe de doelstellingen worden gemeten en gerapporteerd, zodat het 
behalen van de doelstellingen ook wordt gemonitord, immers het windpark maakt met 18% 
een significant onderdeel uit van de gemeentelijke doelstelling. 

De gemeente Almere gaat niet monitoren of het windpark uiteindelijk de precieze energie opwekt 
die wordt ingeschat omdat de gemeente Almere geen opdracht verstrekt, maar enkel haar 
publiekrechtelijke taak uitvoert. Zie ook antwoord op zienswijze 17.1 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.4 3 En tot slot, wat zijn de consequenties als de doelstellingen niet worden gehaald, omdat bij 
het achterblijven daarvan de gemeentelijke doelstelling direct in gevaar komt. Sancties en 
mitigerende maatregelen ontbreken 

De gemeente Almere gaat geen sancties opleggen als de doelstelling niet gehaald zou worden, 
omdat de gemeente Almere geen opdracht verstrekt, maar enkel haar publiekrechtelijke taak 
uitvoert. Zie ook antwoord op zienswijze 17.1 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.5 3 De eenheid van energie is Joule (of Wh) en geen ‘huishoudens’. Met ‘huishoudens’ wordt 
gesuggereerd dat het windpark veel oplevert, maat de theoretisch vermeden C02- uitstoot 
is net zo weinig als de 204.000 inwoners van Almere in 8 maanden uitademen. Het verzoek 
is de populistische eenheid van energie ‘huishoudens’ achterwege te laten. Over wat het 
windpark exact gaat opleveren zijn de ontwerpstukken en ook de ontwerpvergunning niet 
100% duidelijk en daarom worden in de ontwerpvergunning alle opties opengehouden. 

Zie antwoord op zienswijze 1.4, 21.3 en 29.1 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.6 3 Vooral dit argument is hoogst bedenkelijk, immers hoe komt het dat een derde partij met 
een windparkplan zomaar 18% van de gemeentedoelstellingen kan realiseren? Als deze 
partij zich niet zou aandienen, hoe vult de gemeente dan de omissie van 18% in? Waarom 
bouwt de gemeente dan zelf het windpark niet? 

Het Almeerse duurzaamheidsbeleid is er enerzijds op gericht dat de gemeente Almere haar 
eigen vastgoed verduurzaamt (daar heeft zij direct invloed op) en anderzijds is het beleid gericht 
op het stimuleren van de markt en samenleving om projecten te ontplooien ten behoeve van de 
verduurzaming van de energievoorziening. De gemeente laat het initiatief zoveel mogelijk bij de 
samenleving en de markt. Het nieuwe windpark is een voorbeeld van zo'n project. Zie ook 
antwoord op zienswijze 1.12 en 17.1. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.7 3 Zogenaamde curtailment van windenergie wordt systematisch niet meegerekend in de 
productiefactor, maar hoe meer windvermogen er wordt opgesteld, hoe meer er vermogen 
verloren gaat bij overcapaciteit. Ook inpassingsverliezen van windenergie worden ook niet 
goed meegerekend. Bij een toename van windenergie neemt de klassieke opwekking af, 
maar daarbij ook het rendement logaritmisch. De netto C02-winst neemt dan ook drastisch 
af. 

Voor zover de zienswijze betrekking heeft op de uitvoerbaarheid van het project, verwijzen wij 
naar hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.3. Voor zover de zienswijze betrekking heeft op curtailment zijn 
de betreffende zorgen te begrijpen. Doordat we als land in een transitie zijn van grijze stroom 
naar groene stroom hebben we de ideale situatie nog niet bereikt. Echter, het windpark betreft 
een activiteit van een productiemaatschappij en het is aan de netbeheerder om te zorgen dat het 
net de capaciteit van groene stroom aan kan, waardoor de genoemde problemen opgelost 
worden.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.8 3 Omdat er in theorie wel (met onjuiste rekengetallen) maat in de praktijk niet significant C02-
uitstoot met dit windpark wordt vermeden, rijst ook de vraag welke andere maatregelen 
beschikbaar zijn om de gemeentelijke doelstellingen te behalen? Omdat er geen onderzoek 
is gedaan om de doelstellingen op een andere wijze te behalen, ontbreekt een wettelijk 
gegronde motivatie om een vergunning te gaan verlenen. 

Er wordt CO2-uitstoot vermeden: zie antwoord op zienswijze 1.4 en zie toelichting in hoofdstuk 
4, paragraaf 4.1.1. De doelstelling van het programma Energie Werkt! is daarnaast de 
opwekking van duurzame energie uitgedrukt in Petajoule en niet CO2-winst. In het programma 
Energie Werkt! staat beschreven langs welke wegen de gemeente Almere werkt aan de 
verduurzaming van de energievoorziening om zo de doelstelling te behalen. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.9 3 De Nuon rapporteert onvolledig en/of onjuist om daarmee de zaak mooier voor te stellen. 
Doordat Nuon op het dossier stadsverwarming blijkbaar niet betrouwbaar kan rapporteren, 
rijst de vraag of in het windparkdossier wel betrouwbare informatie wordt verstrekt. Als 
Nuon wel in staat zou moeten zijn, maar niet de moeite neemt om betrouwbare rapportages 
over een omvangrijk project, zoals de Almeerse stadsverwarming op te leveren, trek ik de 
oprechtheid en daarmee de integriteit van Nuon in twijfel. 

Wij nemen kennis van de zienswijze van de indiener. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.10 6, 9, 10 Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het ons beter om te gaan voor de optie met de meeste 
energieopbrengst welke ook nog eens het dichts staat bij de keuze van de participanten van 
dit onderzoek. Kiezen voor een andere variant zou betekenen dat u zich niet conformeert 
aan de doelstellingen van de Europese Unie (EU) die in 2010 het 10-jarenplan Europa 2020 
hebben opgesteld. Hierin wordt benoemd dat u moet bijdragen aan de volgende 
doelstellingen: • Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990. • 20% van 
de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-
energie en aardwarmte. • 20% minder energieverspilling. Gezien het feit dit windmolenpark 
slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en u ook nog eens kiest voor een 
variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, concluderen wij hieruit dat u zich niet 
aan de beleidsregels houdt. Er is maar 1 reden waarom de 10e molen erbij is gekomen en 
dat is de SDE÷ subsidie van ongeveer €3,5 miljoen per windmolen. 

De Europese doelen zijn vertaald naar doelen voor Nederland als geheel en zijn niet op 
individuele gemeenten van toepassing. Zie verder het antwoord op zienswijze 1.1 en 29.8. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

29.11 13 Ik zie niet in hoe dit project positief bijdraagt aan de doelstellingen. De cijfers worden niet 
onderbouwd en op verschillende inloopavonden zijn andere cijfers getoond. Ook in de 
bewonersparticipatie/enquête werden andere gegevens getoond. 

Zie het antwoord op zienswijzen 1.4, 18.2, 21.1, 21.3, 29.1, 29.2 Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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Welstandsadvies 

30.1 3 Het aangevoerde SDE-subsidie-probleem van de aanvrager mag nooit de reden worden om 
het (negatieve) welstandsadvies te negeren en de aanvrager niet te laten zoeken naar een 
betere oplossing. 

De SDE-subsidie neemt jaarlijks af. Als de initiatiefnemers de SDE-subsidieronde van dit jaar 
niet halen, dan komt financiering van het project op losse schroeven te staan en is het risico erg 
groot dat het windmolenpark niet gerealiseerd kan worden. Het windpark is dusdanig belangrijk 
voor het behalen van de doelstelling uit het programma Energie Werkt! (bijdrage van 18% aan 
deze doelstelling) en daarmee aan de landelijke duurzame energiedoelstellingen, dat het college 
het welstandsadvies gemotiveerd naast zich neer legt. Bovendien is het windmolenpark tijdelijk 
van aard. Het windpark kan sowieso niet langer dan 25 jaar bestaan en wordt mogelijk na 15 
jaar verwijderd als gevolg van de toekomstige IJmeerlijn en de woningbouwontwikkelingen in 
Pampus. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

Overig 

31.1 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

Ook ontbreekt de berekeningen van de gebiedsgebonden bijdragen. 
Initiatiefnemers moeten een gebiedsgebonden bijdrage afdragen. Hierover valt niets te 
lezen in de bijgeleverde stukken. 

De provincie Flevoland stelt in het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland dat 
initiatiefnemers voor elke Megawatt aan opgesteld vermogen €1050,- moeten afdragen aan de 
gemeente waar het windpark staat. Voor het toekomstige windpark ontvangt de gemeente 
Almere jaarlijks dus (€1050,- x 3,5MW x 10 windmolens =) €36.750,-. In de anterieure 
overeenkomst die is gesloten met de initiatiefnemers is afgesproken dat dit geld ten goede komt 
aan het vervolg van het programma Energie Werkt (duurzaamheidsprojecten). Deze 
gebiedsgebonden bijdragen is ook opgenomen in het projectplan zoals de provincie deze heeft 
goedgekeurd op 11 april 2017 en 28 februari 2018. Zie daarvoor bijlage 5 bij deze 
zienswijzennota. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

31.2 2, 4, 14, 19, 
20, 15 

Er moet een landschapsontwerp worden gemaakt conform de Beleidsregel Windmolens 
2002. Deze ontbreekt. 

De Beleidsregel Windmolens 2008 is opgegaan in de Verordening Fysieke Leefomgeving 
Flevoland. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 11 april 2017 besloten het door 
initiatiefnemers opgestelde projectplan goed te keuren. Daarnaast is in de m.e.r.-
beoordelingsnotitie en in de bij de aanvraag gevoegde ruimtelijke onderbouwing een 
landschapsontwerp van de definitieve lay-out gemaakt. 

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

31.3 3 Ik verzoek u geen vergunning te verlenen voor dit windpark, het bestaande windpark intact 
te laten en op zoek te gaan naar alternatieven, omdat de integriteit van de aanvrager in 
twijfel wordt getrokken en omdat wordt getwijfeld aan de deskundigheid van de betrokken 
gemeenteambtenaren. 

Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan. Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  

31.4 2, 4, 14, 19, 
6, 20, 15 

Er zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuur verzoeken 
ingediend waarbij gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan, en u uitstel 
heeft gevraagd en de benodigde gegevens pas op 30 mei (na de termijn voor zienswijze 
indienen) pas wordt opgeleverd. Dan is nog de vraag of de gevraagde gegevens 
daadwerkelijk geleverd worden, gezien u in het verleden zeer ontwijkend heeft geleverd op 
de gevraagde stukken. Het is overigens vreemd dat u uitstel nodig heeft voor een termijn 
van 6 waarbij de gevraagde stukken ten eerste al bi] de ter inzage gelegde stukken 
aanwezig hadden moeten zijn, en u daarbij ook nog eens extra tijd nodig heeft de 
gevraagde financiële gegevens op te leveren. Hieraan kunnen slechts twee oorzaken ten 
grondslag liggen: (1) u heeft de financiële gegevens niet. Dit zou betekenen dat u de 
financiële haalbaarheid niet gecontroleerd heeft. (2) u heeft de stukken wel beschikbaar 
maar wilt ze niet openbaar maken totdat er geen mogelijkheid meer is deze toe te voegen 
aan de zienswijze termijnen. Gezien het feit ik en mijn buren deze gegevens meerdere 
malen hebben opgevraagd heeft u meerdere malen de kans gehad deze gegevens op te 
vragen bij de initiatiefnemers. Aangezien u deze kans niet heeft gegrepen wil ik aanvoeren 
dat dit onrechtmatig bestuur is. Dit is in strijd met artikel 2 lid; en lid 2, artikel 3 lid S, artikel 
6 lid 1, lid 3, lid 6 a t/m c, artikel 7 van de wet openbaarheid van bestuur. Nu wordt 
betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid wordt voldaan, verzoeken ik u nogmaals via 
het overleggen van stukken nader te onderbouwen of de realisatie van het windpark 
financieel uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schrijven tevens te worden beschouwd als 
een Wob-verzoek aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen (de raad en het 
college). 

Er zijn door twee bewoners tot nu toe drie wob-verzoeken ingediend inzake dit project. In twee 
van deze wob-verzoeken is gevraagd om bepaalde financiële gegevens omtrent de 
businesscase van de initiatiefnemers en kosten/opbrengsten van het project, zoals dat in deze 
zienswijze ook is gedaan. De opgevraagde stukken zijn - indien aanwezig - aan de indieners van 
de wob-verzoeken verstrekt op respectievelijk 21 december 2017 (met kenmerk 
DSO/2017/5518719) en 24 mei 2018 (met kenmerk ROM/2018/569610xm). Als indieners het 
niet eens zijn met hetgeen is besloten op deze wob-verzoeken, dan hadden zij - zoals 
aangegeven op de beschikking - binnen zes weken na verzending van het besluit in beroep 
kunnen gaan tegen dat besluit.  

Geen aanleiding 
tot aanpassing 
omgevings-
vergunning.  
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4.3 Algehele eindconclusie 
 

De zienswijzen geven aanleiding om het ontwerpbesluit van d.d. 20 februari 2018 voor 

omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen te herzien op het volgende onderdeel:  

• Het onderhoudsgebouw wordt niet opgenomen in de definitieve vergunning 

Per abuis is in het bouwdeel van de ontwerp vergunning opgenomen dat er een 

onderhoudsgebouw op hoofdlijnen wordt aangevraagd. De initiatiefnemers hebben echter geen 

aanvraag gedaan voor een onderhoudsgebouw. 

Daarnaast zijn er documenten aangevuld als gevolg van de zienswijzen: 

• Juiste versie aanmeldnotitie MER-beoordeling (versie 4.3, d.d. 15-09-2017) 

Er is per abuis een verkeerde versie van de aanmeldnotitie Mer-beoordeling bij de 

ontwerpstukken gevoegd. De juiste versie (v4.3) waarover ook de besluitvorming heeft 

plaatsgevonden op 26 september 2017 is als bijlage 3 opgenomen bij deze Nota van Zienswijzen. 

Het besluit en de onderliggende aanmeldnotitie Mer-beoordeling heeft vanaf 12 oktober 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen op het stadhuis en de aanmeldnotitie is ook op 

https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/formele-

procedure-en-besluitvorming/ geplaatst waar dit stuk nog steeds is te raadplegen. 

 

• Besluiten, inclusief bijlagen, van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 11 april 2017 en de brief 

van 28 februari 2018 

Ter verduidelijking van de zienswijzen die betrekking hebben op de bevoegdheid van de 

gemeente Almere om te beslissen over de omgevingsvergunning. 
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5. Ambtshalve wijzigingen 
 

Ambtshalve wijzigingen zijn wijzigingen in de vast te stellen omgevingsvergunning (ten opzichte van 

de ontwerp omgevingsvergunning) die niet naar aanleiding van zienswijzen, maar ambtshalve worden 

doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn nodig ter verhoging van de juridische kwaliteit van de 

omgevingsvergunning of zijn het gevolg van gewijzigde inzichten, beleid of regelgeving. Ten opzichte 

van de ontwerp omgevingsvergunning zijn de volgende ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 

 

Voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan:  

• Tiphoogte van 150 meter aanpassen in lager dan 150 meter 

In tekst van de ontwerp omgevingsvergunning is bij de overwegingen onder de kop Inleiding 

opgenomen dat  het gaat om windmolens met een tiphoogte van 150 meter. Dit moet zijn lager 

dan 150 meter. Alleen bij windmolens lager dan 150 meter is gondelverlichting niet verplicht. De 

tekst in de overwegingen van het besluit is naar aanleiding hiervan aangepast. 

 

• Archeologische randvoorwaarde eruit 

Een voorwaarde bij de ontwerp omgevingsvergunning was eventuele archeologisch 

behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende mate zijn 

gedocumenteerd en veiliggesteld. Deze voorwaarde was opgenomen, omdat het definitieve 

archeologische onderzoek ten tijde van de bespreking in de gemeenteraad nog niet was afgerond. 

Dit onderzoek is vóór de terinzagelegging aan de stukken van de ontwerpvergunning toegevoegd. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van behoudenswaardige archeologische 

resten in het projectgebied. De tekst in de overwegingen van het besluit is hierop aangepast. Het 

daartoe betrekking hebbende voorschrift bij de omgevingsvergunning is als beslispunt verwijderd. 

 

• Bandbreedte voor het aantal MW opgesteld vermogen (35 tot 42 MW) 

In de ontwerp omgevingsvergunning is bij de overwegingen onder de kop Opstelling nieuwe 

windpark in Almere Pampus opgenomen dat het nieuwe windpark een opgesteld vermogen heeft 

van circa 30MW, maar dit zou ook iets meer kunnen zijn. Het blijkt dat de nieuwe molens een 

vermogen hebben van circa 35 tot 45 MW. De tekst van de overwegingen van het besluit is op dit 

punt aangepast. Het opnemen van deze bandbreedte heeft geen extra consequenties voor de 

milieueffecten  of ruimtelijke effecten op het gebied. Het leidt ook niet dat hiermee tot andere 

ingrijpende aanpassingen in de onderbouwing op het ontwerp besluit. Door het opnemen van 

deze bandbreedte is het opgesteld vermogen van de molens die kunnen worden gerealiseerd, 

nader gespecificeerd.  

Voor de activiteit bouwen; 

• Ondergrens ashoogte wordt veranderd naar 90 meter i.p.v. 85 meter 

Per abuis is in het bouwdeel van de ontwerp vergunning opgenomen dat de ondergrens van de 

ashoogte 85 meter moet zijn, terwijl uit de aanvraag blijkt dat dit 90 meter moet zijn (zie bijlage 

akoestisch onderzoek paragraaf 3.1). Het besluit is op dit punt aangepast. 

 

• Stilstandvoorziening wordt niet opgenomen in de definitieve vergunning 

In het bouwdeel van de ontwerp vergunning is een stilstandsvoorziening opgenomen, terwijl dit 

niet nodig is omdat het windpark aan alle milieunormen voldoet. Het voorschrift over de 

stilstandvoorziening in het ontwerp besluit is vervallen.  

 

• IJsdetectie wordt niet opgenomen in de definitieve vergunning 

De wieken van de windturbines draaien niet over openbare wegen of openbaar toegankelijk 

terrein. Zoals opgenomen in het Handboek Risicozonering Windturbines is het aspect van 
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afvallend ijs dan ook niet noodzakelijk in de risicobeoordeling zoals opgenomen in het Handboek 

Risicozonering Windturbines is het aspect van afvallend ijs niet noodzakelijk in de 

risicobeoordeling. Het desbetreffende voorschrift in het ontwerp besluit is vervallen  

 

• Rechtsmiddelenclausule uit de beschikking wordt aangepast 

In het ontwerp besluit was opgenomen dat beroep kon worden ingesteld bij de Rechtbank Midden 

Nederland. Voorliggend besluit is echter overeenkomstig artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 

ordening (toepassen van de coördinatieregelen) voorbereid. De raad van de gemeente Almere 

heeft daartoe op 25 januari 2018 besloten. Als gevolg hiervan dient rechtstreeks beroep te worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verder is op het besluit de 

Crisis en herstelwet van toepassing. Dit betekent o.a. dat het indienen van een pro forma beroep 

niet meer mogelijk is; alle beroepsgronden moeten in het beroepschrift zijn opgenomen.  

Voor de activiteit beperkte milieutoets zijn geen aanpassingen.   

Voor de verklaring van geen bedenkingen: 

• Exploitatieplan 

In de ontwerp verklaring van geen bedenkingen stond als besluitonderdeel opgenomen dat er 

geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Nu blijkens het raadsbesluit van 14 juli 2011 (RV-40/2011) de bevoegdheid om hierover te 

beslissen bij afwijkingsbesluiten die conform artikel 2.13, eerste lid, aanhef en onder ten derde, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gedelegeerd aan het college hoort dit 

besluitonderdeel als collegebesluit te worden genomen. Het is om die reden in het collegevoorstel 

opgenomen en in de verklaring van geen bedenkingen is het vervallen.  

• Archeologische randvoorwaarde eruit 

Een voorwaarde bij de ontwerp omgevingsvergunning was eventuele archeologisch 

behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende mate zijn 

gedocumenteerd en veiliggesteld. Deze voorwaarde was opgenomen, omdat het definitieve 

archeologische onderzoek ten tijde van de bespreking in de gemeenteraad nog niet was afgerond. 

Dit onderzoek is vóór de terinzagelegging aan de stukken van de ontwerpvergunning toegevoegd. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van behoudenswaardige archeologische 

resten in het projectgebied. 

 

• In te stemmen met de Nota van Zienswijzen 

Omdat de zienswijzen ook gericht zijn tot het ontwerp verklaring van geen bedenkingen, wordt de 

raad voorgesteld om, alvorens te beslissen over de definitieve verklaring van geen bedenkingen, 

in te stemmen met de Nota van Zienswijzen. Dit is als besluitpunt aan de verklaring van geen 

bedenkingen toegevoegd. 
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6. Overzicht wijzigingen 
 

Naar aanleiding van de hiervoor behandelde zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn de volgende 

wijzigingen aangebracht in de vast te stellen omgevingsvergunning (ten opzichte van de ontwerp 

omgevingsvergunning): 

 

6.1 N.a.v. zienswijzen 

 
• Het onderhoudsgebouw wordt niet opgenomen in de definitieve vergunning 

Per abuis is in het bouwdeel van de ontwerp vergunning opgenomen dat er een 

onderhoudsgebouw op hoofdlijnen wordt aangevraagd. De initiatiefnemers hebben echter geen 

aanvraag gedaan voor een onderhoudsgebouw. 

 

6.2 Ambtshalve 

 
• Tiphoogte van 150 meter aanpassen in lager dan 150 meter 

In tekst van de ontwerp omgevingsvergunning is bij de overwegingen onder de kop Inleiding 

opgenomen dat  het gaat om windmolens met een tiphoogte van 150 meter. Dit moet zijn lager 

dan 150 meter. Alleen bij windmolens lager dan 150 meter is gondelverlichting niet verplicht. De 

tekst in de overwegingen van het besluit is naar aanleiding hiervan aangepast. 

 

• Archeologische randvoorwaarde eruit 

Een voorwaarde bij de ontwerp omgevingsvergunning was eventuele archeologisch 

behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende mate zijn 

gedocumenteerd en veiliggesteld. Deze voorwaarde was opgenomen, omdat het definitieve 

archeologische onderzoek ten tijde van de bespreking in de gemeenteraad nog niet was afgerond. 

Dit onderzoek is vóór de terinzagelegging aan de stukken van de ontwerpvergunning toegevoegd. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van behoudenswaardige archeologische 

resten in het projectgebied. De tekst in de overwegingen van het besluit is hierop aangepast. Het 

daartoe betrekking hebbende voorschrift bij de omgevingsvergunning is als beslispunt verwijderd. 

 

• Bandbreedte voor het aantal MW opgesteld vermogen (35 tot 42 MW) 

In de ontwerp omgevingsvergunning is bij de overwegingen onder de kop Opstelling nieuwe 

windpark in Almere Pampus opgenomen dat het nieuwe windpark  een opgesteld vermogen heeft 

van circa 30MW, maar dit zou ook iets meer kunnen zijn. Het blijkt dat de nieuwe molens een 

vermogen hebben van circa 35 tot 45 MW. De tekst van de overwegingen van het besluit is op dit 

punt aangepast. Het opnemen van deze bandbreedte heeft geen extra consequenties voor de 

milieueffecten  of ruimtelijke effecten op het gebied. Het leidt ook niet dat hiermee tot andere 

ingrijpende aanpassingen in de onderbouwing op het ontwerp besluit. Door het opnemen van 

deze bandbreedte is het opgesteld vermogen van de molens die kunnen worden gerealiseerd, 

nader gespecificeerd.  

 

• Ondergrens ashoogte wordt veranderd naar 90 meter i.p.v. 85 meter 

Per abuis is in het bouwdeel van de ontwerp vergunning opgenomen dat de ondergrens van de 

ashoogte 85 meter moet zijn, terwijl uit de aanvraag blijkt dat dit 90 meter moet zijn (zie bijlage 

akoestisch onderzoek paragraaf 3.1). Het besluit is op dit punt aangepast. 

 

• Stilstandvoorziening wordt niet opgenomen in de definitieve vergunning 

In het bouwdeel van de ontwerp vergunning is een stilstandsvoorziening opgenomen, terwijl dit 
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niet nodig is omdat het windpark aan alle milieunormen voldoet. Het voorschrift over de 

stilstandvoorziening in het ontwerp besluit is vervallen.  

 

• IJsdetectie wordt niet opgenomen in de definitieve vergunning 

De wieken van de windturbines draaien niet over openbare wegen of openbaar toegankelijk 

terrein. Zoals opgenomen in het Handboek Risicozonering Windturbines is het aspect van 

afvallend ijs dan ook niet noodzakelijk in de risicobeoordeling zoals opgenomen in het Handboek 

Risicozonering Windturbines is het aspect van afvallend ijs niet noodzakelijk in de 

risicobeoordeling. Het desbetreffende voorschrift in het ontwerp besluit is vervallen  

 

• Rechtsmiddelenclausule uit de beschikking wordt aangepast 

In het ontwerp besluit was opgenomen dat beroep kon worden ingesteld bij de Rechtbank Midden 

Nederland. Voorliggend besluit is echter overeenkomstig artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke 

ordening (toepassen van de coördinatieregelen) voorbereid. De raad van de gemeente Almere 

heeft daartoe op 25 januari 2018 besloten. Als gevolg hiervan dient rechtstreeks beroep te worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Verder is op het besluit de 

Crisis en herstelwet van toepassing. Dit betekent o.a. dat het indienen van een pro forma beroep 

niet meer mogelijk is; alle beroepsgronden moeten in het beroepschrift zijn opgenomen.  

• Exploitatieplan 

In de ontwerp verklaring van geen bedenkingen stond als besluitonderdeel opgenomen dat er 

geen exploitatieplan wordt vastgesteld in de zin van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Nu blijkens het raadsbesluit van 14 juli 2011 (RV-40/2011) de bevoegdheid om hierover te 

beslissen bij afwijkingsbesluiten die conform artikel 2.13, eerste lid, aanhef en onder ten derde, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gedelegeerd aan het college hoort dit 

besluitonderdeel als collegebesluit te worden genomen. Het is om die reden in het collegevoorstel 

opgenomen en in de verklaring van geen bedenkingen is het vervallen.  

• In te stemmen met de Nota van Zienswijzen 

Omdat de zienswijzen ook gericht zijn tot het ontwerp verklaring van geen bedenkingen, wordt de 

raad voorgesteld om, alvorens te beslissen over de definitieve verklaring van geen bedenkingen, 

in te stemmen met de Nota van Zienswijzen. Dit is als besluitpunt aan de verklaring van geen 

bedenkingen toegevoegd. 
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7. Bijlagen 
 

1. Geanonimiseerde brieven/zienswijzen reclamanten 

2. Overzicht verloop participatieproces 

3. Aanmeldnotitie MER-beoordeling v4.3 dd. 15-09-2017 

4. Besluit provincie Flevoland dd. 11 april 2017 

5. Besluit provincie Flevoland dd. 28 februari 2018 
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Zienswijze op: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling + Vergunningsaanvraag

Gemeente Almere
Stadhuispleini
1315 HR Almere

Postadres:
Postbus 200
1300 AE Almere

T.a.v.:
- De gemeenteraad;
- het college van Burgemeester en wethouders
- alle andere — niet hierboven genoemde — belanghebbenden.

Almere, 23 mei 201$

Betreft: Zienswijze op de M.E.R. beoordelingsnotitie, de procesgang en de vergunningsaanvraag

Geachte gemeenteraadsleden, College van B& W en overige belanghebbenden,

Middels dit schrijven maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen op de in

de header van dit document genoemde notitie (versie 4.3) van Bosch & van Rijn d.d. 15-09-2017, het

besluit van 26 september 2017 omtrent besluitstuk DSO/2017/5384207, de vergunningaaanvraag
voor het bouwen van tien nieuwe windmolens en de procesgang rondom de geplande
ontwikkelingen.

Mocht dit document aan de verkeerde bestuursorganen gericht zijn dan beroepen wij ons op artikel
2.3 AWB waarbij het bestuursorgaan geschriften tot behandeLing, waarvan kennelijk een ander
bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld doorstuurt naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling
daarvan aan de afzender.

Het document “Windpark Jaap Rodenburg II Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling”, hierna te
noemen “Notitie” ligt van 13 oktober 2017 tot en met 23 november 2017 ter inzage op het stadhuis
te Almere. De hierbij genoemde contactpersonen zijn:

-
-. t/m 17 oktober 2017)

$oktobert/m23november).
Afdeling Ruimtelijke ontwikkelingen & Mobiliteit van de Gemeente Almere.
Allen bereikbaar via het algemene nummer 14036 of via het algemene mailadres van de gemeente
Almere; info@almere.nl.
Beschikbaarheid Notitie
Om te beginnen merken wij op dat bij navraag in het stadhuis op donderdag 12 oktober, er geen
m.e.r. beoordelingsnotitie beschikbaar was, zoals is aangekondigd in de “Almere deze week” van 11
oktober 2017, waarbij ons ook van het hart moet dat dit weekblad geen betrouwbare verspreiding
geniet en het dus geluk is als je erover beschikt. Uiteindelijk zijn wij pas vanaf 13 oktober in de loop
van de dag in de gelegenheid geweest om kennis te nemen van de inhoud van dit document
waardoor deze Notitie niet de volledige zes weken beschikbaar is en dus niet wordt voldaan aan de
gestelde wettelijke termijn van zes weken! Tevens heeft u verzuimd om verlenging van zowel de
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beschikbaarheid van dit document als de mogelijkheid tot indienen van de zienswijze aan te vragen.
Hiermee voldoet u niet aan de wettelijke vereisten.
Ook is ons gebleken dat u de m.e.r. beoordelingsnotities, zonder omwonenden en andere
belanghebbenden te informeren, inhoudelijk heeft aangepast. Dit wellicht n.a.v. de eerder door ons
en een ander ingediende zienswijzen, waarvan het bestaan in eerste instantie nota bene werd
ontkend, terwijl deze gewoon afgewezen waren omdat we niet belanghebbend zouden zijn. Bij een
van de raadsvergaderingen werd echter aangegeven dat wij wel degelijk een zienswijze konden
indienen die gewoon behandeld had moeten worden.

C02 reductie
Ondanks de eerder benoemde inhoudelijke aanpassingen aan de zienswijze ontbreekt het nog steeds
aan realistische inschattingen en is geen enkele berekening gemaakt van de C02-winst vs de C02
“investeringen”. Hoe kan je dan beweren dat geen milieu effect rapportage nodig zou zijn?!

Voor het feitelijke milieu effect dient rekening te worden gehouden met de volgende C02
“investeringen”:

• Demontage, verwijdering en transport van de huidige tien windmolens van de huidige naar
de nieuwe locatie, welke afhankelijk is van de koper van deze molens.

• Verwijderen, afvoeren en verwerken van de materialen (beton, betonstaal etc) uit de
fundering.

• Verwijderen en/of al dan niet deels omleggen van de bekabeling van de oude windmolens,
inclusief de benodigde afgraafwerkzaamheden en weer vlak maken van de grond.

• Verwijderen en afvoeren van de fundering die lager ligt dan 1 meter onder het maaiveld, al
wordt dat niet van de initiatiefnemers verlangd; dat zal uiteindelijk toch moeten gebeuren
omdat anders toekomstige eigenaren van de betreffende grond last zullen hebben van
resten fundering dus ook dat moet in de C02 footprint worden meegenomen!

• Verwijderen van de heipalen, al wordt dat niet van de initiatiefnemers verlangd; dat zal
uiteindelijk toch moeten gebeuren omdat anders toekomstige eigenaren van de betreffende
grond last zullen hebben van deze palen dus ook dat moet in de C02 footprint worden
meegenomen!

• Verwijderen van de bestaande infrastructuur zoals de wegen naar de oude molens toe, nu of
in de toekomst als de grond alsnog de bestemming (woningbouw) krijgt als nu nog in het
bestemmingsplan staat. Ook dit wordt niet van de initiatiefnemers verlangd.

• Produceren, transporteren en slaan van nieuwe heipalen ten behoeve van de tien nieuwe
windmolens, inclusief het winnen van de grondstoffen voor deze tijdelijke (!) palen daar dit
windmoLenpark een tijdelijk karakter heeft.

• Produceren, transporteren en bouwen van de nieuwe fundering ten behoeve van deze tien
windmolens, inclusief het winnen van de grondstoffen (onder andere staal en massa’s beton)
voor deze tijdelijke t!) fundering.

• Produceren, transporteren en aanleggen van nieuwe bekabeling ten behoeve van deze tien
nieuwe molens, inclusief het winnen van de grondstoffen hiervoor maar ook het graven van
sleuven en het vervolgens weer dichtmaken hiervan.

• Aanleggen van nieuwe infrastructuur zoals wegen naar deze tien nieuwe molens, inclusief
winnen van de grondstoffen en de fabricage hiervan.

• Transport en gebruik van alle machinerie en mensen om alle voorgaande werkzaamheden
mogelijk te maken.

• Tenslotte het ook weer verwijderen, transporteren etc. van al deze tijdelijke infrastructuur,
bekabeling, fundering, heipalen, molens etc. Zie voorgaande stappen.
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Naast alle kosten, uitgedrukt in kilogrammen C02 en andere vormen van uitstoot (1) gaat het om de
baten, uitgedrukt in wat er aan kilogrammen C02 wordt bespaard doordat traditionele gas, kolen,
biomassa en andere centrales die C02 uitstoten niet hoeven te produceren. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met een realistische t!) opbrengst van het nieuwe windmolenpark, afgezet tegen
de opbrengst van het huidige windmolenpark. Er dient dus rekening te worden gehouden met
variaties in windkracht en dus ook de gestookte centrales die operationeel moeten zijn en blijven om
dalen op te vangen.
Realistisch benoemen we niet zonder reden. Het is duidelijk dat windmolenparken vaak met iets te
realistische inschattingen worden geplaatst en uiteindelijk dus ver onder de van tevoren ingeschatte
opbrengsten produceren. Dit lijkt ook hier het geval te zijn. Er wordt rekening gehouden met ideale
omstandigheden, geen stilstand wegens geluidsoverlast of slagschaduw. Dit zijn echter gangbare
maatregelen bij overlastgevende windmolens.
De netto C02 winst die tekening houdende met bovenstaande wordt behaald zijn de baten.

De uiteindelijke netto C02 winst (besparing) verkrijgen we dus door van deze baten de totale C02
investeringen af te trekken. Afhankelijk van de draaitijd van de molens zal je de feitelijke C02 winst
of verspilling enigszins realistisch over de tijd kunnen bepalen.
Aangezien verzuimd is dit uit te voeren, kan je nooit stellen dat er sprake is van een significante
besparing van de C02 uitstoot, laat staan dat je kan zeggen dat ook maar enigszins een bijdrage aan
de wereldwijde klimaatdoelstelling wordt geleverd door het vervangen van het huidige
windmolenpark door een nieuw windmolenpark!

Het beste plan zou nog zijn om het huidige windmolenpark te continueren en het nieuw geplande
windmolenpark op een andere — definitieve locatie, niet persé binnen de stadsgrenzen van de
gemeente Almere, te realiseren. Dit geeft namelijk aanzienlijk minder verspilling van grondstoffen en
aanzienlijk minder C02 uitstoot dan wanneer je de huidige goed functionerende molens, inclusief
fundering, palen etc sloopt en elders weer (na een C02 vretend transport) weer opbouwt. Op een
nieuwe fundering en mogelijk weer palen.

Conclusie: de conclusie dat géén M.E.R. nodig is, is onterecht!

Aanbesteding windmolens
Het bijzondere is dat het nieuwe windmolenpark môet worden aanbesteed. Althans, zo is ons
medegedeeld. Hierdoor kunnen geen bijzonder eisen omtrent geluidsproductie worden gesteld
omdal daarmee nauwelijks nog sprake zou zijn van een feitelijke aanbesteding daar het risico bestaat
dat slechts één of enkele partijen binnen de zwaardere normen zou kunnen vallen en dat zou niet
toegestaan zijn.
Dat is bijzonder daar de initiatiefnemers geen overheid zijn maar een particulier/commercieel
initiatief waarvan de gemeente Almere noch een ander overheidsorgaan deel uit maakt. We zien dus
geen enkele reden waarom zou moeten worden aanbesteed en waarom er aan de molens geen
strenge geluidseisen zouden mogen worden gesteld.
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Aanbesteding nieuwe windmolenpark
Het nieuwe windmolenpark komt op niet-particulier gebied te staan en heeft als doel om bij te
dragen aan de gemeentelijke energiedoelstelling om in 2022 energieneutraal te zijn. Dit project is
zonder enige vorm van aanbesteding aan Nuon/Almeerse Wind gegund terwijl er ongetwijfeld
meerdere partijen graag dit nieuwe windmolenpark hadden willen bouwen en exploiteren. Omdat
vrijwel de gehele oude infrastructuur, palen, funderingen en molens worden afgebroken en alles op
andere locaties binnen het gebied wordt geplaatst, wordt gesproken van een nieuw windmolenpark.
Dit is wel iets vanuit een (lokale) overheid, dus dit project had wel degelijk moeten worden
aanbesteed 1
Om deze reden kan geen vergunning worden verleend; er dient eerst een aanbestedingsproject te
worden doorlopen.

Monopoly
Naast het feit dat geen aanbesteding heeft plaatsgevonden voor bouwen en exploiteren, is ook
sprake van versterking van de toch al dominante, en voor wat betreft stadswarmte zelfs een
monopoly positie, van Nuon voor wat betreft de Almeerse energiemarkt. Door andere partijen niet
de kans te bieden dit nieuwe windmolenpark te realiseren wordt deze positie nog meer versterkt.
Door hier als gemeente blind in mee te gaan en zelfs je uiterste best te doen om te helpen zoveel
mogelijk subsidie binnen te harken, niet alle gemaakte en te maken kosten op te nemen in de
anterieure overeenkomst kom je niet heel geloofwaardig op de burger, aan wie je je bestaansrecht te
danken hebt,over. Immers, als overheid dien je je transparant op te stellen en geen actieve bijdrage
te leveren aan het creëren of versterken van monopoly posities over de ruggen van de burgers die
daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. Alleen al daarom, maar ook om elk mogelijk beeld van
belangenverstrengeling tegen te gaan, zou dit gehele project alsnog moeten worden aanbesteed
waarbij eveneens bekeken zou moeten worden of het project vanuit milieu oogpunt überhaupt
bestaansrecht heeft.

Doelstelling en kosten
In de Notitie staat beschreven dat de Coöperatie Almeerse wind samen met Nuon Energy het
initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied Almere Pampus.
In de Notitie wordt beschreven dat het doel is om Filmwijk energieneutraal te maken, wat op zich
vreemd is.
In deze Notitie wordt beschreven dat het huidige windpark Jaap Rodenburg l in totaal 8500
huishoudens van stroom voorziet en dat deze tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. We spreken hier
echter over een economische levensduur; technisch kan het park aanzienlijk langer in bedrijf blijven
maar dan zullen de exploitatiekosten naar verwachting hoger worden waardoor het park mogelijk
niet meer commercieel rendabel zal zijn. Nergens blijkt echter uit wat de te verwachten
exploitatiekosten vs opbrengsten zullen zijn en waaruit de toegenomen exploitatiekosten zullen
bestaan en of deze toename van dien aard is dat het ècht niet meer rendabel is.
Zoals zoveel onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, is na een bepaalde tijd nu eenmaal groot
onderhoud nodig, waarna deze weer jarenlang probleemloos mee kunnen. Onderhoud heeft een
aanzienlijk kleinere impact op het milieu, zoals in een eerdere paragraaf betoogd, omdat daarmee
veel zinloze verspilling van materialen voorkomen wordt.
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Het is dus voor ons als burger en belanghebbende, want inwoner van deze stad, niet na te gaan of de
verwachte stijging van exploitatiekosten blijvend van karakter zullen zijn en of deze van Uien aard zijn
dat exploitatie niet meer kostendekkend zouden zijn. In oorspronkelijke voorstellen is uitgegaan van
een al dan niet tijdelijke periode van dubbeldraai waarbij enkele oude molens samen met de nieuw
te plaatsen molens zouden opereren. Dit bevreemdt ons want kennelijk is het in stand houden van
de oude molens wel degelijk een serieuze optie. Het heeft er alle schijn van dat, door opstrijken van
subsidiegelden, restwaarde (lees: doorverkoop) huidige molens en restwaarde na minimaal 15 jaar
draaien van de nieuw te bouwen molens, bovenop de winst die uit exploitatie zal worden gehaald de

belangrijkste prikkels zijn voor Uit plan.
Het is immers ideaal om, gesponsord door gemeenschapsgeld via subsidies en vervolgens alleen
maar opbrengsten, wederom betaald door de burger (afnemer) te gaan genieten en dan na afloop
van de 15 jaar nog een extra bonus in de vorm van doorverkoop van de uit roulatie te nemen molens
in ontvangst te nemen.
Dit wordt nog verder gesponsord doordat de oude funderingen tot op slechts één meter onder het
maaiveld hoeven te worden gesloopt en afgevoerd. Wie voor de kosten van het opruimen van de
rest van de fundering en de palen opdraait valt nergens uit af te leiden, dat zal dus worden verhaald
op de maatschappij of op de nieuwe toekomstige eigenaars van de grond waarop de molens staan en
komen te staan.
Dit riekt meer naar misbruik van middelen ten koste van de maatschappij (lees: de Almeerse burger).
Ook vinden wij nergens terug wat de kosten voor slopen van de oude molens, de opbrengsten van
doorverkoop voor deze molens etc. zijn. Wij kunnen dus, als onvrijwillige partocipant in het leveren
van financiële bijdragen aan dit project, nooit nagaan of deze investering wel gerechtvaardigd is,
rekening houdende met het huidige prima functionerende park.

Verdrag van Aarhus
Sinds 29 december 2004 heeft ook Nederland, naast 43 andere partijen, het verdrag van Aarhus, wat
de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden handelt. Dit verdrag handelt over het verlenen van toegang tot milieu-
informatie aanwezig bij de overheid, zowel in “passieve” toegang (informatie verstrekken wanneer
een burger of milieuvereniging erom vraagt) als in “actieve” zin (informatieverstrekking via onder
meer het publiceren van rapporten over de toestand van het milieu, publiek toegankelijke
databanken of soortgelijke registers, etc). Daarnaast regelt dit verdrag het verlenen van inspraak in
de besluitvorming omtrent milieuaangelegenheden, wat slaat op specifieke activiteiten als plannen,
programma’s, beleid en regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient rekening
gehouden te worden met de inspraakresultaten en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden.
Ook handelt dit verdrag over het verlenen van toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden,
bijvoorbeeld om toegang tot milieu-informatie te verkrijgen.
Op diverse vragen van omwonenden, die conform dit verdrag ook als belanghebbend dienen te
worden gezien, wordt standaard geschermd met kreten als “concurrentiegevoelige informatie” etc.
waardoor wij geen enkele inzage hebben in hoe bepaalde besluitvorming tot stand gekomen is. Denk
bijvoorbeeld aan het vervangen van de huidige windmolens op de bestaande locaties; dat zou een
veel beperktere impact op het milieu hebben maar dat is volgens de heer Herrema on-mo-ge-lijk.

Huidige windmblenpark
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan
blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige
windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt in deze
beoordelingsnotitie te lezen dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie
van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te
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vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te
slopen ontbreekt eveneens.

Bijdragen aan de doelstelling van de provincie
Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling
om te (blijven) voldoen aan de doelstelling van de provincie Flevoland om een opgesteld vermogen
van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd te hebben (vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op
Land, 31-03-2014),
De Notitie voorziet niet in alternatieve opties zoals intact laten van het huidige park tot minimaal
2025 en elders, al dan niet verspreid, windmolens te plaatsen om zodoende aan de structuurvisie van
de provincie te voldoen maar vervangt eenvoudigweg een nog niet afgeschreven windpark. Hierdoor
wordt slechts een minimale en ook nog eens zeer tijdelijke bijdrage geleverd aan deze doelstelling,
waarbij dan ook nog in het achterhoofd dient te worden gehouden dat het de bedoeling is dat deze
locatie vanaf 2035 bebouwd gaat worden. Hierdoor zullen de molens, inclusief bijbehorende
infrastructuur, funderingen, palen etc. die dan nog niet eens zijn afgeschreven, vanaf dat moment
moeten worden verwijderd. Op dat moment schrap je dus een enorme capaciteit aan windenergie,
wat haaks staat op de door de provincie maar ook maatschappelijk gewenste en noodzakelijke
ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. En dat terwijl het windenergiegebied aanzienlijk
uitgestrekter is dan het nu beoogde Jaap Rodenburg.
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Leefgebied
Het gebied waarde windmolens zijn beoogd, wordt vanaf 2035 volgens de huidige planning

bebouwd. In dit gebied wonen diverse, al dan niet beschermde, diersoorten zoals bepaalde vogels en

vleermuizen maar ook dieren “op de grond”. Daarnaast heeft het een recreatiefunctie en wonen in

de drie aangrenzende wijken veel mensen.

Leefgebied dieren
Op de website van Staatsbosbeheer is te lezen dat er in of rondom het gebied waar de windmolens

zijn gepland diverse beschermde diersoorten voorkomen. Ook in de Notitie, in het bijzonder in

paragraaf 3.4.3 wordt aangegeven dat wel degelijk onderzoek nodig is en tevens wordt benoemd dat

molens nabij bossen voor grotere aantallen sterftegevallen van vogels en vleermuizen zal zorgen dan

nu het geval is. Het feit dat de molens aanzienlijk dichter bij de bossen terecht zullen komen,

namelijk praktisch aan de bosrand, betekent dus impliciet een groter effect op sterfte onder vogels

en vleermuizen dan wordt gesuggereerd. Daarnaast is slechts voor enkele vogelsoorten zeer

oppervlakkig onderzoek gedaan dat van de aannames aan elkaar hangt. Ook is het volstrekt

onduidelijk wat de impact voor al deze dieren zal zijn als direct aangrenzend aan hun toch al steeds

kleiner wordend leefgebied lawaaiige molens zullen worden geplaatst.

Omdat het voor vogels om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing von

verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 von de Wnb nodig of dienen maatregelen te worden

genomen om dit te voorkomen. Ter onderbouwing van een ontheffingsaan vraag dient een lijst met

soorten opgesteld te worden, waarvoor meer dan incidentele sterfte wordt voorzien.

Ook hieruit blijkt dat een MER noodzakelijk is.

De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen is op basis van bestaand

onderzoek fionkvorst 2016, Limpens et al. 2013) bepaald als ‘vrij hoog’. Omdat het om voorzienbare

sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbodsbepalingen 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

aanvaringssiachtoffers pet soort de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soorten in

het geding kon brengen. Anders dan voor vogels dient hierbij aan de lokale populatie te worden

getoetst.
Ook hieruit blijkt weer dat een MER noodzakelijk is.

Uit paragraaf 3.4.4:
Voor alle alternatieven geldt daarnaast dat exemplaren van (niet)-broedvogelsoorten, waarvoor

nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, kunnen om komen in het win dpork. Op

jaarbasis betreft het voor alle soorten incidentele sterfte (<1 individu per soort per jaar in het gehele

win dpark). Significant negatieve effecten op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van

nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten.

Wij vinden dit nogal een uitspraak. Dit kan niet op voorhand worden bewezen zonder uitgebreid

onderzoek uit te voeten over een grotere periode.

In dit gehele rapport wordt daarnaast enkel gesproken over vogels en vleermuizen. In dit gebied

leven echter nog veel meer diersoorten. Denk alleen al aan bijvoorbeeld de reeën en vossen. Er is

geen onderzoek gedaan naar de impact voor andere diersoorten dan vogels en vleermuizen. In de

Notitie wordt dan ook aangeven dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Waar zullen dieren heen

vluchten als ze last krijgen van de windmolens, nog meer de woonwijken in met de bijbehorende

overlast en risico’s? ie kan dan uiteraard ook niet concluderen dat er geen nadelige effecten zullen

optreden als gevolg van de plannen van de initiatiefnemers.
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Woonklimaat
Omdat het gebied waarin de windmolens zijn gepland direct aan een drietal woonwijken
(Noorderplassen West, Muziekwijk, Poort) grenst, zullen veel mensen, (huis-)dieren en recreanten
hinder ondervinden van plaatsing van deze nieuwe windmolens. Immers, er staan veel woningen,
scholen, kinderopvangcentra, winkels, kantoren, gezondheidscentra etc. dicht bij de geplande locatie
van de windmolens. Uit onderzoek van RIVM (RIVM rapport 200000001/2013) is gebleken dat
sommige mensen hinder of overlast ervaren, wat kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten
als stress en slaapproblemen. Er wordt enkel gekeken naar gemiddelde (dat betekent dus ook pieken
en dalen) waarden, gemeten in dB’s, welke binnen gestelde wettelijke normen zouden vallen. Hoe
kan je dat weten als nog niet eens bekend is welke molens zullen worden geplaatst? Dat soort info
komt pas in een veel later stadium beschikbaar! Je zou dus voor de mogelijke kanshebbers onderzoek
moeten doen naar de effecten je daarbij niet beperken tot het aantal dB’s maar ook naar de lage
tonen, die ook bij lage dB’s enorme impact op de omgeving kunnen hebben! Een zeer zachte brom
kan onze fnacht)rust maar ook onze broodnodige ontspanning op een mooie zomerse dag in de tuin
zwaar onder druk zetten.

Er wordt nauwelijks in gegaan op eventuele mogelijke mitigerende of geluidsreducerende
maatregelen maar wel wordt als voorwaardelijke maatregel genoemd het in een geluidreducerende
modus zetten van de turbines. Dit heeft echter als effect dat de opbrengsten zullen dalen gedurende
die tijd. En aangezien dat meestal gedurende de nachtelijke uren zal zijn, waarbij het in het algemeen
aanzienlijk harder waait dan overdag, zal dat dit een zeer groot effect op de werkelijke opbrengsten
van het windmolenpark hebben. Daarnaast is het type turbine nog niet bekend daar dit onderdeel
van de aanbesteding is, dus zal nimmer een representatieve uitspraak kunnen worden gedaan met
betrekking tot mitigerende maatregelen. Het bijgesloten akoestisch rapport spreekt men van een
representatieve indicatie. Tevens wordt in datzelfde onderzoek het volgende gesteld: “Er is geen
geluldsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.”. Dit is uiteraard een
tegenstrijdige uitspraak en gaat daarnaast dus uit van aannames en houden al helemaal geen
rekening met de effecten van zeer laag frequent geluid, een soort geluid dat zoals betoogd niet mag
worden onderschat!

Conclusie: een M.E.R. is noodzakelijk.

Bewoners Effect Rapportage
Naast de, in deze situatie verplichte, Milieu Effect Rapportage, zou, gezien de nabijheid van de
molens tot aan woningen een z.g. Bewoners Effect Rapportage (BER) moeten worden opgesteld.
Beide zijn nagelaten. Van de MER wordt ten onrechte geconcludeerd dat deze niet nodig is en van
een BER wordt niet eens gesproken. En dat terwijl de impact op bewoners in potentie groot kan zijn.
Zowel door overlast door slagschaduw, geluid als waardedaling van de woning, die zo rond de 20%
kan liggen. In Houten heeft men sinds 2013 windmolens van vergelijkbare hoogte als de in Pampus
geplande molens staan en deze staan (ook) heel dicht bij woningen en veroorzaken dusdanig veel
overlast door geluid en slagschaduw dat de molens maar 60% van de van oorsprong gecalculeerde
opbrengst halen. Uitvoeren van een BER lijkt ons, gezien die ervaringen dan ook absoluut geen
overbodige luxe!

Praktijkvoorbeeld Houten
Tijdens alle sessies die wij hebben bijgewoond heeft wethouder Herrema voortdurend benadrukt te
voldoen aan de wettelijke voorschriften en aangegeven vooraf geen zwaardere eisen op te kunnen
leggen met betrekking tot de geluidsproductie. Uit het in opdracht van de gemeente Houten
opgestelde rapport blijkt duidelijk dat dit wel degelijk mogelijk is. Desondanks is daar wel degelijk
overlast ontstaan.
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Recentelijk is, na vier jaar overlast, besloten om molens, welke in 2013 in Houten zijn geplaatst en

waarvan de geluidsproductie weliswaar binnen de wettelijke kaders bleef, toch te voorzien van

zogenaamde uilenveren en isolatie van de tandwielkasten. Zie voor extra info de site van de

gemeente Houten: https://www.houtettnl/nieuws/bekijk/archief/2017/mei/artikel/uilenveren-op-
houtense-windmolens/
Pas in januari 2017 is men namelijk pas in staat gebleken om de overlast veroorzakende bromtoon te

lokaliseren en te meten. Vooralsnog staan deze molens gedurende de nacht stil en het is nog

allerminst bekend of dit nachtelijk stil zetten van de molens zal moeten worden gecontinueerd. Wel

is bekend dat de opbrengst van dit windmolenpark, bestaande uit slechts drie windmolens maar met

dezelfde tiphoogte als de beoogde windmolens in het gebied Pampus, aanzienlijk lager, namelijk

slechts ongeveer 60% van wat oorspronkelijk is becijferdl Een deel hiervan kan worden

toegeschreven aan zogenaamde maatwerkvoorschriften maar een goed deel wordt ook veroorzaakt

door kennelijk te positieve prognoses.
Op de volgende locatie treft u het document “Evaluatie Windpark Houten”, geschreven door het

Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht) in opdracht van de

gemeente Houten: https://www.rtvutrecht.nl/data/docus/687805.pdf
Hierin vindt u onderbouwing van voorgaande tekst:
In 2014 heeft het windpark 11,1 GWh geproduceerd. Dat is 7,6 GWh minder dan het windpark

volgens eerdere berekening in een normaal wind-jaar zou kunnen produceren. De netto invloed van

de maatwerkvoorschriften is met 4,8 GWh substantieel. Dit heeft ook impact op de bijdrage van het

win dpark aan de Houtense duurzaamheidsdoelstelling. Door de realisatie van het windpark wordt

momenteel 4,1% von het energieverbruik van Houtense huishoudens duurzaam geproduceerd, een

kwart van de Houtense duurzame energiedoelstelling van 16%.

Geluidsoverlast
Buiten het feit dat iedereen recht heeft op een rustige en prettige woonomgeving, kiezen de

meesten juist vanwege de rust voor de wijk Noorderplassen West, waarbij wij bewust het gebrek aan

voorzieningen voor lief genomen hebben. Iedereen weet dat als je naast een snelweg, busbaan,

treinspoor of vliegveld gaat wonen, je allerlei vormen van overlast kan ervaren en dat is dan ook een

bewuste keuze om daar te gaan wonen en je hebt dan ook vrij weinig recht van klagen. Wij hebben

heel bewust de wat minder rustige Vetzetswijk met meer voorzieningen in de nabijheid verlaten om

juist in deze mooie en stille water-/bosrijke wijk te gaan wonen, zonder te weten wat ons boven het

hoofd hing. Een van ons is al een zeer lichte slaper die al wakker ligt van de zachte brom van de

mechanische ventilatie. Maat waar we dit zelf eenvoudig op kunnen lossen door hetzij de stekker

eruit te trekken, hetzij de buizen te vervangen door geïsoleerde buizen, staan we volledig machteloos

tegen eventuele overlast van windmolens. Het enige wat wij zouden kunnen doen is ‘s nachts de

ramen sluiten.
We vinden het ons fundamenteel recht om zelf te beslissen of we ‘s nachts de ramen al dan niet

open hebben. Daarnaast zal het ‘s nachts sluiten van de ramen weinig soelaas bieden omdat

bromtonen overal doorheen gaan. Vergelijk de soms zeer hinderlijke concerten op diverse locaties in

de stad. De bastonen dragen met gemak kilometers ver en verstoren in de zomermaanden dan ook

regelmatig onze rust. En dat zijn dan geluiden die aanzienlijk verder weg worden gegenereerd dan

het geluid van de windmolens.

na: ()



Windpark jaap Rodenburg II
Zienswijze op: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling + Vergunningsaanvraag

Kavel aankoop zonder informatie over de plannen
Net als wij zullen vele huishoudens in Noorderplassen West een woning of kavel vanwege de rust en
recreatiemogelijkheden hebben gekocht. Wij zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan en zijn
gedurende het traject van ca anderhalf jaar dat we met deze kavel bezig zijn geweest zeer
regelmatig, op verschillende dagen en momenten van de dag, op de fiets naar de kavel geweest. Dit
deden we om zo een goed beeld te krijgen van de levendigheid en eventuele overlast die we in de
wijk tegen zouden kunnen gaan komen zodat we niet van de regen in de drup zouden geraken. We
hebben ons hierbij ook verdiept in de bestemmingsplannen om ons heen en hebben zelfs nog een
afspraak met de toenmalige projectleider van deze wijk, , gehad om ons ervan te
vergewissen dat we geen kat in de zak zouden kopen. Pas toen we alles voldoende duidelijk hadden
hebben we definitief voor deze kavel aan de Bonnet gekozen. Groot is dan ook de verrassing als in
april 2017 blijkt dat de plannen voor het nieuwe windmolenpark, waarbij wij bij de oorspronkelijke
plannen zelfs “eerste rang” zouden zitten, al enige jaren blijken te bestaan. In al die tijd heeft de
gemeente haar uiterste best gedaan om zoveel mogelijk kavels aan de man te brengen en is op het
laatst ook het project “Bosrijk wonen” verkocht, terwijl men zonder diepgravend onderzoek nog
steeds niet als zijnde bekend met de plannen en de impact hiervan kan worden verondersteld. De
gemeente is hierbij zeer nalatig geweest. Juist dan mag je van de gemeente verwachten dat meet
dan ooit rekening wordt gehouden met het belang van de burger die doelbewust voor een zeer
rustige wijk en “Ik bouw mijn huis in het bos” kiest, zoals de verkoopbrochure (zie billage) van de
boskavels kapt. We werden ook extra lekker gemaakt met de pakkende tekst “De kavels zijn bedoeld
voor bewoners die van de natuur houden. In het bos vindt u linden, berken, elzen en zoete kersen en
verschillende soorten vogels.” Krijgt u al zin in zo’n fantastische boskavel in de natuur? Dus zonder
hinderlijke bromgeluiden etc.?

PIa nschade
Naast allerlei mogelijke soorten overlast is er nog een soort van last die als niet van toepassing wordt
beschouwd in de Notitie van Bosch en van Rijn; Planschade. Of er nu wel of geen overlast is van de
windmolens, deze hebben haast per definitie een drukkende werking op de waarde van nabijgelegen
woningen. Dat zal wellicht deels worden veroorzaakt omdat aspirant kopers domweg bang zijn voor
overlast maar zal bij gebleken overlast gegarandeerd op negatieve wijze invloed hebben op de
waarde van je woning. Sterker nog, als je om wat voor reden dan ook wenst je huis te verkopen en je
weet dat er overlast is, ook al merk je daar zelf weinig van, dan ben je verplicht dat aan de aspirant
koper te melden die, zeker in een wat minder gunstige woningmarkt, zal afhaken of zal proberen de
woning voor een aanzienlijk lagere prijs te verkrijgen. Deze waardedaling blijkt in de praktijk zo rond
de 20% te liggen, wat gezien de gemiddelde woningwaarde in een wijk als Noorderplassen West op
kan lopen tot (ver) boven een ton! Hoezo geen planschade!?

Wij voelen ons hierom dan ook ernstig benadeeld en zouden, als we van tevoren van alles op de
hoogte waren geweest, deze kavel ondanks de verder schitterende ligging, nooit hebben gekocht. De
gedachte dat onze nachtrust en broodnodige rustmomenten in bijvoorbeeld de tuin er mogelijk
ernstig onder kan gaan lijden is een weinig aantrekkelijke gedachte. En al helemaal als blijkt dat je je
huis ver onder de marktwaarde zal moeten verkopen als de situatie onhoudbaar zou mogen blijken
of als je hiertoe door omstandigheden wordt gedwongen. Het vooruitzicht op dergelijke overlast is al
voldoende om een negatief effect op je nachtrust te ervaren!
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Klachtopvolging
Er staat nergens hoe snel initiatiefnemers dan wel de gemeente in actie komen als er klachten zijn en
het is nog maar de vraag hoe serieus klachten zullen worden genomen en dus en hoe lang het zal
duren voordat eventuele mitigerende maatregelen worden genomen en hoe ver men daar eventueel
in zal gaan. In Houten is gebleken dat dergelijke onderzoeken complex en zeer tijdrovend kunnen
zijn. Immers, windsnelheden en windrichting zijn geen constanten en wijzigen voortdurend,
waardoor de overlast per moment enorm kan verschillen. Daarnaast is het lokaliseren van de ervaren
brom een complexe en ongetwijfeld ook kostbare operatie gebleken en is niet gezegd dat de gekozen
mitigerende maatregelen voldoende helpen om de overlast dusdanig te beperken dat het voor de
bewoners op zijn minst acceptabel is. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen
waaraan de initiatiefnemers dan wel de gemeente indien deze, ondanks alle bezwaren, akkoord gaat
met vervanging van het huidige windmolenbestand Jaap Rodenberg 1 moeten voldoen bij overlast of
hinder. Ook is niet voorzien in een onafhankelijk meldpunt voor eventuele klachten.

Recreatie
Het gebied waar de molens gepland staan ligt nabij een recreatiegebied, waaronder het bekende
landschapskunstwerk “Polderland Garden of Love and Fire”, ontworpen door architect Daniel
Libeskind. Dit is een meditatieplek en lawaai van windmolens gaat nu eenmaal niet samen met
mediteren. Ook is het algemeen recreëren in een omgeving die rust dient uit te stralen met de herrie
van tien windmolens geen plezierige belevenis. De vraag is dus wat de recreatieve waarde zal zijn na
vervanging van de windmolens op een veel groter oppervlak in de omgeving dan waar de huidige
windmolens staan. Immers, ze zullen per stuk alleen al meer lawaai produceren maar door de hoogte
en veel kleinere afstand tot onder andere delen van Noorderplassen West ook verder dragen voor
wat betreft de geluidsprod uctie.

Kwaliteit metingen
Volgens de Notitie zijn diverse metingen op diverse locaties uitgevoerd, welke in tabellen zijn
verwerkt. Er wordt tevens aangegeven dat de gemiddelde geluidsniveaus binnen de gestelde normen
blijven.

Normen
In hoofdstuk 3.2.5 van de M.E.R.- beoordelingsnotitie staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen
woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour liggen. De metingen uit te tabel Jaargemiddelde
geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet onderbouwd. Ten eerste is ons volstrekt
onduidelijk hoe de gemiddelde wordt berekend en hoe vaak het geluid de gemiddelde waarden zal
overschrijden en hoe ver. Daarnaast is niet duidelijk over welke periode en met welke intervallen is
gemeten zodat aan deze metingen en berekeningen geen conclusie kan worden getrokken. Immers,
als het bij wijze van spreken de helft van het jaar windstil is de andere helft van het jaar stevig waait
dan is een gemiddelde van 42Lden of 47Lden heel mooi maar dan heb je toch de helft van de tijd last
van serieus overlast omdat de geluidsproductie dan ruim boven de waarden van 42 en 47 dB zal
liggen op de dagen dat het harder waait.

.ig. ga:
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Gemeten windsnelheden
De windsnelheden zijn gemeten met een z.g. snuffelpaal in de gemeente Lopik. Deze paal staat zo’n
50 kilometer van de beoogde plek van de nieuwe windmolens af. De omstandigheden hier in de
polder zijn niet vergelijkbaar met de omstandigheden 50 kilometer verderop dus het is nog maar de
vraag hoe representatief deze metingen zijn. Voor representatieve metingen zou gedurende de
periode van een jaar ter plaatse van het windmolenpark op verschillende hoogtes de windsnelheden
moeten worden gemeten.

Meetlocaties
Er is op diverse locaties gemeten maar er is te weinig tekening gehouden met hoe representatief
metingen op de diverse locaties zijn. Als we nu naar de divserse meetobjecten kijken, constateren we
dat geen rekening gehouden wordt met weerkaatsing zoals bij woningen aan het einde van een
doodlopend straatje zoals de weg tussen De Eenvoud en aan de andere kant de Bonnet .Zo is ook pal
achter bomenrijen gemeten, wat totaal niet representatief iswant de meeste woningen staan nu
eenmaal niet vlak achter een bomenrij. Ondanks dat dergelijke meetobjecten relatief gezien het
dicher bij de molens staan is het aannemelijk dat deze meetobjecten niet representatief zijn daar de
bomenrij een dempend effect kan hebben. Het is dus zeer goed denkbaar dat op verder gelegen
woonobjecten zoals bijvoorbeeld bij Bonnet meer geluid zal worden waargenomen dan op de
geografisch dichterbij gelegen meetobjecten als op De Eenvoud. Ook hebben we sterk de indruk dat
te weinig gekeken is naar de “typische” windrichtingen voor bepaling van de meetobjecten. Onze
woning staat bijvoorbeeld pal op de windrichting en zal ondanks de grotere afstand mogelijk toch
veel meer geluidshinder ondervinden dan bij de meetobjecten het geval is.

Windsnelheid op verschillende momenten op verschillende hoogtes
In het document The sound of high winds, proefschrift door G.P. van den Serg uit 2006 aan de
Universiteit van Groningen, wordt duidelijk dat de impact van windsnelheden op verschillende
hoogtes van invloed zijn op de draaisnelheid en dus ook de geluidsproductie van Windmolens. Een
samenvatting van dit proefschrift (Engelstalig) is te vinden op de volgende locatie:
http://www.rug.nl/research/portal/files/1454$132/12 summary.Idf
De link naar de onderzoeksdata base: httD://www.rug.nl/research/portal/nl/publications/the-sound
of-high-winds(47$5c355-3d55-4b88-962a-d4d2ee6ee4fa).html
Zie tevens het artikel (httlx//www.rug.nI/news/2006105/047 06) over dit proefschrift waarin Frits
van den Berg aantoont dat windturbines ‘s nachts meer lawaai maken dan overdag doordat het ‘s
nachts harder waait dan overdag en dan vooral op grotere hoogtes:
Uit zijn onderzoek blijkt dat het geluid van windmolens na zonsondergang sterk toeneemt omdat er
dan hogerop meer wind staat. “Hoewel de windlobby lang heeft beweerd dat dit onzin is of het
bagatelliseert, zijn de feiten gewoon onweerlegbaar.”

Dit toont onweerlegbaar aan dat voldoende metingen over een lange tijd op de juiste locatie van
essentieel belang zijn om tot een kwalitatieve beoordeling te kunnen komen van de werkelijk te
verwachten overlast en ook in het verlengde de opbrengst en dat de huidige windmolens, die
aanzienlijk lager, zijn weinig tot niets kunnen zeggen over de te verwachten draaisnelheid van de
rotors gedurende met name de nachtelijke uren. Immers, door de grotere hoogte vangen ze nu
eenmaal aanmerkelijk meer wind dan de huidige windmolens. Als we de geplande “optimalisatie” in
acht nemen door de nieuwe molens op andere plaatsen te positioneren dan zal het effect wellicht
nog groter zijn dan wanneer de huidige molens op dezelfde locatie worden vervangen. In de notitie is
bovendien uit gegaan van een andere positionering dan die waarvoor nu gekozen is.

Op basis van deze gegevens kan nooit een vergunning worden afgegeven.
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Windpark Jaap Rodenburg II
Zienswijze op: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling + Vergunningsaanvraag

Geluidversterking
Doordat de molens binnen een bepaald gebied staan, zal het geluid dat ze produceren worden

versterkt. Denk bijvoorbeeld aan iemand die applaudiseert. Als tien mensen bij elkaar in de buurt

applaudiseren, versterkt men elkaar en zal het harder en met meer volume klinken. Ook hiermee
dient rekening te worden gehouden. Dit effect zal mede afhankelijk zijn van de opstelling en er is met

de huidige voorkeursopstelling in onze beleving geen rekening gehouden met dit effect.

Landschappelijke beoordeling
In de bijlage van de Notitie zit een landschappelijke beoordeling. Hierin wordt gesteld dat de andere

drie alternatieven die zijn ontstaan nadat de omwonenden uit Noorderplassen West hadden

aangegeven dat het een minder slecht scenario is als het gehele windpark achter de bomen van het

bos ‘Polderland Garden of Love and Fire’ blijft. De weerstand in deze wijk blijkt enorm. De inwoners

hebben op de website www.noorderølassen.info duidelijk te kennen gegeven tegen de komst van

nieuwe windmolens te zijn. De respondenten zijn afkomstig uit alle wijken van Almere en uit
Muiderberg. Meer dan 72% van de respondenten is tegen de plannen. Dit blijkt ook uit het aantal

respondenten uit de petitie. Slechts 20% is voor het nieuwe windmolenpark terwijl 13% van de
stemmers, allen voorstander, lid is van Almeerse Wind. De omwonenden hebben overigens

aangegeven dat er een alternatief mogelijk is waar mogelijk draagkracht voor is. Tijdens een

ktankbordsessie met uw projectleider op 12juni 2017 zijn de volgende eisen door uw projectleider

op tafel gelegd:
- minimaal 9 molens maar liefst meet
- minimale afstand tot bebouwing bedraagt minimaal 1500 m
- toekomstige woningbouw mag geen probleem zijn.
- er moet nog een businesscase zijn, maar dat is dan met name een eis vanuit de Nuon. De

energieopbrengsten moeten minimaal gelijk zijn aan de op dat moment huidige negen molens die

gepland waren.

Dit alternatief is in het gehele onderzoek niet naar voren gekomen. De omwonenden hebben
uitgerekend dat het beoogde vermogen ook met 8 molens gehaald kan worden, uitgaande van de
windturbine types die gekozen zijn als rekenmethode. Uit de bewonerspeilingen van 2016 en 2017
kwam naar voren dat 8 windmolens het meeste draagkracht heeft op dezelfde plek waar de huidige
10 molens staan. Dit voorstel past ook in het beleid “Opschalen en saneren” van de provincie.
Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als in Flevoland: 630 exemplaren om precies te zijn.

Vanuit de petitie hebben bewoners via de klankbordgroep de additionele eis gesteld dat de molens

op minimaal 3 km afstand van de dichtstbijzijnde bebouwing van Noorderplassen West moet komen.

HiE t is de volgende opstellir - -



Windpark Jaap Rodenburg II
Zienswijze op: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling + Vergunningsaanvraag

In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe windmolens.
Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan eerder gedacht. De
provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de nieuwe windmolens een
rustiger beeld realiseren. Door minder windmolens te plaatsen op de plek waar de huidige 10 molens
staan, kan de fundatie en de bekabeling opnieuw gebruikt worden. Het negatieve effect op het
milieu vanwege de noodzakelijke werkzaamheden wordt hierdoor minimaal.

In het windmolenpark Alexia waar u ons mee naartoe heeft genomen onder het mom van; ervaren
hoe een vergelijkbaar windmolenpark klinkt en eruitziet is de opstelling identiek aan het
bovengenoemde voorstel. De molens, identiek aan de gewenste molens door de initiatiefnemers
staan daar zelfs op een kortere afstand dan het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 dus we
vragen ons af waarom de molens per sé over een veel groter vlak moeten worden verdeeld dan nu
het geval is, zeker als je het effect van slopen, afvoeren en verwerken van de huidige funderingen,
heipalen, eventuele bekabeling etc. op het milieu meeneemt. De vraag is of die mogelijke paar
procent extra opbrengst opweegt tegen alle extra verspilling van materialen en de daarbij behorende
C02 uitstoot. Zeker als je daarbij ook nog eens in acht neemt dat de nieuw te bouwen molens na 15
jaar weer zullen worden afgebroken en dan wederom een hoop moet worden gesloopt, afgevoerd en
verwerkt.
Wij betreuren het dan ook dat niets met ons voorstel vanuit de klankbordgroep is gedaan.

Anterieure overeenkomst
De anterieure overeenkomst dient alle door de gemeente en andere overheden te maken kosten ten
behoeve van het windmolenpark Jaap Rondenburg II alsook die voor ontmanteling van het huidige
windmolenpark Jaap Rodenburg volledig te dekken.
Echter, in de ontwerpvergunning is opgenomen dat de bestaande funderingen van het huidige
windmolenpark Jaap Rodenburg tot slechts één meter onder het maaiveld hoeven te worden
verwijderd!
In de ontwerpvergunnning is namelijk het volgende opgenomen: “Als voorwaarde bij deze
vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden
stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van
het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Saneren: het slopen en afvoeren van een bestaande
windmolen tot minimaal een meter onder het maaiveld, waarbij de bestemmingsplanregeling
zodanig is (gewijzigd) dat herbouw van de windmolen met hetzelfde of een lager vermogen op of
nabij de locatie van de gesaneerde windmolen blijvend onmogelijk is gemaakt.”.
Dit betekent dat de kosten voor het verwijderen van de rest van de fundering evenals de kosten voor
het verwijderen van de palen voor rekening van de gemeente (lees: de inwoners van Almere) of voor
rekening van de nieuwe eigenaar van de grond zullen zijn. Indien dit niet wordt verwijderd, kunnen
nieuwe eigenaren of gebruikers van de grond namelijk grondig hinder ondervinden van de erfenis
van de verwijderde windmolens. Denk alleen al aan onevenredig verzakken van tuin of het niet
kunnen wortelen van bomen en andere beplanting.Maar ook het slaan van palen voor nieuwe
gebouwen is niet mogelijk als eerst door een oude fundering heen moet worden gewerkt.
In een mogelijke vergunning moet zijn opgenomen dat van zowel de huidige als de toekomstige te
slopen windmolens de totale fundering,inclusief heipalen volledig dienen te worden verwijderd en
dat de kosten daarvan volledig voor rekening van de exploitanten van het windmolenpark zijn. Het
niet volledig laten verwijderen van oude funderingen en palen is in feite een verkapte subsidie, al
dan niet op kosten van de toekomstige gebruikers/eigenaren van de grond.
Gebruiksduur Jaap Rodenburg II
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Windpark Jaap Rodenburg ii

Zienswijze op: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling + Vergunningsaanvraag

In diverse bijeenkomsten/vergaderingen is steeds een gebtuiksduur van ca 15 jaar benoemd. Echter,
de anterieure oveenkomst wordt aangegaan voor een periode van 25 jaar, waarbij een boeteclausule
ten laste van de gemeente (lees: de inwoners van Almere) is opgenomen indien het windmolenpark
wegens bijvoorbeeld woningbouw binnen 15 jaar moet worden gesloopt, waarbij de periode van 15
jaar wordt gezien als de minimale periode om het park te doen renderen, in financieel opzicht.
Omdat er geen enkele openheid wordt gegeven in âlle kosten en âlle baten, inclusief subsidies,
kostendekkendheid van de anterieute overeenkomst, opbrengst verkoop oude windmolens en de
nog te bouwen molens, is het nog maat de vraag of er wel daadwerkelijk sprake is van een financieel
verlies bij vroegtijdig afbreken van het te bouwen windmolenpark Jaap Rodenburg II. Immers, het
nieuwe park wordt voor een groot deel gefinancierd door subsidies, verkoop oude molens, verkoop
van de nog te plaatsen molens, waarvan de opbrengst over bijvoorbeeld 12 jaar ongetwijfeld hoger
zal zijn dan over bijvoorbeeld 15 jaar. Volgens de projectleiding is de overeenkomst niet voor
bijvoorbeeld 17 jaar aan te gaan en dat is vreemd want voor zover wij hebben kunnen nagaan kan
een anterieure overeenkomst voor elke gewenste dan wel benodigde periode worden aangegaanh
Tenslotte blijk dat in de vergunningsaanvraag wordt uitgegaan van een vergunning voor onbepaalde
tijd. Dat kan zomaar betekenen dat de molens er over dertig jaar nog steeds staan als de vergunning
voor onbepaalde tijd wordt verleend!

Bestemmingsplan
Ons is destijds medegedeeld dat wijzigen van bestemmingsplannen zeer zware procedures zijn.
Het is dan ook verbazingwekkend hoe makkelijk zowel dit bestemmingsplan als bijvoorbeeld het
bestemmingsplan van Utopia worden gewijzigd. Het heeft er alle schijn van dat bestemmingsplannen
vooral zijn bedacht tégen de burger, zodat die kan worden beknot in zijn/haar mogelijkheden in de
wijk of elders in de leefomgeving. Heeft de gemeente echter zelf plannen, dan is een
bestemmingsplan verrassend eenvoudig aangepast. Helaas zijn de bestemmingsplan wijzigingen van
de afgelopen vijf jaar niet eenvoudig te vinden maar dit zijn twee voorbeelden van ingrijpende
wijzigingen. Wil je echter bijvoorbeeld een mooie dakkapel in een gewone rijtjeswoning aan de
voorzijde, dan loop je tegen zaken als het bestemmingsplan voor de straat/wijk aan en krijg je nul op
het rekest. Ook geven bestemmingsplannen aspirant kopers een vorm van veiligheid/zekerheid; je
koopt een huis/kavel op een bepaalde locatie en doet onderzoek naar onder andere de
bestemmingsplannen in de nabije omgeving. Dit biedt dus kennelijk geen enkele vorm van
rechtszekerheid gezien het feit dat ze betrekkelijk eenvoudig worden aangepast.

Maatschappelijk draagvlak
De realisatie van windpark Jaap Rodenburg Ijs zeer ingrijpend voor met name enkele wijken in
Almere en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap rondom Almere ingrijpend worden
gewijzigd, het voornemen splijt ook de gemeenschap: initiatiefnemers worden gewanttouwd en
tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name
gelegen in de gebrekkige en eenzijdige communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de
gemeenschap en de omliggende gemeenten leeft — en wederom wordt bevestigd door de inhoud van
het ontwerp omgevingsvergunning, is dat de plannen zijn toegeschreven naar de wensen en
financiële belangen van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke en
wereldwijde t ivm de totale CO2 reductie) belangen die juist doorslaggevend hadden moeten zijn en
in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan
deze financiële belangen.
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Windpark Jaap Rodenburg II
Zienswijze op: Aanmeld ingsnotitie m.e.r.-beoordeting + Vetgunningsaanvraag

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden
winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen
plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren welke kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines
conform uw voorgenomen pia nnen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.
Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt namelijk ook dat sommige
mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben
dat hun omgeving of levenskwalîteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor
kunnen ook gezondheidsklachten ontstaan.
Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke mitigerende maatregel zou moeten zijn om een aantal uur
per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines
minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haa’baarheid van het
plan.[]Andere mitigerende maatregelen, welke er wel degelijk zijn, zijn helemaal niet beschreven. Er
is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt
voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut.
Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment niet.
Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten
voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden,
noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te
verhelpen.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende
maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende modus te zetten.
De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is
benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesioten akoestisch onderzoek spreekt men echter
van een representatieve indicatie. Dit valt echter niet te staven gezien de gegevens van de fictieve
turbine simpelweg ontbreken. In het voortraject heeft u met omwonenden om de tafel gezeten en
deze klankbordgroep heeft met u meegedacht over opstellingen welke wel draagvlak hebben binnen
de aangrenzende woonwijken. Ook de door u gehouden bewonersparticipatie gaf dezelfde uitslag. U
kunt rekenen op maatschappelijk draagvlak door te luisteren en ook te handelen naar de input van
de inwoners.
Het is dan ook bijzonder dat u juist kiest voor een windmolenpark waarvan het maatschappelijk
draagvlak ontbreekt.
Gezien het gebrek aan maatschappeJijk draagvlak, verzoeken wij u met klem om het traject alsnog
ter hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus met
onze belangen en de belangen van onze inwoners tekening wordt gehouden.
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Zienswijze op: Aanmeldingsnotitie m,er.-beoordeling + Vergunningsaanvraag

Indienen zienswijze
Hedenmorgen, woensdag 23 mei 2018, de sluitingsdag van het indienen van de zienswijze, heeft een
bewoner van de wijk Noorderplassen West een poging gedaan zijn/haar zienswijze in te dienen. Deze
persoon is heengezonden met de opmerking dat dit enkel kan na het maken van een afspraak. Dit
kan enkel elektronisch en derhalve is het dus niet mogelijk voor deze persoon zijn/haar zienswijze op
de sluitingsdatum in te leveren daar het inleveren van de zienswijze weer niet elektronichkam/magl
Het weigeren de zienswijze in ontvangst te nemen is ten eerste onterecht en ook nimmer
gecommuniceerd. Hiermee wordt ogenschijnlijk geprobeerd de bewoners monddood te makenl Het
indienen van een zienswijze is niets anders dan het in ontvangst nemen van de betreffende
zienswijze en de indiener een bewijs van inleveren te overhandigen. Door dit op de laatste dag
ineens niet toe te staan, ontneem je de burger het recht en de mogelijkheid om binnen de gestelde
periode zijn/haar zienswijze aan te leveren. Overigens, we hebben begrepen dat van de week wel
enkele mensen in staat zijn gebleken om, zoals mag worden verwacht, een zienswijze in te leveren.
Daarnaast is het niet elektronisch mogen inleveren van de zienswijzen slecht voor het milieu omdat
alles onnodig moet worden geprint en (veelal noodgedwongen met de auto) naar het stadhuis
worden gebracht.

Het genomen besluit
Uw besluit om voor het geplande 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 zou zijn 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, is incorrect. Op 25-09-2017 heeft de projectleidster de klankbordgroep geïnformeerd over de
uitslag van de bewonerspeiling. Hier is sprake van schijn-democratie.
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Uw eigen powerpoint laat zien dat 3 lijnen 9 molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus
onjuist. De meerderheid van de bewoners die hebben deelgenomen aan de peiling heeft gekozen
voor 9 molens in 3 lijnen.
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Doordat de bewoners werden gedwongen meerdere keuzes op “favoriete” volgorde te maken èn er
ook geen optie was om voor 0 nieuwe molens te kiezen, ontnam u de bewoners de optie om 1
voorkeur uit te spreken. Daarnaast zijn niet alle beschikbare atternatieven uit de M.E.R.
Beoordelingsnotitie beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling en ook ïs het voorstel vanuit de
klankbordgroep niet in deze peiling meegenomen. Hierdoor kreeg deze peiling een sturend karakter.
Wij zijn van mening dat het als “niet M.E.R. plichtig” aanmerken van het geplande nieuwe windpark
Jaap Rodenburg II op basis van de Notitie en de in deze zienswijze genoemde punten onterecht en
onjuist en mogelijk zelfs onwettig is. ]

Conform artikel 1.la Wet Milieubeheer concluderen wij daarom dat dit rapport onvoldoende zorg in
acht neemt voor mens en milieu. Cijfers in het rapport zijn vaag, niet onderbouwd en op verkeerde
wijze verkregen of tot stand gekomen. Er is gedegen onderzoek nodig om de effecten op mens,
fauna, milieu in de breedste zin van het woord en de lokale natuur zoals het nabij gelegen Natura
2000 gebiedgoed te kunnen overzien.

U doorloopt daarnaast niet de juiste procedures en stelt te krappe tïjdslijnen om gedegen onderzoek
te doen. Daarnaast verifieert u onvoldoende of de initiatiefnemers gedegen onderzoek hebben laten
uitvoeren. Zowel deze als de heimelijk aangepaste M.E.R.-beoordelingsnotitie rammelt aan alle
kanten en is niet geschikt om tot een gedegen besluit te komen. Wij stellen daarom voor om
aanvullend onderzoek te doen in de vorm van een M.E.R. en een B.E.R. (Bewoners Effect Rapportage)
welke door meerdere, onafhankelijke partijen uitgevoerd wordt. Deze partijen dienen, om
onafhankelijkheid te waarborgen, dan ook te worden gekozen door de initiatiefnemers, de
Gemeente èn de bewoners uit de aangrenzende wijken.

Het onderzoeksbureau welke door de initiatiefnemers in de hand is genomen heeft geen adequaat
onderzoek verricht naar de invloeden in het plangebied en de resultaten zijn daarom
ongeloofwaardig. Tevens stelt u in uw besluit dat op 11 april 2017 dat de Gedeputeerde Staten in
hun vergadering van 11 april 2017 de formele bevoegdheîd voor de vergunningverlening hebben
overgedragen aan het college. Echter in de besluitenlijst van die betreffende datum is dit helemaal
niet terug te vinden.

Onze zienswijze is dat het vanuit milieu oogpunt het beste is het huidige JaapRodenburg 1 intact te
laten en als vervanging dan toch echt onvermijdelijk zou zijn, dit één op één op de huidige locaties te
doen zodat funderingen alleen maat hoeven te worden aangepast in plaats van volledige gesloopt,
afgevoerd en opnieuw aangebracht op de nieuwe locaties.

Ook zal bij plaatsing naar andere locaties dan die van de molens van Jaap Rodenburg 1 te allen tijde
een M.E.R en een B.E.R. moeten plaatsvinden om zo alle milieu- en bewonersaspecten duidelijk te
krijgen.
Indien u onze zienswijze verwerpt voelen wij ons genoodzaakt de geldende en zo nodig gerechtelijke
stappen te ondernemen.

Met vriendelli” gro’

en
(getekend namens beiden)

Bijlagen:
- Afdruk van de verkoopflyer “Ik bouw mijn huis in het bos”
- Onze eerder ingediende zienswijze
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• Zienswijze op: Windpark Jaap Rodenburg II Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere

Postadres:
Postbus 200
1300 AE Almere

T.a.v.:
- De gemeenteraad;
- het college van Burgemeester en wethouders
- alle andere — niet hierboven genoemde — belanghebbenden.

Almere, 22 november 2017

Betreft: Onze zienswijze op de M.E.R. beoordelingsnotitie en de procesgang

Geachte gemeenteraadsleden, College van B& W en overige belanghebbenden,

Middels dit schrijven maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen op de in
de header van dit document genoemde notitie (versie 4.3) van Bosch & van Rijn d.d. 15-09-2017, het
besluit van 26 september 2017 omtrent besluitstuk D5O/2017/53$4207 en de procesgang rondom
de geplande ontwikkelingen.

Mocht dit document aan de verkeerde bestuursorganen gericht zijn dan beroepen wij ons op artikel
2.3 AWB waarbij het bestuursorgaan geschriften tot behandeling, waarvan kennelijk een ander
bestuursorgaan bevoegd is, onverwijld doorstuurt naar dat orgaan, onder gelijktijdige mededeling
daarvan aan de afzender.

Het document “Windpark Jaap Rodenburg II Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling”, hierna te
noemen “Notitie” ligt van 13 oktober 2017 tot en met 23 november 2017 ter inzage op het stadhuis
te Almere. De hierbij genoemde contactpersonen zijn:

(12 t/m 17 oktober 2017)
18 oktober t/m 23 november).

Afdeling Ruimtelijke ontwikkelingen & Mobiliteit van de Gemeente Almere.
Allen bereikbaar via het algemene nummer 14036 of via het algemene mailadres van de gemeente
Almere; info@almete.nl.

Beschikbaarheid Notitie
Om te beginnen merken wij op dat bij navraag in het stadhuis op donderdag 12 oktober, er geen
m.e.r. beoordelingsnotitie beschikbaar was, zoals is aangekondigd in de “Almere deze week” van 11
oktober 2017, waarbij ons ook van het hart moet dat dit weekblad geen betrouwbare verspreiding
geniet en het dus geluk is als je erover beschikt. Uiteindelijk zijn wij pas vanaf 13 oktober in de loop
van de dag in de gelegenheid geweest om kennis te nemen van de inhoud van dit document
waardoor deze Notitie niet de volledige zes weken beschikbaar is en dus niet wordt voldaan aan de
gestelde wettelijke termijn van zes weken! Tevens heeft u verzuimd om verlenging van zowel de
beschikbaarheid van dit document als de mogelijkheid tot indienen van de zienswijze aan te vragen.
Hiermee voldoet u niet aan de wettelijke vereisten.

—



Zienswijze op: Windpark Jaap Rodenburg II Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Leefgebied
Het gebied waar de windmolens zijn beoogd, wordt vanaf 2035 volgens de huidige planning
bebouwd. In dit gebied wonen diverse, al dan niet beschermde, diersoorten zoals bepaalde vogels en
vleermuizen. Daarnaast heeft het een recreatiefunctie en wonen in de drie aangrenzende wijken veel
mensen.

Leefgebied dieren
Op de website van Staatsbosbeheer is te lezen dat er in of rondom het gebied waarde windmolens zijn gepland
diverse beschermde diersoorten voorkomen. Ook in de Notitie, in het bijzonder in paragraaf 3.4.3 wordt
aangegeven dat wel degelijk onderzoek nodig is en tevens wordt benoemd dat molens nabij bossen voor
grotere aantallen sterftegevallen van vogels en vleermuizen zal zorgen dan nu het geval is. Het feit dat de
molens aanzienlijk dichter bij de bossen terecht zullen komen, namelijk praktisch aan de bosrand, betekent dus
impliciet een groter effect op sterfte onder vogels en vleermuizen dan wordt gesuggereerd. Daarnaast is
slechts voor enkele vogelsoorten zeer oppervlakkig onderzoek gedaan dat van de aannames aan elkaar hangt.

Enkele interessante passages uit deze paragraaf die het uitvoeren van een MER ons inziens wel degelijk
rechtvaardigen:
Van belang is hierbij op te merken dat in de huidige situatie bij de tien te vervangen windturbines in win dpark Jaap
Rodenburg een vergelijkbaar (waarschijnlijk iets lager vanwege kleiner windturbines) aantal vogel- en vleermuissiachtoffers
zal vallen als in de toekomstige situatie.
Merk op dat deze Vrij kromme zin aangeeft dat de sterfte nu lager is dan deze in de toekomst zal zijn vanwege de nu
kleinere turbines. Dat verdient inderdaad wel de aandachtl
Merk ook op dat de turbines nu aanzienlijk dichter bij de bebossing zullen worden geplaatst en de daarmee veel grotere
kans op aanvaringen met vogels en vleermuizen!

Omdat het voor vogels om voorzienbate sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van verbodsbepalingen genoemd in
Artikel 3.1 lid 1 von de Wnb nodig of dienen maatregelen te worden genomen om dit te voorkomen. Ter onderbouwing van
een ontheffingsoanvroag dient een lijst met soorten opgesteld te worden, waarvoor meet dan incidentele sterfte wordt
voorzien.
Ook hieruit blijkt dat een MER noodzakelijk is.

De betekenis von het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen is op basis van bestaand onderzoek (Jonkvorst 2016,
Limpens et al. 2013) bepaald als ‘vrij hoog’. Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van
verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb nodig. Ten behoeve von de ontheffingsaanvraag dient nader te
worden onderbouwd voor welke vleermuissoorten een ontheffing aangevraagd dient te worden en of het aantal
aan voringsslochtoffers per soort de gunstige stoot van instandhouding von de betrokken soorten in het geding kon brengen.
Anders dan voor vogels dient hierbij oon de lokale populatie te worden getoetst.
Ook hieruit blijkt weet dat een MER noodzakelijk is.

uit paragraaf 3.4.4:
Voor alle alternatieven geldt daarnaast dat exemplaren van (niet)-broedvogelsoorten, waarvoor nabijgelegen Natura 2000-
gebieden zijn aangewezen, kunnen omkomen in het windpork. Op jaarbasis betreft het voor alle soorten incidentele sterfte
(<1 individu per soort per jaar in het gehele windpork). Significont negatieve effecten op het behalen van
instondhaudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten.
Wij vinden dit nogal een uitspraak. Dit kan niet up voorhand worden bewezen zonder uitgebreid onderzoek uit te voeren
over een grotere periode.

In dit gehele rapport wordt daarnaast enkel gesproken over vogels en vleermuizen. In dit gebied leven echter
nog meer diersoorten, denk alleen al aan bijvoorbeeld de reeën en vossen. Er is geen onderzoek gedaan naar
de impact voor andere diersoorten dan vogels en vleermuizen. In de Notitie worden dan ook aangeven dat
aanvullend onderoek noodzakelijk is. Waar zullen dieren heen vluchten als ze last krijgn van de windmolens,
nog meer de woonwijken in met de bijbehorende overlast en risico’s? Je kan dan uiteraard ook niet
concluderen dat er geen nadelige effecten zullen optreden als gevolg van de plannen van de initiatiefnemers.



Zienswijze op: Windpark Jaap Rodenburg II Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Doelstelling en kosten
In de Notitie staat beschreven dat de Coöperatie Almeerse wind samen met Nuon Energy het initiatief hebben
genomen om een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied Almere Pampus.
In de Notitie wordt beschreven dat het doel is om Filmwijk energieneutraal te maken, wat op zich vreemd is.
Men wil het park naast drie wijken (Noorderplassen West, Muziekwijk, Poort) plaatsen terwijl een wijk die door
afstand en ligging, Filmwijk dus, niets van de potentiële overlast zal ervaren. Er wordt echter nergens
aangegeven wat het verbruik aan elektrische energie van Filmwijk is, dus haalbaarheid van deze doelstelling is
niet na te gaan.
In deze Notitie wordt beschreven dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 in totaal $500 huishoudens van
stroom voorziet en dat deze tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. We spreken hier echter over een
economische levensduur; technisch kan het park aanzienlijk langer in bedrijf blijven maar dan zullen de
exploitatiekosten naar verwachting hoger worden waardoor het park mogelijk niet meet rendabel zal zijn.
Nergens blijkt uit wat de te verwachten exploitatiekosten vs opbrengsten zullen zijn en waaruit de toegenomen
exploitatiekosten zullen bestaan en of deze toename, net zoals bijvoorbeeld bij auto’s in eerste instantie hoger
zullen zijn door vervanging en later wellicht zullen normaliseren. Het is dus niet na te gaan of de verwachte
stijging van exploitatiekosten blijvend van karakter zullen zijn. In oorspronkelijke voorstellen is uitgegaan van
een al dan niet tijdelijke periode van dubbeldraai waarbij enkele oude molens samen met de nieuw te plaatsen
molens zouden opereren. Dit bevreemdt ons want kennelijk is het in stand houden van de oude molens wel
degelijk een serieuze optie. Het heeft er alle schijn van dat, door opstrijken van subsidiegelden, restwaarde
(lees: doorverkoop) huidige molens en restwaarde na 15 jaar draaien van de nieuw te bouwen molens,
bovenop de winst die uit exploitatie zal worden gehaald de belangrijkste prikkels zijn voor dit plan.
Het is immers ideaal om, gesponsord door gemeenschapsgeld via subsidies en vervolgens alleen maar
opbrengsten, wederom betaald door de burger (afnemer) te gaan genieten en dan na afloop van de 15 jaar nog
een extra bonus in de vorm van doorverkoop van de uit roulatie te nemen molens in ontvangst te nemen.
Dit riekt meer naar misbruik van middelen ten koste van de maatschappij.
Ook vinden wij nergens terug wat de kosten voor slopen van de oude molens, de opbrengsten van
doorverkoop voor deze molens etc. zijn. Wij kunnen dus, als onvrijwillige leveraar van financiële bijdragen aan
dit project, nooit nagaan of deze investering wel gerechtvaardigd is, rekening houdende met het huidige prima
functionerende park.

In de beoordetingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De
opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark te
slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat
windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook
tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed
werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreekt eveneens.

Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling om te
(blijven) voldoen aan de doelstelling van de provincie Flevoland om een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in
2020 gerealiseerd te hebben (vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 3 1-03-2014).
De Notitie voorziet niet in alternatieve opties zoals intact laten van het huidige park tot minimaal 2025 en
elders, al dan niet verspreid, windmolens te plaatsen om zodoende aan de structuurvisie van de provincie te
voldoen maar vervangt eenvoudigweg een nog niet afgeschreven windpark. Hierdoor wordt slechts een
minimale en ook nog eens zeer tijdelijke bijdrage geleverd aan deze doelstelling, waarbij dan ook nog in het
achterhoofd dient te worden gehouden dat het de bedoeling is dat deze locatie vanaf 2035 bebouwd gaat
worden. Hierdoor zullen de molens, inclusief bijbehorende infrastructuur, funderingen, palen etc. die dan nog
niet eens zijn afgeschreven, vanaf dat moment moeten worden verwijderd. Op dat moment schrap je dus een
enorme capaciteit aan windenergie, wat haaks staat op de door de provincie maar ook maatschappelijk
gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen op gebied an duurzaamheid. En dat terwijl het windenergiegebied
aanzienlijk uitgestrekter is dan het nu beoogde Jaap Rodenburg.
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Woonklimaat
Omdat het gebied waarin de windmolens zijn gepland direct aan een drietal woonwijken (Noorderplassen
West, Muziekwijk, Poort) grenst, zullen veel mensen, (huis-)dieren en recreanten hinder ondervinden van
plaatsing van deze nieuwe windmolens. Immers, er staan veel woningen, scholen, kinderopvangcentra,
winkels, kantoren, gezondheidscentra etc. dicht bij de geplande locatie van de windmolens. Uit onderzoek van
RIVM (RIVM rapport 200000001/2013) is gebleken dat sommige mensen hinder of overlast ervaren, wat kan
resulteren in negatieve gezondheidseffecten als stress en slaapproblemen.

Er wordt nauwelijks in gegaan op eventuele mogelijke mitigerende of geluidsreducerende maatregelen maar
wel wordt als voorwaardelijke maatregel genoemd het in een geluidreducerende modus zetten van de
turbines. Dit heeft echter als effect dat de opbrengsten zullen dalen gedurende die tijd. En aangezien dat
meestal gedcirende de nachtelijke uren zal zijn, waarbij het in het algemeen aanzienlijk harder waait dan
overdag, zal dat dit een zeer groot effect op de werkelijke opbrengsten van het windmolenpark hebben.
Daarnaast is het type turbine nog niet bekend daar dit onderdeel van de aanbesteding is, dus zal nimmer een
representatieve uitspraak kunnen worden gedaan met betrekking tot mitigerende maatregelen. Het bijgesloten
akoestisch rapport spreekt men van een representatieve indicatie. Tevens wordt in datzelfde onderzoek het
volgende gesteld: “Er is geen geluidsteductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.”. Dit
is uiteraard een tegenstrijdige uitspraak.

Bewoners Effect Rapportage
Naast de, in deze situatie verplichte, Milieu Effect Rapportage, zou, gezien de nabijheid van de molens tot aan
woningen een z.g. Bewoners Effect Rapportage (BER) moeten worden opgesteld. Beide zijn nagelaten. Van de
MER wordt ten onrechte geconcludeerd dat deze niet nodig is en van een BER wordt niet eens gesproken. En
dat terwijl de impact op bewoners in potentie groot kan zijn. Zowel door overlast door slagschaduw, geluid als
waardedaling van de woning, die zo rond de 20% kan liggen. In Houten heeft men sinds 2013 windmolens van
vergelijkbare hoogte als de in Pampus geplande molens staan en deze staan (ook) heel dicht bij woningen en
veroorzaken dusdanig veel overlast door geluid en slagschaduw dat de molens maar 60% van de van oorsprong
gecalculeerde opbrengst halen. Uitvoeren van een BER lijkt ons, gezien die ervaringen dan ook absoluut geen
overbodige luxe!

Praktijkvoorbeeld Houten
Tijdens alle sessies die wij hebben bijgewoond heeft wethouder Herrema voortdurend benadrukt te voldoen
aan de wettelijke voorschriften en aangegeven vooraf geen zwaardere eisen op te kunnen leggen met
betrekking tot de geluidsproductie. Uit het in opdracht van de gemeente Houten opgestelde rapport blijkt
duidelijk dat dit wel degelijk mogelijk is. Desondanks is daar wel degelijk overlast ontstaan.

Recentelijk is, na vier jaar overlast, besloten om molens, welke in 2013 in Houten zijn geplaatst en waarvan de
geluidsproductie weliswaar binnen de wettelijke kaders bleef, toch te voorzien van zogenaamde uilenveren en
isolatie van de tandwielkasten. Zie voor extra info de site van de gemeente Houten:
https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/archief/2017/mei/artikel/uilenveren-op-houtense-windmolens/
Pas in januari 2017 is men namelijk pas in staat gebleken om de overlast veroorzakende bromtoon te
lokaliseren en te meten. Vooralsnog staan deze molens gedurende de nacht stil en het is nog allerminst bekend
of dit nachtelijk stil zetten van de molens zal moeten worden gecontinueerd. Wel is bekend dat de opbrengst
van dit windmolenpark, bestaande uit slechts drie windmolens maar met dezelfde tiphoogte als de beoogde
windmolens in het gebied Pampus, aanzienlijk lager, namelijk slechts ongeveer 60% van wat oorspronkelijk is
becijferd! Een deel hiervan kan worden toegeschreven aan zogenaamde maatwerkvoorschriften maar een
goed deel wordt ook veroorzaakt door kennelijk te positieve prognoses.
Op de volgende locatie treft u het document “Evaluatie Windpark Houten”, geschreven door het copernicus
Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht) in opdracht van de gemeente Houten:
https://www.rtvutrecht.nl/dataldocus/687805 .pdf
Hierin vindt u onderbouwing van voorgaande tekst:
In 2014 heeft het windpark 11,1 GWh geproduceerd. Dat is 7,6 GWh minder dan het windpork volgens eerdere berekening in
een normaal wind-jaar zou kunnen produceren. De netto invloed van de maatwerkvoorschriften is met 4,8 GWh
substontïeel. Dit heeft ook impoct op de bijdrage van het windpork aan de Houtense duurzoamheidsdoelstelling. Door de
realisatie van het windpork wordt momenteel 4,1% van het energieverbruik van Houtense huishoudens duurzaam
geproduceerd, een kwart van de Houtense duurzame energiedoelstelling van 16%.
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Geluidsoverlast
Buiten het feit dat iedereen recht heeft op een rustige en prettige woonomgeving, kiezen de meesten juist
vanwege de rust VOOt de wijk Noorderplassen West, waarbij wij bewust het gebrek aan voorzieningen voor lief
genomen hebben. Iedereen weet dat als je naast een snelweg, busbaan, treinspoor of vliegveld gaat wonen, je
allerlei vormen van overlast kan ervaren en dat is dan ook een bewuste keuze om daar te gaan wonen en je
hebt dan ook vrij weinig recht van klagen. Wij hebben hee[ bewust de wat minder rustige Verzetswijk met meer
voorzieningen in de nabijheid verlaten om juist in deze mooie en stilte water-/bosrijke wijk te gaan wonen,
zonder te weten wat ons boven het hoofd hing. Een van ons is al een zeer lichte slaper die al wakker ligt van de
zachte brom van de mechanische ventilatie. Maar waar we dit zelf eenvoudig op kunnen lossen door hetzij de
stekker eruit te trekken, hetzij de buizen te vervangen door geÏsoleerde buizen, staan we volledig machteloos
tegen eventuele overlast van windmolens. Het enige wat wij zouden kunnen doen is ‘s nachts de ramen sluiten.
We vinden het ons fundamenteel recht om zelf te beslIssen of we’s nachts de ramen al dan niet open hebben.
Daarnaast zal het’s nachts sluiten van de ramen weinig soelaas bieden omdat bromtonen overal doorheen
gaan. Vergelijk de soms zeer hinderlijke concerten op diverse locaties in de stad. De bastonen dragen met
gemak kilometers ver en verstoren in de zomermaanden dan ook regelmatig onze rust. En dat zijn dan geluiden
die aanzienlijk verder weg worden gegenereerd dan het geluid van de windmolens.

Kavel aankoop zonder informatie over de plannen
Zoats wij zullen vete huishoudens in Noorderplassen West hebben gekocht. Wij zijn hierbij niet over één nacht
ijs gegaan en zijn gedurende het traject van ca anderhalf jaar dat we met deze kavel bezig zijn geweest zeer
regelmatig, op verschillende dagen en momenten van de dag, op de fiets naar de kavel geweest. Dit deden we
om zo een goed beeld te krijgen van de levendigheid en eventuele overlast die we in de wijk tegen zouden
kunnen gaan komen zodat we niet van de regen in de drup zouden geraken. We hebben ons hierbij ook
verdiept in de bestemmingsplannen om ons heen en hebben zelfs nog een afspraak met de toenmalige
projectleider van deze wijk, , gehad om ons ervan te vergewissen dat we geen kat in de zak zouden
kopen. Pas toen we alles voldoende duidelijk hadden hebben we definitief voor deze kavel aan de Bonnet
gekozen. Groot is dan ook de verrassing als in april 2017 blijkt dat de plannen voor het nieuwe windmolenpark,
waarbij wij bij de oorspronkelijke plannen zelfs “eerste rang” zouden zitten, al enige jaren blijken te bestaan. In
al die tijd heeft de gemeente haat uiterste best gedaan om zoveel mogelijk kavels aan de man te brengen en is
op het laatst ook het project Bosrijk wonen verkocht, terwijl men zonder diepgravend onderzoek nog steeds
niet als bekend met de plannen en de impact ervan kan worden verondersteld. De gemeente is hierbij zeer
nalatig geweest.

Planschade
Naast allerlei mogelijke soorten overlast is er nog een soort van last die als niet van toepassing wordt
beschouwd in de Notitie van Bosch en van Rijn; Planschade. Of er nu wel of geen overlast is van de
windmolens, deze hebben haast per definitie een drukkende werking op de waarde van nabijgelegen
woningen. Dat zal wellicht deels worden veroorzaakt omdat aspirant kopers domweg bang zijn voor overlast
maar zal bij gebleken overlast gegarandeerd op negatieve wijze invloed hebben op de waarde van je woning.
Sterker nog, als je om wat voor reden dan ook wenst je huis te verkopen en je weet dat er overlast is, ook al
merk je daar zelf weinig van, dan ben je verplIcht dat aan de aspirant koper te melden die, zeker in een wat
minder gunstige woningmarkt, zal afhaken of zal proberen de woning voor een aanzienlijk lagere prijs te
verkrijgen. Deze waardedaling blijkt in de praktijk zo rond de 20% te liggen, wat gezien de gemiddelde
woningwaarde in een wijk als Noorderplassen West op kan lopen tot (ver) boven een tonl Hoezo geen
planschade!?

Wij voelen ons hierom dan ook ernstig benadeeld en zouden, als we van tevoren van alles op de hoogte waren
geweest, deze kavel ondanks de verder schitterende ligging, nooit hebben gekocht. De gedachte dat onze
nachtrust er mogelijk ernstig onder kan gaan lijden is een weinig aantrekkelijke gedachte, zeker als blijkt dat je
je huis ver onder de marktwaarde zal moeten verkopen als de situatie onhoudbaar zou mogen blijken of als je
hiertoe door omstandigheden wordt gedwongen. Het vooruitzicht op dergelijke overlast is al voldoende om
een negatief effect op je nachtrust te ervaren!
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Klachtopvolging
Er staat nergens hoe snel initiatiefnemers dan wel de gemeente in actie komen als er klachten zijn en het is nog
maar de vraag hoe serieus klachten zullen worden genomen en dus en hoe lang het zal duren voordat
eventuele mitigerende maatregelen worden genomen en hoe ver men daar eventueel in zal gaan. In Houten is
gebleken dat dergelijke onderzoeken complex en zeer tijdrovend kunnen zijn. Immers, windsnelheden en
windrichting zijn geen constanten en wijzigen voortdurend, waardoor de overlast per moment enorm kan
verschillen. Daarnaast is het lokaliseren van de ervaren brom een complexe en ongetwijfeld ook kostbare
operatie gebleken en is niet gezegd dat de gekozen mitigerende maatregelen voldoende helpen om de overlast
dusdanig te beperken dat het voor de bewoners op zijn minst acceptabel is. Er is geen concreet plan opgesteld
om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers dan wel de gemeente indien deze, ondanks alle bezwaren,
akkoord gaat met vervanging van het huidige windmolenbestand Jaap Rodenberg 1 moeten voldoen bij overlast
of hinder. Ook is niet voorzien in een onafhankelijk meldpunt voor eventuele klachten.

Recreatie
Het gebied waar de molens gepland staan ligt nabij een recreatiegebied, waaronder het bekende
landschapskunstwerk “Polderland Garden of Love and Fire”, ontworpen door architect Daniel Libeskind. Dit
is een meditatieplek en lawaai van windmolens gaat nu eenmaal niet samen met mediteren. Ook is het
algemeen recreëren in een omgeving die rust dient uit te stralen met de herrie van tien windmolens geen
plezierige belevenis. De vraag is dus wat de recreatieve waarde zal zijn na vervanging van de windmolens op
een veel groter oppervlak dan waar de huidige windmolens staan.

Kwahteit metingen
Volgens de Notitie zijn diverse metingen op diverse locaties uitgevoerd, welke in tabellen zijn verwerkt. Er
wordt tevens aangegeven dat de gemiddelde geluidsniveaus binnen de gestelde normen blijven.

Normen
In hoofdstuk 3.2.5 van de M,E.R.- beoordelingsnotitie staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen woningen
binnen de 42Lden en 47Lden contour liggen. De metingen uit te tabel Jaargemiddelde geluidsbelasting bij
dichtgelegen woningen zijn niet onderbouwd. Ten eerste is ons volstrekt onduidelijk hoe de gemiddelde wordt
berekend en hoe vaak het geluid de gemiddelde waarden zal overschrijden en hoe ver. Daarnaast is niet
duidelijk over welke periode en met welke intervallen is gemeten zodat aan deze metingen en berekeningen
geen conclusie kan worden getrokken. Immers, als het bij wijze van spreken de helft van het jaar windstil is de
andere helft van het jaar stevig waait dan is een gemiddelde van 42Lden of47Lden heel mooi maar dan heb je
toch de helft van de tijd last van serieus overlast omdat de geluidsproductie dan ruim boven de waarden van
42 en 47 dB zal liggen op de dagen dat het harder waait.

Gemeten windsnelheden
De windsnelheden zijn gemeten met een z.g. snuffelpaal in de gemeente Lopik. Deze paal staat zo’n 50
kilometer van de beoogde plek van de nieuwe windmolens af. De omstandigheden hier in de polder zijn niet
vergelijkbaar met de omstandigheden 50 kilometer verderop dus het is nog maar de vraag hoe representatief
deze metingen zijn. Voor representatieve metingen zou gedurende de periode van een jaar ter plaatse van het
windmolenpark op verschillende hoogtes de windsnelheden moeten worden gemeten.

Meetlocaties
Er is op diverse locaties gemeten maar er is te weinig rekening gehouden met hoe representatief metingen op
de diverse locaties zijn. Als we nu naar het meetobject Sprietzeil 89 kijken, constateren we dat deze pal achter
een bomenhaag van 8 meter hoog staat. Ook op het meetobject Sprietzeil 71 is dit het geval. Ondanks dat
deze twee meetobjecten relatief gezien het dichtst bij de molens staan is het aannemelijk dat deze
meetobjecten niet representatief zijn daar de bomenrij een dempend effect kan hebben. Het is dus zeer goed
denkbaar dat op verder gelegen woonobjecten zoals bijvoorbeeld bij Bonnet meer geluid zal worden
waargenomen dan op de geografisch dichterbij gelegen meetobjecten. Ook hebben we sterk de indruk dat te
weinig gekeken is naar de “typische” windrichtingen voor bepaling van de meetobjecten. Onze woning staat



Zienswijze op: Windpark Jaap Rodenburg II Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

bijvoorbeeld pal op de windrichting en zal ondanks de groter afstand mogelijk toch veel meer geluidshinder
ondervinden dan bij de meetobjecten het geval is.

Windsnelheid op verschillende momenten op verschillende hoogtes
In het document The sound of high winds, proefschrift door G.P. van den Berg uit 2006 aan de Universiteit van
Groningen, wordt duidelijk dat de impact van windsnelheden op verschillende hoogtes van invloed zijn op de
draaisnelheid en dus ook de geluidsproductie van Windmolens. Een samenvatting van dit proefschrift
fEngelstalig) is te vinden op de volgende locatie: htt://www.rug.nl/researchfportal/files/14548132/12 summary.df
De link naar de onderzoeksdatabase: http://www.rug.n1/research/portal/nl/pubHcations/the-sound-ofhih-
windsf4?85c355-3d55-4b88-962a-d4d2ee6ee4fa).html
Zie tevens het artikel (htrn://www.rug.nl/news/2006/05/047 06 ) over dit proefschrift waarin Frits van den
Berg aantoont dat windturbines ‘s nachts meer lawaai maken dan overdag doordat het’s nachts harder waait
dan overdag en dan vooral op grotere hoogtes:
Uit zijn onderzoek blijkt dat het geluid von windmolens na zonsondergang sterk toeneemt omdat er dan hogerop meer wind
stoot. “Hoewel de windlobby lang heeft beweerd dat dit onzin is of het bagatelliseert, zijn de feiten gewoon
onweerlegbaar.”

Dit toont onweerlegbaar aan dat voldoende metingen over een lange tijd op de juiste locatie van essentieel
belang zijn om tot een kwalitatieve beoordeling te kunnen komen van de werkelijk te verwachten overlast en
dat de huidige windmolens, die aanzienlijk lager zijn weinig tot niets kunnen zeggen over de te verwachten
draaisnelheid van de rotors gedurende met name de nachtelijke uren. Immers, door de grotere hoogte vangen
ze nu eenmaal aanmerkelijk meer wind dan de huidige windmolens. Als we de geplande “optimalisatie” in acht
nemen door de nieuwe molens op andere plaatsen te positioneren dan zal het effect wellicht nog groter zijn
dan wanneer de huidige molens op dezelfde locatie worden vervangen.

Geluidversterking
Doordat de molens binnen een bepaald gebied staan, zal het geluid dat ze produceren worden versterkt. Denk
bijvoorbeeld aan iemand die applaudiseert. Als tien mensen bij elkaar in de buurt applaudiseren. versterkt men
elkaar en zal het harder en met meer volume klinken. Ook hiermee dient rekening te worden gehouden. Dit
effect zal mede atbankelijk zijn van de opstelling en er is met de huidige voorkeursopstelling in onze beleving
geen rekening gehouden met dit effect.

Landschappelijke beoordeling
In de bijlage van de Notitie zit een landschappelijke beoordeling. Hierin wordt gesteld dat de andere drie
alternatieven die zijn ontstaan nadat de omwonenden uit Noorderplassen West hadden aangegeven dat het
een minder slecht scenario is als het gehele windpark achter de bomen van het bos ‘Polderland Garden of Love
and Fire’ blijft. De weerstand in deze wijk blijkt enorm. De inwoners hebben op de website
www.noorderplassen.info duidelijk te kennen gegeven tegen de komst van nieuwe windmolens te zijn. De
respondenten zijn afkomstig uit alle wijken van Almere en uit Muiderberg. Meer dan 72% van de respondenten
is tegen de plannen. Dit blijkt ook uit het aantal respondenten uit de petitie. Slechts 20% is voor het nieuwe
windmolenpark terwijl 13% van de stemmers, allen voorstander, lid is van Almeerse Wind. De omwonenden
hebben overigens aangegeven dat er een alternatief mogelijk is waar mogelijk draagkracht voor is. Tijdens een
klankbordsessie met uw projectleider op 12juni 2017 zijn de volgende eisen door uw projectleider op tafel
gelegd:
- minimaal 9 molens maar liefst meet
- minimale afstand tot bebouwing bedraagt minimaal 1500 m
- toekomstige woningbouw mag geen probleem zijn.
- er moet nog een businesscase zijn, maat dat is dan met name een eis vanuit de Nuon. De energieopbrengsten
moeten minimaal gelijk zijn aan de op dat moment huidige negen molens die gepland waren.

Vanuit de petitie hebben bewoners via de klankbordgroep de additionele eis gesteld dat de molens op
minimaal 3 km afstand van de dichtstbijzijnde bebouwing van Noorderplassen West moet komen.
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Dit alternatief is in het gehele onderzoek niet naar voren gekomen. De omwonenden hebben uitgerekend dat
het beoogde vermogen ook met 8 molens gehaald kan worden, uitgaande van de windturbine types die
gekozen zijn als rekenmethode. Uit de bewonerspeilingen van 2016 en 2017 kwam naar voren dat 8
windmolens het meeste draagkracht heeft op dezelfde plek waar de huidige 10 molens staan. Dit voorstel past
ook in het beleid “Opschalen en saneren” van de provincie. Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als
in Flevoland: 630 exemplaren om precies te zijn. In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het
plaatsen van nieuwe windmolens. Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was
dan eerder gedacht. De provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de nieuwe
windmolens een rustiger beeld realiseren. Door minder windmolens te plaatsen op de plek waarde huidige 10
molens staan, kan de fundatie en de bekabeling opnieuw gebruikt worden. Het negatieve effect op het milieu
vanwege de noodzakelijke werkzaamheden wordt hierdoor minimaal.

In het windmolenpark Alexia waar u ons mee naartoe heeft genomen onder het mom van; ervaren hoe een
vergelijkbaar windmolenpark klinkt en eruitziet is de opstelling identiek aan het bovengenoemde voorstel. De
molens, identiek aan de gewenste molens door de initiatiefnemers staan daar zelfs op een kortere afstand dan
het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 dus we vragen ons af waarom de molens per sé over een veel
groter vlak moeten worden verdeeld dan nu het geval is, zeker als je het effect van slopen, afvoeren en
verwerken van de huidige funderingen, heipalen, eventuele bekabeling etc. op het milieu meeneemt. De vraag
is of die mogelijke paar procent extra opbrengst opweegt tegen alle extra verspilling van materialen en de
daarbij behorende C02 uitstoot. Zeker als je daarbij ook nog eens in acht neemt dat de nieuw te bouwen
molens na 15 jaar weer zullen worden afgebroken en dan wederom een hoop moet worden gesloopt,
afgevoerd en verwerkt.
Wij betreuren het dan ook dat niets met ons voorstel vanuit de klankbordgroep is gedaan.

Het genomen besluit
Uw besluit om voor het geplande 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 zou zijn
gekomen en op aspecten als energieopbrengst, landschap, milieu en mogelijkheden van woningbouw in
Almere Pampus t.ov. de overige 4 varianten niet het slechtst scoort, is incorrect. Op 25-09-2017 heeft de
projectleidster de klankbordgroep geïnformeerd over de uitslag van de bewonerspeiling.

de opstelling uit ontstaan.
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Uw eigen powerpoint laat zien dat 3 lijnen 9 molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De
meerderheid van de bewoners die hebben deelgenomen aan de peiling heeft gekozen voor 9 molens in 3
lijnen.
Doordat de bewoners werden gedwongen meerdere keuzes op “favoriete” volgorde te maken èn er ook geen
optie was om voor 0 nieuwe molens te kiezen, ontnam u de bewoners de optie om 1 voorkeur uit te spreken.
Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R. Beoordelingsnotitie beschikbaar gesteld in de
bewonerspeiling en ook is het voorstel vanuit de klankbordgroep niet in deze peiling meegenomen. Hierdoor
kreeg deze peiling een sturend karakter.

Wij zijn van mening dat het als “niet M.E.R. plichtig” aanmerken van het geplande nieuwe windpark Jaap
Rodenburg II op basis van de Notitie en de in deze zienswijze genoemde punten onterecht en onjuist en

mogelijk zelfs onwettig is.

Conform artikel 1.la Wet Milieubeheer concluderen wij daarom dat dit rapport onvoldoende zorg in acht
neemt voor mens en milieu. Cijfers in het rapport zijn vaag, niet onderbouwd en op verkeerde wijze verkregen
of tot stand gekomen. Er is gedegen onderzoek nodig om de effecten op mens, milieu en natuur goed te
kunnen overzien.

U doorloopt daarnaast niet de juiste procedures en stelt te krappe tijdslijnen om gedegen onderzoek te doen.
Daarnaast verifieert u uw onvoldoende of de initiatiefnemers gedegen onderzoek hebben laten uitvoeren.
Deze M.E.R.-beoordelingsnotitie rammelt aan alle kanten en is niet geschikt om tot een gedegen besluit te
komen. Wij stellen daarom voor om aanvullend onderzoek te doen in de vorm van een M.E.R. en een B.E.R.
(Bewoners Effect Rapportage) welke door meerdere, onafhankelijke partijen uitgevoerd wordt. Deze partijen
dienen dan onafhankelijk te zijn en te worden gekozen door de initiatiefnemers, de Gemeente en de
omliggende bewoners.

Het onderzoeksbureau welke door de initiatiefnemers in de hand is genomen heeft geen adequaat onderzoek
verricht naar de invloeden in het plangebied en de resultaten zijn daarom ongeloofwaardig. Tevens stelt u in
uw besluit dat op 11 april 2017 dat de Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 11 april 2017 de formele
bevoegdheid voor de vergunningverlening hebben overgedragen aan het college. Echter in de besluitenlijst van
die betreffende datum is dit helemaal niet terug te vinden.

Nieuwe varianten favr
3 lijnen 9 molens vaakst op
1(39%)

3 lijnen 10 molens minst
vaak op 5 (1%)
3 lijnen 10 molens doot
68% op 2C p
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Onze zienswijze is dat het vanuit milieu oogpunt het beste is het huidige JaapRodenburg 1 intact te laten en als
vervanging dan toch echt onvermijdelijk zou zijn, dit één op één op de huidige locaties te doen zodat
funderingen alleen maar hoeven te worden aangepast in plaats van volledige gesloopt, afgevoerd en opnieuw
aangebracht op de nieuwe locaties.

Ook zal bij plaatsing naar andere locaties dan die van de molens van Jaap Rodenburg 1 te allen tijde een M.E.R
en een B.E.R. moeten plaatsvinden om zo alle milieu- en bewonersaspecten duidelijk te krijgen.
Indien u onze zienswijze verwerpt voelen wij ons genoodzaakt de geldende en zo nodig gerechtelijke stappen
te ondernemen.

Met vriendelijke groet,
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Belangenvereniging Almere Pampus

Betreft: Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunning “Windpark Jaap Rodenburg II”
Almere Pampus, de M.E.R. Beoordelingsnotitie en de bijhorende ontwerpbescheiden bij besluiten

Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg II (“het
ontwerp omgevingsvergunning”), het milieueffectrapport beoordelingsnotitie en de ontwerp
bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor Windpark Jaap
Rodenburg II (“het windpark” ), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om in de periode van 12
april 2018 tot 23 mei 2018 en een zienswijze in te dienen. Hierbij, en derhalve tijdig, zend ik u, (1)
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, (2) de gemeenteraad van
Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Almere (hierna tezamen
kortheidshalve: “U”), zienswijzen aan de beide organen en de rechtspersoon. Ik heb de indruk dat
een ontheffing die door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (“GS”) ten
behoeve van dit projectplan is verleend, ten onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe
bestemde website ter inzage is gelegd. Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het onderstaande.

Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake het
ontwerp omgevingsvergunning en de daartoe gegeven ontheffing van GS en dat het college van
burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze ten aanzien van de
ontwerpvergunningen.
Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te
richten en te exploiteren in de gemeente Almere. Deze windturbines zijn geprojecteerd in Almere
Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeet & lJmeer en lijken dusdanig
gesitueerd te zijn dat zij zo ver mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente af staan. Zij zouden
op een afstand komen van zo een 1,4 tot 1,6 kilometer van de woonwijken van de gemeente
Almere. Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een
ashoogte van tussen de 85 en 100 meter krijgen en een rotordiameter van tussen de 100 en 120
meter. De maximale tiphoogte van de windturbines zal 160 meter zijn. De windturbines zullen
worden geexploiteerd door Nuon Wind Development B.V. (“Nuon”) tS windturbines) en coöperatie
Almeerse Wind. (“Almeerse Wind” of”AW”) (2 windturbines).

De ontwerp-omgevingsvergunning strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo) en de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e
Wabo).
Kort gezegd, ben ik van mening dat het plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de eisen
van een goede ruimtelijke ordening.
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In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van windpark
Jaap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Almere en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap
random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de gemeenschap:
initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe
maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige en vooral
manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap en de
omliggende gemeenten leeft — en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp
omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de wensen en financiële belangen
van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist
doorslaggevend hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van
meet af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangen. Die handelwijze steekt mij.
Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden
winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen
plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines
conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit
onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of
overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving
of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.

Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid
reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid.
Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende
maatregelen zijn helemaal niet beschrevenEr is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie
komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden
ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer
veel overlast hebben en het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen
te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen
meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe
lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende
maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende modus te zetten.
De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is
benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een
representatieve indicatie. Dit valt echter niet te staven gezien de gegevens van de fictieve turbine
simpelweg ontbreken. In het voortraject heeft u met omwonende om tafel gezeten en deze
klankbordgroep heeft met u meegedacht over opstellingen welke wel draagvlak hebben binnen de
wijken. Ook de door u gehouden bewonersparticipatie gaf dezelfde uitslag. U kunt rekenen op
maatschappelijk draagvlak mits u luistert naar uw inwoners. Het bevreemdt mij des te zeer dat u dan
ook kiest voor een windpatk waar het maatschappelijk draagvlak juist ontbreekt. U kunt de cijfers
naar uw eigen hand zetten, maar dit rechtvaardigt niet dat er geen draagvlak is voor dit project.
Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog ter
hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus met onze
belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

Er zijn taakstellingen voor windenergie geformuleerd waar ook u als gemeente aan dient te voldoen.
Dat behoort dan vervolgens echter niet met zich te brengen, dat ondoordachte en/of
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onevenwichtige keuzes worden gemaakt. Het gaat primair om landelijke en provinciale
(beleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op uw gemeentelijke organen een
onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot planologische facilitering van “een
park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er enige onontkoombare en rechtens
relevante noodzaak bestaat, om juist op deze locatie en/of zo snel mogelijk een project als het ware
“door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke ingrepen is een bredere afweging en de
bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens vereist, dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk.
Het zou in de rede liggen om te bezien, in hoeverre een windpark als het onderhavige gerealiseerd
kan worden op een locatie elders, waar gebieden überhaupt minder worden aangetast en/of
bewoners überhaupt minder worden benadeeld. Te meer omdat dit windpark als doel geformuleerd
heeft “de Filmwijk energie neutraal te maken” Het enige natuurgebied met een aanzienlijke
oppervlakte is gelegen aan de westkant van de beoogde locatie. Realisatie van het windpark op de
voorziene locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit gebied wordt verstoord; de windturbines
zijn immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er zijn vele negatieve effecten op het woon-,
werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect op de leefomgeving van de bewoners van
Almere en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden in dat natuurgebied. Van realisatie van het
windpack op de thans voorziene locatie zou dan ook reeds om deze redenen moeten worden
afgezien. Zeker omdat u in verschillende gemeenteraadvergaderingen heeft aangegeven dat het
beleid “Opschalen en Saneren” waar bij de proviciale doelstellingen minder molens met meer
vermogen is, niet gerealiseerd wordt in dit beoogde windmolenpark. Het bevreemd mij dat er langs
de Eemmeerdijk wel minder molens kunnen komen (en derhalve wet voldaan wordt aan de
proviciale doelstelling) terwijl u geen gehoor geeft aan dit beleid. Gezien de omgeving van de
Eemmeerdijk lijkt het mij voor de hand liggen dat er daar wel 1 molen extra bij kan die in het
beoogde opschaling van Jaap Rodenburg II dan weer geminderd kan worden. Overige locaties zijn
niet onderzocht terwijl er meerdere geschikte locaties zijn benoemd in uw structuurvisie Almere 2.0.
Locaties die geen effecten met zich mee brengen op omwonenden.

U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd
kan worden, echter het bestemmingsplan spreekt u zichzelf tegen. Dit is de reden waarom de
initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn votdoende
andere plekken waar totaal meer windmolens gerealiseerd kunnen worden. De molens hoeven niet
persé geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere.
Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpark Jaap
Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. levens ontbreekt een beschrijving van de fysieke kenmerken van
de gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw structuurvisie beschrijft u dat er
mogelijk 3 locaties zijn. “Ook bij de bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een windpark
mogelijk.” U heeft in verschillende raadsvergaderingen aangegeven dat door de subsidiedeadline
van de initiatiefnemers het zaak is dit project zo snel mogelijk af te ronden anders zou het financieel
niet haalbaar zijn. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom dit alternatief nooit is onderzocht. Des te
meer zie ik zaak dat het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie
gekeken wordt. Dit bewerksteNigt de beoogde doelstellingen om energieneutraal te worden. U heeft
al 16.,5 MW met het huidige park. Als u daaraan de beoogde aantal MW toevoegt op een locatie
elders zou er 16,5 + 35 MW = 41,5 MW-totaal hebben. Dit scheelt u 16,5 MW op de doelstelling. Ik
zie hier een win-win situatie omstaan als u uw horizon gaat uïtbreiden naar locatie elders.

Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van ruimtelijk, economisch en sociaal beleid. Aanbesteden is
het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de beste partner is. Pas
als die keuzes enigszins bekend zijn, en het partnerschap contouren krijgt, is toepassing van het
aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de samenwerking tussen de gemeente, Nuon en
Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald wordt dat geen van de
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bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten opzichte van andere marktpartijen. In de door u ter
inzage gelegde stukken ontbreekt een dergelijke procedure waarin is bepaald dat bepaalde partijen
bevoordeeld zijn.

Bedrijven als Nuon, Eneco of Essent en vele andere zijn altijd geïnteresseerd in een locatie waar zij
vergunning kunnen krijgen om een windmolen neer te zetten. Zij verkopen de geproduceerde
energie op de vrije markt en zijn als particulier bedrijf vrij om de bestemming van de winst te
bepalen. De klant is verder niet bekend en heeft geen enkele relatie met de windmolen. Een
gemeente die weinig andere interesse heeft dan de eigen klimaatdoelstellingen halen, weet dat met
dit soort bedrijven snelheid in huis wordt gehaald. De verkoop van grond is niet
aanbestedingsplichtig, tenzij de gemeente verdergaande eisen wil stellen die uitgaan boven haat
publieke bevoegdheden. De gemeente wil de realisatie van windmolens faciliteren en ondersteunen,
maar de betrokkenheid houdt vaak op als het bestemmingsplan is aangepast en/of de locatie waar
de windmolens gerealiseerd gaan worden, is overgedragen. Het spreekt voor zich dat de
sturingsmogelijkheden van de gemeente in deze variant beperkt zijn. De gemeente kan uiteraard
gebruik maken van haar publiekrechtelijke mogelijkheden om de komst van windmolens
planologisch mogelijk te maken of te blokkeren. De gemeente kan daarbij eisen stellen aan onder
meer de hoogte en afmetingen van de windmolens. Dit heeft u ook gedaan. Het stellen van eisen
aan het soort molens, de snelheid van bouwen of de manier waarop de opbrengsten moeten
worden verdeeld is vanuit de publieke bevoegdheden van de gemeente niet mogelijk. Als de
gemeente eigenaar is van de grond (en dat bent u gedeeltelijk), dan kunnen dergelijke eisen wel
gesteld worden, als voorwaarden bij de verkoop van de grond.

De eerste mogelijkheid is om een adviseur onderzoek te laten doen naar de mogelijke opzet en
samenwerking van het project, de daarbij behorende risico’s te benoemen en met de advies de
markt te benaderen. Op deze manier kan een goed inzicht worden verkregen in de mogelijkheden,
maar het onderzoek moet worden betaald en eventueel aanbesteed, indien de adviesopdracht meer
kost dan € 200.000 exclusief BTW. Bovendien leidt dit er vaak toe dat de adviseur in het
vervolgtraject niet meer aan de aanbesteding van de daaruit volgende opdracht mag deelnemen.
Door het doen van het onderzoek heeft hij een kennisvoorsprong en daardoor is hij in een ongelijke
positie terecht gekomen. Dit is te voorkomen door zeker te stellen dat alle informatie van het
onderzoek openbaar wordt gemaakt, Een dergelijk onderzoek ontbreekt echter in de ter inzage
gelegde stukken. Ik concludeer dat er geen marktconsultatie gedaan is. U heeft dit ook in meerdere
raadsvergadering bevestigd.

De minimumeisen hebben betrekking op de financiële draagkracht, de technische bekwaamheid en
de beroepsbevoegdheid. De financiële draagkracht kan worden getoetst door het stellen van eisen
aan de omzet, financiële ratio’s of een verklaring van een bank. Het doel is zeker te stellen dat een
marktpartij voldoende financiële draagkracht heeft om de opdracht uit te kunnen voeren. Uit het
formulier “Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017,02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig
bouwwerk bouwen” blijkt dat de financiële draagkracht er is met een omzet van meer dan 43
miljoen euro. Een goede vuistregel in windprojecten is een minimale jaaromzet van 50% van de
opdrachtwaarde te stelten. Ook deze berekening is onvindbaar in de ter inzage gelegde stukken. In
een ander hoofdstuk zal ik benaderen dat er geen enkele financiële huishouding is toegevoegd.
U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van
gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed moeten
worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht, is in de
aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees) aanbesteed te
worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927
onder de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere Pampus). U heeft deze stap simpelweg
overgeslagen omdat Nuon op de beoogde locatie al een soortgelijk windmolenpark heeft. Deze
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conclusie is onjuist en onrechtmatig.

Mij is onduidelijkwel bedrijf nu preciesdevergunningaanvraagt. Erwordtgesproken over4
bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1. Welk bedrijf vraagt deze vergunning nu precies
aan. Het kvk nummer van dit bedrijf ontbreekt op de aanvraag. Voorts merk ik op dat uit het ter
inzage gelegde stuk onvoldoende is op te maken, op welke wijze het risico van faillissement van de
initiatiefnemers door de Gemeente Almere wordt ondervangen. Hierdoor zullen de effecten op het
milieu zwaar voelbaar worden indien een dergelijk voorval gebeurd. U geeft aan dat een verklaring
van geen bedenkingen niet vereist is, maar u wel wacht totdat de gemeenteraad deze afgeeft. Een
verklaring van geen bedenking is een instemming van een ander bestuursorgaan dan het bevoegd
gezag voor de omgevingsvergunning met het verlenen van die vergunning. Zonder de verklaring van
geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden verleend.
De aanwijzing van de activiteiten is geregeld in:
paragraaf 6.2 Bor lid 2 (zie ook het volgende onderwerp bevoegd gezag is niet bevoegd.)

Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: “EW”) volgt het uitgangspunt dat de Provinciale
Staten (hierna: “PS”) het bevoegd gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van een productie-
installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een
capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt vervolgens
dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de aanleg en
uitbreiding van een windpark coördineren.
In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente indien (zie artikel 9f lid
6 EW): in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie
installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die
provincie gestelde minimum realisatienorm. In het besluit van de Gedeputeerde Staten van
Flevoland van 18april2017 is op het onderwerp Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen
te verklaren dat de vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f
eerste lid van de Elektriciteitswet niet van toepassing is voor het windpark Jaap Rodenburg II,
waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten over het merendeel van de benodigde
toestemmingen voor het toekomstige wind park. De artikelen 9e en 9f van de EW dienen zo gelezen
te worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en bekendmakingen van de benodigde
besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een bevoegdheid om de
beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel. Dat laatste zou
overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepaling kent) slechts ziet op de
bevoegdheden van GS, terwijl de bevoegdheid tot vaststelling van het plan nu juist bij P5 ligt. Het
gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.ln de tweede
plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste delegatie.
Uit dit artikel volgt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet valt te
verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zaL versnellen
of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet
voldaan. Zeker nu de coördinatieregeling niet voorziet in het in én geheel ter inzage leggen van alle
stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet de gemeente Almere in dit geval
het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het tijdelijk
afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer een vergunning
van niet tijdelijk aard zijn. Dit is ook niet geheel rechtsgeldig Ik wijs u erop dat de economische
uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het ontwerp omgevingsvergunning wordt
namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen afhankelijk zijn van tijdslijnen voor

Paginr5



de SDE+ stimuleringsregeling subsidie. Zonder nadere onderbouwing van de financiële
uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende
zijn om de investeringen terug te verdienen. Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meer in
aanmerking komen voor de voorronde 2018 is de financiële haalbaarheid er niet. Op de website van
RVO valt te lezen dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen, moet uw aanvraag volledig
zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde
vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde
criteria wordt aan voldaan. Gezien de laatste fase om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur
tot 5 april 17.00 uur en de benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is,
en gezien het feit er zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden tegen
respectievelijk de Wet Natuurbescherming en de Waterwetvergunning wordt de SDE+ subsidie in
201$ niet toegekend. Er zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuur
verzoeken ingediend waarbij gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan, en u uitstel
heeft gevraagd en de benodigde gegevens pas op 30 mei (na de termijn voor zienswijze indienen)
pas wordt opgeleverd. Dan is nog de vraag of de gevraagde gegevens daadwerkelijk geleverd
worden, gezien u in het verleden zeer ontwijkend heeft geleverd op de gevraagde stukken. Het is
overigens vreemd dat u uitstel nodig heeft voor een termijn van 6 waarbij de gevraagde stukken ten
eerste al bi] de ter inzage gelegde stukken aanwezig hadden moeten zijn, en u daarbij ook nog eens
extra tijd nodig heeft de gevraagde financiële gegevens op te leveren. Hieraan kunnen slechts twee
oorzaken ten grondslag liggen: (1) u heeft de financiële gegevens niet. Dit zou betekenen dat u de
financiële haalbaarheid niet gecontroleerd heeft. (2) u heeft de stukken wel beschikbaar maar wilt
ze niet openbaar maken totdat er geen mogelijkheid meer is deze toe te voegen aan de zienswijze

termijnen. Gezien het feit ik en mijn buren deze gegevens meerdere malen hebben opgevraagd
heeft u meerdere malen de kans gehad deze gegevens op te vragen bij de initiatiefnemers.
Aangezien u deze kans niet heeft gegrepen wil ik aanvoeren dat dit onrechtmatig bestuur is. Dit is in
strijd met artikel 2 lid; en lid 2, artikel 3 lid S, artikel 6 lid 1, lid 3, lid 6 a t/m c, artikel 7 van de wet
openbaarheid van bestuur.
Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid wordt voldaan, verzoeken ik u nogmaals
via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of de realisatie van het windpark financieel
uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schrijven tevens te worden beschouwd als een Wob-verzoek
aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen (de raad en het college).

deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in
het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze
omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen. Dit project is
tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere Iiland en Almere Pampus
worden meer stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door dit project nu door te zetten is de
haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is een verkwisting van overheidsgelden.
Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten staan en dit project op een nadere locatie te
laten uitvoeren. Doordat in de vergunning nu permanent aangevraagd wordt en afgegeven wordt
kunnen de plannen in uw structuurvisie niet worden doorgezet. Dit betekend concreet dat
woningbouw in dit gebied niet mogelijk zal zijn. Het onderliggende bestemmingsplan is echter
uitgegaan van de beoogde woningbouw. Er zijn al stappen ondernomen en
samenwerkingsverbanden aangegaan met de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de
ljmeerlijn. Hierdoor benadeelt u bedrijven die zich aan het voorbereiden zijn om uw structuurvisie te
realiseren. Van belang is dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om
lichtschittering tegen te gaan. Het ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen
voorwaardelijke verplichting om lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen.
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Gezien het feit het beoogde park naast een curciale verbindingsweg N701 ligt en deze weg naast het
water ligt, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer lichtschittecing optreed bij
automobilisten. Dit kan leiden tot letselschade alsmede verkeersslachtoffers.
Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele
windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen. Maatregelen ter voorkoming van
lichtschittering zijn dus onvoldoende geborgd. Dergelijke verplichting is noodzakelijk en dient te
worden toegevoegd in de ontwerp-omgevingsvergunning. Van belang is dat bijgesloten stukken en
op de websitewebsite https://almeregeeftenergie.nl volgt dat de windturbines U als gemeente
waarde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de betreffende turbines U een eis stelt dat de
molens < 150 meter hoog moeten. Hiermee impliceert u tegen te willen gaan dat obstakelmarkering
niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen
voorwaardelijke verplichting om obstakelmarkering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het feit de
rekenmodellen fictief zijn en nog niet bekend is welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan
worden, en alsmede een bandbreedte de gestelde eis van <150 meter overschrijdt zullen deze
maatregelen geborgd moeten worden. Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering zijn dus
onvoldoende geborgd. Het staat de initiatiefnemer immers Vrij om een dergelijke verlichting te
hanteren ook op turbines <150 meter. Hiermee voldoet u niet aan de beloftes die u in de
gemeenteraad gedaan heeft en op alle informatieavonden naar betrokken omwonenden. Een
dergelijke maatregel dient worden toegevoegd aan het ontwerp-omgevingsvergunning.
Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de
gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met zich kan brengen, ontbreekt. De thans
reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de
volksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat binnen Almere. Ook
de eventuele schade die bewoners kunnen oplopen door het minder verkoopbaar of onverkoopbaar
worden van woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik u om het
gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning zorgvuldig in de afweging te betrekken en
niet slechts te volstaan met een M.E.R. beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse
is gedaan. Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,
recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het
voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende
bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan
resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing
van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende
maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat
sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het
gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines.
Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer
summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. De mogelijke maatregelen zijn
gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is. In het bijgesloten akoestisch onderzoek
spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het
volgende genoemd: “Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te
voldoen.” Het is onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden de
De VlO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VlO-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil
moeten staan als 1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of 2) de wind op 10 meter
hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5 m/s. Er is niet beschreven
hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de
mitigetende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut. Hierdoor
kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment niet. Er is geen
concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij
overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er
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concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen. Ik
zou graag zien dat in de ontwerp omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden
beschreven ten aanzien van geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp
omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe lang het
duurt voordat er actie ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten
overlast) alvorens overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning. Ook dit meldpunt en
afspraken dienen in de ontwerp-omgevingsvergunning te worden toegevoegd. Ik concludeer dat in
de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende
zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het spreekt overigens voor
zich, dat het plan vele aanspraken op planschadevergoedingen of nadeelcompensatie uitlokt en ik
mijn mede inwoners hierin zal faciliteren, wanneer zij hun aanspraken geldend proberen te maken.
Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien
identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk
op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus
van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren. U geeft aan in de
bijgevoegde stukken dat de initiatiefnemers gebruikt wensen te maken van artikel 4.7 van het
Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Hierdoor wordt het onmogelijk te borgen dat het landschapsbeeld rustgevend is en blijft. U dient
hiervan aspecten op te nemen in de ontwerp-omgevingsvergunning daar onmogelijk gesteld kan
worden dat het landschapsbeeld niet aangepast wordt. Als windrijke provincie wil Flevoland
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. Door een 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 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. 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 niet ten goede komt Het project is in een zeer vroeg stadium
voorgelegd aan de commissie welstand. Deze heeft advies gegeven niet mee te gaan in de huidige
opstelling. Dit advies is echter niet gehanteerd. Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een
goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen van
visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door twee
verschillende initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk andere (financiële) belangen en/of een
andere (beleid)visie/keuze. Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de
windturbines identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingsvergunning
opgenomen. Ook hierbij geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden
doorgeschoven naar te verlenen omgevingsvergunningen, die door verschillende partijen zijn
aangevraagd en die ieder voor zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft de gememoreerde
gecoördineerde procedure immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg. De gps
longtitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief “Radarhindertoetsing windpark
Jaap Rodenburg II” met referentie (DHW-2018-0100312874) afwijkend ten opzichte van de gegevens
die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke
locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de Europees richtlijnen voor
Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is rand voorwaardelijk bij een project als
deze. De ingebruikname van de vernieuwde Luchthaven Lelystad staat nu gepland voor 1 april 2019.
Op dit moment is Lelystad het grootste General Aviation vliegveld van Nederland: er zijn zo’n
110.000 vliegtuigbewegingen per jaar van VER verkeer (Visual Flight Rules: kleine vliegtuigen die op
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zicht navigeren). Ondanks de geleidelijke afbouw van het kleine vliegverkeer naar 40.000
vliegtuigbewegingen pet jaar, worden er nieuwe vliegroutes voor deze gebruikerscategorie
vastgesteld. Een van deze routes doorkruist de zoeklocatie van het Windmolenpark, waardoor er
mogelijk turbines uit het plan geschrapt moeten worden of dat geplande turbines lager moeten zijn.
Ook dit heeft een negatieve invloed op de business case, nog los van de onduidelijkheid die er over
de vtiegroutes bestaat. Ondanks het jarenlange bestaan van de Alderstafel Lelystad en alle
uitgevoerde onderzoeken, werd pas in juli 2016 bekend dat de uitbreiding van Luchthaven Lelystad
een mogelijk negatief effecten zou hebben op verschillende nieuwe windparken in Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland. Ook de andere zoeklocaties hebben te maken met de schaduw van de
uitbreiding van Luchthaven Lelystad. De gevolgen van de vliegroutes van zowel groot- als
kleinverkeer (resp. IER en VFR verkeer) blijven onduidelijk waardoor de precieze situering en hoogte
van turbines nog niet zeker is. De uitbreiding van Luchthaven Lelystad zal dus niet alleen de C02
uitstoot in de Provincie Flevoland verhogen, maar ook de productie van duurzame energie verlagen.
Officieel worden de effecten van Luchthaven Lelystad niet meegerekend bij de klimaatcijfers van de
provincie, omdat het een nationale luchthaven is en daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk.
Wegens een intern conflict is het huiswerk van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) niet op tijd
gereed voor de geplande opening op 1 april 2018. De laatste prognose is dat het vernieuwde
Luchthaven Lelystad minstens een jaar later, 1 april 2019, open gaat. De definitieve vliegroutes zijn
hierdoor ook vertraagd en daarmee de onzekerheid voor de windontwikkelaars verlengd. Mogelijk
zullen de cumulatieve effecten van windpark een significant negatief effect hebben op de
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied IJsselmeer. De MER zal het moeten aanwijzen.
Het is daarom ook onlogisch te concluderen uit de M.E.R. beoordelingsnotitie dat er geen
aanvullend onderzoek nodig is. Het besluit van het college van B&W is dus niet alleen onrechtmatig
maar ook onjuist. Een MER is noodzakelijk om juiste impact te bepalen. In de berekeningen van TNO
is de impact op het vliegveld Lelystad niet onderzocht. Hier radargebied wordt door de komst van
het vliegveld (wellicht) geraakt. Dit zou kunnen betekenen dat uw wens om geen obstakelmarkering
te voeren die wellicht alsnog ingevoerd dient te worden. Door ontbreken van een expliciete
voorwaardelijke plicht geen obstakelverlichting te voeren in het ontwerp omgevingsvergunning zult
u in de toekomst wellicht (eerder dan gepland) het windmolenpark moeten afbreken. Onderzoek
naar de impact van de plannen van de provincie om het vliegveld Lelystad uit te breiden en de
capaciteit van Schiphol te verdelen over vliegveld Lelystad zou moeten worden onderzocht. Dit kan
consequenties hebben voor de maten, hoogte en aantallen molens. Ook de fysieke kenmerken van
de beoogde molens zouden hierdoor kunnen veranderen. Door toepassing van de van artikel 4.7 van
het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
wordt onduidelijk welke molens er gaan komen en wat de impact is op de maatvoering en plichten
die gelden omtrent de luchtveiligheid van het nieuw te bouwen vliegveld. Dit project gaat hand in
hand met het project voor uitbreiding van Schiphol. Hierop had, op zijn minst, een onderzoek
gedaan moeten zijn om de impact op mens, natuur en milieu te kunnen bepalen. Mi. is het TNO
rapport dan ook incompleet en incorrect. Data welke gebruikt is in het TNO rapport is tegenstrijdig
met de gegevens welke gebruikt zijn door Bosch & Van Rijn. Hierdoor valt voor mij niet te bepalen
wat nu concreet de impact is voor mij als persoon. Ik verwacht grote impact voor mijn woongenot
en mogelijke waardedaling door de onzekerheid die u introduceert. Door af te wijken van het
bestemmingsplan zonder concrete eisen te stellen aan het beoogde plan zal mogelijk planschade
ontstaan. Het vermoeden ontstaat dat het woongenot wat ik momenteel ervaar teniet gedaan
wordt en dat er, door de onzekerheid ook milieueffecten zullen optreden welke niet benoemd zijn in
het zeer matige M.E.R. Beoordelingsnotitie.

Ik heb geconstateerd dat het M.E.R. Beoordelingsnotitie welke u ter inzage heeft gelegd bij de
stukken die meengenomen zijn voor de ontwerp-omgevingsvergunning sterk afwijkt van de M.E.R.
Beoordelingsnotitie v4.3 van 15-9-2017. U schrijft echter dat op 16 januari 2018 ten behoeve van de
realisatie van Windpark Jaap Rodenburg II een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, met
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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 gezag op 26
september 2017 een m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen. De aanmeldnotitie die u op
bijgevoegd heeft in de ter inzage gelegde stukken is van 13-4-2017 Versie 2.3 hierin staat echter 5
varianten benoemd waarin geen van de 5 varianten is gekozen door het college van B&W. Hiermee

heeft het college dus een besluit genomen op basis van onjuistheden. In mijn zienswijze welke ik
vorige jaar heb ingediend op 20 november 2017 op de M.E.R. beoordelingsnotitie omtrent het
voorleggen van deze notitie aan het college van B&W heeft u geantwoord dat deze niet in
behandeling werd genomen omdat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet gestart is.
Ik heb u destijds gewezen op het feit dat de zienswijze niet over een toekomstige
omgevingsvergunning ging, maat op inhoudelijke punten die onjuist onderbouwd zijn en dat het
besluit van het college van B&W gebaseerd is op foutieve gegevens en zonder onderbouwde
gegevens van het onderzoeksbureau. Nu concludeer ik dat er een ander beoordelingnotitie ten
grondslag ligt aan het besluit. De onderzoeks gegevens uit versie 2.3 en 4.3 wijken sterk af. Enige
conclusie welke getrokken kan worden uit beide notities is dat aanvullend onderzoek gedaan dient
te worden. Ook dit wordt in beide notities geadviseerd. Ik concludeer dat de ter inzage gelegde
stukken incompleet en onjuist zijn. Derhalve dient deze ontwerp- omgevingsvergunnings aanvraag
afgekeurd te worden op basis van onjuist aanleveren van stukken. Het besluit van het college van
B&W is derhalve onwettig daar zij niet het bevoegd gezag is. Het bevoegd gezag dient derhalve een
besluit te nemen op de juiste stukken en juiste gegevens. Het weglaten van gegevens in het
onderzoeksrapport duidt op het misleiden van het bevoegd gezag. Het weglaten van cruciale
informatie sturen van het bevoegd gezag en het in de mond leggen van een conclusie. Door deze
scoping van de initiatiefnemers wordt u als gemeente misleid en is het bevoegd gezag niet in staat
een juiste beslissing te nemen. Op datum 11-10-2017 is aangekondigd in het weekblad “Almere Deze
week” (zie bijlage 2) dat de M.E.R.-beoordelingsnotitie beschikbaar zou zijn vanaf 12 oktober 2017
tot en met 22 november 2017 en tevens ook het besluit van college van B &W omtrent de uitvoering
van een M.E.R op basis van deze M.E.R.-beoordelingsnotitie. Toen ik echter op donderdag 12
oktober 2017 bij het gemeentehuis was, wisten de medewerksters van niets en vroegen mij op een
ander moment terug te komen. Ik ben de volgende dag, rond 14:45 teruggegaan naar het
gemeentehuis en gevraagd of de beoordelingsnotitie beschikbaar was en de medewerkster van het
gemeentehuis gaf aan geen sleutel te hebben van de kast waarde beoordelingsnotitie in lag.
Hierdoor was ik genoodzaakt was wederom op een andere dag terug te komen. Mijn conclusie is dat
het document op 12 oktober niet beschikbaar is gesteld. Pas 13 oktober 2017, wat ik niet heb
kunnen controleren, is het document openbaar gemaakt. Na mijn klacht heb ik gezien dat de M.E.R

Beoordelingsnotitie inmiddels wel openbaar gemaakt is. Echter niet op 12 oktober 2017. De data in
de publicatie u in het weekblad “Almere deze week” (zie bijlage 2) en de data die u noemt op de
beoordelingsnotitie af. Hierdoor is niet iedereen op de hoogte van de daadwerkelijke
beschikbaarheid van dit document. Ik kan hierdoor concluderen dat de beschikbaarheid van de
beoordelingsnotitie afwijk van de wettelijke norm van 6 weken. U heeft ook geen uitstel gevraagd
om deze termijn te verlengen.
in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind samen met
Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied
Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is
om de filmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik
van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is om te

controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark. Daarnaast
is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie neutraal te worden. De
realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het energielabel van mensen in de filmwijk.
Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende filmwijk. Dit is
tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als bewoner van de Noorderplassen ten opzichte van bewoners
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uit de Filmwijk. Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500
huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door het
huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap Rodenburg II
neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken. In de beoordelingsnotitie staat
beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het
huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark te slopen
ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat
windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is
daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park.
Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreek eveneens. In dit
document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft gesteld een
opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in de in de
structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit
project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling als beschreven in de structuurvisie
Windenergie op Land, 31-03-2014. Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past het
niet in het beleid van de provincie. Alternatieve opties zoals het plaatsen van nieuwe windmolens op
een andere locaties en het huidige windmolenpark intact te laten tot de gestelde termijn van 2025
zijn niet beschreven in deze MER-beoordelingsnotitie en zijn mi. ook niet onderzocht. Door niet alle
alternatieve mogelijkheden te onderzoeken zoals het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten staan en
op een andere locatie in Almere Windmolens te plaatsen draagt dit project niet bij aan de
doelstelling. Er zijn betere alternatieven te vinden om meer energie op te wekken zonder de
benodigde kosten, en mogelijke bijkomende schade te krijgen op deze plek. Deze alternatieven zijn
echter niet onderzocht. Eveneens is het de ambitie van de Provincie om in 2020 energie neutraal te
zijn zo valt te lezen. Door alleen de filmwijk energie neutraal te maken draagt dit project niet bij aan
de doelstellingen van de provincie. Daarnaast wordt deze deadline niet gehaald. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid aanvullend onderzoek te doen naar de impact op het milieu en andere alternatieven

te onderzoeken. BESTEMMINGSPLAN: In de Staatscourant nr. 63198 van 2016 staat dat
Burgemeester en wethouders bekend maken dat voor het gebied ‘Almere Pampus en Markermeer’
een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Dit bestemmingsplan NL.IMRO.0034.BPalgO5 is heeft de
status vastgesteld en is op 31-05-2017 officieel bekend gemaakt middels de Staatscourant. In de
beoordelingsnotitie wordt beschreven dat in het bestemmingsplan opgenomen is dat de huidige
turbines vervangen worden door nieuwe en dat hierbij een vergunningsprocedure voor afwijking op
dit bestemmingsplan gevolgd zal worden. In het betreffende
bestemmingsplan NL.IMRO.0034.BPalgO5 staat het volgende: “2.2 Het bestemmingsplan maakt geen
nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In het plangebied spelen een drietal nieuwe ontwikkelingen. Deze
ontwikkelingen zijn niet meegenomen in de actualisatie. Het gaat om: 1. Nieuwe windmolenpark; 2.
Gebiedsontwikkeling Almere Pampus; 3. Iimeerlijn. Ad.; De tien bestaande windmolens in Windpark
Jaap Rodenburg zullen worden vervangen door nieuwe windmolens. Nuon en Almeerse Wind
hebben daartoe een initiatief ingediend voor het oprichten van 9 windmolens. Voor de ontwikkeling
van het nieuw windmolenpark wordt een aparte planologische procedure gevolgd (wabo
procedure). “ In deze beoordelingsnotitie wordt gesproken over 9 tot 11 windmolens. Echter als ik
de dubbeldraaiperiode in bepaalde scenario meeneem staan er zelfs 15 windmolens. Het is voor mij
onmogelijk te bepalen welke informatie nu wel en niet relevant is en wat de plannen zijn. Mijns
inziens biedt de uitsluiting ad.1 onvoldoende informatie om nu concreet te bepalen wat er gaat
gebeuren. Hierdoor is het ook onmogelijk de plannen te staven op correctheid.

Ondanks de eerder benoemde inhoudelijke aanpassingen aan de zienswijze ontbreekt het nog
steeds aan realistische inschattingen en is geen enkele berekening gemaakt van de C02-winst vs de
C02 “investeringen”. Hoe kan je dan beweren dat geen milieu effect rapportage nodig zou zijn?I
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Voor het feitelijke milieu effect dient rekening te worden gehouden met de volgende C02
“investeringen”:
Demontage, verwijdering en transport van de huidige tien windmolens van de huidige naar de
nieuwe locatie, welke afhankelijk is van de koper van deze molens.
Verwijderen, afvoeren en verwerken van de materialen (beton, betonstaal etc) uit de fundering.
Verwijderen en/of al dan niet deels omleggen van de bekabeling van de oude windmolens, inclusief
de benodigde afgraafwerkzaamheden en weer vlak maken van de grond.
Verwijderen en afvoeren van de fundering die lager ligt dan 1 meter onder het maaiveld, al wordt
dat niet van de initiatiefnemers verlangd; dat zal uiteindelijk toch moeten gebeuren omdat anders
toekomstige eigenaren van de betreffende grond last zullen hebben van resten fundering dus ook
dat moet in de C02 footprint worden meegenomen!
Verwijderen van de heipalen, al wordt dat niet van de initiatiefnemers verlangd; dat zal uiteindelijk
toch moeten gebeuren omdat anders toekomstige eigenaren van de betreffende grond last zutlen
hebben van deze palen dus ook dat moet in de C02 footprint worden meegenomen!
Verwijderen van de bestaande infrastructuur zoals de wegen naar de oude molens toe, nu of in de
toekomst als de grond alsnog de bestemming (woningbouw) krijgt als nu nog in het
bestemmingsplan staat. Ook dit wordt niet van de initiatiefnemers verlangd.
Produceren, transporteren en slaan van nieuwe heipalen ten behoeve van de tien nieuwe
windmolens, inclusief het winnen van de grondstoffen voor deze tijdelijke (t) palen daar dit
windmolenpark een tijdelijk karakter heeft.
Produceren, transporteren en bouwen van de nieuwe fundering ten behoeve van deze tien
windmolens, inclusief het winnen van de grondstoffen (onder andere staa] en massa’s beton) voor
deze tijdelijke t!) fundering.
Produceren, transporteren en aanleggen van nieuwe bekabeling ten behoeve van deze tien nieuwe
molens, inclusief het winnen van de grondstoffen hiervoor maar ook het graven van sleuven en het
vervolgens weer dichtmaken hiervan.
Aanleggen van nieuwe infrastructuur zoals wegen naar deze tien nieuwe molens, inclusief winnen
van de grondstoffen en de fabricage hiervan.
Transport en gebruik van alle machinerie en mensen om alle voorgaande werkzaamheden mogelijk
te maken.
Tenslotte het ook weer verwijderen, transporteren etc. van al deze tijdelijke infrastructuur,
bekabeling, fundering, heipalen, molens etc. Zie voorgaande stappen.

Naast de, in deze situatie verplichte, Milieu Effect Rapportage, zou, gezien de nabijheid van de
molens tot aan woningen een z.g. Bewoners Effect Rapportage (BER) moeten worden opgesteld.
Beide zijn nagelaten. Van de MER wordt ten onrechte geconcludeerd dat deze niet nodig is en van
een BER wordt niet eens gesproken. En dat terwijl de impact op bewoners in potentie groot kan zijn.
Zowel door overlast door slagschaduw, geluid als waardedaling van de woning, die zo rond de 20%
kan liggen. In Houten heeft men sinds 2013 windmolens van vergelijkbare hoogte als de in Pampus
geplande molens staan en deze staan (ook) heel dicht bij woningen en veroorzaken dusdanig veel
overlast door geluid en slagschaduw dat de molens maar 60% van de van oorsprong gecalculeerde
opbrengst halen. Uitvoeren van een BER lijkt ons, gezien die ervaringen dan ook absoluut geen
overbodige luxe! Tijdens alle sessies die wij hebben bijgewoond heeft wethouder Herrema
voortdurend benadrukt te voldoen aan de wettelijke voorschriften en aangegeven vooraf geen
zwaardere eisen op te kunnen leggen met betrekking tot de geluidsproductie. Uit het in opdracht
van de gemeente Houten opgestelde rapport blijkt duidelijk dat dit wel degelijk mogelijk is.
Desondanks is daar wel degelijk overlast ontstaan.

Recentelijk is, na vier jaar overlast, besloten om molens, welke in 2013 in Houten zijn geplaatst en
waarvan de geluidspcoductie weliswaar binnen de wettelijke kaders bleef, toch te voorzien van
zogenaamde uilenveren en isolatie van de tandwielkasten. Zie voor extra info de site van de
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gemeente Houten: htWs://www.houten.nI/nieuws/bekiik/archief/2017/mei/artikel/uilenveren-op-
Ii oute nse-wi nd molens!
Pas in januari 2017 is men namelijk pas in staat gebleken om de overlast veroorzakende bromtoon
te lokaliseren en te meten. Vooralsnog staan deze molens gedurende de nacht stil en het is nog
allerminst bekend of dit nachtelijk stil zetten van de molens zal moeten worden gecontinueerd. Wel
is bekend dat de opbrengst van dit windmolenpark, bestaande uit slechts drie windmolens maar met
dezelfde tiphoogte als de beoogde windmolens in het gebied Pampus, aanzienlijk lager, namelijk
slechts ongeveer 60% van wat oorspronkelijk is becijferdl Een deel hiervan kan worden
toegeschreven aan zogenaamde maatwerkvoorschriften maat een goed deel wordt ook veroorzaakt
door kennelijk te positieve prognoses.
Op de volgende locatie treft u het document “Evaluatie Windpark Houten”, geschreven door het
Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht) in opdracht van de
gemeente Houten: https://www.rtvutrecht.nl/data/docus/687805. pdf
Hierin vindt u onderbouwing van voorgaande tekst:
In 2014 heeft het windparkil,; GWh geproduceerd. Dat is 7,6 GWh minder dan het windpark
volgens eerdere berekening in een normaal wind-jaar zou kunnen produceren. De netto in vloed van
de maatwerkvoorschnften is met 4,2 GWh substantieel. Dit heeft ook impact op de bijdrage van het
win dpork aan de Houtense duurzaamheidsdoelstelling. Door de realisatie van het win dpark wordt
momenteel 4,1% van het energieverbruik van Houtense huishoudens duurzaam geproduceerd, een
kwart von de Houtense duurzame energiedoelstelling van 16%. Buiten het feit dat iedereen recht
heeft op een rustige en prettige woonomgeving, kiezen de meesten juist vanwege de rust voor de
wijk Noorderplassen West, waarbij wij bewust het gebrek aan voorzieningen voor lief genomen
hebben. Iedereen weet dat als je naast een snelweg, busbaan, treinspoor of vliegveld gaat wonen, je
allerlei vormen van overlast kan ervaren en dat is dan ook een bewuste keuze om daar te gaan
wonen en je hebt dan ook vrij weinig recht van klagen. Wij hebben heel bewust de wat minder
rustige Verzetswijk met meer voorzieningen in de nabijheid verlaten om juist in deze mooie en stille
water-/bosrijke wijk te gaan wonen, zonder te weten wat ons boven het hoofd hing. Een van ons is
al een zeer lichte slaper die al wakker ligt van de zachte brom van de mechanische ventilatie. Maar
waar we dit zelf eenvoudig op kunnen lossen door hetzij de stekker eruit te trekken, hetzij de buizen
te vervangen door geïsoleerde buizen, staan we volledig machteloos tegen eventuele overlast van
windmolens. Het enige wat wij zouden kunnen doen is ‘s nachts de ramen sluiten.

We vinden het ons fundamenteel recht om zelf te beslissen of we ‘s nachts de ramen al dan niet
open hebben. Daarnaast zal het ‘s nachts sluiten van de ramen weinig soelaas bieden omdat
bromtonen overal doorheen gaan. Vergelijk de soms zeer hinderlijke concerten op diverse locaties in
de stad. De bastonen dragen met gemak kilometers ver en verstoren in de zomermaanden dan ook
regelmatig onze rust. En dat zijn dan geluiden die aanzienlijk verder weg worden gegenereerd dan
het geluid van de windmolens. Zoals wij zullen vele huishoudens in Noorderplassen West hebben
gekocht. Wij zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan en zijn gedurende het traject van ca anderhalf
jaar dat we met deze kavel bezig zijn geweest zeer regelmatig, op verschillende dagen en momenten
van de dag, op de fiets naar de kavel geweest. Dit deden we om zo een goed beeld te krijgen van de
levendigheid en eventuele overlast die we in de wijk tegen zouden kunnen gaan komen zodat we
niet van de regen in de drup zouden geraken. We hebben ons hierbij ook verdiept in de
bestemmingsplannen om ons heen en hebben zelfs nog een afspraak met de toenmalige
projectleider van deze wijk, , gehad om ons ervan te vergewissen dat we geen kat in de
zak zouden kopen. Pas toen we alles voldoende duidelijk hadden hebben we definitief voor deze
kavel aan de Bonnet gekozen. Groot is dan ook de verrassing als in april 2017 blijkt dat de plannen
voor het nieuwe windmolenpark, waarbij wij bij de oorspronkelijke plannen zelfs “eerste rang”
zouden zitten, al enige jaren blijken te bestaan. In al die tijd heeft de gemeente haar uiterste best
gedaan om zoveel mogelijk kavels aan de man te brengen en is op het laatst ook het project Bosrijk
wonen verkocht, terwijl men zonder diepgravend onderzoek nog steeds niet als bekend met de
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plannen en de impact ervan kan worden verondersteld. De gemeente is hierbij zeer nalatig geweest.
Juist dan magie van de gemeente verwachten dat meer dan ooit rekening wordt gehouden met het
belang van de burger die doelbewust voor een zeer rustige wijk en “Ik bouw mijn huis in het bos”
kiest, zoals de verkoopbrochure van de boskavels kopt. We werden ook extra lekker gemaakt met de
pakkende tekst “De kavels zijn bedoeld voor bewoners die van de natuur houden. In het bos vindt u
linden, berken, elzen en zoete kersen en verschillende soorten vogels.” Krijgt u al zin in zo’n
fantastische boskavel in de natuur? Dus zonder hinderlijke bromgeluiden etc.? Naast allerlei
mogelijke soorten overlast is er nog een soort van last die als niet van toepassing wordt beschouwd
in de Notitie van Bosch en van Rijn Planschade. Of er nu wel of geen overlast is van de windmolens,
deze hebben haast per definitie een drukkende werking op de waarde van nabijgelegen woningen.
Dat zal wellicht deels worden veroorzaakt omdat aspirant kopers domweg bang zijn voor overlast
maar zal bij gebleken overlast gegarandeerd op negatieve wijze invloed hebben op de waarde van je
woning. Sterker nog, als je om wat voor reden dan ook wenst je huis te verkopen en je weet dat er
overlast is, ook al merk je daar zelf weinig van, dan ben je verplicht dat aan de aspirant-koper te
melden die, zeker in een wat minder gunstige woningmarkt, zal afhaken of zal proberen de woning
voor een aanzienlijk lagere prijs te verkrijgen. Deze waardedaling blijkt in de praktijk zo rond de 20%
te liggen, wat gezien de gemiddelde woningwaarde in een wijk als Noorderplassen West op kan
lopen tot (ver) boven een ton! Hoezo geen planschade!? Wij voelen ons hierom dan ook ernstig
benadeeld en zouden, als we van tevoren van alles op de hoogte waren geweest, deze kavel
ondanks de verder schitterende ligging, nooit hebben gekocht. De gedachte dat onze nachtrust en
broodnodige rustmomenten in bijvoorbeeld de tuin er mogelijk ernstig onder kan gaan lijden is een
weinig aantrekkelijke gedachtë. En al helemaal als blijkt dat je je huis ver onder de marktwaarde zal
moeten verkopen als de situatie onhoudbaar zou mogen blijken of als je hiertoe door
omstandigheden wordt gedwongen. Het vooruitzicht op dergelijke overlast is al voldoende om een
negatief effect op je nachtrust te ervaren!

Naast alle kosten, uitgedrukt in kilogrammen C02 en andere vormen van uitstoot t!) gaat het om de
baten, uitgedrukt in wat er aan kilogrammen C02 wordt bespaard doordat traditionele gas, kolen,
biomassa en andere centrales die C02 uitstoten niet hoeven te produceren. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met een realistische (!) opbrengst van het nieuwe windmolenpark, afgezet tegen
de opbrengst van het huidige windmolenoark. Er dient dus rekening te worden gehouden met
variaties in windkracht en dus ook de gestookte centrales die operationeel moeten zijn en blijven om
dalen op te vangen.
Realistisch benoemen we niet zonder reden. Het is duidelijk dat windmolenparken vaak met iets te
realistische inschattingen worden geplaatst en uiteindelijk dus ver onder de van tevoren ingeschatte
opbrengsten produceren. Dit lijkt ook hier het geval te zijn. Er wordt rekening gehouden met ideale
omstandigheden, geen stilstand wegens geluidsoverlast of slagschaduw. Dit zijn echter gangbare
maatregelen bij overlastgevende windmolens.
De netto C02 winst die tekening houdende met bovenstaande wordt behaald zijn de baten.

De uiteindelijke netto C02 winst (besparing) verkrijgen we dus door van deze baten de totale C02
investeringen af te trekken. Afhankelijk van de draaitijd van de molens zal je de feitelijke C02 winst
of verspilling enigszins realistisch over de tijd kunnen bepalen.
Aangezien verzuimd is dit uit te voeren, kan je nooit stellen dat er sprake is van een significante
besparing van de C02 uitstoot, laat staan dat je kan zeggen dat ook maar enigszins een bijdrage aan
de wereldwijde klimaatdoelstelling wordt geleverd door het vervangen van het huidige
windmolenpark door een nieuw windmolenpark!

Conclusie: de conclusie dat géén M.E.R. nodig is, is onterecht!
Het bijzondere is dat het nieuwe windmolenpark môet worden aanbesteed. Althans, zo is ons
medegedeeld. Hierdoor kunnen geen bijzonder eisen omtrent geluidsproductie worden gesteld
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omdat daarmee nauwelijks nog sprake zou zijn van een feitelijke aanbesteding daar het risico
bestaat dat slechts één of enkele partijen binnen de zwaardere normen zou kunnen vallen en dat
zou niet toegestaan zijn.
Dat is bijzonder daar de initiatiefnemers geen overheïd zijn maar een particulier/commercieel
initiatief waarvan de gemeente Almere noch een ander overheidsorgaan deel uit maakt. We zien dus
geen enkele reden waarom zou moeten worden aanbesteed en waarom er aan de molens geen
strenge geluidseisen zouden mogen worden gesteld. Het nieuwe windmolenpark komt op niet-
particulier gebied te staan en heeft als doel om bij te dragen aan de gemeentelijke
energiedoelstelling om in 2022 energieneutraal te zijn. Dit project is zonder enige vorm van
aanbesteding aan Nuon/Almeerse Wind gegund terwijl er ongetwijfeld meerdere partijen graag dit
nieuwe windmolenpark hadden willen bouwen en exploiteren. Omdat vrijwel de gehele oude
infrastructuur, palen, funderingen en molens worden afgebroken en alles op andere locaties binnen
het gebied wordt geplaatst, wordt gesproken van een nieuw windmolenpark.
Dit is wel iets vanuit een (lokale) overheid, dus dit project had wel degelijk moeten worden
aanbesteed!
Om deze reden kan geen vergunning worden verleend; er dient eerst een aanbestedingsproject te
worden doorlopen. Naast het feit dat geen aanbesteding heeft plaatsgevonden voor bouwen en
exploiteren, is ook sprake van versterking van de toch al dominante, en voor wat betreft
stadswarmte zelfs een monopoly positie, van Nuon voor wat betreft de Almeerse energiemarkt.
Door andere partijen niet de kans te bieden dit nieuwe windmolenpark te realiseren wordt deze
positie nog meer versterkt. Door hier als gemeente blind in mee te gaan en zelfs je uiterste best te
doen om te helpen zoveel mogelijk subsidie binnen te harken, niet alle gemaakte en te maken
kosten op te nemen in de anterieure overeenkomst kom je niet heel geloofwaardig op de burger,
aan wie je je bestaansrecht te danken hebt,over. Immers, als overheid dien je je transparant opte
stellen en geen actieve bijdrage te leveren aan het creëren of versterken van monopoly posities over
de ruggen van de burgers die daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen. Alleen al daarom, maar
ook om elk mogelijk beeld van belangenverstrengeling tegen te gaan, zou dit gehele project alsnog
moeten worden aanbesteed waarbij eveneens bekeken zou moeten worden of het project vanuit
milieu oogpunt überhaupt bestaansrecht heeft.
Doelstelling en kosten
In de Notitie staat beschreven dat de Coöperatie Almeerse wind samen met Nuon Energy het
initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied Almere Pampus.
In de Notitie wordt beschreven dat het doel is om Filmwijk energieneutraal te maken, wat op zich
vreemd is.
In deze Notitie wordt beschreven dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 in totaal 8500
huishoudens van stroom voorziet en dat deze tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. We spreken
hier echter over een economische levensduur; technisch kan het park aanzienlijk langer in bedrijf
blijven maar dan zullen de exploitatiekosten naar verwachting hoger worden waardoor het park
mogelijk niet meet commercieel rendabel zal zijn. Nergens blijkt echter uit wat de te verwachten
exploitatiekosten vs opbrengsten zullen zijn en waaruit de toegenomen exploitatiekosten zullen
bestaan en of deze toename van dien aard is dat het ècht niet meer rendabel is.
Zoals zoveel onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, is na een bepaalde tijd nu eenmaal groot
onderhoud nodig, waarna deze weer jarenlang probleemloos mee kunnen. Onderhoud heeft een
aanzienlijk kleinere impact op het milieu, zoals in een eerdere paragraaf betoogd, omdat daarmee
veel zinloze verspilling van materialen voorkomen wordt.
Het is dus voor ons als burger en belanghebbende want inwoner van deze stad, niet na te gaan of de
verwachte stijging van exploitatiekosten blijvend van karakter zullen zijn en of deze van dien aard
zijn dat exploitatie niet meer kostendekkend zouden zijn. In oorspronkelijke voorstellen is uitgegaan
van een al dan niet tijdelijke periode van dubbeldraai waarbij enkele oude molens samen met de
nieuw te plaatsen molens zouden opereren. Dit bevreemdt ons want kennelijk is het in stand
houden van de oude molens wel degelijk een serieuze optie. Het heeft er alle schijn van dat, door
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opstrijken van subsidiegelden, restwaarde (lees: doorverkoop) huidige molens en restwaarde na
minimaal 15 jaar draaien van de nieuw te bouwen molens, bovenop de winst die uit exploitatie zal
worden gehaald de belangrijkste prikkels zijn voor dit plan.
Het is immers ideaal om, gesponsord door gemeenschapsgeld via subsidies en vervolgens alteen
maar opbrengsten, wederom betaald door de burger (afnemer) te gaan genieten en dan na afloop
van de 15 jaar nog een extra bonus in de vorm van doorverkoop van de uit roulatie te nemen molens
in ontvangst te nemen.
Dit wordt nog verder gesponsord doordat de oude funderingen tot op slechts één meter onder het
maaiveld hoeven te worden gesloopt en afgevoerd. Wie voor de kosten van het opruimen van de
rest van de fundering en de palen opdraait valt nergens uit af te leiden, dat zal dus worden verhaald
op de maatschappij of op de nieuwe toekomstige eigenaars van de grond waarop de molens staan
en komen te staan.
Dit riekt meet naar misbruik van middelen ten koste van de maatschappij (lees: de Almeerse burger).
Ook vinden wij nergens terug wat de kosten voor slopen van de oude molens, de opbrengsten van
doorverkoop voor deze molens etc. zijn. Wij kunnen dus, als onvrijwillige leveraar van f9nanciële
bijdragen aan dit project, nooit nagaan of deze investering wel gerechtvaardigd is, rekening
houdende met het huidige prima functionerende park.

Sinds 29 december 2004 heeft ook Nederland, naast 43 andere partijen, het verdrag van Aarhus, wat
de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden handelt. Dit verdrag handelt over het verlenen van toegang tot milieu
informatie aanwezig bij de overheid, zowel in 1passieve” toegang (informatie verstrekken wanneer
een burger of milieuvereniging erom vraagt) als in ‘actiev&’ zin (informatieverstrekking via onder
meer het publiceren van rapporten over de toestand van het milieu, publiek toegankelijke
databanken of soortgelijke registers, etc). Daarnaast regelt dit verdrag het verlenen van inspraak in
de besluitvorming omtrent milieuaangelegenheden, wat slaat op specifieke activiteiten als plannen,
programm&s, beleid en regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient tekening
gehouden te worden met de inspraakresultaten en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden.
Ook handelt dit verdrag over het verlenen van toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden,
bijvoorbeeld om toegang tot milieu-informatie te verkrijgen.
Op diverse vragen van omwonenden, die conform dit verdrag ook als belanghebbend dienen te
worden gezien, wordt standaard geschermd met kreten als “concurrentiegevoelige informatie” etc.
waardoor wij geen enkele inzage hebben in hoe bepaalde besluitvorming tot stand gekomen is.
Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de huidige windmolens op de bestaande Locaties; dat zou
een veel beperktere impact op het milieu hebben maat dat is volgens de heet Herrema on-mo-ge
lijk.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan
blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige
windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt in deze
beoordelingsnotitie te lezen dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie
van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te
vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpatk Jaap Rodenburg 1 te
slopen ontbreekt eveneens.

Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze
doelstelling om te (blijven) voldoen aan de doelstelling van de provincie flevoland om een opgesteld
vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealîseerd te hebben (vastgelegd in de in de structuurvisie
Windenergie op Land, 31-03-2014).
De Notitie voorziet niet in alternatieve opties zoals intact laten van het huidige park tot minimaal
2025 en elders, al dan niet verspreid, windmolens te plaatsen om zodoende aan de structuurvisie
van de provincie te voldoen maar vervangt eenvoudigweg een nog niet afgeschreven windpark.
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Hierdoor wordt slechts een minimale en ook nog eens zeer tijdelijke bijdrage geleverd aan deze
doelstelling, waarbij dan ook nog in het achterhoofd dient te worden gehouden dat het de bedoeling
is dat deze locatie vanaf 2035 bebouwd gaat worden. Hierdoor zullen de molens, inclusief
bijbehorende infrastructuur, funderingen, palen etc. die dan nog niet eens zijn afgeschreven, vanaf
dat moment moeten worden verwijderd. Op dat moment schrap je dus een enorme capaciteit aan
windenergie, wat haaks staat op de door de provincie maar ook maat5chappelijk gewenste en
noodzakelijke ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. En dat terwijl het windenergiegebied
aanzienlijk uitgestrekter is dan het nu beoogde Jaap Rodenburg.

De anterieure overeenkomst dient alle door de gemeente en andere overheden te maken kosten
ten behoeve van het windmolenpark Jaap Rondenburg II alsook die voor ontmanteling van het
huidige windmolenpark Jaap Rodenburg volledig te dekken.
Echter, in de ontwerpvergunning is opgenomen dat de bestaande funderingen van het huidige
windmolenpark Jaap Rodenburg tot slechts één meter onder het maaiveld hoeven te
worden verwijderd!
In de ontwerpvergunnning is namelijk het volgende opgenomen: “Als voorwaarde bij deze
vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden
stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van
het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Saneren: het slopen en afvoeren van een bestaande
windmolen tot minimaal een meter onder het maaiveld, waarbij de bestemmingsplanregeling
zodanig is (gewijzigd) dat herbouw van de windmolen met hetzelfde of een lager vermogen op of
nabij de locatie van de gesaneerde windmolen blijvend onmogelijk is gemaakt.”.
Dit betekent dat de kosten voor het verwijderen van de rest van de fundering evenals de kosten
voor het verwijderen van de palen voor rekening van de gemeente (lees: de inwoners van Almere) of
voor rekening van de nieuwe eigenaar van de grond zullen zijn. Indien dit niet wordt verwijderd,
kunnen nieuwe eigenaren of gebruikers van de grond namelijk grondig hinder ondervinden van de
erfenis van de verwijderde windmolens. Denk alleen al aan onevenredig verzakken van tuin of het
niet kunnen wortelen van bomen en andere beplanting.Maar ook het slaan van palen voor nieuwe
gebouwen is niet mogelijk als eerst door een oude fundering heen moet worden gewerkt.
In een mogelijke vergunning moet zijn opgenomen dat van zowel de huidige als de toekomstige te
slopen windmolens de totale fundering,inclusief heipalen volledig dienen te worden verwijderd en
dat de kosten daarvan volledig voor rekening van de exploitanten van het windmolenpark zijn. Het
niet volledig laten verwijderen van oude funderingen en palen is in feite een verkapte subsidie, al
dan niet op kosten van de toekomstige gebruikers/eigenaren van de grond.
Gebruiksduur Jaap Rodenburg It
In diverse bijeenkomsten/vergaderingen is steeds een gebruiksduur van ca 15 jaar benoemd. Echter,
de anterieure oveenkomst wordt aangegaan voor een periode van 25 jaar, waarbij een
boeteclausule ten laste van de gemeente (lees: de inwoners van Almere) is opgenomen indien het
windmolenpark wegens bijvoorbeeld woningbouw binnen 15 jaar moet worden gesloopt, waarbij de
periode van 15 jaar wordt gezien als de minimale periode om het park te doen renderen, in
financieel opzicht. Omdat er geen enkele openheid wordt gegeven in lle kosten en lle baten,
inclusief subsidies, kostendekkendheid van de anterieure overeenkomst, opbrengst verkoop oude
windmolens en de nog te bouwen molens, is het nog maar de vraag of er wel daadwerkelijk sprake is
van een financieel verlies bij vroegtijdig afbreken van het te bouwen windmolenpark Jaap
Rodenburg II, Immers, het nieuwe park wordt voor een groot deel gefinancierd door subsidies,
verkoop oude molens, verkoop van de nog te plaatsen molens, waarvan de opbrengst over
bijvoorbeeld 12 jaar ongetwijfeld hoger zal zijn dan over bijvoorbeeld 15 jaar.

In verschillende documenten wordt uitgegaan van het vervangen van het windmolenpark. Ik durf
echter te stellen dat dit niets met het vervangen van de oude windmolens te maken heeft. De enige
overeenkomst die het oude park met het nieuwe park hebben is dat het 10 molens betreft en dat de
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energieleverancier Nuon de eigenaar van het park is. Mijns inziens betreft het hier een geheel
nieuwe windmolenpark met nieuwe eigenschappen, nieuwe opstelling, nieuwe eigenaren. Hier had
dus een geheel nieuw aanbestedingstraject moeten plaatsvinden om zo de marktwerking niet uit te
sluiten. Omdat u in uw stukken de termen nieuw en vervangen door elkaar heen gebruikt is
onduidelijk welke gegevens nu wel en niet van toepassing zijn op uw plannen. Bij vervangen van de
huidige windmolens beschouw ik de beoogde locatie als anders dan de huidige locaties. Hiermee
suggereert u dat de windturbines op exact dezelfde gps locatie komen als de huidige Jaap
Rodenburg 1 turbines. Echter in de door u ter inzage gelegde stukken staan meerdere verschillende
andere locaties aangegeven. Hierdoor stroken de gegevens die u voorlegt aan het onderzoeksbureau
Bosch & Van Rijn, TNO, Provincie en Waterschap niet met de plannen die Nuon en AW hebben met
hun project. Hier dient eerst helderheid te komen over wat nu de beoogde (exacte) locatie is. Er
gelden andere regels voor het vervangen van een bestaand windmolenpark vs. Het uitbreiden van
een bestaand windmolenpark. In het provincieblad jaargang 201$ nr. 11 valt te lezen dat molens
buiten een windgebied (waar dit park het geval is) een bestaand windmolenpark niet opgeschaald
mag worden (titel lOb.2. Instructies als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de wet ruimtelijke ordening
voor bestemmingsplannen inzake toelaatbaarheid van nieuwe windmolens. Artikel lOb.4 Buiten een
windgebied • 1: Een bestemmingsplan sluit uit dat buiten een windgebied nieuwe windmolens
worden gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden opgeschaald. Ook subsidie technisch
gezien is het uitbreiden van een bestaand windmolenpark niet toegestaan waardoor de financiële
haalbaarheid er niet meer is. U drukt als gemeente alle onderzoeken en conclusie erdoor zodat de
initiatiefnemers hun beoogde SDE+ subsidie op tijd kunnen aanvragen. In vorige paragrafen heb ik al
aangegeven dat deze beoogde SDE+ subsidie in 201$ niet meer realistisch is waardoor ik mijn
vraagtekens zet bij de financiële haalbaarheid. Te meer reden is er om additioneel onderzoek te
verrichten zodat u als gemeente bij het juiste bevoegd gezag toestemming kunt vragen om
uitbreiding van het bestaande windmolenpark Jaap Rodenburg. Tevens wil ik u wijzen op het feit dat
uitbreiding en vervanging van een bestaand windmolenpark als u beoogde project aan provinciale
eisen moet voldoen. Ook ontbreekt de berekeningen van de gebiedsgebonden bijdragen.
Initiatiefnemers moeten een gebiedsgebonden bijdrage afdragen. Hierover valt niets te lezen in de
bijgeleverde stukken. Ik concludeer dus dat het beoogde park zich in geen van beide situaties kan
handhaven. Bij een nieuw windmolenpark mag niet opgeschaald worden. Bij vervanging had de
locatie van de bestaande turbines gehandhaafd moeten worden. De beoogde opstelling (welke mij
nog onduidelijk is wat nu de exacte locaties worden) zijn onrealistisch en onwettig.

Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als in Flevoland: 630 exemplaren om precies te zijn.
In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe windmolens.
Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan eerder gedacht. De
provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de nieuwe windmolens een
rustiger beeld realiseren. Dat kan door bij het ontwerp en de inrichting meer en anders te kijken
naar de lijnen waarop de windmolens staan. De windmolenparken moeten aansluiten bij de
infrastructuur (wegen, sloten en dijken) en het is wenselijk dat ze de natuurlijke lijnen versterken.
Het beoogde plan staat haaks op deze doelstellingen. In de praktijk betekent dit dat het huidige
aantal windmolens sterk zal verminderen. In plaats van verspreid in het landschap komen de nieuwe
windmolens geconcentreerd in lijnopstellingen. Terwijl u een clusteropstelling voor ogen heeft. In
juni 200$ is de Beleidsregel Windmolens van kracht geworden die een verhoging van zowel de
duurzame energieproductie als van de landschappelijke kwaliteit in de provincie Flevoland beoogt.
Dit door de sanering en opschaling van het opgestelde vermogen van windenergie productie. Begin
2010 is de werkgroep opschalen windenergie (WOWF) op verzoek van de provincie gestart met in
beeld brengen van de onderdelen van de beleidsregel die voor een effectieve beleidsuitvoering
explicitering behoeven. Flevoland profileert zich als de windprovincie van Nederland. In 2012 had
Flevoland 600 turbines met een opstellend vermogen van 600 MW. Tot en met 2015 is een
uitbreiding voorzien met circa 100 windturbines en een groei van het vermogen naar 1170 MW. De
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ruimtelijke mogelijkheden voor de plaatsing van turbines in Flevoland zijn daarmee volledig benut.
De productie van windenergie kan alleen nog toenemen door sanering en modernisering van
bestaande turbines. In het provinciaal blad jaargang 2018 nr 110 valt te lezen “Opschalen en
saneren: Aanpak gericht op het opwekken van meer windenergie met significant minder
windmolens binnen Flevoland;” Hier wordt derhalve niet aan voldaan. Er worden 10 molens
weggehaald en er wordt een nieuw windmolenpark neergezet met meer vermogen maar met het
zelfde aantal windturbines. De beleidsregel van het Provinciale Beleidsregel 2008 beoogt het open
landschap te hersteflen door het aantal turbines te halveren en nieuwe turbines in windparken te
concentreren. Ter tegemoetkoming mogen turbines veel zwaarder worden: Minimaal 12 molens per
windpark, bij voorkeur lijnopstellingen langs wegen Ashoogte minimaal 100 meter Ashoogte en
totale hoogte moeten voldoen aan verhoudingen van de ‘Gulden Snede’ Minimaal 3 MW per turbine
(gemiddeld ongeveer het dubbele van de oude molens) Saneringstermijn oude molens maximaal 6
maanden (‘dubbeldraaien’) Gebiedsgebonden bijdrage (GGB) 10 30% van de winst voor belasting.
Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan in dit project. In deze beleidsregels valt te lezen dat
één nieuwe molen vervangt 2,5 bestaande molens. Dit is hier echter niet het geval. Derhalve dient
de omgevingsvergunning niet worden afgegeven aan de initiatiefnemers. Tevens wil ik kenbaar
maken dat de bekendmaking van de afwijking van het bestemmingsplan helemaal niet
aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen gesproken over de ontwerp
omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

Het ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het
plan onvoldoende objectief zijn begrensd. Uit de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines
een ashoogte van tussen de 85 meter en 100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tussen
de lOOm en 130m. Het gevolg daarvan is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk is: — wat voor
soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en; — wat de effecten van deze windturbines
op de omgeving zullen zijn. De bandbreedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde
voldoende rechtszekerheid tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort)
windturbines worden gerealiseerd en wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo
een ruimte bandbreedte maakt het voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke
inschatting te maken. dit schaad de rechtszekerheid te zeer. Tevens voldoet de bandbreedte niet
aan de stelregel van de provincie dat de gulden snede toegepast dient te worden. Derhalve is de
bandbreedte te ruim genomen en moeten alle berekeningen opnieuw gedaan worden. Ik wil ook
opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet beschikbaar waren om in te
zien. De stukken waren alleen op afspraak in te zien. Deze afspraak kon maximaal 30 minuten omdat
de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn voor andere mensen.
Er moet een landschapsontwerp worden gemaakt conform de Beleidsregel Windmolens 2002. Deze
ontbreekt. In het provincieblad Jaargang 2018 Nr. 110 valt het volgende te lezen: Artikel lOb.3
Tijdelijkheid van windmolens’ 1. Voor de realisatie van een nieuwe windmolen kan uitsluitend een
omgevingsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend. • 2.b. na het verstrijken van de
gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de vô6r de verlening van de omgevingsvergunning
bestaande toestand hersteld, dan wel moet de situatie in overeenstemming met het
bestemmingsplan worden gebracht, inhoudende dat de windmolen wordt gesaneerd. De beoogde
ontwerpvergunning voldoet aan geen van deze voorwaarden. De omgevingsvergunning wordt
aangevraagd en verleend voor onbepaalde tijd en de gesaneerde windmolens worden niet voor
verlening van de omgevingsvergunning van de bestaande toestand (lees Jaap Rodenburg 1)
gesaneerd. Eerst moeten de bestaande molen5 gesaneerd worden voordat het nieuw te bouwen
park gerealiseerd kan worden. Anders spreekt men over dubbeidraal en dat is in strijdt met de
keuzes van het college van B&W. Compensatieplan ontbreek In de planregels is bepaald dat de
windturbines alleen gebouwd en gebruikt kunnen worden onder de voorwaarde dat uitvoering
wordt gegeven aan het compensatieplan. Dit plan ontbreekt echter in de stukken. Omdat het
compensatieplan een voorwaardelijke verplichting is voor het bouwen en in gebruik hebben van de
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windturbines en de uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd moet worden,
moet het compensatieplan integraal opgenomen worden in de ter inzagelegging. Thans is niet
duidelijk op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan en kan niet goed
beoordeeld worden of en in hoeverre de uitvoering van het compensatieplan voldoende
gewaarborgd is. Ook het ontwerp compensatieplan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt wederom de
cooördinatieregeling niet juist gehanteerd. Er wordt slechts aangegeven dat wanneer bekend is waar
compensatie plaats gaat vinden, nadere invulling wordt gegeven aan de inrichting en het beheer van
het compensatiegebied en de maatregelen die nodig zijn o de natuurtypen uit het NNN teru te laten
komen in het compensatiegebied. Ook wordt niets gezegd over eventuele aantasting
doorversnippering, terwijl vanwege de aanleg van de toegangsweg een doorsnijding van het NNN.
Het ontwerp bevat geen nadere concretisering. In de toelichting wordt slechts verwezen naar het
compensatieplan en gesteld dat dit plan voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit
onjuist. Ten onrechte verplicht u de initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen
binnen een termijn worden geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over
compenserende maatregelen terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit is in strijd met het
Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 artikel lOb.9
Randvoorwaarden projectplan Lid 1 e en artikel lOb.13.

Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens van
het Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar
na ingebruikname van het nieuwe wind park heeft gesaneerd. Deze sanctie gaat pas in nadat de
Gemeente Nuon per aangetekende brief heeft gesommeerd gehoor te geven aan de plicht tot
Saneren en Nuon de Sanering niet binnen 6 maanden heeft voltooid. Deze voorwaarden is in strijdt
met de termijn als gesteld in Artikel lOb.12 Eisen aan de fasering van het opschalen en saneren in
een projectplan lid lc. De sanering vindt plaats binnen een halfjaar na de ingebruikname van de
nieuwe windmolens in de plaatsingszones (saneringstermijn); De sanering van de windmolens wordt
vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de exacte locatie en het type windmolen vermeldt en
het tijdstip waarop deze uiterlijk wordt gesaneerd. Deze gegevens ontbreken. Deze gegevens
hadden al bekend moeten zijn bij de aanvraag van de omgevingsvergunning en vallen niet onder
artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling
omgevingsrecht (Mor). Bij het bepalen van de volgorde van de sanering wordt door initiatietnemer
de beoogde landschappelijke verbetering meegewogen, waarbij het uitgangspunt is dat het saneren
van de oudste windmolens en van de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven
het saneren van de jongere windmolens en van de windmolens die verder weggelegen zijn van de
nieuwe windmolenopstelling. Het projectplan maakt de gemaakte afweging inzichtelijk. Ook dit
ontbreekt. Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen: In de
ontwikkel- en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan bewoners en ondernemers
gevestigd in het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende fontwikkel)fase
financieel risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe windmolens binnen dat
projectgebied. In de exploitatiefase biedt initiatiefnemer alle bewoners en ondernemers die
gevestigd zijn in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om financieel te participeren in de
exploitatie van de nieuwe windmolens (vanaf de fase vanaf ingebruikname) Uitgangspunt is dat in de
exploitatiefase minimaal 2,5% van de initiële totale investeringsomvang door middel van participatie
wordt ingevuld; Van dit minimumpercentage van 2,5% wordt alleen afgeweken indien de
initiatiefnemer kan aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor participatie bestaat dat niet
te wijten is aan voldoende participatiemogelijkheden en/of communicatie daarover. 3.
Uitgangspunten bij de financiële participatie zijn in elke fase: De risico’s en de verwachte financiële
rendementen van de participatie worden helder in beeld gebracht; b. Er wordt een redelijke
vergoeding gegeven voor het risico in relatie tot de potentiele winstgevendheid; c Participaties zijn
vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in periode van maximaal 2 jaar; a. De initiatiefnemer legt
de mogelijkheden voor bewoners en ondernemers tot financiële projectparticipatie vast in een
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overeenkomst met de gemeente; Aan geen van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en de
onderbouwende stukken ontbreken in de ter inzagelegging. Het is voor mij volstrekt onduidelijk
wanneer ik kon participeren. Het participeren met de initiatiefnemer NUON is niet voorgelegd aan
geïnteresseerden.

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. Op de website van de softwareleverancier is het een rapport te vinden
genaamd EXPERIENCES-WITH-ISO-17534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-EU. Hierin wordt
aangegeven dat de iso standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt mogelijk 5db tot 10db kan
afwijken tot andere softwareleveranciers. Als we kijken naar tabel; Jaargemiddelde geluidsbelasting
uit de M.E.R. Onderzoeksnotitie komt door deze afwijking de jaargemiddelden boven de wettelijk
norm uit van 4lLden en/of 47Lden. Om een representatief beeld te krijgen van de meetresultaten
zou een verdergaand onderzoek moeten gebeuren met andere software en eventueel door een
ander onderzoeksbureau. De conclusie dat door de grote afstand van de windturbines tot
geluidgevoelige objecten (>1500m) met zekerheid is vast te stellen dat er geen sprake is van
belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg van geluid vanwege de windturbines,
inclusief laagfrequent geluid, in beide alternatieven, zowel met als zonder dubbeldraai is daarmee
dus onjuist. De softwareleverancier geeft zelf aan dat de meetresultaten kunnen afwijken waardoor
er geen sprake kan zijn van zekerheid. Additioneel onderzoek is hier zeker op zijn plaats.

In de beoordelingsnotitie wordt verwezen naar een brief van de toenmalige Minister van
infrastructuur en milieu Wilma]. Mansveld met als kenmerk IENM/BSK-2014/44564
Hierin geeft toenmalig Minister Mansveld aan dat er onderzoek is gedaan door verschillende GGD’s
van Groningen en Drenthe en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en
Drenthe, en een update van het informatieblad ‘Windturbines; invloed op de beleving en
gezondheid van omwonenden’.
Een aantal van de belangrijkste inzichten uit die studies:
Allereerst is het inzicht van belang, dat het menselijk gehoororgaan voor de waarneming van
laagfrequent geluid van windturbines het gevoeligste lichaamsdeel is. Bij zeer hoge niveaus (die bij
windturbines en bij het gangbare omgevingslawaai niet voorkomen) kunnen andere lichaamsdelen
ook in trilling geraken.
Laagfrequent geluid wordt bij windturbines (en ook bij veel andere bronnen) in samenhang met
hogere frequenties gehoord en niet afzonderlijk hiervan.
Dit betekent dat laagfrequent geluid van windturbines kan worden gemeten en beoordeeld met het
daarvoor gangbare akoestische instrumentarium.
Het stellen dat de brief ian de minister naar de voorzitter van de tweede kamer der staten generaal
voldoende is als uitgangpunt voor 4lLden en 47Lden is mijns inziens te kort door de bocht. In de
brief wordt duidelijk aangegeven dat laagfrequent geluid gemeten en beoordeeld kan worden met
de daarvoor gangbare akoestische instrumentarium. In deze MER beoordelingsnotities zijn
dusdanige metingen niet opgenomen. Het is daarom dus onmogelijk om te bepalen wat de impact
van het laagfrequent geluid is. De brief van Minister Mansveld is tevens bijna 4 jaar oud en nieuwe
onderzoeken zijn inmiddels gedaan. In de bijlage van deze zienswijze vindt u de verschillende
onderzoeken omtrent laagfrequent geluid terug. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Minister
toentertijd een verkeerd uitgangspunt had waardoor haar brief niet meer actueel is. Het ontbreken
van een dergelijk onderzoek maakt het daarom ook onmogelijk te concluderen dat er geen nadelige
effecten zijn en zullen daarom alsnog onderzocht moeten worden. Een besluit nemen op grond van
deze gebrekkige informatie lijkt mij daarom ook onmogelijk.
Tevens verwijst Minister Mansveld naar een rapport van de RIVM RIVM rapport
200000001/2013 waar in het volgende beschreven staat: “Geluidhinder Het geluid van windturbines
is minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller als hinderlijk
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ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het karakter van het geluid (zoeven en zwiepen),
Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen, tot
extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor.” De conclusie is derhalve dat ten tijde van het
schrijven van dit onderzoek in 2013 de beschikbare gegevens niet aanwezig zijn welke nu 4 jaar later
wel beschikbaar zijn. In de MER beoordelingsnotitie zijn onvoldoende mitigerende maatregelen
beschreven om de effecten van geluidshinder tegen te gaan.
De conclusie van de M.E.R.-beoordelingsnotitie dat door de grote afstand van de windturbines er
met zekerheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn vanwege het geluid, inclusief
laagfrequent geluid is daarom ongegrond en onjuist. De stelling dat dit een waarde toevoeging biedt
aan de besluitvorming is eveneens onjuist omdat de betreffende onderzoeken en cijfers ontbreken
in Uit rapport. Aanvullend onderzoek naar laagfrequent geluid, metingen en resultaten van deze
betreffende metingen zullen gedaan moeten worden om enige conclusie mogelijk te maken. Naar
aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft de gemeenteraad van Almere op de politieke
markt van 25 februari 2016 een motie (RG-20/2016) aangenomen om de minister te vragen een
norm te maken voor laagfrequent geluid. U stelt in deze motie vast dat u wilt afwachten tot de
omgevingswet in 2018 intreedt. Gezien het feit er nu een windmolenpark in de planning staat lijkt
het me zinvol af te wachten tot de nieuwe omgevingswet van kracht is.
Het toetsingskader omtrent geluid is ook niet volledig. Bosch & Van Rijn geeft het volgende aan:
“Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens Uit besluit is de maximaal toegestane
waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten7 47 dB Lden en 41 UB Lnight. De LUen (Engels:
Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken.”
Ik wil u echter wijzen op artikel 2.17 van het activiteitenbesluit. Hierin wordt nimmer gesproken over
de genoemde waardes door Bosch en Van Rijn. Wat wel aangegeven wordt zijn maximale waarden
in lid 1 van dat artikel.

In Pampushout ligt het landschapskunstwerk ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Het is ontworpen
door architect Daniel Libeskind. Libeskind heeft met kanalen en wandelpaden ingegrepen in de
natuur en maakte een tuin voor meditatie. Hij ontwikkelde het idee voor de tuin naar aanleiding van
de tentoonstelling ‘Fuente’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, georganiseerd in 1991 ter ere van de
vierhonderdste sterfdag van de Spaanse dichter-mysticus Juan de la Cruz. Het kunstwerk verwijst
naar een gedicht van De la Cruz, ‘De levende vlam van de liefde’. Daniel Libeskind bouwde het
kunstwerk op uit vijf lijnen. Lijnen spelen een belangrijke rol in het werk van Libeskind. De lijn staat
voor de grens maar tegelijkertijd voor de verbinding. Zo verbeeldt de lijn onder meer de onderlinge
relaties tussen mensen en instellingen in de samenleving. Polderland Garden of Love and Fire’ is een
plek om te reflecteren op het verleden en te dromen over een betere toekomst. In 2017 is het
kunstwerk gerestaureerd en op 4 oktober 2017 opnieuw onthuld.
Door het windmolenpark zo dicht nabij de Polder Garden of Love and Fire neer te zetten worden de
vijf lijnen mogelijk onderbroken. Hierdoor kan het artistieke beeld wat de archtect Daniel Libeskind
neergezet heeft tenietgedaan worden. Er is geen toetsing geweest op het effect van de plaatsing van
windmolens ten opzichte van het lijnenspel van het kunstwerk. Het doel is volgens Daniel Libeskind
om in de tuin te mediteren, dit is met 100+ DB boven je hoofd straks niet meer mogelijk. Dit
recreatiegebied word door de slechte plaatsing onbegaanbaar. Ten aanzien van het geluid nabij de
windmolens blijkt uit onderzoek dat bij de fictieve turbine types uit de verschillende varianten dat
het geluid onder de molen groter is dan de voorgeschreven norm van 47DB Lden. Polder Garden of
Love and Fire zit wel binnen de geluidscontouren en de bezoekers van dit landschapskunstwerk
zullen hinder ondervinden van zowel slagschaduw alsmede geluidshinder.
De normering van 10-6 is hier niet aan de orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd
wederom dat deze molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in
dit recreatiegebied.
Conform de gegevens die in het voortraject zijn verstrekt door de initiatiefnemers kan het geluid
onder en nabij een windturbine oplopen tot 107db. Hierdoor kan ernstige gehoorschade ontstaan.
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Het effect wat hieruit volgt is niet meegewogen in de M.E.R.-beoordelingsnotitie. Mediteren wordt
hier onmogelijk. Dit is geen recreatiegebied meer te noemen. Ik maak me ernstig zorgen dat de
waarde van mijn woning mede hierdoor daalt. Mijn woning ligt op een steenworp afstand van dit
prachtige recreatiegebied. Ik loop dagelijks met mijn hond door dit gebied. U zult begrijpen dat dit
nu niet meet mogelijk is daar ik geen gehoorschade wil oplopen.
Zie tabel 3 van het akoestisch onderzoek uit het M.E.R.-beoordelingsnotite v4.3:

Tabel 3 Jaaiemlddelde bronsterkte per periode en totaal.
Fibst Type Ashooté L L k.

m dB dB dB dB dB

REFERENTIE5iTUATIE

Vfstas V661,6SMW 67 104,2 100,0 100,0 100,1 106,5

Atternatieven MER-erdeTin

Lagerwi L100-2,5 100 106,0 101,7 101,8 102,0 108,3
Senvion 32M114 93 104,2 101.5 101,7 101,9 108,2
5emens SWT2,5 120 90 107,0 103.0 103,2 103.3 109,7

MEETGEGEVENS ZIJN DISCUTABEL

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft in versie 4.3 “De windsnelheidsverdeling ter
plaatse van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1
(overdag op $5m) tot 7,6 (‘s nachts op 10Cm hoogte) meter per seconde.” echter de meetgegevens
in dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie is gebruik gemaakt
van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie : ca 31km).”
In het M.E.R. beoordelingsrapport V4.3 stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit
onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard. De afstand tot de planlocatie is
hemelsbreed ongeveer 50 km. In de bijgevoegde versie van ditzelfde rapport v.2.3 is weggelaten
waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken. Ik conciudeer
derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. Ik conciudeer hieruit dat de
onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en
slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar
was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw (Lopikerwaard) is deze situatie niet te
vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een straal van 20 km van de
meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere
Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen,
maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.
Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het geluid.
Wind ontstaat doordat de lucht beweegt van plaatsen met hogere luchtdruk naar plaatsen met een
lagere luchtdruk.

Obstakels zoals bebouwing en bosgebieden remmen de wind nabij het oppervlak af door de wrijving
die ontstaat. Deze invloed van obstakels heet ook wel ‘ruwheid van het landschap’ en zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde windsnelheid langs de kust hoger is dan in gebieden verder
landinwaarts, met veel obstakels, zoals de Bilt. Op de bovenstaande kaart is goed te zien dat de
gemiddelde jaarlijkse windsnelheid rond de Bild tussen 0 en 4.0 meter per seconde is. Waar bij het
gebied Almere Pamus de gemiddelde snelheid eerder tussen de 5.5 en groter dan 6 meter per
seconde is. Het waait gemiddeld dus harder op de locatie van het beoogde windmolenpark, dan
waar de metingen zijn verricht door adviesbureau Bosch & Van Rijn. De meetgegevens zijn niet
representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk
zijn om de daadwerkelijke 4lLden en 47Lden normen te toetsen. In de M.E.R.- beoordelingsnotitie
V4.3 staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen (0) woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour
liggen. De metingen uit te tabel Jaargemiddelde geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet
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onderbouwd. In de statistiek wordt het begrip gemiddelde veel gebruikt. We moeten hierbij
onderscheiden of het om de gehele populatie gaat of om een steekproef daaruit. Het soort
gemiddelde is niet aangegeven. Zijn deze metingen over de gehele populatie gehouden? Of betreft
het een steekproef. En hoe representatief is deze steekproef.
Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar van de meetmomenten. Zoals plaats van meten (GPS),
datum van het meten en het tijdstip van de meting. Zeker als gaat om jaargemiddelden is het
belangrijk te weten wanneer er een meetmoment is geweest. Het valt niet te controleren op basis
van deze tabel of de cijfers accuraat zijn en hier een conclusie aan te verbinden. Stel dat de
metingen zijn gedaan op een datum waarop het windstil was. Dan zijn de resultaten niet
representatief. Het is niet na gaan wanneer de metingen gedaan zijn dus is het onderzoeksrapport
incompleet. Onderzoeksbureau stelt vervolgens dat “binnen de invloedsfeer van het windpark
ontwerpbestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout” ligt. Daarbij is een bestemming met
“Enkelbestemming 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.” De conclusie die hieraan gesteld kan
worden is dat niet alle effecten in beeld zijn gebracht. Het lijkt me zinvol aanvullend onderzoek te
plegen om ook deze risico’s en effecten in kaart te brengen. Laat u niet leiden door een subsidie
deadline van de initiatiefnemer(s).

Het ontwerp omgevingsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere. Ten
onrechte is geen of te weinig aandacht besteed aan de effecten voor de gemeente (inwoners van)
Almere. Het gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een dichtbevolkt gebied en
aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen recreëren. In het ontwerp
omgevingsvergunning is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan op de veiligheidsrisico’s.
Veiligheidsrisico’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein te zijn, door onder
meer de toepassing van ijsdetectiesystemen met een adequate stilstandsvoorziening. Deze laatste
risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen vinden ten onrechte geen of te weinig bespreking in
het ontwerp omgevingsvergunning. De waarden voor het plaatsgebonden risico zijn alleen berekend
voor de beoogde nieuwe situatie. Bij vervanging van oude windturbines moet alsnog aan de
waarden voldaan worden, zodat uiteindelijk alle turbines aan de waarden voldoen. Deze
berekeningen zijn echter niet gemaakt. Hierdoor is onzeker welke veiligheidsrisico’s er plaats gaan
vinden ten tijde van het saneren.

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, goifslag) Door mechanische activiteiten kunnen
negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak
nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als gevolg van betreding
kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de soortensamenstelling van een habitattype.
Sterke goifsiag in water kan tot beschadiging van oevervegetatie leiden. 20 Alterra-rapport 1375
Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg (Winkelman 1992 a
d). De sterfte kan, afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg
hebben.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring en
sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en de beweging van
de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een barrière vormen tussen
bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook
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tot versnippering van leefgebied. In gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert
plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op.
Doordat u scoping toepast op uw onderzoeks rapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende: “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.” Echter de de andere soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt
wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wel in het plangebied en zou onderzocht
moeten worden.
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & limeer, 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 pendelviuchten 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 stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet worden 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 naar verwachting beperkt. Dit is een aanname en ook dit is
niet onderzocht. Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Andere diersoorten zijn helemaal niet
onderzocht. 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). Verstoring van deze dagrustplaatsen kan
leiden tot negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde
soorten. Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen 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. In de toelichting bij het ontwerp
omgevingsvergunning en het M.E.R. beoordelingsnotitie wordt aangegeven dat geen significante
effecten worden verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten, omdat de
effecten ten aanzien van mogelijke vogelslachtoffers beneden de 1%- regel met betrekking tot de
landelijke instandhoudingsdoelstelling (<0,1%) blijven. Het 1%-mortaliteitscriterium houdt in dat bij
een verwachte sterfte van minder dan 1% van de natuurlijke jaarlijkse sterfte van de aanwezige
populatie wordt aangenomen dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet worden
aangetast. Het onderzoek of de natuurlijke kenmerken van een gebied worden aangetast dient
plaats te vinden in het kader van een passende beoordeling (artikel 2.8 lid 3 Wet
natuurbescherming). In dit geval is geen passende beoordeling gemaakt, wat gezien het voorgaande
wel had gemoeten. Het 1%-mortaliteitscriterium heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte
van de aanwezige populatie en niet op 1% van de landelijke instandhoudingsdoelstelling.
Aannemelijk is dat de berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt
berekend. Van belang is oak dat de conclusie over de effecten mede is gebaseerd op het
uitgangspunt dat de onderste rotortip tot 60 meter hoogte komt, terwijl
de bovenste rotortip reikt tot 160+ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt echter
dat de ashoogte ten minste 85 meter en ten hoogste 150 meter mag zijn, met een rotordiameter
van ten minste 100 meter en ten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten hoogste 160 meter.
Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120 meter komt de onderste
rotortip niet op 60 maat op 40 meter hoogte. De conclusie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is dus
gebaseerd op een bepaalde situatie, terwijl in de toelichting zonder nadere motivering de conclusie
uit hetM.E.R. beoordelingsnotitie wordt overgenomen ten aanzien van een andere situatie. Wij
vinden derhalve dat (significante) effecten op basis van de beschikbare gegeven niet uitgesloten
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kunnen worden en dat het ontwerp omgevingsvergunning en in de huidige vorm strijdig zou zijn met
de Wet natuurbescherming. Mijn conclusie is dat de effecten zijn nïet afdoende zijn onderzocht. Ik
zou graag zien dat er hier aanvullend onderzoek naar komt.

Windturbines zijn markante etementen in het landschap. In dit geval wordt gekozen voor plaatsing
van windturbines in een gebied, dat zich laat karakteriseren als een relatief open agrarisch gebied.
De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke doorbreking van het landelijke
karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake van een aantasting van het uitzicht van
omliggende objecten, alsmede van een aantasting van de situeringswaarde. Zo ook mijn woning.
Daar kan aan worden toegevoegd, dat de prijsvorming bij planschade verondersteld wordt plaats te
vinden louter aan de hand van objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.
1k wil benadrukken dat de planschade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines. Echter
door de situering van het beoogde windmolenpark is het recreatiegebied niet meer begaanbaar is.
Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper ziet dat in de nabije
omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter ben ik genoodzaakt de redelijk
handelende koper te informeren bij verkoop dat dit gebied potentiele gehoorschade kan opleveren.
Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een “redelljk handelende koper” zijn prijs voor mijn
ontroerend goed in neerwaartse zin zal aanpassen als direct gevolg van uw planologische mutatie.
Daarbij ga ik uit van de fictie (een gebruikelijke methodiek), dat deze “redelijk handelende koper”
alle maximale bouwen gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime in zijn
oorspronkelijke biedprijs (de prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime)
verdisconteert, en dat de “nieuwe” biedprijs 66k is gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en
gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een duidelijk
verschil met de prijsbepaling zoals die op basis van “de markt” plaatsvindt. Ook zullen de dieren die
nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar plekken elders waardoor het natuurgebied slechts weinig
diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast, meet
horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal resulteren in
significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van
planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbeschrijving
doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de plannen. Ik verzoek u om v66r
besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse te (laten) maken op alle mogelijke
scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming. Ik vrees voor
waardevermindering van mijn ontroerende goederen. Tevens vrees ik ook dat door de komst van
hogere windturbines deze zichtbaar zullen worden vanaf mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn
ontroerende goederen dalen tussen de 5% en 15%. Enige betemmeringen in de vergoedbaarheid
jegens mij is niet voorzien. Er zijn geen compensatiemogetijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld
korting op de energiekosten. De regeling behelst, kort samengevat, onder meer de mogelijkheid om
een vergoeding van energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld waardeerbaar; het
daarmee gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van planschade worden gezien.

Aanvullend wil ik u wijzen op het feit dat zojuist bekend is gemaakt door de de structuurvisie Zon
NL.IMRO.9924.SV.zonFLOl-O1 bekend gemaakt is. Hierin wordt aangegeven dat aLternatieven wel
degelijk mogelijk zijn. Wat ons verbaasd is dat dit plan niet meegenomen is in het onderzoek.
Hierdoor onstaat schaduwkansen op de zonnepanelen en zal de energie opbrengst minder zijn.
De gezamenlijke toekomstvisie van Rijk, regio en Almere doet heldere uitspraken over de
ontwikkeling en positionering van Almere Pampus in de Noordvleugel. Voor Almere is de
ontwikkeling van Almere Pampus onlosmakelijk verbonden aan een positief besluit over de
IJmeerverbinding. Een limeerverbinding is vergunbaar bij de uitvoering van natuurmaatregelen voor
het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) eerste fase (in het geval van een brug) en tweede
fase (in het geval van een tunnel). Dit betekent dat de stedelijke ontwikkeling van Almere Pampus,



de aanleg van een l]meerverbinding en de uitvoering van TBES onlosmakelijk aan elkaar zijn
verbonden. Met het Rijk is afgesproken dat besluitvorming over een Iimeerverbinding zal plaats
vinden als Almere 25.000 woningen heeft gerealiseerd (vanaf 2010) én er zicht is op afronding van
Amsterdam liburg II. Dit betekent dus dat de besluitvorming over de stedelijke ontwikkeling van
Pampus is uitgesteld.

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan
meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd en is het plan
tegenstrijdig met uw eigen planologisch regime. Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen
naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde
project draagt nauwelijks bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel
betere alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te
laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Gezien het financieel onhaalbaar is dit
project neer te zetten lijkt me dit project een onhaalbare kaart. Zoek een andere locatie om 10
windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Mocht u toch anders
doen beslissen wil ik u wijzen dat u, als gemeente, niets te maken heeft met de subsidiedeadline van
de initiatiefnemers. Het lijkt mij dan zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de
ontbrekende data. Stel dit onderzoek in op basis van uw eigen opdracht en zorg ervoor dat een
onafhankelijke partij (adviesbureau) geraadpleegd wordt. Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling
de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning daarom nu niet te
verlenen.

Hedenmorgen heeft een bewoner van de wijk Noorderplassen West een poging gedaan zijn/haar
zienswijze in te dienen. Deze persoon is heengezonden met de opmerking dat dit enkel kan na het
maken van een afspraak.
Dit is ten eerste onterecht en ook nimmer gecommuniceerd. Hiermee wordt kennelijk wederom
geprobeerd de bewoners monddood te maken! Het indienen van een zienswijze is niets anders dan
het in ontvangst nemen van de betreffende zienswijze en de indiener een bewijs van inleveren te
overhandigen. Door dit op de laatste dag ineens niet toe te staan, ontneem je de burger het recht en
de mogelijkheid om binnen de gestelde periode zijn/haar zienswijze aan te leveren. Overigens heeft
een van onze leden gisteren wel met succes de zienswijzen afgegeven zonder afspraak en heeft
daarvan ontvangstbewijzen ontvangen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Belangenvereniging Almere Pampus
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Zienswijze iz, Ontwerp omgevingsvergunning windpark Almere Pampus

Aan:
Gemeente Almere
College van B en W
Postbus 200
1300 AE Almere

Almere, dinsdag 22 mei 2018

Mijn conclusie is geen vergunning te verlenen voor dit windpark, het bestaande windpark intact te laten en
op zoek te gaan naar realistische alternatieven, omdat dit windpark in de praktijk de beoogde gemeentelijke
doelstelling uit Energie Werkt’ bij lange na niet zal halen en het een grote aanslag vormt op de
leefomgeving in Almere-Pampus.

Daarnaast zijn er twijfels over de integriteit van de aanvrager en de deskundigheid van de betrokken
gemeenteambtenaren. De plannen zijn onvoldoende concreet en de ontwerpvergunning laat te veel ruimte
vrij voor mogelijke wijzigingen in het plan.

Belangrijke onderwerpen zijn niet benoemd of onvoldoende uitgewerkt, zoals de herbestemming van de
bestaande windmolens en de verwijdering van de fundering.

De theoretisch vermeden C02-uitstoot van het windpark is gelijk aan de C02 uitgeademend door 204.000
Almeerders in 8 maanden. Het toont de irrelevantie van het project aan.

In deze ontwerpvetgunning wordt het advies van de afdeling Welstand op een dusdanige wijze genegeerd,
dat de opheffing van deze afdeling aanstaande lijkt.

In een nawoord zet ik de lezer nog even tot kritisch denken aan, inclusief wat er zoals aan nieuwe
technologiën worden ontwikkeld en waar wij de komende decennia de resultaten van gaan zien,
ruim voordat fossiele brandstoffen opraken of het zeewater ons tot de lippen staat.

Mochten er feiten zijn waarop ik mijn zienswijze moet bijstellen, dan ben ik daartoe gaarne bereid.

25MEI2018

VT

Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning windpark Almere Pampus

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij treft u mijn zienswijze aan.

2 4 MEI 2018

2

Bladzijde 1 van 9

Mirte van der Vliet
Markering



Zienswijze Lz. Ontwerp omgevingsvergunning windpatk Almere Pampus

De verantwoordelijkheid van de overheid.

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de
individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur
in al zijn geledingen aangaat.

In de democratische rechtsstaat dient een ieder zich te houden aan de wetten en regels die op
democratische wijze zijn vastgesteld. Dat geldt zeker voor de politieke ambtsdragers die (mede)
verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van die wetten en regels.

Regels kunnen ook contraproductief zijn en elkaar tegenwerken. In die situatie behoort de raad samen met
het bestuur en in het beLang van de burgerij naar een oplossing te zoeken zodanig dat het burgerbelang
gediend wordt Zonder dat zal het vertrouwen in de democratische rechtsstaat worden ondermijnd en het
draagvlak voor de naleving van de wetten en regels verdwijnen.
Vertrekpunt voor de politieke ambtsdrager is dan ook de eed of belofte die de politieke ambtsdrager bij de
ambtsaanvaarding aflegt

Besluiten van overheidsorganen moeten altijd voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

Een overheidsbestuit of andere rechtshandeling moet altijd een heldere motivering hebben. Er moet zijn
onderbouwd waarom deze handeling wordt verricht en (tot op zekere hoogte) waarom niet anders wordt
gehandeld. De feiten moeten worden uiteengezet en de keuze moet begrijpelijk zijn.

Gelijke gevalLen moeten op een gelijke manier worden behandeld. Een overheidsinstantie mag geen
onderscheid maken tussen partijen bij haar besluitvorming of het aangaan van contracten. Iedereen moet
gelijke kansen krijgen.

Besluiten en overeenkomsten moeten helder zijn geformuleerd en moeten begrijpelijk zijn voor de partijen
die erbij betrokken zijn. Verder moeten ze voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen die op grond van
rechtsregels en eerdere toezeggingen en afspraken bestaan. Met andere woorden: besluiten en
overeenkomst moeten aansluiten bij verwachtingen en mogen niet tegenstrijdig zijn met eerdere uitlatingen
en handelingen.

De gevolgen van een overheidsbesluit moeten zo min mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de
betrokken personen.

Het verdrag van Aarhus.

Het verdrag van Aarhus behandelt de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake milieuaangelegenheden. 44 partijen hebben de conventie geratificeerd, waarvan Nederland
op 29 december 2004.

Het verdrag handelt over:

• het verlenen van toegang tot milieu-informatie aanwezig bij de overheid. Naast de “passieve”
toegang, d.i. informatie verstrekken wanneer een burger of milieuvereniging erom vraagt, dient de
overheid ook aan “actieve” informatieverstrekking te doen via onder meer het publiceren van
rapporten over de toestand van het milieu, publiek toegankelijke databanken of soortgelijke
registers, etc.

• het verlenen van inspraak in de besluitvorming omtrent milieuaangelegenheden. Dit slaat zowel op
specifieke activiteiten (een lijst hiervan is opgenomen als bijlage bij het verdrag) als plannen,
programma’s, beleid en regelgeving met betrekking tot milieu. Bij de beslissing dient rekening
gehouden te worden met de inspraakresultaten en de beslissing dient openbaar gemaakt te worden.

• het verlenen van toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden, bijvoorbeeld om toegang tot
milieu-informatie te verkrijgen.
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Zienswijze iz. Ontwerp omgevingsvergunning windpark Almere Pampus

Wat is door de raad vastgesteld?

Er wordt in de ontwerpvergunning verwezen naar: In september 2075 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 Jaap Rodenburg bij Almere Pampus.
Het project draagt daarmee voor 18 ¾ bij aan de doelstellingen van het programma Energie Werkt!

De berekening dat het windpark 18% bijdraagt aan de doelstelling van ‘Energie Werk!’ is niet te herleiden.
In de ontwerpvergunning is het niet duidelijk wat nu de werkelijke elektriciteitsopwekking zal zijn en daarmee
of het inderdaad 18% bijdrage levert aan de doelstelling “Energie Werk!’.

De volgende vraag is of de doelstelling van ‘Energie Werkt!’ de elektriciteitsopwekking betreft of reductie van
de C02-uitstoot. Dit zijn twee verschillende grootheden, waarvan beide onderbouwingen ontbreken en als
nog moeten worden opgegeven.

Dan volgt de vraag hoe de doelstellingen worden gemeten en gerapporteerd, zodat het behalen van de
doelstellingen ook wordt gemonitoord, immers het windpark maakt met 18% een significant onderdeel uit van
de gemeentelijke doelstelling.

En tot slot, wat zijn de consequenties als de doelstellingen niet worden gehaald, omdat bij het achterblijven
daarvan de gemeentelijke doelstelling direct in gevaar komt.
Sancties en mitigerende maatregelen ontbreken.

Het is de taak van de gemeente om transparant te zijn over de doelstelling, de motivatie en onderbouwing
van haar besluiten en bij het verdedigen daarvan de belangen van de burgers te behartigen.
In de ontwerpvergunning, noch in de stukken die daaraan ten grondslag liggen kan de motivatie en
onderbouwing worden vastgesteld. Daarom kan de vergunning niet worden afgegeven.

Waar wil de gemeente nu een vergunning voor afgegeven?

Er wordt in de ontwerpvergunning geschreven: Met deze nieuwe windmolens kan er voor 30.000
huishoudens groene stroom worden opgewekt (27.500 meer dan het huidige windpark Jaap Rodenburg).

De eenheid van energie is Joule (of Wh) en geen ‘huishoudens’.
Met ‘huishoudens’ wordt gesuggereerd dat het windpark veel oplevert, maat de theoretisch vermeden C02-
uitstoot is net zo weinig als de 204.000 inwoners van Almere in 8 maanden uitademen.
Het verzoek is de populistische eenheid van energie ‘huishoudens’ achterwege te laten.

Over wat het windpark exact gaat opleveren zijn de ontwerpstukken en ook de ontwerpvergunning niet 100%
duidelijk en daarom worden in de ontwerpvergunning alle opties open gehouden.

Des te opmerkelijker, omdat dit windpark o.a. als doel geformuleerd heeft “de Filmwijk energie neutraal te
maken”. Los daarvan heeft de gemeente Almere een eigen doelstelling namelijk ‘Almere energieneutraal in
2022 (exclusief mobiliteit)’ en wordt het argument aangevoerd dat het 18% bijdraagt aan ‘Energie Werkt!’.

Het is de taak van de gemeente om transparant te zijn over de doelstelling, de motivatie en onderbouwing
van haar besluiten en bij het verdedigen daarvan de belangen van de burgers te behartigen.
In de ontwerpvergunning, noch in de stukken die daaraan ten grondslag liggen kan de omvang van het
windpark waarvoor de vergunning wordt afgegeven worden vastgesteld.
Daarom kan de vergunning niet worden afgegeven.
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Zienswijze i.z. Ontwerp omgevingsiergunning windpark Almere Pampus

Welstandsadvies geneerd

In het voorstel aan Burgemeester en Wethouders, d.d. 20 februari 2018, nummer 5636335, staat
beschreven:

In plaats van op circa 80 meter van de rand en circa 183 meter van de kern van de Polderland Garden of
Love and Fire, komt de dichtstbijzijnde windmolen nu op circa 730 meter van rand en circa 225 meter van de
kern van de Polderland Garden of Love and Fire te staan.
Ondanks deze inspanningen en ondanks de positieve feedback op het verschuiven van de moIenr/ vanuit
de beleidsvelden cultuur en landschap /stedenbouw, blijft de welstandcommissie bij haar negatieve advies.

Hoewel dit technisch gezien mogelijk is, zou dat de verlening van de omgevingsvergunning ernstig vertragen
(omdat alle stukken dan moeten worden aangepast en er opnieuw moet worden afgestemd met bewoners
uit de omliggende wijken), waardoor de financiering van het project op losse schroeven komt te staan.
Tijdige vergunningverlening is namelijk van essentieel belang voor de initiatiefnemers om in september een
SDE subsidie aan te kunnen vragen.

Het windpark is dusdanig belangnjk voor het behalen van de doelstelling uit het programma Energie Werkt!
(bijdrage van 78% aan deze doelstelling) en Gemeente Almere daarmee aan de landelijke duurzame
energiedoelstellingen, dat het college het welstandsadvies naast zich neer legt. Bovendien is het
windmolenpark tijdelijk van aard. Het windpark kan sowieso niet langer dan 25 jaar bestaan en wordt
mogelijk na 15 jaar verwijderd als gevolg van de toekomstige lJmeerljn en de woningbouwontwikkelingen in
Pampus.

Het aangevoerde SDE-subsidie-probleem van de aanvrager mag nooit de reden worden om het (negatieve)
welstandsadvies te negeren en de aanvrager niet te laten zoeken naar een betere oplossing.

Ook niet, als dat het niet behalen van de 18%-doelstelling betekent.

Vooral dit argument is hoogst bedenkelijk, immers hoe komt het dat een derde partij met een windparkplan
zomaar 18% van de gemeentedoelstellingen kan realiseren?
Als deze partij zich niet zou aandienen, hoe vult de gemeente dan de omissie van 18% in?
Waarom bouwt de gemeente dan zelf het windpark niet?

Dit financieel aangedreven probleem mag niet worden opgelost ten koste van o.a. de recreatieve functie van
het gebied en de functie van de Polderland Garden of Love and Fire.

Nu staat er een windpark dat ook een xx % f=onbekend) bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente,
hoewel hieronder zal blijken dat de werkelijke bijdrage de 18% bij lange na niet zal halen.

Als de gemeente de vergunning met deze reden verleent, dat zal zij het vertrouwen in de democratische
rechtsstaat ondermijnen en het draagvlak voor de naleving van de wetten en regels doen verdwijnen.
De afdeling Welstand kan worden ontbonden en aan burgers hoeft geen enkel besluit meer te worden
voorgelegd.
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Zienswijze i.z. Ontwerp omgevingsvergunning windpark Almere Pampus

Opgewekte elektriciteit en vermeden C02-uitstoot.

Om in deze zienswijze de baten van het windpark te kunnen beoordelen zijn de volgende aannames
gemaakt:
Het windpark krijgt 10 nieuwe windmolens.
De bestaande windmolens worden ontmanteld en elders weer opgebouwd.
De tiphoogte bedraagt maximaal 150 meter.
De ashoogte bedraagt maximaal 100 meter.
De rotordiameter bedraagt maximaal 120 meter.
Er komen geen gondellichten op de windmolens.
Het windparkvermogen bedraagt 30 MW.
De opgewekte elektrische energie bedraagt 76.200 MWh per jaar.
Het windpark draagt voor 18% bij aan de doelstelling ‘Energie Werkt!.
De vermeden C02-uitstoot bedraagt 40 kiloton.
Op basis van deze opbrengsten is de productiefactor circa 29%.

Windenergie vermijdt C02-uitstoot omdat een elektriciteitscentrale dan minder brandstof verbruikt.
Een door wind opgewekte kWh wordt in de rekenmodellen verrekend met een opgewekte kWh in de
elektriciteitscentrate (klassieke opwekking). Maar dit is geen juiste aanname.

Zogenaamde curtailment van windenergie wordt systematisch niet meegerekend in de productiefactor, maar
hoe meer windvermogen er wordt opgesteld, hoe meer er vermogen verloren gaat bij overcapaciteit.
Ook inpassingsverliezen van windenergie worden ook niet goed meegerekend. Bij een toename van
windenergie neemt de klassieke opwekking af, maat daarbij ook het rendement logaritmisch.
De netto C02-winst neemt dan ook drastisch af.

Nuon levert ook stadswarmte in Almere en die warmte is afkomstig van een elektriciteitscentrale in Diemen,
inclusief bijverwarming en een serie gasgestookte ketels in Almere-Stad.
Windenergie zal leiden tot een lagere klassieke elektrlciteitsproductie, waarmee het rendement van het
stadsverwarmingsysteem negatief zal worden beïnvloed, immers deze stadsverwarmingsinstallatie moet
elektriciteit produceren om daarmee ook stadswarmte te kunnen leveren, om te voorkomen dat de
gasgestookte verwarmingsketels moeten worden ingeschakeld.

De conclusie is dat een wind-kWh niet l-op-l verrekend ken worden met een kWh uit de elektriciteits-
centrale en dus ook de vermeden C02-uitstoot niet.

Een vergelijkbaar windpark in de Flevopolder is ontworpen op een productiefactor van 23%.
En dit windpark produceert in de praktijk veel minder elektriciteit (-13%) dan de ontwerpproductie.

De vermeden C02-uitstoot van het beoogde windpark (gemeten aan de schoorsteen van de
elektricteitscentrale) zal in de praktijk de 40 kiloton bij lange na niet halen en daarmee ook niet de 18%
gemeentelijke doelstelling. Door onafhankelijke experts is berekend dat windenergie in Nederland géén
significante C02-uitstoot zal vermijden en daarom geen oplossing is om C02-uitstoot te verlagen.

Omdat er in theorie wel (met onjuiste rekengetallen) maat in de praktijk niet significant C02-uitstoot met dit
windpark wordt vermeden, rijst ook de vraag welke andere maatregelen beschikbaar zijn om de
gemeentelijke doelstellingen te behalen? Omdat er geen onderzoek is gedaan om de doelstellingen op een
andere wijze te behalen, ontbreekt een wettelijk gegronde motivatie om een vergunning te gaan verlenen.
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Zienswijze iz. Ontwerp omgevingsverg unning windpark Almere Pampus

Informatieverstrekking van Nuon

Op haar website levert Nuon rapportage op over de bespaarde C02 a.g.v. stadsverwarming in de stadsdelen
Almere-Poort, -Stad en -Noorderplassen. Nuon heeft TNO gevraagd deze rapportage te beoordelen en
indien juist, te valideren. Maar de rapportage is tot stand gekomen op basis van gegevens en berekeningen
van enkele (andere) projecten en geldt dus niet specifiek voor de Almeerse stadsverwarming.

De TNO-beoordeling gaat niet in op de onjuiste aannames en daarmee valideert TNO een rapport met een
ongeschikte C02-besparingsresultaten. Het zal de lezer niet verbazen dat de juiste cijfers significant tager
zullen uitvallen dan de door Nuon gerapporteerde C02-besparingen.

De Nuon rapporteert onvolledig en/of onjuist om daarmee de zaak mooier voor te stellen.
Doordat Nuon op het dossier stadsverwarming blijkbaar niet betrouwbaar kan rapporteren, rijst de vraag of in
het windparkdossier wel betrouwbare informatie wordt verstrekt. Als Nuon wel in staat zou moeten zijn, maar
niet de moeite neemt om betrouwbare rapportages over een omvangrijk project, zoals de Almeerse
stadsverwarming op te leveren, trek ik de oprechtheid en daarmee de integriteit van Nuon in twijfel.

De gemeenteambtenaren die in het stadsverwarmingsdossier en dus mogelijk ook bij dit windparkdossiet
zijn betrokken, staan dit blijkbaar toe, hebben mogelijk belang bij het laten verspreiden van optimistische
resultaten, volgen een nog onbekende agenda of zijn niet deskundig.

Dit gegeven roept slechte ervaringen op met de ‘duurzame energie dossiers’ zoals stadsverwarming en het
zoneiland, waarin de belangen van de Almeerse burgers door de gemeente onvoldoende zijn behartigd en
waar ook geheimhoudingsovereenkomsten, de inzage in de feiten, afspraken en kosten verduisteren,
ondanks het Verdrag van Aarhus. Een herhaling daarvan lijkt aanstaande.

Indien gemeenteambtenaren niet toezien op een correcte gegevensverstrekking aan de burgers en daarmee
niet het burgerbelang lijken te behartigen vraagt dit om maatregelen van de verantwoordelijke wethouder,
afdeling Personeelszaken, het College als ook de gemeenteraad.

Ik verzoek u geen vergunning te verlenen voor dit windpark, het bestaande windpark intact te laten en op
zoek te gaan naar alternatieven, omdat de integriteit van de aanvrager in twijfel wordt getrokken en omdat
wordt getwijfeld aan de deskundigheid van de betrokken gemeenteambtenaren.

Funderingen verwijderen

In de onlwerpvecgunnning is opgenomen: Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting
opgelegd dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stllgezet indien Nuon de windmolens aan de
Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd.
Saneren: het slopen en afvoeren van een bestaande windmolen tot minimaal een meter onder het
maaiveld, waarbij de bestemmingsplanregeling zodanig is (gewijzigd) dat herbouw van de windmolen
met hetzelfde of een lager vermogen op of nabij de locatie van de gesaneerde windmolen blijvend
onmogelijk is gemaakt.

De relatie tussen het windpark Eemmeerdijk en het te bouwen JR-lI-windpark is onduidelijk.
M.i. zouden de bestaande windmolens van het JR-t-windpark worden gesloopt.

De kosten voor het verwijderen (of het mogelijk ongemak) van achtergebleven fundamenten (dieper dan de
geëiste 1 meter) mogen niet voor rekening komen van de gemeente of mogelijk toekomstige gebruikers van
de betreffende percelen.

In een mogelijke vergunning moet zijn opgenomen dat van de te slopen windmolens en na de gebruikstiijd
jç van de nieuwe windmolens, de fundering inclusief eventuele heipalen volledig worden verwijderd en dat
de kosten daarvan voor tekening zijn voor de exploitanten van het wind park.
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Zienswijze z. Ontwerp omgevingsvergunnin9 windpark Almere Pampus

Bestemming bestaande windmolens

Wat er precies met de bestaande molens gebeurt is onduidelijk.

Juist omdat de gemeente slogans rondbazuint en beleid formuleert zoals Almere zonder afval’, ‘Cradie to
Cradie’ en ‘Growing Groen Cities’, moet het des te meet vôôraf duidelijk zijn wat er met de bestaande
molens gaat gebeuren, inclusief onderbouwing met overeenkomsten én sancties, omdat de levensduur van
de bestaande molens nog lang niet ten einde is.

Het behoeft geen uitleg dat het veel meet energie en grondstoffen vergt om een systeem af te breken en
elders weer op te bouwen, dan het ongemoeid te laten en daar waar mogelijk uit te breiden of te upgraden.
Daarom is het veel efficiënter, effectiever en daarmee verstandiger om de bestaande molens zo lang als
mogelijk te laten staan en goed te onderhouden.

ln een mogelijke vergunning moet zijn opgenomen dat er een overeenkomst is bijgevoegd om de bestaande
windmolens te herplaatsen, omdat deze windmolens nog tot minimaal 2025 in dienst kunnen blijven.

Luisteren naar de omwonenden

In de ontwerpvergunning wordt gesteld dat: In 2017 is er een uitgebreid participatietraject doorlopen om
samen met bewoners uit de omliggende wijken te komen tot de meest optimale opstelling. Er is in 2077 ook
een aanmeldnotit!e m.e.r.-beoordelfng opgesteld door de initiatiefnemers om de mllieueffecten van het
toekomstige windpark in beeld te brengen. Op basis van de uitkomst van het participatietraject en de
uitkomst van de m.e.t-beoordeIingsnotitie is gekozen voor een opstelling met 10 nieuwe windmolens.
De enkele bijeenkomsten bestonden uit presentatieborden waarin de plannen en elke variant als fait
accompli zijn gepresenteerd en waar tijdens de windparkgegevens inconsistent en onvolledig zijn
gepresenteerd.

Er is in de consultatie alleen ruimte geweest om een mening te geven over het vastgestelde aantal
windmolens en enkele vaste opstellingen daarvan.

Zonder onderbouwing, alternatief of oog voor de nu rustige omgeving als ook het kunstwerk, het Flevolands
Erfgoed Polder Garden of Love and Fire, staat de gemeente blijkbaar toe dat deze omgeving wordt vernield
en dat de burgers van Almere een rustige recreatieplaatswordt ontnomen.
Zie http:Uwww.flevola nderfgoed. n l/home/landschapskunsUzuidelijk-f1evoland-4/polderland-gardenof-love-
and-fire,html

Er kan niet worden geconcludeerd dat er goed geluisterd is naar de omwonenden of rekening is gehouden
met de (recreatieve) belangen van de omwonenden.

Geen geheimhoudingsovereenkomsten

De gemeente mag, juist in het kader van het Verdrag van Aarhus, geen overeenkomsten aangaan waarin
geheimhouding wordt overeenkomen. Omdat burgers ook via de elektriciteitsnota zeer grote delen van de
energietransitie (gaan) betalen en op een verantwoorde besteding van haar geld moeten vertrouwen en dat
moeten kunnen controleren, is maximale transparantie bij een vergunningsverlening voorwaardelijk.

Geen reclame of (tekst)uitingen op de windmolen.

In de mogelijke vergunning moet worden opgenomen dat op de masten en gondels geen reclame of
andersoortige uitingen komen de staan.
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Zienswijze i.z. Ontwerp omgevingsvergunning windpark Almere Pampus

Nawoord

Windmolens in de leefomgeving roepen veel maatschappelijke protesten op en dit geeft te denken.
Dat kost veel maatschappelijke negatieve energie, het splijt gemeenschappen en reduceert geen kilogram
C02-uitstoot.

1 Stichting Otdambt Windmotenvrij, Beeda (Gr)
2 Wndrnolengroep De Lethe-Beltingwolde, Bellingwolde (Or)
3 Bewonersgroep Don Ouiohotte, Boudange (Gr)
4 Ktenkbordgroep Termuntenrrermunterziji, Termunterziji (Gr)
6 Stichting Wmdhoek, Terrmzrterzijt (Gr)
6 Stichting Platform Tegenwind N33, Veendem (Dr)
7 Stichting Gijin Romte Foar k’nhannei, Leeuwwden (Fr)
6 eewonera van Koetilie. Hertingen (Fr)
9 Dorpsbelang Kornwerderzand, Komwerderzand (Fr)
10 Stichting Kieare tOrnen Noord-Oost Frystan, Oostemijkerk (Fr)
11 Stichting De Eendracht, A7, Friesland, Pingjum (Fr)
12 Stop het windmolenpark hij de Trije Doarpen. Reduzurn (Fr)
13 Buorren warna tejin wynenerzjy, warne (Fr)
14 Commteste tegen het windmolenpian Gerkesklooster-Stroobos (Fr)
15 Vereniging Tegenwind Hunzedai, Annerveenechokaneet (D)
16 vereniging Tegenwind Veenkoionien, Annerveenschekaneai (D)
17 Tegenwind Coevorden, Coevorden (D)
18 Stichting WndNEE, Gessetternijveen (0)
19 Stichting Platform Storm, Nieuw Buinen (0)
20 Stichting Deifsen Tegen Windmolens, Dalfsen (0)
21 Windmolens Deventer, Deventer (0)
22 Actiegroep tegen windturbines langs de Veeneieiding, Hellendoorn (0)
23 Stichting Dorpen uit de Wind, Hollen (0)
24 Stichting Boidor, Rheezerveen (0)
25 Meer Windmolens NEE. StaphoractRouvoen (0)
26 Stichting Steenwijkeriand Tegen Windmolens, Steenwijk (0)
27 Stichting De Rollerdamse Hoek, Creit, Nocrdoootpolder (F1)
28 Comité Udc Briest, Urk (F1)
29 Stichting Erfgoed Link, Urk (F1)
30 Comité Geldersedijk Hattem-Zalk, HattemlZaik (O!Gid)
31 Apeldoornse Tegenwind, Apetdoorn (Gtd)
32 Stichting Tegenwind, Bergheren (Old)
33 Dorpsraad-Windmolens, Epse (Old)
34 Stichting Don Guichotte in Lethum- Stop De Windturbines, Lathtmr (Old)
35 Stichting De Klap van de Molen, Lienden (GId)
36 Stichting Togon(Windjmoiens Netterden en omstreken, Netterden (Old)
37 Vereniging Leefbaarheid Netterden, Nettmden (Old)
36 Buurtverenging Leefbaar Reoth, Roeth (Old)
39 eelangengroepering Geen windmolens in het Binnenveld, Wageningon (Old)
40 Geen windmolens in Miste en Corte, Wnterswijk-Mlste (Old)
41 comité Veerwagenweg Houten, Houten (U)
42 Stichting Gigawlek, Houten (U)
43 Don Guichotte, NieuwerterAa (U)
44 Kerngroep Buren ven Lage weide, Utrecht (U)
45 Platform Tegen W2kae Wndtrxbinea, W(k bij Duuratede (U)
46 Stichting Belangen Wijkerotoot 0.0., Wijk Bij Duurotede (U)
47 Geen windmolens bij woonwijken, WoerdeNHarmelen (U)
46 BewonereVereniging Z(keneel-H, Amsterdam Noord (NH)
49 Werkgroep Ooatpolder, Anne Paulowna (NH)
50 Stichting voor Lendelijk Schoon Weet-Friesland, Blokker(NH)
51 Stichting JAS, Breezand (NH)
52 Woongenot Omgeving Stoornoloot, Breezand (NH)
53 Werkgroep Polder F, Burgerbrug (NH)
54 Partlctpantenverenlging Zr]pe, Callantooog (NH)
55 Geen windmolens tn de Purmer, De Purmer (NH)
56 Bewonersgroep Middenweg, Heerhugoweard (NH)
57 Greep Oudendijk, Oudend(k (NH)
56 Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Z(pe, Oudeslula (NH)
59 Wmkgoep polder E de Zijpe, Oudeoluia (NH)
62 Vereniging Houd Zijpe Leefbaar, Petten (NH)
61 Stichting De Kwade Zwaan, Uitdem (NH)
02 Actiegroep bewoners Groetweg Middenmeer, Weringermeer (KH(
63 Comité Geen zwaaipelan in de Wieringeiwaard, Weringerwaard (NH)
64 Tegenwind Wijdewormer, Wijdawormer (NH)
65 Actiegroep Weattend Wint, ‘a-Grevenzende (ZH)
66 Windgroep Flakkee, Achthulcehtøostflakkee, Doitgenepieet (ZH)
57 BewonereVereniglng Onder de Hetbmg, Alphen aan den Rijn (ZH)
66 Bewonera van het Goudse Rijpad, Aiphen aan den Rijn (ZH)
69 Geen windmolens inAlphena polderland, Alphen aan den Rijn (ZH)
70 Geen grotere win&noten In Bodegravon, Bodegraven (ZH)
71 Vereniging Hart voor het Groene Venster, Giesnonburg (ZH)
72 Vereniging Veonderpolder en Wijde Aa, Roeloferendsveen (ZH)
73 Stichting Groene Hart, Woerden (ZH)
74 Vereniging tot behoud ven het open landochap van Kaag en Braaseem eo., Woubrugge (ZH)
75 Stichting Grote Polder Groene Hart, Zoeterwoude (ZH)
76 Stichting Dorpsraad Hoofdplaat, Hoofdpleat Gem,Stuia (Zid)
77 Actiecomité tegen windenergie - verontnjatte Staveniasenaren, Stavenisse (Zid)
78 Actiegroep Tegenwind Bernheze, Nlatefrode (Na)
79 Geen Windmolens in Reusel, Reuse (NB)
80 Rooise Tegenwind, Sint Oedenrede (NB)
81 Dorperead Dinteinord en Prineenlend, Steenbergen (NB)
82 Tegenwind Tilburg, Tilburg (NB)
83 Stichting Houd Heeze-Leende Leefbaar, Heeze (NB)
84 Buren van windpark Neer, Egchet (1)
85 Actiegroep Wndaoherm, Maastricht, Maaatdcht (L)
e8Actiegroep tegen Windenergie Klavert)e4, Sevenum (L)
87 Werkgroep windturbines Verwey, Venray (L)
66 Stichting Netienaat Kritisch Ptadorm Windenergie, Stroe (NH)
gg.www.windmotenoverienLnl/
90. wwGroenerekenkamer.nl
gi. wwwctimategate.nl
92. rwNLVOWnl
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Zienswijze ix. Ontwerp omgevingsvergunning windparkAlmere Pampus

Histoile en adaptie

Erwordt vergeten dat 11.000 jaar geleden de Noordzee grotendeels droogstond en dat op Groenland
landbouw mogelijk was. Wie is nu verantwoordelijk voor deze zeespiegelstijging van 100 meter?
Zouden wij dan over een eeuw niet in staat zijn ons te wapenen tegen een zeespiegelstijging?
Elk land en haat inwoners kennen hun woonomgeving, de voordelen en de nadelen.
Vulkanisme of aardbevingen, (rivier) overstromingen maken daar ook al eeuwen deel van uit.

Altijd heeft de mens zich aangepast aan haar leefomgeving, zoals Nederlanders al jaren dijken bouwen.
Op 25 december 1717 en 22 februari 1953 gaat het goed mis.
De dijken zijn verwaarloosd en duizenden mensen en dieren komen om.

De Deltawerken heeft maar enkele miljarden gekost en heeft een belangrijk doel.
Maar een onbetekenend windpark op zee gaat de burger 4 miljard euro kosten, niet via het belastingstelsel,
maat via de elektricteitsrekening.

Nieuwe technologiën

Zie http://www.thedrive.com/the-war-zone/1 9652/Iockheed-martin-now-has-a-patent-for-its-potentially-world-
changing-fusion-reactor

Lockheed Martin (bekend van de JSF-straaljager) heeft een patent aangevraagd voor een compacte
fusiereactor, ter grootte van een zeecontainer, waarmee met 15 kg nucleair materiaal een jaar lang 100MW
kan worden opgewekt. Drie van deze machines leveren genoeg warmte en elektriciteit voor heel Almere.

Zie httpifwwwjanleenkloostecman.nl/intermediair_20 11 0603.php
Een centrale op basis van gesmolten zout technologie (MSR) is in de jaren ‘60-’7Q al in het Oak-Ridge
laboratorium gebouwd en heeft duizenden testuren goed gedraaid, maar is op last van president Kissinger
afgebroken. Inmiddels loopt in China een groot MSR-onderzoeksprogramma.
India en China bouwen de komende jaren meer dan 1000 kolencentrales en die kunnen t.z.t. worden
omgebouwd met een nieuwe kerntechnologie. Ze zijn natuurlijk niet helemaal dom in die landen.

Omdat nieuwe technologiën schonere, veiligere en tegen veel lagere kosten energie zullen gaan leveren,
is miljarden euro1s uitgeven, om met zon- en windtechnologie C02-uitstoot proberen te vermijden, zinloos.
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Betreft: Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunning ‘Windpark]aap

Rodenburg II” Almere Pampus, de M.E.R. Beoordelingsnotitie en de bijhorende

ontwerpbescheiden bij besluiten tot vergunningverlening

Geachte college, geachte gemeenteraad,

Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg

II (“het ontwerp omgevingsvergunning”), het milieueffectrapport beoordelingsnotitie en de

ontwerp bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor

WindparkJaap Rodenburg II (“het windpark”), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om

in de periode van 12 april 201$ tot 23 mei 2018 en een zienswijze in te dienen. Hierbij,en

derhalve tijdig, zend ik u, (1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Almere, (2) de gemeenteraad van Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente

Almere (hierna tezamen kortheidshalve: “U”), zienswijzen aan de beide organen en de

rechtspersoon. Ik heb de indruk dat een ontheffing die door het college van Gedeputeerde

Staten van de provincie Flevoland f”GS”) ten behoeve van dit projectplan is verleend, ten

onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe bestemde website ter inzage is gelegd.

Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit

van het onderstaande.

Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake

het ontwerp omgevingsvergunning en de daartoe gegeven ontheffing van GS en dat het

college van burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze

ten aanzien van de ontwerpvergunningen.

Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te

richten en te exploiteren in de gemeente Almere. Deze windturbines zijn geprojecteerd in

Almere Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeer & lJmeer en lijken

dusdanig gesitueerd te zijn dat zij zo ver mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente af

staan. Zij zouden op een afstand komen van zo een 1,4 tot 1,6 kilometer van de woonwijken

van de gemeente Almere.
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Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een

ashoogte van tussen de 85 en 100 meter krijgen en een rotordiameter van tussen de 100 en

120 meter. De maximale tiphoogte van de windturbines zal 160 meter zijn. De windturbines

zullen worden geexploiteerd door Nuon Wind Development B.V. (“Nuon”) (8 windturbines) en

coöperatie Almeerse Wind. (“Almeerse Wind” of”AW’ (2 windturbines).

De ontwerp-omgevingsvergunnlng strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de

activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo) en de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder

e Wabo).

Kort gezegd, ben ik van mening dat het plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de

eisen van een goede ruimtelijke ordening.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT

In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van

windpark Jaap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Almere en haar bewoners. Niet alleen zal

het landschap random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de

gemeenschap; initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet

gehoord. Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en

eenzijdige en vooral manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de

gemeenschap en de omliggende gemeenten leeft - en wederom wordt bevestigd door de

inhoud van het ontwerp omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de

wensen en financiële belangen van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en

landschappelijke belangen die juist doorslaggevend hadden moeten zijn en in de afweging

hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan deze

financiële belangen. Die handelwijze steekt mij.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,

recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van

het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantat van de

omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast za!

ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen.

Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang

vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoekvan het RIVM (RÏVM-rapport

200000001/2013 fhttps://www.rivm.nl/blbllotheeklrapporten/200000001 .pdf)) bi ijkt dat

sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het

gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van

windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.

Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgestoten akoestisch rapport

representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid

reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en

geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan.Andere

mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschrevenEr is niet beschreven hoe snel

initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de

mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut.

Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment
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niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers
moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar overlast
gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers
hebben om deze overlast te verhelpen.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid
reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog

niet bekend is, en zelfs fictief is benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten

akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Dit valt echter niet te

staven gezien de gegevens van de fictieve turbine simpelweg ontbreken, In het voortraject

heeft u met omwonende om tafel gezeten en deze klankbordgroep heeft met u meegedacht

over opstellingen welke wel draagvlak hebben binnen de wijken. Ook de door u gehouden

bewonersparticipatie gaf dezelfde uitslag. U kunt rekenen op maatschappelijk draagvlak mits u

luistert naar uw inwoners. Het bevreemdt mij des te zeer dat u dan ook kiest voor een

windpark waar het maatschappelijk draagvlak juist ontbreekt. U kunt de cijfers naar uw eigen

hand zetten, maar dit rechtvaardigt niet dat er geen draagvlak is voor dit project.

Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog

ter hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus

met onze belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

OMWONENDEN WORDEN ONEVENREDIG GERAAKT

Er zijn taakstellingen voor windenergie geformuleerd waar ook u als gemeente aan dient te

voldoen. Dat behoort dan vervolgens echter niet met zich te brengen, dat ondoordachte en/of

onevenwichtige keuzes worden gemaakt. Het gaat primair om landelijke en provinciale

(beleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op uw gemeentelijke organen een

onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot planologische

facilitering van “een park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er enige

onontkoombare en rechtens relevante noodzaak bestaat, om juist op deze locatie en/of zo

snel mogelijk een project als het ware “door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke

ingrepen is een bredere afweging en de bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens

vereist, dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk. Het zou in de rede liggen om te bezien, in

hoeverre een windpark als het onderhavige gerealiseerd kan worden op een locatie elders,

waar gebieden überhaupt minder worden aangetast en/of bewoners überhaupt minder

worden benadeeld. Te meer omdat dit windpark als doel geformuleerd heeft “de Filmwijk

energie neutraal te maken” Het enige natuurgebied met een aanzienlijke oppervlakte is

gelegen aan de westkant van de beoogde locatie. Realisatie van het windpark op de voorziene

locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit gebied wordt verstoord; de windturbines zijn

immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er zijn vele negatieve effecten op het woon-,

werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect op de leefomgeving van de bewoners

van Almere en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden in dat natuurgebied. Van

realisatie van het windpark op de thans voorziene locatie zou dan ook reeds om deze redenen

moeten worden afgezien. Zeker omdat u in verschillende gemeenteraadvergaderingen heeft
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aangegeven dat het beleid “Opschalen en Saneren” waar bij de proviciale doelstellingen

minder molens met meer vermogen is, niet gerealiseerd wordt in dit beoogde windmolenpark.

Het bevreemd mij dat er langs de Eemmeerdijk wel minder molens kunnen komen (en

derhalve wel voldaan wordt aan de proviciale doelstelling) terwijl u geen gehoor geeft aan dit

beleid. Gezien de omgeving van de Eemmeerdijk lijkt het mij voor de hand liggen dat er daar

wel 1 molen extra bij kan dle In het beoogde opschallngvanJaap Rodenburg II dan weet

geminderd kan worden. Overige locaties zijn niet onderzocht terwijl er meerdere geschlkte

locaties zijn benoemd in uw structuurvisie Almere 2.0. Locaties die geen effecten met zich mee

brengen op omwonenden.

U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark

gerealiseerd kan worden, echter het bestemmingsplan spreekt u zichzelf tegen. Dit is de reden

waarom de initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd.

Er zijn voldoende andere plekken waar totaal meer windmotens gerealiseerd kunnen worden.

De molens hoeven niet per sé geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid

worden over heel Almere. Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend

windmolenpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van

de fysieke kenmerken van de gehele activiteît en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw

structuurvisie beschrijft u dat er mogelijk 3 locaties zijn. “Ook bij de bedrijventerreinen buiten

de woonkernen is een windpark mogelijk.” U heeft in verschillende raadsvergaderingen

aangegeven dat door de subsidiedeadline van de initiatiefnemers het zaak is dit project zo snel

mogelijk af te ronden anders zou het financieel niet haalbaar zijn. Het is voor mij onbegrijpelijk

waarom dit alternatief nooit is onderzocht. Des te meer zie Ik zaak dat het huidige park in ere

blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie gekeken wordt. Dit bewerkstelligt de

beoogde doelstellingen om energieneutraal te worden. U heeft al 1 6.,5 MW met het huidige

park. Als u daaraan de beoogde aantal MW toevoegt op een locatie elders zou er 16,5 ÷ 35 MW

= 41,5 MW totaal hebben. Dit scheelt u 16,5 MW op de doelstelling. Ik zie hier een win-win

situatie omstaan aLs u uw horizon gaat uitbreiden naar locatie elders.

GEEN AANBESTEDINGSTRAJECt DOORLOPEN.

Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestîe van klimaatbeleid, maar is een kwestie

geworden van keuzes op het gebied vanruimtelijk, economisch en sociaal beleid. Aanbesteden

is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de beste

partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en het partnerschap contouren krijgt, is

toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de samenwerking tussen de

gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald wordt dat

geen van de bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten opzichte van andere marktpartijen.

In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een dergelijke procedure waarin is bepaald

dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn.

Bedrijven als Nuon, Eneco of Essent en vele andere zijn altijd geïnteresseerd in een locatie

waar zij vergunning kunnen krijgen om een windmolen neer te zetten. Zij verkopen de

geproduceerde energie op devrije markten zijn als particulier bedrijf vrij om de bestemming

van de winst te bepalen. De klant is verder niet bekend en heeft geen enkele relatie met de

windmolen. Een gemeente die weinig andere interesse heeft dan de eigen
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klimaatdoelstellingen halen, weet dat met dit soort bedrijven snelheid in huis wordt gehaald.
De verkoop van grond is niet aanbestedingsplichtig, tenzij de gemeente verdergaande eisen
wit stellen die uitgaan boven haar publieke bevoegdheden. De gemeente wil de realisatie van
windmolens faciliteren en ondersteunen, maar de betrokkenheid houdt vaak op als het
bestemmingsplan is aangepast en/of de locatie waar de windmolens gerealiseerd gaan
worden, is overgedragen. Het spreekt voor zich dat de sturingsmogeljkheden van de
gemeente in deze variant beperkt zijn. De gemeente kan uiteraard gebruik maken van haar
publiekrechtelijke mogelijkheden om de komst van windmolens planotogisch mogelijk te
maken of te blokkeren. De gemeente kan daarbij eisen stellen aan onder meer de hoogte en
afmetingen van de windmolens. Dit heeft u ook gedaan. Het stellen van eisen aan het soort
molens, de snelheid van bouwen of de manier waarop de opbrengsten moeten worden

verdeeld is vanuit de publieke bevoegdheden van de gemeente niet mogelijk. Als de gemeente
eigenaar is van de grond (en dat bent u gedeeltelijk), dan kunnen dergelijke eisen wel gesteld
worden, als voorwaarden bij de verkoop van de grond.

De eerste mogelijkheid is om een adviseur onderzoek te laten doen naar de mogelijke opzet

en samenwerking van het project, de daarbij behorende risico’s te benoemen en met de advies

de markt te benaderen, Op deze manier kan een goed inzicht worden verkregen in de

mogelijkheden, maat het onderzoek moet worden betaald en eventueel aanbesteed, indien de

adviesopdracht meer kost dan €200.000 exclusief BTW. Bovendien leidt dit er vaak toe dat de

adviseur in het vervolgtraject niet meer aan de aanbesteding van de daaruit volgende

opdracht mag deelnemen. Door het doen van het onderzoek heeft hij een kennisvoorsprong

en daardoor is hij in een ongelijke positie terecht gekomen. Dit is te voorkomen door zeker te

stellen dat alle Informatie van het onderzoek openbaar wordt gemaakt. Een dergelijk

onderzoek ontbreekt echter in de ter inzage gelegde stukken, Ik conciudeer dat er geen

marktconsultatie gedaan is. U heeft dit ook in meerdere raadsvergadering bevestigd.

De minimumeisen hebben betrekking op de financiële draagkracht, de technische

bekwaamheid en de beroepsbevoegdheid. De financiële draagkracht kan worden getoetst

door het stellen van eisen aan de omzet, financiële ratio’s of een verklaring van een bank, Het

doel is zeker te stellen dat een marktpartij voldoende financiële draagkracht heeft om de

opdracht uit te kunnen voeren. Uit het formulier “Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02

d.d. 16januari2018 Bouwen Overig bouwwerk bouwen” blijkt dat de financiële draagkracht er

is met een omzet van meer dan 43 miljoen euro. Een goede vuistregel in windprojecten is een

minimale jaaromzet van 50% van de opdrachtwaarde te stelten. Ook deze berekening is

onvindbaar in de ter inzage gelegde stukken. In een ander hoofdstuk zat ik benaderen dat er

geen enkele financiële huishouding is toegevoegd.

U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van

gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed

moeten worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht,

is in de aanbestedingsrichtlijn (2014!24!EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees)

aanbesteed te worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad
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Jaargang 2018 Nr. 75927 onder de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere

Pampus). U heeft deze stap simpelweg overgeslagen omdat Nuon op de beoogde locatie al

een soortgelijk windmolenpark heeft. Deze conclusie is onjuist en onrechtmatig.

MEERDERE BEDRIJVEN GENOEMD IN DE STUKKEN.

Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 4

bedrijven. Echter ïn het aanvraagformulier staat er 1. Welk bedrijf vraagt deze vergunning nu

precies aan. Het kvk nummer van dit bedrijf ontbreekt op de aanvraag.

FAILLISSEMENT INITIATIEFNEMERS

Voorts merk ik op dat uit het ter inzage gelegde stuk onvoldoende is op te maken, op welke

wijze het risico van faillissement van de initiatiefnemers door de Gemeente Almere wordt

ondervangen. Hierdoor zullen de effecten op het milieu zwaar voelbaar worden indien een

dergelijk voorval gebeurd.

VERKLARINGEN VAN GEEN BEDENKING IS WEL VEREIST.

U geeft aan dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, maat u wel wacht totdat

de gemeenteraad deze afgeeft. Een verklaring van geen bedenking is een instemming van een

ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning met het verlenen

van die vergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning

niet worden verleend.

De aanwijzing van de activiteiten is geregeld in:

paragraaf 6.2 Bor lîd 2 (zie ook het volgende onderwerp bevoegd gezag is niet bevoegd.)

BEVOEGD GEZAG IS NIET BEVOEGD

Uit artikel 9e van de Elektricîteitswet 1998 (hierna: “EW volgt het uitgangspunt dat de

Provinciale Staten (hierna: “P5”) het bevoegd gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van een

productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie

met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt

vervolgens dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de

aanleg en uitbreiding van een windpark coördineren.

In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren

aan het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente indien (zie

artikel 9f lid 6 EW): In aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende

productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de

besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins

aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid,

voor die provincie gestelde minimum realisatienorm. In het besluit van de Gedeputeerde

staten van Flevoland van 18 april 2017 is op het onderwerp WindparkJaap Rodenburg II bij

beslispunt 2 alleen te verklaren dat de vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten

als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van toepassing is voor het

windparkJaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten over het

merendeel van de benodigde toestemmingen voor het toekomstige windpark. De artikelen 9e

en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en

bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen
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delegeren. Een bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen,
volgt niet uit dit artikel. Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de
delegatiebepaling kent) slechts ziet op de bevoegdheden van GS, terwijl de bevoegdheid tot
vaststelling van het plan nu juist bîj P5 ligt. Het gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn
voor de vaststelling van het planin de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6
van de EW zich tegen de nu toegepaste delegatie. Uit dit artikel volgt immers dat delegatie niet
is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lîd
de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet voldaan. Zeker nu
de coördinatieregeling niet voorziet in het in één geheel ter inzage leggen van alle stukken.
Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet de gemeente Almere in dit geval het
bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen js door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.

OMGEVIN6SVERGUNNING AANGEVRAAGD NIET TIJDELIJK
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard Is, echter het

tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer een

vergunning van niet tijdelijk aard zijn. Dit is ook niet geheel rechtsgeldig

REALISATIE VAN HETWINDPARK IS FINANCIEEL NIET UIWOERBAAR
Ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het
ontwerp omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de

investeringen afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeling subsidie.
Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die

de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te verdienen.

Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meet in aanmerking komen voor de voorronde

2018 is de financiële haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor
SDE+ subsidie in aanmerking te komen, moet uw aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed

onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen

en een compleet digitaal aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan
voldaan. Gezien de laatste fase om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot 5 april

17.00 uur en de benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en

gezien het feit er zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden tegen

respectievelijk de Wet Natuurbescherming en de Waterwetvergunning wordt de SDE+ subsidie

in 2018 niet toegekend. Er zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring
Bestuur verzoeken ingediend waarbij gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan,

en u uitstel heeft gevraagd en de benodigde gegevens pas op 30 mei (na de termijn voor

zienswijze indienen) pas wordt opgeleverd. Dan is nog de vraag of de gevraagde gegevens

daadwerkelijk geleverd worden, gezien u In het verleden zeer ontwijkend heeft geleverd op de
gevraagde stukken. Het is overigens vreemd dat u uitstel nodig heeft voor een termijn van 6
waarbij de gevraagde stukken ten eerste al bij de ter inzage gelegde stukken aanwezig hadden
moeten zijn, en u daarbij ook nog eens extra tijd nodig heeft de gevraagde financiële gegevens
op te leveren. Hieraan kunnen slechts twee oorzaken ten grondslag liggen: (1) u heeft de

financiële gegevens niet. Dit zou betekenen dat u de financiële haalbaarheid niet

gecontroleerd heeft. (2) u heeft de stukken wel beschikbaar maar wilt ze niet openbaar maken
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totdat er geen mogelijkheid meer is deze toe te voegen aan de zienswijze termijnen. Gezien

het feit ik en mijn buren deze gegevens meerdere malen hebben opgevraagd heeft u

meerdere malen de kans gehad deze gegevens op te vragen bij de initiatiefnemers. Aangezien

u deze kans niet heeft gegrepen wil ik aanvoeren dat dit onrechtmatig bestuur is. Dit is in strijd

met artikel 2 lidi en lid 2, artikel 3 lid 5, artikel 6 lid 1, lid 3, lid 6 a Um c, artikel 7 van de Wet

openbaarheid van bestuur.

Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid wordt voldaan, verzoeken ik u

nogmaals via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of de realisatie van het

windpark financieel uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schrijven tevens te worden

beschouwd als een Wob-verzoek aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen (de raad

en het college).

WEUELIJKE TERMIJNEN ZIJN OVERSCHEDEN

deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene Wet bestuursrecht

overschreden. Tevens heeft ii verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag

de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze

omgevingsvergunning en tijdelijke afwij king bestemmingsplan te worden afgewezen.

BEOOGD WINDMOLENPARK IS NIET IN LIJN MET UW STRUCTUURVISIE

Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere IJland

en Almere Pampus worden meet stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door dit project

nu door te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is een
verkwisting van overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten staan
en dit project op een nadere locatie te laten uitvoeren. Doordat in de vergunning nu
permanent aangevraagd wordt en afgegeven wordt kunnen de plannen in uw structuurvisie
niet worden doorgezet. Dit betekend concreet dat woningbouw in dit gebied niet mogelijk zal

zijn. Het onderliggende bestemmingsplan is echter uitgegaan van de beoogde woningbouw. Er

zijn al stappen ondernomen en samenwerkingsverbanden aangegaan met de gemeente
Amsterdam voor de realisatie van de ljmeerlijn. Hierdoor benadeelt u bedrijven die zich aan

het voorbereiden zijn om uw structuuMsie te realiseren.

VOORWAARDELiJKE VERPLICHTING OM L1CHTSCHIUERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om

lichtschittering tegen te gaan. Het ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte

geen voorwaardelijke verplichting om lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen.

Gezien het feit het beoogde park naast een curciale verbindingsweg N7OJ ligt en deze weg

naast het water ligt, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer lichtschittering

optreed bij automobilisten. Dit kan leiden tot letselschade alsmede verkeersslachtoffers.

Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele

windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen. Maatregelen ter voorkoming van

Iichtschitterîng zijn dus onvoldoende geborgd. Dergelijke verplichting is noodzakelijk en dient

te worden toegevoegd in de ontwerp-omgevingsvergunning.
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VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM OBSTAKELMARKERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT
Van belang is dat bijgestoten stukken en op de
websitewebsite https://almeregeeftenergie.nI volgt dat de windturbines U als gemeente
waarde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de betreffende turbines U een eis stelt
dat de molens < 150 meter hoog moeten. Hiermee impticeert u tegen te willen gaan dat

obstakelmarkering niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp omgevingsvergunning kent

echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om obstakelmarkering daadwerkelijk te

voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn en nog niet bekend is welke type

turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een bandbreedte de gestelde eis

van <150 meter overschrijdt zullen deze maatregelen geborgd moeten worden. Maatregelen

ter voorkoming van obstaketmarkering zijn dus onvoldoende geborgd. Het staat de

initiatiefnemer immers vrij om een dergelijke verlichting te hanteren ook op turbines <150

meter. Hiermee voldoet u niet aan de beloftes die u in de gemeenteraad gedaan heeft en op

alle informatieavonden naar betrokken omwonenden. Een dergetijke maatregel dient worden

toegevoegd aan het ontwe rp-omgevi ngsvergunning.

IMPAC OP GEZONDHEID ONTBREEKT

Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de

gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met zich kan brengen, ontbreekt. De

thans reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen

hebben voor de volksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat

binnen Almere. Ook de eventuele schade die bewoners kunnen oplopen door het minder

verkoopbaar of onverkoopbaar worden van woningen, moet niet worden onderschat. Gelet

hierop verzoek ik u om het gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning

zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan met een M.E.R.

beoordeilngsnotitie waarin slechts een verkennende analyse is gedaan. Een aanzienlijk aantal

woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden

winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen

plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners,

kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in

negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en siaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de

windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende

maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM fRIVM-rapport 200000001/2013

(tel:200000001/20f 3)) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie,

boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit

verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten

ontstaan.Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op

mitigerende maatregelen. De mogelijke maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat

nog niet bekend is. In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een

representatieve indicatie. Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het volgende

genoemd: “Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te

voldoen” Het is onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport

representatief zijn. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden
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de De VlO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VlO-rekenregels schrijven voor dat de

turbines stil moeten staan als 1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 mis of 2) de

wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5 m/s.

Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang

het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van

minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en

het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan

de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd

waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de

initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen. Ik zou graag zien dat in de ontwerp

omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van

geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een meldpunt

in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe lang het duurt voordat er actie

ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten overlast) alvorens

overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning. Ook dit meldpunt en afspraken dienen

in de ontwerp-omgevingsvergunning te worden toegevoegd. ik concludeer dat in de

beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan

onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het

spreekt overigens voor zich, dat het plan vele aanspraken op planschadevergoedingen of

nadeelcompensatie uitlokt en ik mijn mede inwoners hierin zal faciliteren, wanneer zij hun

aanspraken geldend proberen te maken.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BIEDT ONVOLDOENDE WAARBORGEN DAT ER

DAADWERKELIJK TIEN IDENTIEKE WINDTURBINES WORDEN GEREALISEERD

Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien

identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt

namelijk op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde

windturbines (dus van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren. U

geeft aan in de bijgevoegde stukken dat de initiatiefnemers gebruikt wensen te maken van

artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling

omgevingsrecht (Mor). Hierdoor wordt het onmogelijk te borgen dat het landschapsbeeld

rustgevend is en blijft. U dient hiervan aspecten op te nemen in de ontwerp

omgevingsvergunning daar onmogelijk gesteld kan worden dat het Iandschapsbeeld niet

aangepast wordt. Als windrijke provincie wil Flevoland 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 opschating en sanering. Door een plaatsingsgrid in een cluster op het ‘uiterste punt van

de polder, is de opstelling van grotere afstand herkenbaar. De koppeling met de bestaande

landschapsstruduren is echter niet volledig door de introductie van een nieuwe richting en het

beheren van één richting van de dîjk; 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. Op lokaal niveau zijn de grotere
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windturbines visueel domïnanter, en de leesbaarheid van hun opstelling minder krachtig
vanwege het feit dat de rotordïameter groter is dan de ashoogte, daarentegen is hun
draaisnelheid lager dan die van de referentiesituatie, wat de visuele rust niet ten goede komt
Het project is in een zeer vroeg stadium voorgelegd aan de commissie welstand. Deze heeft
advies gegeven niet mee te gaan in de huidige opstelling. Dit advies is echter niet gehanteerd.
Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke
goede landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog
meer geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt
gerealiseerd met elk andere (financiële) belangen en/of een andere (beleid)visie/keuze. Het
ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek
moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingsvergunning opgenomen. Ook
hierbij geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven naar
te verlenen omgevingsvergunningen, die door verschillende partijen zijn aangevraagd en die
ieder voor zich tot wijzigingen kunnen teiden. Ook hier heeft de gememoreerde
gecoördineerde procedure immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

LOCATIE VAN DE BEOOGDE TURBINES IS NIET CONSISTENT.
De gps longtitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief
“Radarhindertoetsing windpark]aap Rodenburg II” met referentie fDHW-201 8-01 00312874)
afijkend ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan
hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de
Wet natuurbescherming en de europeese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet
worden bepaald en dit is randvoorwaardetijk bij een project als deze.

TOEKOMSTIG VLIEGVELD LELYSTAD
De ingebruikname van de vernieuwde Luchthaven Lelystad staat nu gepland voor 1 april 2019.
Op dit moment is Lelystad het grootste General Aviation vliegveld van Nederland: er zijn zo’n
110.000 vliegtuigbewegingen per jaar van VFR verkeer (Visuat Flight Rutes: kleine vliegtuigen
die op zicht navigeren). Ondanks de geleidelijke afbouw van het kleine vliegverkeer naar
40.000 vliegtuigbewegingen per jaar, worden er nieuwe vliegroutes voor deze
gebruikerscategorie vastgesteld. Een van deze routes doorkruist de zoeklocatie van het
Windmolenpark, waardoor er mogelijk turbines uit het plan geschrapt moeten worden of dat
geplande turbines lager moeten zijn. Ook dit heeft een negatieve invloed op de business case,
nog los van de onduidelijkheid die er over de vliegroutes bestaat. Ondanks het jarenlange
bestaan van de Alderstafel Lelystad en alle uitgevoerde onderzoeken, werd pas in juli 2016
bekend dat de ultbreidingvan Luchthaven Lelystad een mogelijk negatief effecten zou hebben
op verschillende nieuwe windparken in Zuidefijk en Oostelijk Flevoland. Ook de andere
zoeklocaties hebben te maken met de schaduw van de uitbreiding van Luchthaven Lelystad.
De gevolgen van de vliegroutes van zowel groot- als kleinverkeer (resp. IFR en VFR verkeer)
blijven onduidelijk waardoor de precieze sÏtuerîng en hoogte van turbines nog niet zeker is. De
uitbreiding van Luchthaven Lelystad zal dus niet alleen de C02 uitstoot in de Provincie
Flevoland verhogen, maat ook de productie van duurzame energîe verlagen. Officieel worden
de effecten van Luchthaven Lelystad niet meegerekend bij de klimaatcijfers van de provincie,
omdat het een nationale luchthaven is en daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk.
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Wegens een intern conflict is het huiswerk van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) niet op

tijd gereed voor de geplande opening op 1 april 2018. De laatste prognose is dat het

vernieuwde Luchthaven Lelystad minstens een jaar later, 1 april 2019, open gaat. De

definitieve vliegroutes zijn hierdoor ook vertraagd en daarmee de onzekerheid voor de

windontwikkelaars verlengd. Mogelijk zullen de cumulatieve effecten van windpark een

significant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied

Ijsselmeer. De MER zal het moeten aanwijzen. Het is daarom ook onlogisch te concluderen uit

de M.E.R. beoordelingsnotitie dat er geen aanvullend onderzoek nodig is. Het besluit van het

college van B&W is dus niet alleen onrechtmatig maar ook onjuist. Een MER is noodzakelijk om

juiste impact te bepalen. In de berekeningen van TNO is de impact op het vliegveld Lelystad

niet onderzocht. Hier radargebied wordt door de komst van het vliegveld (wellicht) geraakt. Dit

zou kunnen betekenen dat uw wens om geen obstakelmarkering te voeren die wellicht alsnog

ingevoerd dient te worden. Door ontbreken van een expliciete voorwaardelijke plicht geen

obstakelvertichting te voeren in het ontwerp omgevingsvergunning zult u in de toekomst

wellicht (eerder dan gepland) het windmolenpark moeten afbreken. Onderzoek naar de impact

van de plannen van de provincie om het vliegveld Lelystad uit te breiden en de capaciteit van

Schiphol te verdelen over vliegveld Lelystad zou moeten worden onderzocht. Dit kan

consequenties hebben voor de maten, hoogte en aantallen molens. Ook de fysieke kenmerken

van de beoogde molens zouden hierdoor kunnen veranderen. Door toepassing van de van
artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling

omgevingsrecht (Mor) wordt onduidelijk welke molens er gaan komen en wat de impact is op

de maatvoering en plichten die gelden omtrent de luchtveiligheid van het nieuw te bouwen

vliegveld. Dit project gaat hand in hand met het project voor uitbreiding van Schiphol. Hierop

had, op zijn minst, een onderzoek gedaan moeten zijn om de impact op mens, natuur en

milieu te kunnen bepalen. M.i. is het TNO rapport dan ook incompleet en incorrect. Data welke

gebruikt is in het TNO rapport is tegenstrijdig met de gegevens welke gebruikt zijn door Bosch

& Van Rijn. Hierdoor valt voor mij niet te bepalen wat nu concreet de impact is voor mij als

persoon. Ik verwacht grote impact voor mijn woongenot en mogelijke waardedaling door de

onzekerheid die u introduceert. Door af te wijken van het bestemmingsplan zonder concrete

eisen te stellen aan het beoogde plan zal mogelijk planschade ontstaan. Het vermoeden

ontstaat dat het woongenot wat ik momenteel ervaar teniet gedaan wordt en dat er, door de

onzekerheid ook milieueffecten zullen optreden welke niet benoemd zijn in het zeer matige

M.E.R. Beoordelingsnotitie.

M.E.R. BEOORDELINGSNOTITIE STROOKT NIET MET DE VERSIE VOORGELEGD AAN COLLEGE

VAN B&W.

ik heb geconstateerd dat het M.E.R. Beoordelingsnotitie welke u ter inzage heeft gelegd bij de

stukken die meengenomen zijn voor de ontwerp-omgevingsvergunning sterk afwijkt van de

M.E.R. Beoordelingsnotïtie v4.3 van 1 5-9-2017. U schrijft echter dat op 16januari 2012 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 aanmeld i ngsnotitie voor de m.e.r.-beoordeting
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ingediend waarop het bevoegd gezag op 26september 2017 een m.e.r.-beoordelingsbesluit
heeft genomen. De aanmeldnotitie die u op bijgevoegd heeft in de ter inzage gelegde stukken
is van 13-4-2017 Versie 2.3 hierin staat echter 5 varianten benoemd waarin geen van de 5
varianten is gekozen door het college van B&W. Hiermee heeft het college dus een besluit
genomen op basis van onjuistheden. In mijn zienswijze welke Ik vorige jaar heb ingediend op
20 november 2017 op de M.E.R. beoordelingsnotitie omtrent het voorleggen van deze notitie
aan het college van B&W heeft u geantwoord dat deze niet in behandeling werd genomen
omdat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet gestart is. Ik heb u destijds
gewezen op het feit dat de zienswijze niet over een toekomstige omgevingwergunning ging,
maar op inhoudelijke punten die onjuist onderbouwd zijn en dat het besluit van het college
van B&W gebaseerd is op foutieve gegevens en zonder onderbouwde gegevens van het
onderzoeksbureau. Nu conciudeer ik dat er een ander beoordelingnotitie ten grondslag ligt
aan het besluit. De onderzoeks gegevens uit versie 2.3 en 4.3 wijken sterk af. Enige conclusie
welke getrokken kan worden uit beide notities is dat aanvullend onderzoek gedaan dient te
worden. Ook dit wordt in beide notities geadviseerd. Ik conciudeer dat de ter inzage gelegde
stukken incompleet en onjuist zijn. Derhalve dient deze ontwerp- omgevingsvergunnings
aanvraag afgekeurd te worden op basis van onjuist aanleveren van stukken. Het besluit van
het college van B&W is derhalve onwettig daar zij niet het bevoegd gezag is. Het bevoegd
gezag dient derhalve een besluit te nemen op de juiste stukken en juiste gegevens. Het
weglaten van gegevens in het onderzoeksrapport duidt op het misleiden van het bevoegd
gezag. Het weglaten van cruciale informatie sturen van het bevoegd gezag en het in de mond
leggen van een conclusie. Door deze scoping van de initiatiefnemers wordt u als gemeente
misleid en is het bevoegd gezag niet in staat een juiste beslissing te nemen.

BESCHIKBAARHEID VAN DE BEOORDELINGNOTITIE.
Op datum 11-10-2017 is aangekondigd in het weekblad AImere Deze week” (zie bijlage 2) dat
de M.E.R.-beoordelingsnotitie beschikbaar zou zijn vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22
november 2017 en tevens ook het besluit van college van B &W omtrent de uitvoering van een
M.E.R op basis van deze M.E.R.-beoordelingsnotitïe. Toen ik echter op donderdag 12 oktober
2017 bij het gemeentehuis was, wisten de medewerksters van niets en vroegen mij op een
ander moment terug te komen, Ik ben de volgende dag, rond 14:45 teruggegaan naar het
gemeentehuis en gevraagd of de beoordelingsnotitie beschikbaar was en de medewerkster
van het gemeentehuis gaf aan geen sleutel te hebben van de kast waar de beoordelingsnotitie
in lag. Hierdoor was ik genoodzaakt was wederom op een andere dag terug te komen. Mijn
conclusie is dat het document op 12 oktober niet beschikbaar is gesteld. Pas 13 oktober 2017,
wat ik niet heb kunnen controleren, is het document openbaar gemaakt. Na mijn klacht heb ik
gezien dat de M.E.R Beoordelïngsnotitie inmiddels wel openbaar gemaakt is. Echter niet op 12
oktober 2017. De data in de publicatie u in het weekblad “Almere deze week” (zie bijlage 2) en
de data die u noemt op de beoordelingsnotitie af. Hierdoor is niet iedereen op de hoogte van
de daadwerkelijke beschikbaarheid van dit document, Ik kan hierdoor concluderen dat de
beschikbaarheid van de beoordelingsnotitie a1iijk van de wettelijke norm van 6 weken. U
heeft ook geen uitstel gevraagd om deze termijn te verlengen.
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DOELSTELLINGEN EN NOODZAAK

in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind

samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren

in het deelgebied Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse

Wind en Nuon Energy is om de fltmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking

tot het huidige energieverbruik van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotftie

waardoor het niet mogelijk is om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met

de realisatie van dit windpark.Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur

te gunnen om energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen

op het energielabel van mensen in de flimwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk

belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende flimwijk. Dit is tegen de wet. Ik voet mij

benadeeld als bewoner van de Noorderplassen ten opzichte van bewoners uit de Filmwijk. Ook

beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500 huishoudens van

stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door het huidige

windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windparkJaap Rodenburg II neer

te zetten met als doet de fllmwijk energie neutraal te maken, In de beoordelingsnotitie staat

beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten

van het huidige windmolenparkJaap Rodenburg t en kosten om het huidige windmolenpark te

slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze

beoordelingsnotitie dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie

van duurzame energie. Het Is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te

vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1

te slopen ontbreek eveneens, In Uit document staat tevens beschreven dat de provincie

Flevoland als doelstelling heeft gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020

gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-

03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van

deze doelstelling als beschreven ïn de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014.

Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past het niet in het beleid van de

provinde. Alternatieve opties zoals het plaatsen van nieuwe windmolens op een andere

locaties en het huidige windmolenpark intact te laten tot de gestelde termijn van 2025 zijn niet

beschreven in deze MER-beoordelingsnotitie en zijn mi. ook niet onderzocht. Door niet alle

alternatieve mogelijkheden te onderzoeken zoals het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten

staan en op een andere locatie in Almere Windmolens te plaatsen draagt dit project niet bij

aan de doelstelling. Er zijn betere alternatieven te vinden om meer energie op te wekken

zonder de benodigde kosten, en mogelijke bijkomende schade te krijgen op deze plek. Deze

alternatieven zijn echter niet onderzocht. Eveneens is het de ambitie van de Provincie om in

2020 energie neutraal te zijn zo valt te lezen. Door alleen de fllmwijk energie neutraal te maken

draagt dit project niet bij aan de doelstellingen van de provincIe. Daarnaast wordt deze

deadline niet gehaald. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid aanvullend onderzoek te doen naar

de impact op het milieu en andere alternatieven te onderzoeken. BESTEMM1NGSPLAN:In de

Staatscourant nr. 63198 van 2016 staat dat Burgemeester en wethouders bekend maken dat

voor het gebied ‘Almere Pampus en Markermeer een nieuw bestemmingsptan is voorbereid.
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Dit bestemmingsplan NL.l MRO.0034.BPalgO5 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt
201 7-27732.html) is heeft de status vastgesteld en is op 31-05-2017 officieel bekend gemaakt

middels de Staatscourant. In de beoordelingsnotitie wordt beschreven dat in het
bestemmingsplan opgenomen is dat de huidige turbines vervangen worden door nieuwe en
dat hierbij een vergunningsprocedure voor afwijking op dit bestemmingsplan gevolgd zal

worden. In het betreffende bestemmingsplan NL.IMRO.0034.BPalgO5

fhttps://zoek.officielebekendmakingen.n l/stcrt-201 7-27732.html) staat het volgende: “2.2 Het

bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In het plangebied spelen een
drietal nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn niet meegenomen in de actualisatie.

Het gaat om: 1. Nieuwe windmolenpark; 2. Gebiedsontwikkeling Almere Pampus; 3. l]meertijn.

Ad.1 De tien bestaande wïndmotens in Windparkjaap Rodenburg zullen worden vervangen

door nieuwe windmolens. Nuon en Almeerse Wind hebben daartoe een initiatief ingediend

voor het oprichten van 9 windmolens. Voor de ontwikkeling van het nieuw windmolenpark

wordt een aparte planologische procedure gevolgd (wabo- procedure). “ tn deze

beoordelingsnotitie wordt gesproken over 9 tot 11 windmolens. Echter als ik de

dubbeldraaiperiode in bepaalde scenario meeneem staan er zelfs 15 windmolens. Het is voor

mij onmogelijk te bepalen welke informatie nu wel en niet relevant Is en wat de plannen zijn.

Mijns inziens biedt de uitsluiting ad.1 onvoldoende informatie om nu concreet te bepalen wat

er gaat gebeuren. Hierdoor is het ook onmogelijk de plannen te staven op correctheid.

VERVANGEN VS NIEW

In verschillende documenten wordt uitgegaan van het vervangen van het windmolenpark. Ik

durf echter te stellen dat dit niets met het vervangen van de oude windmolens te maken heeft.

De enige overeenkomst die het oude park met het nieuwe park hebben is dat het 10 molens

betreft en dat de energieleverancier Nuon de eigenaar van het park is. Mijns inziens betreft het

hier een geheel nieuwe windmolenpark met nieuwe eigenschappen, nieuwe opstelling, nieuwe

eigenaren. Hier had dus een geheel nieuw aanbestedlngstraject moeten plaatsvinden om zo

de marktwerking niet uit te sluiten. Omdat u in uw stukken de termen nieuw en vervangen

door elkaar heen gebruikt is onduidelijk welke gegevens nu wel en niet van toepassing zijn op

uw plannen. Bi] vervangen van de huidige windmolens beschouw ik de beoogde locatie als

anders dan de huidige locaties. Hiermee suggereert u dat de windturbines op exact dezelfde

gps locatie komen als de huidige Jaap Rodenburg 1 turbines. Echter in de door u ter inzage

gelegde stukken staan meerdere verschillende andere locaties aangegeven. Hierdoor stroken

de gegevens die u voorlegt aan het onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn, TNO, Provincie en

Waterschap niet met de plannen die Nuon en AW hebben met hun project. Hier dient eerst

helderheid te komen over wat nu de beoogde (exacte) locatie is. Er gelden andere regels voor

het vervangen van een bestaand windmolenpark vs. Het uitbreiden van een bestaand

windmolenpark. In het provincieblad jaargang 2018 nr. 11 valt te lezen dat molens buiten een

windgebied (waar dit park het geval is) een bestaand windmolenpark niet opgeschaald mag

worden Ctitel 1 Ob.2. Instructies als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de wet ruimtelijke ordening

voor bestemmingsplannen inzake toelaatbaarheid van nieuwe windmolens. Artikel lObA

Buiten een windgebied 1: Een bestemmingsplan sluit uit dat buiten een windgebied nieuwe

windmolens worden gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden opgeschaald. Ook
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subsidie technisch gezien is het uitbreiden van een bestaand windmolenpark niet toegestaan

waardoor de financiële haalbaarheid er niet meer Is. U drukt als gemeente alle onderzoeken

en conclusie erdoor zodat de initiatiefnemers hun beoogde SDE+ subsidie op tijd kunnen

aanvragen. In vorige paragrafen heb ik al aangegeven dat deze beoogde 5DE+ subsidie in 2018

niet meer realistisch is waardoor ik mijn vraagtekens zet bij de financiële haalbaarheid. Te

meet reden is er om additioneel onderzoek te verrichten zodat u als gemeente bij het juiste

bevoegd gezag toestemming kunt vragen om uitbreiding van het bestaande windmolenpark

Jaap Rodenburg. Tevens wit ik u wijzen op het feit dat uitbreiding en vervanging van een

bestaand windmolenpark als u beoogde project aan provinciale eisen moet voldoen. Ook

ontbreekt de berekeningen van de gebiedsgebonden bijdragen. Initiatiefnemers moeten een

gebiedsgebonden bijdrage afdragen. Hierover valt niets te lezen in de bijgeleverde stukken. Ik

concludeer dus dat het beoogde park zich in geen van beide situaties kan handhaven. Bij een

nieuw windmolenpark mag niet opgeschaald worden. Bij vervanging had de locatie van de

bestaande turbines gehandhaafd moeten worden. De beoogde opstelling (welke mij nog

onduidelijk is wat nu de exacte locaties worden) zijn onrealistisch en onwettig.

OPSCHALEN EN SANEREN

Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als in Flevoland: 630 exemplaren om precies

te zijn. In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe

windmolens. Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan

eerder gedacht. De provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de

nieuwe windmolens een rustiger beeld realiseren. Dat kan door bij het ontwerp en de

inrichting meet en anders te kijken naar de lijnen waarop de windmolens staan. De

windmolenparken moeten aansluiten bij de Infrastructuur (wegen, sloten en dijken) en het is

wenselijk dat ze de natuurlijke lijnen versterken. Het beoogde plan staat haaks op deze

doelstellingen. In de praktijk betekent dit dat het huidige aantal windmotens sterk zal

verminderen, In plaats van verspreid in het landschap komen de nieuwe windmolens

geconcentreerd in lljnopstellingen. Terwijl u een clusteropstelling voor ogen heeft.ln juni 2008

is de Beteidsregel Windmolens van kracht geworden die een verhoging van zowel de

duurzame energieproductie als van de landschappelijke kwaliteit in de provincie Flevoland

beoogt. Dit door de sanering en opschating van het opgestelde vermogen van windenergie

productie. Begin 2010 is de werkgroep opschalen windenergie (WOWF) op verzoek van de

provincie gestart met in beeld brengen van de onderdelen van de beleidsregel die voor een

effectieve beleidsuitvoering explicitering behoeven. Flevoland profileert zich als de

windprovincie van Nederland. In 2012 had Flevoland 600 turbines met een opsteltend

vermogen van 600 MW. Tot en met 2015 Is een uitbreiding voorzien met circa 100

windturbines en een groei van het vermogen naar 1770 MW. De ruimtelijke mogelijkheden

voor de plaatsing van turbines in Flevoland zijn daarmee volledig benut. De productie van

windenergîe kan alleen nog toenemen door sanering en modernisering van bestaande

turbines. In het provinciaal blad jaargang 2018 nr 110 valt te lezen ‘OpschaIen en saneren:

Aanpak gericht op het opwekken van meer windenergie met signiflcant mInder windmolens

binnen Flevoland;” Hier wordt derhalve niet aan voldaan. Er worden ‘10 molens weggehaald en

er wordt een nieuw windmolenpark neergezet met meet vermogen maar met het zelfde aantal
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windturbines. De beleidsregel van het Provinciale Beleidsregel 2008 beoogt het open
landschap te herstellen door het aantal turbines te halveren en nieuwe turbines in windparken
te concentreren. Ter tegemoetkoming mogen turbines veel zwaarder worden: Minimaal 12
molens pet windpark, bij voorkeur lijnopstellingen langs wegen Ashoogte minimaal 100 meter
Ashoogte en totale hoogte moeten voldoen aan verhoudingen van de ‘Gulden Snede’ Minimaal
3 MW per turbine (gemiddeld ongeveer het dubbele van de oude molens) Saneringstermijn
oude molens maximaal 6 maanden f’dubbeldraaîen’) Gebiedsgebonden bijdrage (GGB) 10 â
30% van de winst voor belasting. Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan in dit project.
In deze beleidsregels valt te lezen dat één nieuwe molen vervangt 2,5 bestaande molens. Dit is
hier echter niet het geval. Derhalve dient de omgevingsvergunning niet worden afgegeven aan
de initiatiefnemers.

BEKENDMAKING VAN DE ONJWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS INCOMPLEET
Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het bestemmingsplan
helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen gesproken over de
ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGU NNI NG IS ONVOLDOENDE OBJECTIEF BEGRENSD.
Het ontwerp omgevingsvergunning Is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines
in het plan onvoldoende objectief zijn begrensd. Uit de stukken volgt dat voor de voorziene
windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter en 100 meter is toegestaan en een
rotordiametervan tussen de JOOm en 130m. Het gevolg daarvan is, dat op dit moment
volstrekt onduIdelijk is: — wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en;—
wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn. De bandbreedte is te ruim
en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid tot stand te brengen
ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en wat de
daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een ruimte bandbreedte maakt het
voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. Uit schaad de
rechtszekerheid te zeer. Tevens voldoet de bandbreedte niet aan de stelregel van de provincie
dat de gulden snede toegepast dient te worden. Derhalve is de bandbreedte te ruim genomen
en moeten alle berekeningen opnieuw gedaan worden. Ik wil ook opmerken dat gedurende de
inzageperiode de betreffende stukken niet beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren
alleen op afspraak in te zien. Deze afspraak kon maximaal 30 minuten omdat de stukken
anders niet beschikbaar zouden zijn voor andere mensen.

LANDSCHAPSONJWERP ONTBREEKT

Er moet een landschapsontwerp worden gemaakt conform de Beleidsregel Windmolens 2008.
Deze ontbreekt.

OMGEVINGSVERGUNNING IN STREID MET VIJFDE WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOOR
FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2013
In het provîncieblad Jaargang 201$ Nr. 110 valt het volgende te lezen: Artikel 1 Ob.3 Tijdelijkheid
van windmolens • 1. Voor de realisatie van een nieuwe windmolen kan uitsluitend een
omgevingsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend. • 2.b. na het verstrijken van de
gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de vôôr de verlening van de
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omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld, dan wel moet de situatie in

overeenstemming met het bestemmingsplan worden gebracht, inhoudende dat de windmolen

wordt gesaneerd. De beoogde ontwerpvergunning voldoet aan geen van deze voorwaarden.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend voor onbepaalde tijd en de

gesaneerde windmolens worden niet voor verlening van de omgevingsvergunning van de

bestaande toestand (lees Jaap Rodenburg 1) gesaneerd. Eerst moeten de bestaande molens

gesaneerd worden voordat het nieuw te bouwen park gerealiseerd kan worden. Anders

spreekt men over dubbeldraai en dat is in strijdt met de keuzes van het college van B&W.

Compensatieptan ontbreekln de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en

gebruikt kunnen worden onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het

compensatieplan. Dit plan ontbreekt echter in de stukken. Omdat het compensatieplan een

voorwaardelijke verplichting is voor het bouwen en in gebruik hebben van de windturbines en

de uitvoering van het compensatleplan voldoende gewaarborgd moet worden, moet het

compensatieptan integraal opgenomen worden in de ter inzagelegging. Thans is niet duidelijk

op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het compensatieptan en kan niet goed

beoordeeld worden of en in hoeverre de uitvoering van het compensatieplan voldoende

gewaarborgd is. Ook het ontwerp compensatieptan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt

wederom de cooördinatieregeling niet juist gehanteerd. Er wordt slechts aangegeven dat

wanneer bekend is waar compensatie plaats gaat vinden, nadere invulling wordt gegeven aan

de inrichting en het beheer van het compensatiegebied en de maatregelen die nodig zijn o de

natuurtypen uit het NNN teru te laten komen in het compensatiegebied. Ook wordt niets

gezegd over eventuele aantasting doorversnippering, terwijl vanwege de aanleg van de

toegangsweg een doorsnhjding van het NNN. Het ontwerp bevat geen nadere concretisering. In

de toelichting wordt slechts verwezen naar het compensatieptan en gesteld dat dit plan

voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist. Ten onrechte verplicht u de

initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen binnen een termijn worden

geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over compenserende

maatregelen terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit is in strijd met het Vijfde

wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 artikel 1 Ob.9

Randvoorwaarden projectplan Lid 1 een artikel lOb.13.

VOORWAARDEN SANERING IN DE ONTWËRPOMGEVINGSVERGUNNING IN STRIJDT MET DE

VIJFDE WIJZING VAN DE VERORDENING VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2012.

Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens

van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet

uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Deze sanctie gaat

pas in nadat de Gemeente Nuon per aangetekende brief heeft gesommeerd gehoor te geven

aan de plicht tot Saneren en Nuon de Sanering niet binnen 6 maanden heeft voltooid. Deze

voorwaarden is in strijdt met de termijn als gesteld in Artikel 1 Ob.1 2 Eisen aan de fasering van

het opschalen en saneren in een projectplan lid 1 c. De sanering vindt plaats binnen een half

jaar na de ingebruikname van de nieuwe windmolens in de plaatsingszones (saneringstermijn);
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HET SANERINGSPLAN ONTBREEKT
De sanering van de windmolens wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de exacte
locatie en het type windmolen vermeldt en het tijdstip waarop deze uiterlijk wordt gesaneerd.
Deze gegevens ontbreken. Deze gegevens hadden al bekend moeten zijn bij de aanvraag van
de omgevingsvergunning en vallen niet onder artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Bij het bepalen van de
volgorde van de sanering wordt door initiatiefnemer de beoogde landschappelijke verbetering
meegewogen, waarbij het uitgangspunt is dat het saneren van de oudste windmolens en van
de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven het saneren van de jongere
windmolens en van de windmolens die verder weggelegen zijn van de nieuwe
windmolenopstelling. Het projectplan maakt de gemaakte a1eging inzichtelijk. Ook dit
ontbreekt.

FINANCIELE PARTICIPATIE

Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen: in de ontwikkel
en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan bewoners en ondernemers gevestigd in
het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende fontwikkel)fase
financieel risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe windmolens binnen
dat projectgebied. In de exploitatiefase biedt initiatiefnemer alle bewoners en ondernemers
die gevestigd zijn in Zuidelijk en Oostelijk levoland gelegenheid om financieel te participeren
in de exploitatie van de nieuwe windmolens (vanaf de fase vanaf ingebruikname) Uitgangspunt
is dat in de exploitatiefase minimaal 2,5% van de initiële totale investeringsomvang door
middel van participatie wordt ingevuld: Van dit minimumpercentage van 2,5% wordt alleen
afgeweken indien de initiatiefnemer kan aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor
participatie bestaat dat niet te wijten is aan voldoende participatiemogelijkheden en/of
communicatie daarover. 3. Uitgangspunten bij de financiële participatie zijn in elke fase: De

risico’s en de verwachte financiële rendementen van de participatie worden helder in beeld

gebracht; b. Er wordt een redelijke vergoeding gegeven voor het risico in relatie tot de

potentiele winstgevendheid: c Participaties Zijfl Vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in
periode van maximaal 2 jaar; a. De initiatiefnemer legt de mogelijkheden voor bewoners en
ondernemers tot financiële projectparticipatie vast in een overeenkomst met de gemeente:
Aan geen van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en de onderbouwende stukken

ontbreken in de ter inzagetegging. Het is voor mij volstrekt onduidelijk wanneer ik kon
participeren. Het participeren met de initiatiefnemer NUON îs niet voorgelegd aan
geïnteresseerden.

BOSCH & VAN RIJN GEBRUIKEN SOFTWARE WELKE GEEN REKENING HOUDT MET

AFWIJKINGEN IN DE BEREKENINGEN.

Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80 — 120 meter over het
windsnelheidsaanbod op basis van Iangjarige gemiddelden van het KNMI, voor zowel dag,

avond en nacht. Op de website van de softwareleverancier is het een rapport te vinden
genaamd EXPERI ENCES-WITH-I5O-J 7534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-ËU

fhttps://software.dgmr.nl/papers/EXPËRIËN CES-WITH-ISO-1 7534-AN D-RECOM M ENDATIONS
FOR-CNOSSOS-EU-final.pdf). Hierin wordt aangegeven dat de iso standaard welke de
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leverander GeoMilieu gebruikt mogelijk 5db tot 10db kan afwijken tot andere

softwareleverancjers. Als we kijken naar tabel; Jaargemiddelde geluidsbelasting uit de M.E.R.

Onderzoeksnotitie komt door deze afwijking de jaargemiddelden boven de wettelijk norm uit

van 41 LUen en/of 47Lden. Om een representatief beeld te krijgen van de meetresultaten zou

een verdergaand onderzoek moeten gebeuren met andere software en eventueel door een

ander onderzoeksbureau. De conclusîe dat door de grote afstand van de windturbines tot

geluidgevoelige objecten (>1 500m) met zekerheid is vast te stellen dat er geen sprake Is van

belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg van geluid vanwege de

windturbines, inclusief laagfrequent geluid, in beide alternatieven, zowel met als zonder

dubbeldraal is daarmee dus onjuist. De softwareleverancier geeft zelf aan dat de

meetresultaten kunnen afwijken waardoor er geen sprake kan zijn van zekerheid. Additioneel

onderzoek is hier zeker op zijn plaats.

GELUIDSNORMEN NIET REALISTISCH. GEPRODUCEERD GELUID ZORGT VOOR OVERLAST.

In de beoordelingsnotitie wordt verwezen naar een brief van de toenmalige Minîster van

infrastructuur en milieu Wilmaj. Mansveld met als kenmerk IENM/BSK-2014/44564

(https://www.windenergie.nl/binaries/windenergie/documenten/publicaties/201 4/3/31 /kamerb rief

laagfreq uent-geluid-van-windturbines/Caagfrequent-geiuid-van-windturbïnes.pdf)

Hierin geeft toenmalig Minister Mansveld aan dat er onderzoek is gedaan door verschillende

GGD’s van Groningen en Drenthe en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies

Groningen en Drenthe, en een update van het informatieblad Windturbines; invloed op de

beleving en gezondheid van omwonenden’.

Een aantal van de belangrijkste inzichten uit die studies:

Allereerst is het inzicht van belang, dat het menselijk gehoororgaan voor de waarneming van

laagfrequent geluid van windturbines het gevoeligste lichaamsdeel is. Bij zeer hoge niveaus

(die bij windturbines en bij het gangbare omgevingsiawaal niet voorkomen) kunnen andere

lichaamsdelen ook in trilling geraken.
Laagfrequent geluid wordt bij windturbines (en ook bij veel andere bronnen) in samenhang

met hogere frequenties gehoord en niet afzonderlijk hiervan.

Dit betekent dat laagfrequent geluid van windturbînes kan worden gemeten en beoordeeld
met het daarvoor gangbare akoestische instrumentarium.

Het stellen dat de brjef van de minister naar de voorzitter van de tweede kamer der Staten

generaal voldoende is als uitgangpunt voor 41 Lden en 47Lden is mijns inziens te kort door de

bocht. In de brief wordt duidelijk aangegeven dat laagfrequent geluid gemeten en beoordeeld
kan worden met de daarvoor gangbare akoestische instrumentarium, In deze MER
beoordelingsnotities zijn dusdanige metingen niet opgenomen. Het is daarom dus onmogelijk

om te bepalen wat de impact van het laagfrequent geluid Is. De brief van Minister Mansveld is

tevens bijna 4 jaar oud en nieuwe onderzoeken zijn inmiddels gedaan. In de bijlage van deze
zienswijze vindt u de verschillende onderzoeken omtrent laagfrequent geluid terug. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat de Minister toentertijd een verkeerd uitgangspunt had
waardoor haar brief niet meer actueel is. Het ontbreken van een dergelijk onderzoek maakt
het daarom ook onmogelijk te concluderen dat er geen nadelige effecten zijn en zullen daarom
alsnog onderzocht moeten worden. Een besluit nemen op grond van deze gebrekkige
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informatie lijkt mij daarom ook onmogelijk.

Tevens verwijst Minister Mansveld naar een rapport van de RIVM RIVM rapport
200000001/2013 (https://www.rivm.nh/bibliotheek/rapporten/200000001 .pdf) waar in het
volgende beschreven staat: “Geluidhinder Het geluid van windturbines is minder luid dan van
andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller als hinderlijk ervaren. Dit
wordt vooral veroorzaakt door het karakter van het geluid (zoeven en zwiepen). Wellicht kan
het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bi] andere bronnen, tot extra
hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor.” De conclusie is derhalve dat ten tijde van het
schrijven van dit onderzoek in 2013 de beschikbare gegevens niet aanwezig zijn welke nu 4
jaar later wel beschikbaar zijn. In de MER beoordelingsnotitie zijn onvoldoende mitigerende
maatregelen beschreven om de effecten van geluidshinder tegen te gaan.

De conclusie van de M.E.R.-beoordelingsnotitie dat door de grote afstand van de windturbines
er met zekerheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn vanwege het geluid,
inclusief laagfrequent geluid is daarom ongegrond en onjuist. De stelling dat dit een waarde
toevoeging biedt aan de besluitvorming is eveneens onjuist omdat de betreffende
onderzoeken en cijfers ontbreken in dit rapport. Aanvullend onderzoek naar laagfrequent
geluid, metingen en resultaten van deze betreffende metingen zullen gedaan moeten worden
om enige conclusie mogelijk te maken. Naar aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft
de gemeenteraad van Almere op de politieke markt van 25 februari 2016 een motie (RG
20/2016 (https://www.leefmilieu.n l/sites/www.leefmi 1 ieu.nl/files/imported/pdf_s/201 6-02-
25_Motie_Almere_LFG.pdf)) aangenomen om de minister te vragen een norm te maken voor
laagfrequent geluid. U stelt in deze motie vast dat u wilt afwachten tot de omgevingswet in
2018 intreedt. Gezien het feit er nu een windmolenpark in de planning staat lijkt het me zinvol
af te wachten tot de nieuwe omgevingswet van kracht is.
Het toetsingskader omtrent geluid is ook niet volledig. Bosch & Van Rijn geeft het volgende
aan: ‘Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maximaal
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 geluidsbelasting door
omgevingslawaai uit te drukken.” Ik wil u echter wijzen op artikel 2.17 van het
activiteitenbesluit. Hierin wordt nimmer gesproken over de genoemde waardes door Bosch en
Van Rijn. Wat wel aangegeven wordt zijn maximale waarden in lid 1 van dat artikel
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gebouwen

LAmax in in- en aanpandige gevoelige 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

gebouwen
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RECREATIEGEBIED WORD ONBEGAANBAAR.

In Pampushout ligt het landschapskunstwerk ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Het is

ontworpen door architect Daniel Libeskind. Libeskind heeft met kanalen en wandelpaden

ingegrepen in de natuur en maakte een tuin voor meditatie. Hij ontwikkelde het idee voor de

tuin naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Fuente’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam,

georganiseerd in 1991 ter ere van de vierhonderdste sterfdag van de Spaanse dichter-mysticus

Juan de la Cruz. Het kunstwerk verwijst naar een gedicht van De la Cruz, ‘De levende vlam van

de liefde’. Daniel Libeskind bouwde het kunstwerk op uit vijf lijnen. Lijnen spelen een

belangrijke tol in het werk van Libeskind. De lijn staat voor de grens maar tegelijkertijd voor de

verbinding. Zo verbeeldt de lijn onder meet de onderlinge relaties tussen mensen en

instellingen in de samenleving. Polderiand Garden of Love and Fire’ is een plek om te

reflecteren op het verleden en te dromen over een betere toekomst. In 2017 is het kunstwerk

gerestaureerd en op 4 oktober 2017 opnieuw onthuld.

Door het windmolenpark zo dicht nabij de Polder Garden of Love and Fire neer te zetten

worden de vijf lijnen mogelijk onderbroken. Hierdoor kan het artistieke beeld wat de archtect

Daniel Libeskind neergezet heeft tenietgedaan worden. Er is geen toetsing geweest op het
effect van de plaatsing van windmolens ten opzichte van het lijnenspel van het kunstwerk. Het

doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 100+ DB boven je hoofd
straks niet meer mogelijk. Dit recreatiegebied word door de slechte plaatsing onbegaanbaar.

Ten aanzien van het geluid nabij de windmolens blijkt uit onderzoek dat bij de fictieve turbine
types uit de verschillende varianten dat het geluid onder de molen groter is dan de

voorgeschreven norm van 47DB Lden. Polder Garden of Love and Fire zit wel binnen de
geluidscontouren en de bezoekers van dit landschapskunstwerk zullen hinder ondervinden

van zowel slagschaduw alsmede geluidshinder.

De normering van 10-6 is hier niet aan de orde zetfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit

onderbouwd wederom dat deze molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat
mensen lopen op in dit recreatiegebied.

Conform de gegevens die in het voortraject zijn verstrekt door de initiatiefnemers kan het
geluid onder en nabij een windturbine oplopen tot 107db. Hierdoor kan ernstige
gehoorschade ontstaan. Het effect wat hieruit volgt is niet meegewogen in de M.E.R.

beoordelingsnotitie. Mediteren wordt hier onmogelijk. Dit is geen recreatiegebied meer te
noemen. Ik maak me ernstig zorgen dat de waarde van mijn woning mede hierdoor daalt. Mijn
woning ligt op een steenworp afstand van dit prachtige recreatiegebied. Ik loop dagelijks met
mijn hond door dit gebied. U zult begrijpen dat dit nu niet meer mogelijk Is daar ik geen
gehoorschade wil oplopen.

Zie tabel 3 van het akoestisch onderzoek uit het M.E.R.-beoordelingsnotite v4.3:
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MEETGEGEVENS ZIJN DISCUTABEL
Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft in versie 4.3 “De windsnelheidsverdeling ter
plaatse van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheld varieert
van 7,1 (overdag op BSm) tot 7,6 t’s nachts op 10Dm hoogte) meter per seconde.” echter de
meetgegevens in dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie
is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie ca 31km).”
In het M.E.R. beoordelingsrapport V4.3 stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit
onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard. De afstand tot de planlocatie is
hemelsbreed ongeveer 50 km. In de bijgevoegde versie van ditzelfde rapport v.2.3 is
weggelaten waarde metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken. Ik
conctudeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. Ik conciudeer
hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek
hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte
computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw
(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen
een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving voornamelijk uit
weiland, Dit Is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan
namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.
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Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het
geluid. Wind ontstaat doordat de lucht beweegt van ptaatsen met hogere tuchtdruk naar
plaatsen met een lagere luchtdruk.

(https://iO.wp.com/belangenverenigingaImerepa mpus.nh/wp
contentluptoads/201 8/OSIPkturel .png?ssl=1)

Obstakels zoals bebouwing en bosgebieden remmen de wind nabij het oppervlak af door de
wrÏjving die ontstaat. Deze invloed van obstakels heet ook wel ‘ruwheid van het landschap’ en
zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde windsnelheid langs de kust hoger is dan In
gebieden verder landinwaarts, met veel obstakels, zoals de Bilt. Op de bovenstaande kaart is
goed te zien dat de gemiddelde jaarlijkse windsnelherd rond de Bild tussen 0 en 4.0 meter per
seconde is. Waar bij het gebied Almere Pamus de gemiddelde snelheid eerder tussen de 5.5 en
groter dan 6 meter per seconde is. Het waait gemiddeld dus harder op de locatie van het
beoogde windmolenpark, dan waar de metingen zijn verricht door adviesbureau Bosch & Van
Rijn. De meetgegevens zijn niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou
additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te
toetsen. In de M.E.R.- beoordelingsnotitie V4.3 staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen (0)
woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour liggen. De metingen uit te tabel
jaargemiddetde geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet onderbouwd. In
de statistiek wordt het begrip gemiddelde veel gebruikt. We moeten hierbij onderscheiden of
het om de gehele populatie gaat of om een steekproef daaruit. Het soort gemiddelde is niet
aangegeven. Zijn deze metingen over de gehele populatie gehouden? Of betreft het een
steekproef. En hoe representatief is deze steekproef.

Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar van de meetmomenten. Zoals plaats van meten
(GPS), datum van het meten en het tijdstip van de meting. Zeker als gaat om jaargemiddelden
is het belangrijk te weten wanneer er een meetmoment is geweest. Het valt niet te controleren
op basis van deze tabel of de cijfers accuraat zijn en hier een conclusie aan te verbinden. Stel
dat de metingen zijn gedaan op een datum waarop het windstil was. Dan zijn de resultaten
niet representatief. Het is niet na gaan wanneer de metingen gedaan zijn dus is het
onderzoeksrapport incompleet. Onderzoeksbureau stelt vervolgens dat “binnen de
invloedsfeer van het windpark ontwerpbestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout’
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ligt. Daarbij is een bestemming met “Enkelbestemming 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.” De conclusie die hieraan gesteld kan worden is dat niet alle
effecten in beeld zijn gebracht Het lijkt me zinvol aanvullend onderzoek te plegen om ook
deze risico’s en effecten in kaart te brengen. Laat u niet leiden door een subsidie deadline van
de initiatiefnemer(s).

VEILIGHEIDSRISICO’S ZIJN TEN ONRECHTE NIET (VOLDOENDE) IN KAART GEBRACHT
Het ontwerp omgevingsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere.
Ten onrechte is geen of te weinig aandacht besteed aan de effecten voor de gemeente
(inwoners van) Almere. Het gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een
dichtbevolkt gebied en aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen
recreëren.ln het ontwerp omgevingsvergunning Is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan
op de veiligheidsrîsico’s. Veitigheidsrisico’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen
verwaarloosbaar klein te zijn, door onder meer de toepassing van ijsdetectiesystemen met een
adequate stitstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen
vinden ten onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning. De
waarden voor het plaatsgebonden risico zijn alleen betekend voor de beoogde nieuwe situatie,
Bij vervanging van oude windturbines moet alsnog aan de waarden voldaan worden, zodat
uiteindelijk alle turbines aan de waarden voldoen. Deze berekeningen zijn echter niet gemaakt.
Hierdoor is onzeker welke veiligheidsrisico’s er plaats gaan vinden ten tijde van het saneren.

PLANTEN EN DIEREN
Mechanische effecten (betred ing, luchtwervelingen, goifsiag) Door mechanische activiteiten
kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis over
effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als
gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de soortensamenstelling
van een habitattype. Sterke goifslag in water kan tot beschadiging van oevervegetatie leiden.
20 Alterra-rapport 1375 Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens hebben vogelsterfte
tot gevolg (Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan, afhankelijk van de omvang, een negatief effect
op de populatieomvang tot gevolg hebben.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring
en sterfte en bi] aanlegfase verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en de
beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een
barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en
overwinteringsieefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In gebieden
met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op.

Doordat u scoping toepast op uw onderzoeks rapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende:
“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
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in voorliggend rapport niet nader behandeld.” Echter de de andere soorten broedvogels leven
ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wel in het plangebied
en zou onderzocht moeten worden.
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & l]meer, Lepelaarplassen,
Oostvaarderspiassen en Naardermeer zijn aangewezen voor een groot aantal niet-
broedvogelsoorten. Hiervan kunnen met name ganzen, wilde eend en smient het plangebied
passeren tijdens dagelijkse pendelviuchten tussen rust- of slaappiaatsen in voornoemde
Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut, pijlstaart,
slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw,
reuzenstern, zwarte stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet worden 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 naar verwachting beperkt.
Dit is een aanname en ook dit is niet onderzocht.
Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Andere diersoorten zijn helemaat niet
onderzocht. 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). Verstoring van deze
dagtustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. Een aantal van de regelmatig
gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen 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) (https://eolien
biodiversite.com/IMG/pdf/engl ischewindkraftstudie_1 252510701 .pdf), bij (veel) kleinere
windturbines dan nu voorzien voor windpark Jaap Rodenburg II. In de toelichting bij het
ontwerp omgevingsvergunning en het M.E.R. beoordelingsnotitie wordt aangegeven dat geen
significante effecten worden verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten,
omdat de effecten ten aanzien van mogelijke vogelsiachtoffers beneden de 1%- regel met
betrekking tot de landelijke instandhoudingsdoelstelling f< 0,f %) blijven. Het 1%-
mortaliteitscriterlum houdt in dat bij een verwachte sterfte van minder dan 1% van de
natuurlijke jaarlijkse sterfte van de aanwezige populatie wordt aangenomen dat de natuurlijke
kenmerken van het betrokken gebied niet worden aangetast Het onderzoek of de natuurlijke
kenmerken van een gebied worden aangetast dient plaats te vinden in het kader van een
passende beoordeling (artikel 2.8 lid 3 Wet natuurbescherming). In dit geval Is geen passende
beoordefîng gemaakt, wat gezien het voorgaande wel had gemoeten. Het 1%-
mortaliteitscriterium heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte van de aanwezige
populatie en niet op 1% van de landelijke instandhoudingsdoelstetling. Aannemelijk is dat de
berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt berekend. Van belang is
oak dat de conclusie over de effecten mede is gebaseerd op het uitgangspunt dat de onderste
rotortip tot 60 meter hoogte komt, terwijl
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de bovenste rotortip reikt tot 160+ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt
echter dat de ashoogte ten minste 85 meter en ten hoogste 150 meter mag zijn, met een
rotordiameter van ten minste 100 meter en ten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten
hoogste 160 meter. Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120
meter komt de onderste rotortip niet op 60 maar op 40 meter hoogte. De conclusie in het
M.E.R. beoordelingsnotitie is dus gebaseerd op een bepaalde situatie, terwijl in de toelichting
zonder nadere motivering de conclusie uit hetM.E.R. beoordelingsnotitie wordt overgenomen
ten aanzien van een andere situatie. Wij vinden derhalve dat (significante) effecten op basis
van de beschikbare gegeven niet uitgesloten kunnen worden en dat het ontwerp
omgevingsvergunning en in de huidige vorm strijdig zou zijn met de Wet natuurbescherming.
Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt.

PLANSCHADE NIET (OBJECTIEF) ONDERZOCHT
Windturbines zijn markante elementen in het landschap. In dit geval wordt gekozen voor
plaatsing van windturbines in een gebied, dat zich laat karakteriseren als een relatief open
agrarisch gebied. De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke
doorbreking van het landelijke karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake
van een aantasting van het uitzicht van omliggende objecten, alsmede van een aantasting van
de situeringswaarde. Zo ook mijn woning. Daar kan aan worden toegevoegd, dat de
prijsvorming bij planschade verondersteld wordt plaats te vinden louter aan de hand van
objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.
Ik wil benadrukken dat de planschade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines.
Echter door de situering van het beoogde windmolenpark is het recreatiegebIed niet meer
begaanbaar is. Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper ziet
dat in de nabIje omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter ben ik
genoodzaakt de redelijk handelende koper te informeren bij verkoop dat dit gebied potentiele
gehoorschade kan opleveren. Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een “redelijk
handelende koper’ zijn prijs voor mijn ontroerend goed in neerwaartse zin zal aanpassen als
direct gevolg van uw planologische mutatie. Daarbîj ga ik uit van de fictie (een gebruikelijke
methodiek), dat deze uredelijk handelende koper” alle maximale bouwen
gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime in zijn oorspronkelijke biedprijs (de
prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime) verdisconteert, en dat de
“nieuwe” biedprijs 66k is gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en
gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een
duidelijk verschil met de prijsbepaling zoals die op basis van “de markt’ plaatsvindt. Ook zullen
de dieren die nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar plekken elders waardoor het
natuurgebied slechts weinig diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast,
meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal
resulteren in significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare,
inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en
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vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de

plannen. Ik verzoek u om v6ér besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse

te (laten) maken op alle mogelijke scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de

besluitvorming. Ik vrees voor waardevermindering van mijn ontroerende goederen. levens

vrees ik ook dat door de komst van hogere windturbines deze zichtbaar zullen worden vanaf

mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn ontroerende goederen dalen tussen de 5% en 15%.

Enige belemmeringen in de vergoedbaarheid jegens mij is niet voorzien. Er zijn geen

corn pensatiemogelijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld korting op de energiekosten. De

regeling behelst, kort samengevat, onder meet de mogelijkheid om een vergoeding van

energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld waardeerbaar; het daarmee

gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van planschade worden gezien.

CONCLUSIE

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan

meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd en is het

plan tegenstrijdig met uw eigen planologisch regime. Mijn advies is daarom om nader

onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzende

natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagt nauwelijks bij aan de doelstellingen om in

2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol

de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te laten staan zolang de technische levensduur

het toelaat. Gezien het financieel onhaalbaar is dit project neer te zetten lijkt me dit project

een onhaalbare kaart. Zoek een andere locatie om 10 windmolens neer te zetten en zorg zo

voor een zo hoog mogelijk rendement. Mocht u toch anders doen beslissen wil wil ik u wijzen

dat u, als gemeente, niets te maken heeft met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers. Het

lijkt mij dan zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.

Stel dit onderzoek in op basis van uw eigen opdracht en zorg ervoor dat een onafhankelijke

partij (adviesbureau) geraadpleegd wordt. Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de

drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning daarom nu niet te

verlenen.
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Hoogachtend,

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.



Aan:

Gemeente Almere

mei 2018
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Betreft: Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunning “Windpark Jaap Rodenburg II” Almere Pampus, de M.E.R. Beoordelingsnotitiei

de bijhorende ontwerpbescheiden bij besluiten tot vergunningverlening

Geachte college, geachte gemeenteraad,

Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning WindparkJaap Rodenburg II (“het ontwerp omgevingsvergunning”), het

milieueffectrapport beoordelingsnotitie en de ontwerp bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor Windparkja

Rodenburg II (“het wlndpark”), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om in de periode van 12 april 2018 tot 23 mei 2018 en een zienswijze ic

te dienen. Hierbij,en derhalve tijdig, zend ik u, (1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, (2) de gemeenteraad van

Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Almere (hierna tezamen kortheidshalve: “U”), zienswijzen aan de beide organen en d

rechtspersoon. Ik heb de Indruk dat een ontheffing die door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (“GS”) ten behoeve v

dit projectplan is verleend, ten onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe bestemde website ter inzage is gelegd. Desalniettemin dien

ook ter zake een zienswijze in. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het onderstaande,

Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake het ontwerp omgevingsvergunning en de daartoe

gegeven ontheffing van GS en dat het college van burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze ten aanzien va

de ontwerpvergunningen.

Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te richten en te exploiteren in de gemeente Almere. D

windturbines zijn geprojecteerd in Almere Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer en lijken dusdanig gesitueerd t.

zijn dat zij zo ver mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente afstaan. Zij zouden op een afstand komen van zo een 1,4 tot 1,6 kilometer van

woonwijken van de gemeente Almere.

Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een ashoogte van tussen de 85 en 100 meter krijgen en een

rotordiameter van tussen de 100 en 120 meter. De maximale tiphoogte van de windturbines zal 160 meter zijn. De windturbines zullen worden

geexploiteerd door Nuon Wind Development B.V. f”Nuon”) (8 windturbines) en coöperatie Almeerse Wind. (“Almeerse Wind” of “AW’)f 2

windturbines).

De ontwerp-omgevingsvergunning strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo) en

activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 andere Wabo).

Kort gezegd, ben ik van mening dat het plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. In dat kad

behelst deze zienswijze onder meet de volgende onderwerpen:

Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan:

• Ontbreken van maatschappelijk draagvlak; Onevenredige benadeling van inwoners van de omliggende wijken; Niet in kaart brengen

veiligheidsrisico’s;

• Onjuist bevoegd gezag;

• Geen adequate stilstandsvoorziening Onvoldoende onderzoek milieueffecten; Gevolgen voor natuur;

• Strijdigheid met landschappelijke kwaliteiten; Onvoldoende objectieve begrenzing

• Onvoldoende waarborgen ten aanzien van identieke windturbines;

• Geen aandacht voor obstakelverlichting

• Geen aandacht voor obstakelmarkering

• Geen zorgvuldige afweging gezondheidsaspecten; Realisatie is niet financieel uitvoerbaar;

• Wob-verzoek;

• Juridische uitvoerbaarheid hoogst onzeker; Radaronderzoek gaat uit van onjuiste coördinaten; Coördinatieregeling ten onrechte toegepast.
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• Gedeputeerde Staten bevoegd gezag
• Wettelijke termijnen zijn overschreden

• Strijd met algemene beginseLen van behoorlijk bestuur

• Geen omgevingsvergunning.natuur
• Ontwerpvergunningen corresponderen niet met ontwerp omgevingsvergunningen compensatieplan;

• Geen voorwaardelijke verplichting lichtschittering

• Onvoldoende waarborging certificering windturbines;

• Ontbreken stiLstandsregeling;

• Coördinatieregelingten onrechte

MMTSCHAPPELIJKDRAAGVLAK ONTBREEKT

In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van windparkJaap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Almer

en baat bewoners. Niet alteen zal het landschap random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de gemeenschap:

Initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in

de gebrekkige en eenzijdige en vooral manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bIJ de gemeenschap en de omlIggende

gemeenten leeft - en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naa

de wensen en financiële belangen van de Initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist doorslaggevend

hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangt

Dle handelwijze steekt mij.

Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog ter hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan

eisen en normen dle erop zien dat serieus met onze belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

INWONERS ALMERE POORT. MUZIEKWIIK EN ALMERE NOORDERPLASSEN WORDEN QQQ&2 REALISATIE jfI PLAN ONEVENREDIG

GERAAICT

Ik begrijp dat er taakstellingen voor windenergie zijn geformuleerd. Dat behoort dan vervolgens echter niet met zich te brengen, dat ondoordachtE

en/of onevenwichtige keuzes worden gemaakt. Het gaat primair om landelijke en provinciale (beleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op

uw gemeentelijke organen een onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot planologische facilitering van neen park” in uw

gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er enige onontkoombare en rechtens relevante noodzaak bestaat, om juist op deze locatie en/of

snel mogelijk een project als het ware “door te drukken. BIJ dergelijke ingrijpende ruimtelijke ingrepen is een bredere afweging en de bredere

beschouwingvan locaties zo niet rechtens vereist, dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk. Het zou in de rede liggen om te bezien, in hoeverre een

windpark als het onderhavige gerealiseerd kan worden op een locatie elders, waar gebieden überhaupt minder worden aangetast en/of bewoners

überhaupt minder worden benadeeld. Te meer omdat dit windpark als doel geformuleerd heeft “de Filmwijk energie neutraal te maken” Het enigE

natuurgebied met een aanzienlijke oppervlakte is gelegen aan de westkant van de beoogde locatie. Realisatie van het windpark op de voorziene

locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit gebied wordt verstoord; de windturbines zijn immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er

zijn vele negatieve effecten op het woon-, werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect op de leefomgeving van de bewoners van Almen

en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden in dat natuurgebied. Van realisatte van het windpark op de thans voorziene locatie zou dan ook

reeds om deze redenen moeten worden afgezien.

VEILIGHEIDSRISICO’S ZIJN TEN ONRECHTE NIET (VOLDOENDEI INiCAART GEBRACHT

Het ontwerp omgevingsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatle in de gemeente Almere. Ten onrechte is geen of te weinig aandacht besteed

aan de effecten voor de gemeente (inwoners van) Almere. Het gaat hier immers om een windpark In de nabijheid van een dichtbevolkt gebied en

aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen recreËren

In het ontwerp omgevingsvergunning is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan op de velllgheldsrtslco’s. Velllgheldsrlsico’s van Ijworming op d

rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein te zijn, door onder meer de toepassing van ijs dectectiesystemen met een adequate stilstandsvoorzienii

Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen vinden ten onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunnin

BEVOEGD GEZAG IS NIET BEVOEGD

Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: “EW”) volgt het uitgangspunt dat de Provinciale Staten (hierna: “PS”) het bevoegd gezag zijn vooi

de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit v

ten minste 5 maar niet meet dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt vervolgens dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten diE

nodig zijn voor de aanleg en uitbreiding van een windpark coördineren.

In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan het college van burgemeester en wethouders

van de betreffende gemeente Indien (zie artikel 9f lid 6 EW)

1. in aanmerkinggenomen de omvan& aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, redeljkerwijze niet valt te verwachten dat

toepassing van het eerste lid de besluitvorming In betekenende mate zal versnellen ofdat daaraan anderszins

aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of

2. is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum realisattenorm



ik heb gelezen dat er ten behoeve van de realisatie van de hier aan de orde zijnde windturbines op

In het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 18 april 2017 is op het onderwerp Windpark]aap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen

verklaren dat de vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van toepassin

is voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten over het merendeel van de benodigde toestemmingen

voor het toekomstige windpark. De artikelen 9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en

bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid

daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel. Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepating kent) slechi

ziet op de bevoegdheden van GS,terwijl de bevoegdheid totvaststellingvan het plan nu juist bij P5 ligt. Hetgevolgdaarvan is dat P5, het bevoegd
gezag zijn voor de vaststelling van het plan.
In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste delegatie. Uit dit artikel volgt immers dat
delegatie niet is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming In betekenende mat
zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet voidaan. Zeker nu d
coördinatieregeling niet voorziet in het in één geheel ter inzage leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet de

gemeente Almere In dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGJ(ENTTEN ONRECHTE GEEN ADEQUATE ST1LSTANDSVOORZIENING

Een adequate stilstandsregeling is noodzakelijk ter mitigatie van de als gevolg van de realisatie van het windturbinepark ontstane milieueffecten ei

het behouden van een goed woon- en leefklimaat. Deze mitigerende maatregel dient in het fontwerp)omgevingsvergunning te worden opgenomer

om te verzekeren dat het goede woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en milieueffecten worden beperkt In het ontwerp omgevingsvergunnir

is niet in een adequate stilstandsregeling voorzien, waardoor het ontwerp omgevingsvergunning onzorgvuldig is voorbereid. Overigens is het

“doorschuiven” van deze verplichting naar de mogelijk (aanvullend) te verlenen omgevingsvergunningen of naar later opleveren van deze gegeven

in verband met het toepassen van artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht

(Mor) nJt toegestaan.

Het spreekt overigens voor zich, dat het genoemde verbod op doorschuiven ook geldt, wanneer besluiten gecoördineerd worden voorbereid, zoah

dat In het onderhavige geval geschiedt. De betreffende coördinatie is Immers procedureel van aard en behelst niet een verschuiving of verplaatsin

van (delen van) toetsingskaders.

MILIEUEFFECFEN VAN HET WINDPARK ZIJN ONVOLDOENDE ONDERZOCHT

Uit het milieueffectcapport Beoordeiingsnotitie (MER Beoordelingsnotitie) volgt dat slechts de milieueffecten (waaronder de slagschaduw- en

geluidseffecten) zijn onderzocht van windturbines met minimale en maximale geluidbelasting in de omgeving van het windpark kan worden

weergegeven. Dit onderzoek is ontoereikend. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk dat er windturbines mogen worden gerealtseer

met een ashoogte van maximaal 150 m. Hoogst waarschijnlijke additionele milieueffecten van windturbines met een dergelijke aanzienlijk forsere

ashoogte zijn in het MER Beoordetingsnotitie ten onrechte niet steeds onderzocht. Niet valt In te zien waarom aan dit aspect en de respectievelijke

alternatieven met betrekking tot de ashoogtefn) in het ontwerp omgevingsvergunning niet steeds aandacht wordt besteed.

Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat op het bevoegd gezag de verplichting rust om de

milleueffecten van een windturbine opbasls van de maximale

AI3Rv5 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:201 5:2982 (onderstreping gemeente):

“In het akoestisch onderzoek is ten onrechteuitgqaan van een ashoogte van 100 m. Gelet hierop heeft de raad hetgeluidonderzoek niet aan de

aanduidingen “windturbine” ten grondslag mogen leggen. Het betoog slaagt t...)

DeAfdeling overweegt dat, nu In het onderzoeksrapport niet iii/fggaan van windturbines met een ashoogte van 105 m niet inzichteljkis

geworden ofook bij deze woningen een overschrijding, van de norm van artikel 3.72 Rarim zal optreden en in hoeverre het treffen van maatregele

moge/Fik is. Gelet hierop heeft de raad het onderzoek naar s!agschaduw eveneens niet aan het bestreden besluit ten grondslag mogen leggen. He

betoog slaagt.”

ABRvS 14december2016, ECLhNL:RVS:201 6:3331 (onderstreping gemeente):

‘Volgens de aanvraag voorziet het bouwplan In windturbines met een ashoogte van minimaal 89 m tot maximaal 100 m, een totordiameter van

minimaal 170 tot maximaal 137 m en met een generatorvermogen van maximaal 4,5 MW Bij de beoordeling van het bouwplan Is het college terec,

van de maximale waarden binnen de genoemde bandbreedtesitjtgq.aa.”

Nu de milieueffecten op het moment van het vaststelten van het dit projectplan al bekend hadden moeten zijn en de ruimtelijke effecten —

vanwege de ontoereikende onderzoeken — in dit geval niet kenbaar zijn, is de gemeenteraad van Almere hier ten onrechte aan voorbij gegaan.

Eveneens is de gemeenteraad van Almere voorbij gegaan aan eventuele nadere geluidsnormen, Op basis van de maximale ashoogte kan immers

een andere uitkomst worden verwacht dan thans Is opgenomen in het ontwerp omgevingsvergunning. Bovendien zijn ook de alternatieven en

gevolgen van deze alternatieven ten onrechte niet steeds beschreven en derhalve onduidelijk,

GEVOLGEN VOOR NATUUR ZIIN ONVOLDOENDE IN DE AFWEGING BETROKKEN

Ik ben van mening dat de gevolgen voor de in en random het plangebied aanwezige natuurwaarden in het ontwerp omgevingsvergunning

onvoldoende c.q. onzorgvuidig in de afweging zijn betrokken. Het gevolg daarvan is, dat niet kan worden vastgesteld dat het windpark geen



significante effecten heeft op Natura 2000 en evenmin dat de aanwezigheid van beschermde soorten niet In de weg staat aan de uitvoerbaarheid

van het bestemmingsplan, en voorts dat het plan In de huidige vorm alsmede de ontheffing die door GS is verleend strijdig zijn met de Verordenin:

ruimte van de provincie Flevoland en de regels omtrent compensatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

• Natura2000

volgens de toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning en het M.E.R beoordelingsnotltle zijn er geen significante effecten te verwachten op

Natura 2000. Ik ben dat deze conclusie niet kan worden getrokken op basis van de beschikbare gegevens.

indien een vergunning significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, moet daarvoor een passende beoordeling worden gemaak

Het plan mag uitsluitend worden vastgesteid indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken

van het gebied niet zal aantasten. Natura 2000-gebied Markermeer & ijmeer Is aangewezen Voor Kolgans, Dwerggans, Brandgans en Smient. In de

toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning en het MER. beootdelingsnotiue wordt aangegeven dat geen significante effecten worden

verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten, omdat de effecten ten aanzien van mogelijke vogeislachtoffers beneden de 1%-

regel met betrekking tot de landelijke Instandhoudingsdoeistelling (< 0,1%) blijven. Het 1 %-mortaiiteitscriterium houdt In dat bij een verwachte

sterfte van minder dan 1% van de natuuriijkeJaarli]kse sterfte van de aanwezige populatie wordt aangenomen dat de natuurlijke kenmerken van h

betrokken gebied niet worden aangetast. Het onderzoek of de natuurlijke kenmerken van een gebied worden aangetast dient plaats te vinden in h

kader van een passende beoordeling (artikel 2.8 lid 3 Wet natuurbescherming). In dit geval is geen passende beoordeling gemaakt, wat gezien het

voorgaande wel had gemoeten

Het 1 %-mortallteitscrlterlum heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte van de aanwezige populatie en niet op 1% van de landelijke

instandhoudingsdoeisteiling. Aannemelijk is dat de berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt berekend. Van beiang is 0,

dat de conclusie over de effecten mede is gebaseerd op het uitgangspunt dat de onderste mtortip tot 60 meter hoogte komt, terwijl

de bovenste rotortip reikt tot 160+ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt echter dat de ashoogte ten minste 85 meter en ten

hoogste 150 meter mag zijn, met een rotordiameter van ten minste 100 meter enten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten hoogste 160

meter. Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120 meter komt de onderste rotortip niet op 60 maar op 40 meter

hoogte. De conclusie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is dus gebaseerd op een bepaalde situatie, terwijl In de toelichting zonder nadere motiverin

de conclusie uit hetM.E.R. beoordelingsnotitie wordt overgenomen ten aanzien van een andere situatie. Wij vinden derhalve dat (significante)

effecten op basis van de beschikbare gegeven niet uitgesloten kunnen worden en dat het ontwerp omgevingsvergunning en in de huidige vorm

strijdig zou zijn met de Wet natuurbescherming..

WETTELIJKE IERMijNENUN OVERSCHREDEN

deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals In art 3.18 Algemene wet bestuursrecht overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht

weken na ontvangst van de aanvraag dein het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dIent deze

omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

• Beschermde soorten

Uit de stukken bij het ontwerp omgevingsvergunningen blijkt dat effecten op vleermuizen niet worden uitgesloten. Er zijn geen onderliggende cijte

om de conclusie te onderbouwen. Om die reden wordtvoorzien in een mitigerende maatregel bestaande uit een stiLstandwoorziening. De

effectbeoordeling uit het M.E.R. Beoordellngsnotitie is nagenoeg integraal opgenomen in de toelichting bij het ontwerp omgevlngwergunning mei

dien verstande dat bij de beschrijving van de effecten op vogels Is overgenomen dat de onderste rotortip tot 40 meter hoogte komt met een

bovenste rotortip tot 750 meter, terwijl bij de beschrijving van de effecten op vleermuizen wordt aangegeven dat de rotor bij het voorkeursalternal

vanaf 40 meter boven het maaiveld reikt.

Ik Wijs u erop dat alleen maatregelen die zien op het voorkomen van overtreding van de verbodsbepalingen kunnen worden betrokken bij de

beoordeling of een verbod wordt overtreden. Uit de jurisprudentie volgt dat bi] elke doding van een dier dat behoort tot een beschermde inheems

diersoort. daargelaten of die doding voorzienbaar dan wel incidenteel is, sprake Is van overtreding van de verbodsbepalingen..

Dit betekent dat het ontwerp omgevingsvergunning en afwijking van het bestemmingsplan alleen kan worden vastgesteld indien aannemelijk is da

een ontheffing kan worden verkregen. De benodigde ontheffing is echter niet aanwezig in de bijgevoegde stukken. Daarvoor is onder meer van

belang wat het effect is op de gunstige staat van instandhouding van de betreffende vleermuissoorten, waarbij de maatgevende populatie de

populatie is die wordt beïnvloed door de activiteit. Voor vleermuizen is dat in de regel de lokale populatîe (niet de biogeografische populatie).

Onduidelijk in de betreffende vergunning is wanneer de stilstandvoorziening in actie treed. Ook hierbij ontbreken onderliggende stukken.

Een vermelding dat het gaat om de windsnelheid op ashoogte ontbreekt..

Ook wordt ten aanzien van een aantal vogelsoorten aangegeven dat de afstanden van de nestellocaties tot turbines voldoende lijken om niet

gevoelig te 2ijfl voor verstoring, terwijl er anderzijds in de omgeving voldoende alternatieven zijn voor nestetlocaties van deze vogelsoorten, zodat

ook bij eventuele verstoring voor de gebruikstase geen significantie aan de orde is. Met deze laatste passage lijkt verwezen te worden naar de

clausulering van artikel 3.1 lid 5 van de Wet natuurbescherming. Deze clausulering is echter niet van toepassing voor zover het gaat om vogels die

ook zijn opgenomen op bijlage II bij het Verdrag van Bern..



Andere diersoorten die ook in dit gebiedt leven en foerageren zijn helemaal niet benoemd en onderzocht. De M.E.R. beoordelingsnotitie is
incompleet. Dit onderzoek behelst slechts een verkennende analyse en aanvullend onderzoek Is zeer op zijn plaats. In het onderzoek wordt ten
onrechte geconcludeerd dat effecten van verstoring door geluid op soorten uit de groepen zoogdieren en dagvlinders zijn niet aan de orde is. Doo
de positie van de molens ten opzichte van het NNN gebiedt zal leiden tot leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vleermulzen en broedvogelsoort

afkomstig uit het bosgebied die jagen langs de rand van het bos. Hierdoor word ook onderbouwd dat het 1 96mortaliteitscriterium niet gehaald ga.
worden. Het onderzoek en de conclusie zijn derhalve tegenstrijdig.

Gemeente wenst geen inspraak en/of burgerinitiatieven tot inspraak. Gedane toezeggingen in fiagrante tegenspraak met realiteit. Commerciële
partij kost miljoenen aan subsidies en leges. Democratisch gehalte van de procedure wordt uitgehold door veegwet welke bezwaren onmogelijk
maakt- Er wordt uitgenodigd tot het leveren van zienswijzen welke vervolgens alIelli van tafel worden geveegd als zijnde zienswijzen van een niet
belanghebbende. Van WOB verzoeken worden besilstermijnen opgeschort en verdaagd tegelijkertijd, juristen geven aan dat de gemeente op de ra
van de Wet opereert. John van Diepen komt persoonlijk melden dat je niet alles kunt hebben wanneer een burgerinitiatief van tafel wordt geveegd
Klankbordgroepen worden uitgenodigd mee te denken waarna vervolgend het gedachtegoed van de klankbordgroep terzijde wordt geschoven.
Burgers worden overrompeld met enquêtes welke telkens weer tijdens zomervakantie perioden worden gehouden. Raad dient beslissingen te
nemen op basis van Incorrecte en onvolledige gegevens. Vergunntngen welke juridisch noodzakelijk zijn, zijn niet aangevraagd.

• Natuurnetwerk Nederland (NNM

Er is nog geen ontheffing is verleend en dit is in strijd met de Verordening en de daaraan gestelde eisen. De vergunning Wet Natuurbescherming
ontbreekt in deze. Tevens is er ook geen compensatieplan opgesteld wat in deze zeer gebruikelijk is. Om een uitspraak te kunnen doen over de

verwachte resultaten dient op zijn mInst ingegaan te worden op de kenmerken van de natuurtypen die zullen verdwijnen en die ontwikkeld worde
op de functie die deze natuurtypen vervullen binnen het lokale ecosysteem en de tijd die deze natuurtypen nodig hebben om op een andere plaat

tot optimale kwaliteit te komen. Bij de herontwikkeling van een bepaald natuurdoeltype op een andere plaats gaat het niet alleen om het herstel v.

de begroeiing, maar om herstel van het natuurdoeltype met al zijn kenmerken. Dat het ruimtebeslag beperkt is, zegt nog niets over de

natuurwaarden die verloren gaan en/of over de mogelijkheden voor compensatie. Ik wijs u er in dit verband op dat In het compensatieplan staat d
tn het NN N-gebied een ongestoorde natuurlijke ontwikkeling gedurende zo’n 30 a 35 jaar heeft plaatsgevonden en dat dit natuurlijk gebied nergen

in Almere zijn gelijke vindt, dat het gebied van grote waarde is voor vogels en grenst aan een zoetwatergetijdengebied dat een voor Nederland uni
biotooptype Is met bijzondere plantensoorten. Op grond van artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel kan areaalverlies onder omstandigheden inderdaac

worden gecompenseerd. Het compenseren van areaalverlies door kwaliteitsverbetering is blijkens de toelichting alleen toegestaan indien het echt

niet anders kan en Indien het maatregelen betreft die nog niet in een vastgesteld Ïnrichtings- of beheerplan zijn voorzien. Het compensatieplan

ontbreekt echter. Evenals de benodigde vergunning. Het is derhalve onmogelijk enige vorm van conclusie te trekken zonder de benodigde

stukken. Nu het compensatieplan ontbreekt en dus niet blijkt welke maatregelen waar en hoe genomen moeten worden, is deze bepaling rechts

onzeker en geeft het geen zekerheid omtrent de compensatie die moet plaatsvinden.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGIS ONVOLDOENDE OBJECTIEF BEGRENSD

riet ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het ontwerp omgevingsvergunnlng onvoldoende

objectief zijn begrensd. Tevens zijn de bijgesloten onderzoeken uitgegaan van fictieve gegevens.

Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85 en 100 meter Is toegestaan en eer

rotordiameter van tussen de 100 en 120 meter. Het gevolg daarvan is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:

wat de daadwerkelijke ashoogte wordt (er wordt gerekend met verschillende minimale hoogten en verschillende maximale hoogten);

watvoot soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en Wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn.

De bandbreedte Is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid tot stand te brengen ten aanzien van de vragen

welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zijn. Een zo een ruime bandbreedte maakt het voo

alle belanghebbenden onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. Dit schaadt de rechtszekerheid te zeer.

jifi ON1WERP OMGEVINGSVERGUNNING BIEDT ONVOLDOENDE WMRBORGENI ER DMDWERKELIIK TIEN IDENTIEKE WINDTURBINES

WORDEN GEREALISEERD

Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het

ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus

van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.

Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen v.

visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt gerealiseerd met

andere (financiële) belangen en/of een andere fbeIeid)visielkeuze

Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp

omgevingsvergunning opgenomen.



Ook hierbij geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven naar te verlenen omgevingsvergunningen, die door

verschfllende partijen zijn aangevraagd en die ieder voor zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft de gememoreerde gecoördineerde

procedure immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING Q. LICHTSCHITERING TEGEN IE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat bfgesIoten stukken en op de website >https-]/almeregeeftenergie.nI (https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het

nleuwe-windpark-in-almere-pampus/) volgt dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om Lichtschittering tegen te gaan. 1-

ontwerp omgevingsvergunnlng kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om ttchtschitterlng daadwerkelijk te voorkomen. Verde

bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen.

Maatregelen ter voorkoming van lichtschittering ztjn dus onvoldoende geborgd.

VOORWAARDELIJKE VERPLLCHTING OM OBSTAKELMARKERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat bijgesloten stukken en op de websitewebsite ht fhttps;/laimeregeeftenergie.aimere.nh!windenergie/het-nleuwe-windpark-in

aimere-pampus/)tpsllalmeregeeftenergie.nl (https://almeregeeftenergie.almere.nllwindenergi&het-nieuwe-windpark-in-almere-pampusi) volgt d

de windturbines u als gemeentewaatde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de betreffende turbines U een eis stelt dat de molens < 150

meter hoog moeten. Hiermee impliceert u tegen te willen gaan dat obstakelmarkering niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp

omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om obstakelmarkering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het

feit de rekenmodelten fictief zijn en nog niet bekend is welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een bandbreedte c

gestelde eis van <150 meter overschrijd zullen deze maatregelen geborgd moeten worden. Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering zij

dus onvoldoende geborgd.

ZORGVULDIGE AFWEGING VAN DE GEZONDHEIDSASPECTEN ONTBREEKT

Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige aleging van de gezondheldsaspecten, die de realisatIe van een windpark met zi

kan brengen, ontbreekt. De thans reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de

volksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van hetwoon- en leefklimaat binnen Almere. Ook de eventuele schade die bewoners kunnen

oplopen door het minder verkoopbaar of onverkoopbaar worden van wonIngen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik u om het

gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning zorgvuldig in de afWeging te betrekken en niet slechts te volstaan met een M.E.R.

beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse is gedaan

Het spreekt overigens voor zich, dat het plan vele aanspraken op pianschadevergoedingen uitlokt en ik mijn mede inwoners hierin zal fadliteren,

wanneer zij hun aanspraken geldend proberen te maken.

REALISATIE VAN HEIWINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR

ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het ontwerp omgevingsvergunning wordt namelijk zonder

nadere motivering gesteld dat de investeringen afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleningsregeling subsidie. Zonder nadere

onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de initiatiefnemers moeten maken wet voldoende zijn om de

Investeringen terug te verdienen. Gezien het telt de voor de initiatiefnemers niet meet in aanmerking komen voor de voorronde 2018 is de flnancii

haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor SDE+ subsidie In aanmerkIng te komen, moet uw

aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een

compleet digitaal aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan, Gezien de laatste fase om in te schrijven opent van

26 maart 17.00 uur tot 5 april 77.00 uur en de benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er

zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden wordt de SDE+ subsidie in 2018 niet toegekend.

Er zijn doorverschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuurverzoeken ingediend waarbij gevraagd is naar de financiële haalbaameia

dit plan, echter tot noch toe is er nletgeantwoord op deze verzoeken.

Nu wordt betwijfeld of aan deels van kostendekkendheid wordtvoidaan, verzoeken ik u nogmaals via het overleggen van stukken nader te

onderbouwen of de realisatie van het windpark financieel uitvoerbaar is. In dat kader dIent dit schrijven tevens te worden beschouwd als een

Wob-verzoek aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen (de raad en het coIleg).

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan bij Almere Pampus
Jaap Rodenburg II.

Geacht College van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante partijen,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze kenbaar te maken betreffende het
ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp verklaringen van geen
bedenkingen dat ter inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765.

Ontwerp omgevingsvergunning
Het ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het
plan onvoldoende objectief zijn begrensd.
Uit de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines een as-hoogte van tussen de 85 meter en
100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tussen de lOOm en 130m. Het gevolg daarvan is,
dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:
— wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en;
— wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn.
De bandbreedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid te
verkrijgen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en wat de
daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Zo een ruime bandbreedte maakt het voor alle
belanghebbende onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken.

M.E.R Bestemmingsplan Almere Poort projectnummer
Voor het bestemmingsplan Almere Poort projectnummer: 3120 is wel een M.E.R. gedaan. Het
voorliggende plan voor Almere Poort West en Pampushout maakt naast de al gerealiseerde
woningen, bedrijven en voorzieningen circa 3.000 nieuwe woningen en/of circa 85.000 m2 nieuwe
bedrijven en voorzieningen extra mogelijk. Het MER wordt samen met het eerste bestemmingsplan,
namelijk Almere Poort West en Pampushout, in procedure gebracht. Het is zeer vreemd te noemen
dat een college van B&W voor het zelfde plangebied oordeelt dat voor 1 projectplan wel een M.E.R.
noodzakelijk is en voor het andere (overlappende) project geen M.E.R. noodzakelijk is. Tevens zijn de
conclusies van de M.E.R. beoordelingsnotitie en de M.E.R. Onderdeel van de conclusie van de
commissie is In de effectbeoordeling onderschrijft de Commissie de focus op de beschermde vogels
die
hier rusten en foerageren (Vogelrichtlijn) en in het Markermeer- en limeergebied geen
gunstige staat van instandhouding hebben. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen soorten die

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



vooral vis eten respectievelijk mossels/ander bodemleven (benthos) en planten.
De plantenetende vogels zîjn beperkt beschouwd omdat volgens het MER en de Passende
beoordeling waterplanten nauwelijks voorkomen in het plangebied. De Commissie vindt deze stap
onvoldoende onderbouwd. Er wordt onder andere verwezen naar de verspreidingskaart van het
habitattype kranswierwater, dat in het plangebied weinig voorkomt. Voor de vogels zijn echter ook
vegetaties van bijvoorbeeld fonteinkruiden van belang: deze soorten, bijvoorbeeld doorgroei
fonteinkruid, worden ook aangetroffen ter hoogte van het geplande Meerstrand. Het valt voor ons
niet te rijmen welke conclusie nu de juiste is. Die van de M.E.R of die van de ME.R. beoordeling.
Volgens ons is de M.E.R grondiger dan de beoordelingsnotitie. De conclusie van de Commisie ontbrak
in de M.E.R. de votgende belangrijke informatie:
Het MER beschreef onvoldoende duidelijk de cumulatieve effecten op fuut, kuifeend, zwarte stem en
britduiker in het Natura 2000-gebied Markermeer en limeer, en plantenetende vogelsoorten.
Maatregelen om deze effecten te voorkomen waren onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd. Het
MER gaf onvoldoende inzicht in verlies, mitigerende maatregelen en borging voor compensatie in de
overige gevoelige natuurgebieden binnendijks. Het buitendijkse deel van het plangebied behoort tot
het Natura 2000-gebied Marker- en limeer. Een deel van het binnendijkse plangebied valt samen
met het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Het MER en met name de sassende beoordeling bevatten
veel en actuele informatie over de ecologische ontwikkeling van dit gebied. Ook heeft de
effectanalyse een heldere opbouw. Toch kon de Commissie niet alle conclusies van het MER en de
passende beoordeling volgen. Op grond van de gepresenteerde informatie vond de Commissie dat
significante effecten van het huidige plan op beschermde vogelsoorten niet met zekerheid konden
worden uitgesloten. Ook over de effecten op het NNN ontbrak informatie in het MER. Uit deze
conclusie had u kunnen afleiden dat ook in de M.E.R. beoordeling rapportage onvoldoende
onderzoek is gedaan naar deze situatie EN had u het vervolgonderzoek moeten doen. Het lijkt erop
alsof het college van B&W wel degelijk kennis heeft genomen van deze conclusie en derhalve de
makkelijkste weg naar Rome heeft gekozen door te concluderen dat er geen aanvullend onderzoek
nodig is vanuit de M.E.R. beoordelingsnotitie. Dit is echter tegenstrijdig met de eerder dit jaar
uitgevoerde M.E.R 22 februari 2018 / projectnummer: 3120.
Het lijkt ons daarom goed aanvullend onderzoek te verrichten waarbij alle jaargetijden goed
onderzocht worden zodat er geen enkele soort gemist wordt. Dit geeft een helder en concreet beeld
van de situatie en kunnen de effectén, die nu als niet significant zijn bestempeld goed onderzocht
worden. Dit kan dan direct een aanvulling zijn op het vereiste onderzoek waarde commissie MER om
vraagt voor het bestemmingsplan.

Doelstellingen duurzame energie
Wij ervaren het als als zeer positief dat de Gemeente Almere zich zo inspant om haar bijdrage te
leveren aan de beoogde groei van het aandeel duurzame energie naar een rendement van 6000MW
in 2020. Echter de plannen die u gepresenteerd heeft dragen hier nauwelijks aan bij.

Door een werkend windmolenpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en een nieuw windmolenpark Jaap
Rodenburg II terug te zetten brengt u het milieu onnodig in gevaar. Tevens is de opgewekte stroom
van het oude windmolenpark noodzakelijk om uw doelstellingen in 2020 te realiseren en draagt het
bij met zo’n 16,5MW. Het nieuw te bouwen Windmolenpark Jaap Rodenburg II zat, na de sloop van
het oude park, slechts 35MW-16,5MW= 18,5MW extra gaan leveren ten opzichte van het oude
windmolenpark Jaap Rodenburg 1 wat neerkomt op slechts 0,3% ten opzichte van de gestelde
doelstelling.



Daarnaast staat ïn de beoordelingsnotftie beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in
bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg l en kosten om
het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen
in deze beoordelingsnotitie dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie
van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te
vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te
slopen ontbreek eveneens.
In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft gesteld een
opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in de in de
structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit
project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling als beschreven in de structuurvisie
Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele rekensom 10 molens welke nu energie opbrengen
slopen, en 9 tot 11 molens terugplaatsen.10 -10 +10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling
minimaal en past het niet in het beleid van de provincie.

Op de plek waar de nieuwe windmolens gebouwd zullen worden zal, op (korte) termijn woonwijk
Almere Pampus verrijzen. Met de huidige economische groei en de gunstige vooruitzichten lijkt de
kans aanwezig dat de ontwikkeling van woonwijk Pampus eerder tot stand zal komen. Indien Pampus
inderdaad eerder ontwikkeld zal worden zal de verkoop van deze woonwijk niet van de grond komen
door de aanwezigheid van de windmolens. Daarbij 2al de Gemeente Almere de Nuon en Almeerse
Wind een boete moeten betalen voor het eerder beëindigen van het contract.

Het zou beter zijn om het beoogde nieuwe windmolenpark op een andere plek te realiseren. U gaf
aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd kan
worden, echter het bestemmingsplan spreekt u daarin tegen. Dit is de reden waarom de
initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn voldoende
andere plekken waar totaal meer windmolens gerealiseerd kunnen worden. De molens hoeven niet
per sé gectusterd te worden op1 locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere.
Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpark Jaap Rodenburg
1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele
activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw structuurvisie beschrijft u dat er mogelijk 3
locaties zijn. “De huidige windturbinelocaties Windboog (langs de A27) en Jaap Rodenburg (in
Pampus). Ook bij de bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een win dpark mogelijk op voldoende
afstand van grootschalige woningbouw (1.500 m).” Het is voor ons onbegrijpelijk waarom dit
alternatief nooit is onderzocht.

Aanbestedingstraject
Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van ruimteLijk, economisch en sociaal beleid. Aanbesteden is het
moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de beste partner is. Pas als
die keuzes enigszins bekend zijn, en het partnerschap contouren krijgt, is toepassing van het
aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de samenwerking tussen de gemeente, Nuon en
Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald wordt dat geen van de
bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten opzichte van andere marktpartijen. In de door u ter
inzage gelegde stukken ontbreekt een procedure waarin is bepaald dat bepaalde partijen
bevoordeeld zijn. U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene
beginselen van gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees
aanbesteed moeten worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een



overheidsopdracht, is in de aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) van toepassing en dient de opdracht
Europees) aanbesteed te worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad

Jaargang 2018 Nr. 75927 onder de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere Pampus).

Geluidsoverlast
Op onderstaande foto ziet u het gebied waarin het geluid van 105db zich verspreid binnen de
daarvoor bestemde richtlijnen. De overlast die ontstaat door het geluid dat de windmolens
produceren valtvolgens Bosch en Van Rijn buiten de

Wij maken ons ernstig zorgen dat de rust die wij momenteel ervaar ernstig verstoord zal worden.
Gezien het feit deze molens een beoogde hoogte hebben van 150+ meters. Dit betekend dat ze 50
tot 60 meter hoger komen dan het huidige windmolenpark en dus ook hoger dan de boomgrens die
momenteel het geluid dempt.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden
winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen
plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zullen ervaren, dit kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen.
Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of
overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving
of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Wij vinden het onbegrijpelijk en zeer kortzichtig als de Gemeente
Almere complete woonwijken aan dit soort gevolgen bloot zal stellen.
Zie onderstaande onderzoeken waaruit de schadelijke effecten van blootstelling aan Iaagfrequentie
geluiden kunnen leiden.

“Over de gevolgen van de blootstelling aan het geluid, zowel hoorbaar als onhoorbaar, zijn inmiddels
vele gegevens bekend. Na een groot aantal klachten van mensen die naast windmolenparken wonen,
heeft de Amerikaanse dokter Nina Pierpont een onderzoek gestart en haar bevindingen vastgelegd in
een boek, dat dezelfde titel draagt als haar ontdekking: het WindTurbine Syndroom. bronvermelding
1)

In de M.E.R. Beoordelingsnotitie staan meetwaardes van een fictieve windmolen en vallen derhalve
niet te staven. Mochten de echte waarden binnen de gestelde normen vallen, wat niet gecontroleerd
is in het onderzoek van Bosch en van Rijn, dan betekend dit nog niet dat er geen overlast kan zijn.



Zij heeft vastgesteld dat het geluid dat windmolens produceren in het laagfrequente bereik (onder de
500 hertz) een zeer ernstige uitwerking kan hebben op het evenwichtsorgaan. Mensen krijgen last
van duizelingen, misselijkheid, oorsuizen, neusbloedingen en hevige pijnen in de borststreek.
Daarnaast is het meest voorkomende probleem ernstige verstoring van het slaappatroon, met direct
daaraan gekoppeld oververmoeidheid, concentratiestoornissen, depressie en zelfs agressie. De
verschijnselen zijn chronisch. Ze ontstaan soms direct nadat molens in het werk gezet worden, maar
soms ook stuipend, totdat zij niet langer genegeerd kunnen worden. Klachten komen voor bij
tegenstanders en voorstanders van de windturbines en verdwijnen als mensen buiten de
invloedssfeer van de molens komen.

Overal ter wereld wordt haar onderzoek gedragen door de bevindingen van andere wetenschappers
en artsen. Deze deskundigen adviseren totdat een wereldwijd onderzoek alle risico’s in kaart heeft
gebracht, molens slechts te plaatsen op een afstand van MINIMAAL 2 kilometer van woningen.

Minder bekend maar zeker zo belangrijk is het onderzoek dat de Portugese Marianne Alves Pereira
heeft gedaan naar de gevolgen van laagfrequent geluid. Haat onderzoeksresuttaten over een periode
van ruim 30 jaar bewijzen dat dit onhoorbare geluid de oorzaak is van de ziekte VAD: vibro acoustic
disease. Bronvermelding 2). Hierbij ontstaat een vaatverdikking in het weefsel rondom het hart en de
bloedvaten, die kan leiden tot problemen van hartfalen met zelfs de dood tot gevolg. De ziekte gaat
niet gepaard met duidelijke klachten en zich alleen ontwikkelt als mensen LANGDURIG en INTENS
worden blootgesteld aan laagfrequent geluid, maakt dat het gevaar des te groter en is de vergelijking
met de gezondheidsrisico’s van b.v. langdurig roken of werken met asbest gerechtvaardigd.
Windturbines produceren dit Laagfrequent geluid in grote mate. Vastgesteld is dat toename van de
grootte van molens ook leidt tot toename van de productie van Laagfrequent geluid. Bron
vermelding 3)”

Bronvermelding:
1. http://www.windturbinesyndrome.com/book.html
2. http:f/www.citidep. pt/pa pe rs/a rticles/a lvesper.htm
3. http://www.epaw.org/documents.php?Iang=en&article=n20

Ten aanzien van deze overlast wordt er in de MER slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan
op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende
modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is. In het
bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Hieruit concluderen
wij dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het
volgende genoemd: “Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te
voldoen.” Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch
rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een
geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en
geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende
maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden de VlO-rekenregels helemaal niet benoemd.
De VlO-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten staan als:
1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 mis of
2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meet is dan 7,5 m/s.

Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het
duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot



minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere
moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers
moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan
worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze
overlast te verhelpen. Wij zouden graag zien dat in de ontwerp omgevingsvergunning mitigerende
maatregelen worden beschreven ten aanzien van geluidsoverlast. Tevens zouden wij graag zien dat
het ontwerp omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt
hoe lang het duurt voordat er actie ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere
soorten overlast) alvorens overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning.

Wij concluderen dan ook dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om
geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek
noodzakelijk is.

Planschade
Op datum 02-12-2016 is er door Antea Group een planschade rapport gemaakt waarin een scenario
van 9 windmolens is beschreven welke niet voorkomt in deze beoordelingsnotitie.

Op 2 november 2017 heeft de Antea Group een revisie 00 op projectnummer 419851 gemaakt
waarin het scenario 9 molens is geupdate naar 10 windmolens. In dit rapport wordt gesteld dat door
middel van een vergelijking van de opvolgende planologische regimes worden de schadefactoren
nader bekeken en afgewogen. De feitelijke situaties zijn niet van belang. Bepalend is de maximale
invulling van het “oude” en het “nieuwe” planologische regime. In deze M.E.R.-beoordelingsnotitie
zijn de effecten op planschade niet nader beschreven. De situatie beschreven in het planschade
rapport wijkt af van de situatie in deze beoordelingsnotîtie. De initiatiefnemers hebben deze
beoordelingsnotitie geen notitie gegeven aan het advies van hun eigen expert. De beschreven
scenario’s in deze beoordelingsnotitie zijn niet onderzocht op planschade. Het is daarom onmogelijk
om een conclusie te trekken dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor omwonenden, en dat de
negatieve effecten op mens en natuur er niet zijn.
De combinatie van negatieve effecten op ons woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast en meer
horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal resulteren in
significante waardedaling van Atmeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van
planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbeschrijving
doet naar onze mening geen recht aan de impact van de plannen. Wij verzoeken u om v66r
besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse te (laten) maken op alle mogelijke
scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming.
De Antea Group schrijft het volgende; aVoor de indirecte schade is de adviseur in deze analyse
uitgegaan van het ‘worst-case scenario’. Van alle hinderaspecten kon slagschaduw in afstand
gemeten tot de meeste hinder leiden. In de overwegingen is het aspect slagschaduw dan ook
maatgevend voor het onderzoeksgebied. De conclusie dat het ‘worst-case-scenario’ geen punt is om
geen indirecte planschade te hebben is incorrect. Gezien ons huis, waarvan het adres Vlechtknoop 22
te Almere is, staat mijn woning op ongeveer een afstand van <3km. Ondanks dat er geen
siagschaduw plaats kan vinden op een dusdanige afstand zijn wij van mening dat onze woning
minder waard wordt doordat de windmolens nu in het vizier liggen van de wijk. Dit kan toekomstige
kopers afschrikken. Wij verwachten dat de WOZ waarde van de woningen met de komst van de
molens zal dalen. Hierdoor zal ook de aantrekkelijkheid van onze woonwijk en zullen de woningen
minder waard zijn. Hiervoor zien wij graag een nadeelcompensatie.



Daarnaast hebben wij onze woning bewust gekocht onder het mom van “Bosrijk wonen” en “Wonen
in de natuur”. Mede gezien de gunstige ligging naast het natura2000 gebied zien wij dagelijks in grote
getalen verschillende vogelsoorten, herten, reeën, vossen en vleermuizen. Wij verwachten dat
waarde van onze woning mogelijk gaat dalen. Dit als direct gevolg van de te verwachte verandering
op het natura2000 gebied. Daarnaast is onze woning gelegen aan een recreatiegebied waarvan wij
zeer regelmatig gebruik maak. Dit recreatiegebied is door de 105db die in de fictieve berekeningen
zijn meegenomen niet meer benaderbaar. Geluid van 103 decibel kan je gehoor in minder dan 5
minuten beschadigen. Het recreatiegebied inlopen lijdt dus vrijwel binnen 5 minuten tot
gehoorschade.

Flora en Fauna

De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal meldpunt
vogeislachtoffers. Het aantal vogelsiachtoffers door windmolens is groter dan het gestelde aantal van
<1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit onderzoeksrapport niet accuraat en
dus onbetrouwbaar is.

Het gebied De Lepelaarsplassen is een Natura 2000 gebied. De directe omgeving van de
lepelaarsplassen verdient aandacht omdat deze een belangrijke verbinding moet garanderen in de
robuuste natte as van Nederland van Friesland tot Zeeland.

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, golfslag) Door mechanische activiteiten kunnen
negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak
nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als gevolg van betreding
kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke
goifslag in water kan tot beschadiging van oevervegetatie leiden. 20 Alterra-rapport 1375
Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg (Winkelman 1992 a
d) De sterfte kan, afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg
hebben.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring en
sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en de beweging van
de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een barrière vormen tussen
bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook
tot versnippering van Leefgebied. In gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert
plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op.
Doordat u scoping toepast op uw onderzoeks rapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende: “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 voorlïggend
rapport niet nader behandeld.” Echter de andere soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt
wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wel in het plangebied en zou onderzocht
moeten worden.
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & lJmeer, Lepelaarplassen, Ooswaardersplassen
en Naardermeer zijn aangewezen voor een groot aantal niet- broedvogelsoorten. Hiervan kunnen
met name ganzen, wilde eend en smient het plangebied passeren tijdens dagelijkse pendelviuchten
tussen rust- of slaapplaatsen in voornoemde Natura 2000-gebieden en foerageergebieden
daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut, pijistaart, slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote
zaagbek, nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw, reuzenstern, zwarte stem, grutto, kemphaan, kluut en
meerkoet worden 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 naar verwachting beperkt. Dit is een aanname en ook dit is
niet onderzocht.
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 britduiker en zaagbekken (nonnetje en grote zaagbek). Verstoring van
deze dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten.
Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen 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.
Onze conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Wij zouden graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact voor
dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

Hierbij onder de vliegbewegingen van vogels over het gebied.

EE
Bron: Beheetpian Iepelaarsplassen, provincie Flevoland



Afwijken bestemmingsplan
In de inleiding van de toelichting aanvraag omgevingsvergunning staat het volgend te lezen: “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.” Deze zin is een paradox. Ten tijde van de
raadsvergaderingen is altijd gesproken over maximaal 15 jaar dat de molens zouden staan. Het
bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.23 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde
termijn aan de omgevingsvergunning verbinden. Het gaat hier feitelijk om een bijzondere vorm van
buitenplans afwijken. Het kan gaan om allerlei varianten in tijdsduur zoals bijvoorbeeld de beoogde
15 jaar. Gezien het feit dat de plannen van u als gemeente om de locatie Almere Pampus binnen 15
jaar te starten met woningbouw en de Fimeerlijn, is 25 jaar nogal een overdreven termijn. Gezien
artikel 2.23 Wabo kunt u ook voor 15 jaar kiezen en zo u ambities waarmaken zonder aanspraak te
maken op de anterieure overeenkomst die u een financiële stop om heeft gedaan.

Bewonersparticipatie uitslag
Er zijn 2 bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de onderbouwing
van deze ontwerp omgevingsvergunning.
De uitslag van de eerste bewonersparticipatie was maximaal 8 windmolens. De tweede
bewonersparticipatie ronde is hier een duidelijke 9 molens uit voorgekomen. Onderstaande grafiek
geeft weer hoe vaak elke variant op welke positie is geplaatst.

• De drie nieuwe opstellingsvarianten waarbij de twee windmolens ten oosten van de Garden of Love
and Fire zijn verplaatst zijn meet favoriet dan de lijn- en clustervariant.

• De variant ‘3 lijnen met 9 molens’ is met 39% het vaakst als favoriet gekozen. Dat wijkt niet veel af
van de variant ‘3 lijnen met 11 molens’ die door 35% van de respondenten als favoriet is gekozen.

• De variant ‘3 lijnen met II molens’ is — van de drie nieuwe varianten waarbij de twee windmolens
zijn verplaatst — echter ook het vaakst als minst favoriet gekozen met 12%.

• De clustervariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De dubbele lijnvariant
is met 49% echter veel vaker als minst favoriete opstelling gekozen.

• De variant ‘3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700 personen) op de
tweede positie gezet.
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De variant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het meest favoriete uit de enquête en levert conform
onderbouwende stukken aanzienlijk meer op. Uw besluit om voor het nieuwe windpark Jaap
Rodenburg II een voorkeur uit te spreken voor de opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’, omdat deze
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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, is incorrect.

Op 25-09-2017 heeft de projectleidster de klankbordgroep geïnformeerd over de uitslag van de
bewonerspeiling. De uitslag van de bewonersparticipatie is als volgt:

Wat verder opvalt is dat de
bewonersparticipatie een sturend

.

karakter heeft. Er moest worden gekozen
voor alle varianten Daarnaast zijn niet
alle beschikbare alternatieven uit de
M E R Beoordelingsnotitie beschikbaar
gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen
PowerPoint laat zien dat 3 lijnen 9 molens

—

het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie
is dus onjuist.

De meerderheid van de bewoners, welke
meegedaan heeft in de peiling hebben gekozen voor 9 molen in 3 lijnen. Gezien de peiling een
sturend karakter had werden bewoners gedwongen meerdere keuzes te maken op volgorde. Ook
heeft u verzuimd de optie te geven om 0 molens te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen hoe
groot de draagkracht daadwerkelijk is niet gebruikt.

Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het ons beter om te gaan voor de optie met de meeste energie
opbrengst welke ook nog eens het dichts staat bij de keuze van de participanten van dit onderzoek.
Kiezen voor een andere variant zou betekenen dat u zich niet conformeert aan de doelstellingen van
de Europese Unie (EU) die in 2010 het lO-jarenplan Europa 2020 hebben opgesteld. Hierin wordt
benoemd dat u moet bijdragen aan de volgende doelstellingen:

• Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.
• 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-

energie en aardwarmte.
• 20% minder energieverspilling.

Gezien het feit dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en u ook nog
eens kiest voor een variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, concluderen wij hieruit dat u
zich niet aan de beleidsregels houdt. Er is maar 1 reden waarom de 10e molen erbij is gekomen en
dat is de SDE÷ subsidie van ongeveer €3,5 miljoen per windmolen. U schrijft in uw besluit het
volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag
van de 50E subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten
met de ter inzage fegging van de ontwerp omgevingsvergunning.”. U heeft echter ook nog een
coördinatieregeling toegepast om zo alles tegelijkertijd gecoördineerd alles te kunnen indienen. Het
lijkt ons zaak dat u in uw omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement gehaald gaat
worden in een opstelling die het minst belastend is voor het milieu, levens heeft u een plicht te
luisteren naar uw inwoners die middels de le en de 2e bewonersparticipatie hebben uitgesproken
dat zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Het lijkt ons daarom beter om te gaan voor 9 molens met
3 lijnen.

tQtaaL
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Coordinatleregeling
In de stukken valt het volgende te lezen: “Coördinatieregelïng
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard voor het
project (RV-86/2017). Het is wenselijk dat voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten
worden gecoördineerd, zodat de vergunningen inhoudelijk goed op elkaar zijn afgestemd:
• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het bouwen, aanleggen en
voor de beperkte mîlieutoets — bevoegdheid college van B&W;
• Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) — bevoegdheid Gedeputeerde
Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de coördinatie mee te werken. Doch ontbreekt het
(ontwerp) vergunning Wet natuurbescherming fWnb).
• Watervergunning — bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om aan de coördinatie
mee te werken.

Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp vergunning dan wel ontheffing in het
kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Na
ambtelijk overleg met zowel het waterschap als de provincie Flevoland blijkt echter dat zij hel niet
gaan redden om de ontwerp vergunningen en beschikkingen tijdig gereed te hebben voor de
terinzagelegging. Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning cruciaal is voor de
aanvraag van de SDE subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te
wachten met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning.” Doch ontbreekt het
(ontwerp) vergunning Watervergunning.
Hiermee voldoet u als overheid niet aan uw plicht en zijn de stukken niet redelîjkerwijs ter inzage
gelegd. Bovendien voldoet u hiermee niet aan artikel 3:11, eerste lid en tweede tid, Awb legt een
bestuursorgaan een ontwerpbesluit — met de daarop betrekking hebbende stukken die redelïjkerwijs
nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp — ter inzage. De Minister merkte al op dat de
coördinatieregeling niet kan worden gebruikt voor een ander doel dan doelmatige en
samenhangende voorbereiding van besluiten, bijvoorbeeld het verkorten van de beroepsgang. Mijns
inziens gebruikt u als gemeente deze coordinatieregeling niet voor het verkorten van die
beroepsgang maar gebruikt u deze procedure alleen om de burger het recht van beroep te
ontnemen. Dit lijkt dan ook het enige doel te zijn van een gemeentelijk coördinatiebesluit.

Meetgegevens
Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “De windsnelheidsverdeling ter plaatse van elke
windturbine is te vinden in de bij- lage. De gemiddelde windsnetheid varieert van 7,1 (overdag op
85m) tot 7,6 t’s nachts op lOOm hoogte) meter per seconde.” echter de meetgegevens in dat zelfde
rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie fs gebruik gemaakt van KNMI-
gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie ca 31km).”
In het vorige M.E.R. beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit
onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard
de afstand tot de planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van ditzelfde
rapport is weggelaten waar de metingen zijn gedaan gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet
afwijken. Wij concluderen dan ook dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. Tevens
concluderen wij dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet
onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte
computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw
(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een
straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving voornamelijk uit weiland,



Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan namelijk geen

koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.
Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het geluid.

De situatie is niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou additioneel
onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 4lLden en 47Lden normen te toetsen.

Algemene conclusie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan

meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd. Ons advies is
daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het
aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagt nauwelijks bij aan de doelstellingen
om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere alternatieven voor. Ook lijkt het ons zinvol
de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) te laten staan zolang de technische levensduur het toelaat.

Zoek een andere locatie om 10 windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk
rendement. Als gemeente heeft u niets te maken met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers.
het lijkt ons daarom zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.
Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het ons zinvol
deze vergunning daarom niet te verlenen.

Daarnaast vragen wij u met klem ook rekening te houden met onze angst voor overlast van de
laagfrequentie geluiden. In de Noorderplassen, Poort en in mindere mate Muziekwijk wonen zeer
veel jonge kinderen. Het kan toch niet zo zijn dat Gemeente Almere de schadelijke gevolgen van deze
laag frequentie geluiden onderkend voor financieel gewin?

Graag ontvangen wij een reactie op onze zienswijze.



Aan:

Gemeente Almere

Postbus 200

1300 AE Almere

Almere,

Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken
bestemmingsplan bij Almere Pampus Jaap Rodenburg II.

T.a.v: College van B & W en alle andere relevante partijen.

Geacht College van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante
partijen.

Ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus wil
graag gebruik maken van mijn recht op het geven van een zienswijze d.m.v
deze brief betreffende het ontwerp omgevingsvergunning & afwijken
bestemmingsplan & ontwerp verklaringen van geen bedenkingen dat ter
inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765 gedurende een periode
ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei
2018.

Ik heb een aantal punten waarmee ik niet akkoord ben en graag mijn
zienswijze op wil geven:

Aanvraagdocurnent publiceerbaar is niet juist ingevuld
Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16 januari 2018 Bouwen
Overig bouwwerk bouwen formulier is mijns inziens niet naar waarheid
ingevuld. U had bij voorbaat dit project af moeten wijzen.

Nederland
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Permanente vergunning aangevraagd

U vertelde op verschillende inloopavonden dat de molens maximaal 15 jaar

zouden blijven staan. Nu lees ik dat de vergunning permanent aangevraagd

wordt. Dit is niet conform wat ons voorgeschoteld is.

Ontwerp omgevingsvergunning nïet in overeenstemming met wat

gevraagd is in Aanvraagdocument publiceerbaar

In het aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16 januari 2018

Bouwen Overig bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente

vergunning. Op basis van deze aanvraag had u de vergunningsaanvraag

moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het bestemmingsplan.

Bekendmaking klopt niet met de stukken

Het afwijken van het bestemmingsplan wordt niet vermeld in de

aankondiging. Ik constateer dat er afgeweken moet worden in de stukken.

Haalbaarheid project

Ik zie niet in hoe dit project positief bijdraagt aan de doelstellingen. De cijfers

worden niet onderbouwd en op verschillende inloopavonden zijn andere

cijfers getoond. Ook in de bewonersparticipatie/enquête werden andere

gegevens getoond.

Geen aanbestedingstraject doorlopen

mijns inziens had hier een aanbesteding moeten plaatsvinden om zo ook

andere energiemaatschappijen een kans te geven.

termijnen zijn overschreden

deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet

bestuursrecht overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken

na ontvangst van de aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een

redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze omgevingsvergunning en

tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

Vel lîgheid

Ik maak me ernstig zorgen om het recreatiegebied. Er zijn geen mitigerende

maatregelen getroffen voor onvoorziene omstandigheden. Ook is niet

htos //b€ ngcnverenqnq mercamus-l/ienswijze krirtl 2205 8 20 07
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overwinteringsieefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van

leefgebied. In gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert
plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op. Doordat u scoping toepast, het

limiteren van het onderzoek op een bepaalde groep, op het

onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende: “De andere

soorten broedvogels die in de broedtijd sterkgebonden 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.”

Echter de andere soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het

geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wel in het plangebied en zou

onderzocht moeten worden.

Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou

graag zien dat er hier aanvullend onderzoek naar komt. De

beoordelingsnotitie beschrîjft letterlijk dat de impact voor dieren nader

onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

Vogeislachtoffers

De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het

nationaal meldpunt vogeislachtoffers. Het aantal vogelsiachtoffers door

windmolens is groter dan het gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet

in dit onderzoeksrapport waardoor dit onderzoeksrapport niet accuraat en

dus onbetrouwbaar is. Aanvullend onderzoek lijkt me daarom ook op zijn

plaats.

Opstelplaatsen veel te groot

De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat

dat het gehele project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen

met wat in de ter inzage gelegde stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe

groot het park nu precies wordt Tevens valt dit niet onder de artikel 2.7 van

de Ministeriële regeling omgevingsrecht fMor) waardoor deze gegevens nu al

bekend hadden moeten zijn.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan

Er staan meerdere bedrijven in de stukken die dezelfde vergunning

aanvragen.
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onderzocht wat de trefkans is in dit gebied bij zo’n onvoorziene

omstandigheid. Aanvullend onderzoek lijkt me dan ook op zijn plaats.

Inclusief de mitigerende maatregelen.

Geluidsoverlast

Ik ben erg bang voor geluidsoverlast. Dit kan mij wellicht uit mijn slaap

houden. Ondanks dat het volgens het rapport aan de normen voldoet heb ik

zo mijn twijfels gezien de meetgegevens niet concreet zijn en volgens mij ook

niet gemeten in Almere. Aanvullend onderzoek lijkt me dan ook op zijn plaats.

Planschade

De planschade onvoldoende onderzocht. De scope van dit onderzoek omvat

alleen een beperkt gebied. Gevolgen van de komst van hogere molens is niet

onderzocht. Het visuele aspect komt niet eens aan de orde.

Ter Inzage leggïng voldoet niet aan de redelijke termijn:

Alleen per afspraak kon ik inzage krijgen. Gelukkig heeft de

belangenvereniging de stukken onhine bekend gemaakt. Desondanks voldoet

u hiermee niet aan de redelijke termijn.

nadeelcompensatie

Ik verwacht dat mijn WOZ waarde daalt doordat deze molens visueel

aanwezig zullen zijn. Hierdoor daalt de aantrekkelijkheid van de woonwijk en

kan er waardedaling optreden. Hier zou ik graag nadeelcompensatie voor

zien.

Planten en dieren

Mechanische effecten (betred ing, 1 uchtwervel ingen, golfslag) Door

mechanische activiteiten kunnen negatieve effecten op soorten en habitat

optreden. Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak nog is beperkt tot

het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als gevolg van

betredïng kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de

soortensamenstelling van een habitattype.

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels

door verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Voor

trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een barrière vormen

tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en
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Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang

‘Ve aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark
bestaande uit tien wind- turbines inclusiefbijbehorende voorzieningen zoals
kabels en infrastructuur. Het park zal uiterlijk 25jaar na vergunningverlening
worden verwijderd.”Dit is tegenstrijdig. U kunt niet tijdelijk een
windmolenpark neerzetten en de vergunning voor onbepaalde tijd afgeven. U
zou dan moeten onteigenen om uw planologische visie van de ijmeerlijk en
uitbreiding naar Pampus te kunnen voortzetten.

Bewonerspartïcipatie uitslag

Deze uitslagen zijn gemanipuleerd door het sturende karakter van de
enquête. Ik kon niet kiezen voor GEEN windmolens. Tevens is de uitslag van
de enquête kenbaar gemaakt en de meeste stemmen hebben gekozen voor 9
molens.

Vliegveld Lelystad

in de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht.

Toepassing Bor op dit project in strijd met Wet Milieubeheer
door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bot toe te passen voldoet hij
niet aan de Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en
emissies en de productie van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1

Doelstellingen en noodzaak

in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie
Almeerse wind samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om
een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied Almere Pampus.

Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon
Energy is om de filmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking
tot het huidige energieverbruik van de fllmwijk ontbreken echter in deze
beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is om te controleren of deze
doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark.

Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om
energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe
gevolgen op het energielabel van mensen in de fllmwijk. Hierdoor ontstaat
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een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende flimwijk. Dit is

tegen de Wet. Ik voel mij benadeeld als bewoner van ten

opzichte van bewoners uit de Filmwijk.

Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1,

8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u

8.500 huishoudens, door het huidige windparkJaap Rodenburg 1 weg te halen

en daar een nieuw windparkJaap Rodenburg II neer te zetten met als doel de

fltmwijk energie neutraal te maken.

In de beoordelingsnotitïe staat beschreven dat het huidige windpark tot

uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige

windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark

te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in

deze beoordellngsnotitie dat windenergie op dit moment een groot aandeel

heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig

om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park.

Motivatie om een goed werkend windparkJaap Rodenburg 1 te slopen

ontbreek eveneens.

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als

doelstelling heeft gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020

gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in de in de structuurvisie

Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze beoordelîngsnotitie blijkt niet hoe

dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling als beschreven in

de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele rekensom 10

molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens

terugplaatsen.10 -70+10 = 70 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling

minimaal en past het niet in het beleid van de provincie.

Aantal windmolens M.E.R. beoordelingsnotîtie sluit niet aan op de

aanvraag voor 10 windmolens

In de M.E.R. beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn

het volgende: “Het plan is om in 2020 negen nieuwe turbines in twee rijen

(dubbele lijn) ofin een cluster (duster) aan de noordzijde van Almere Pampus

te plaatsen.”
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Echter de aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heel goed vinden in de
opstelling van 9 wïndmolens omdat deze opstelling het meeste rendement
haalt uit het windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu
om 9 molens gaat of om 10?

Locaties van de molens

De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit
onderzoek waardoor nïet na te meten valt wat de exacte locatie is van de
windmolens. Hierdoor zijn afstandsmetingen ten opzichte van objecten niet te
verifiëren. Als gevolg van het ontbreken van het cartesisch coördinatenstelsel
zijn technisch gezien alle metingen incompleet en daardoor onjuist.

Het woonklimaat

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen,
kinderopvang, recreatïegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen
staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als
gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen en
bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren
in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer
de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen
doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van
het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013 (tel;200000001 /2013)) blijkt dat
sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en
onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit
verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk
ingegaan op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de
turbines in een geluid reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn
gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is
benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch
onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast wordt in
het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen mitigatie nodig
om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” Hieruit concludeer ik
dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te
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staven of de geluïdswaarde in het bijgestoten akoestisch rapport

representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per

etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren

de windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de

financiële haalbaarheid van het plan.Andere mitigerende maatregelen zijn

helemaal niet beschreven. Zo worden de Vlo-rekenregels helemaal niet

benoemd. De Vi 0-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten

staan als de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of 2) de wind op

10 meter hoogte minder is dan 4,5 mis en de wind op as-hoogte meer is dan

7,5 m/s.

Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten

zijn en hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden

ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners

het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment niet. Er is

geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de

initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen

meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete

afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te

verhelpen.

Ik condudeer dat in de beoordelingsnotïtie de mitigerende maatregelen om

geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en

aanvullend onderzoek noodzakelijk is, en dat de conclusie van dit betreffende

rapport dus onvoldoende is onderzocht.

MER Beoordelingsplïcht of MER plicht.

In deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform

Wet Milieu beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten,

voorwaarden genoemd zijn waarvoor een M.E.R. moet worden opgesteld.

In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform Besluit M.E.R bij een

opgesteld vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een windmolenpark

bestaande uit 10 of meet windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure

doorlopen dient te worden. Dit is echter niet het enige criterium waaraan

moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan de

consequentie of er een M.E.R. plicht van toepassing is. Volgens art. 7.2a lid 1
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van de Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens een wettelijke of
bestuursrechtelijke bepaling verplicht zijn en waarvoor een passende
beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig. Deze beoordelingsnotitie
beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht moet worden,
waardoor u M.E.R plichtig bent.

In deze MER-beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2
van de Wet Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd
aangevraagd worden. Dit artikel gaat echter over een Milieu Effectrapportage,
niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik begrijp daarom niet waarom dit
relevant is en is in mijn ogen dan ook niet correct om te concluderen dat
conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen.ln artikel 7.17 van de
Wet Milieubeheer staat het volgende;”Behoudens in het geval dat toepassing
is gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes
weken na de datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de
voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de
belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een
milieueffectrapport moet worden gemaakt.” De initiatiefnemers hebben het
verzoek voor een activiteit meer dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de
gemeente. Derhalve is dit besluit dan ook buiten de gestelde termijn binnen 6
weken na ontvangst van het melden van een activiteit. Deze M.E.R.
beoordelingsnotitie had eerder uitgevoerd moeten worden als u op basis
hiervan een besluit wil nemen.

Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er
nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete
representatieve cijfers ontbreken simpelweg. Hierdoor concludeer ik dat de
vergunning en toetsing niet voldoet aan de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn
92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een termijn van uiterlijk 6 weken
na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat er geen
nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het
bevoegd gezag. Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze
informatie is conform artikel 7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19
verkeerd en hierdoor zat het besluit geen gedegen onderbouwing kunnen
hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er aanvullend onderzoek
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nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor valt niet

te voldoen aan artikel 7.2 lid 1 a van de Wet milieu beheer alsmede artikel 7.2

lid 3, lid 4 en artikel 7.19. Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op

basis van de informatie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is daarom

onrechtmatig.

slagschaduw

De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen

staan is incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt

u niet berekenen dat de afstand van een punt op ashoogte van de

windturbine tot de gevel van het gevoelige object daadwerkelijk 12 keer de

rotordiameter is zoals beschreven staat in de activiteitenregeting

milieubeheer arL3.1 2

meetgegevens ontbreken

• In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik concludeer

dat het onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een

globale inschatting heeft gemaakt van de norm 12 keer de rotordiameter.

Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan art.3.1 3 van activiteitenregeling

milieubeheer.

recreatiegebied wordt onbegaanbaar

Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de

berekeningen maatregel externe veiligheid wil ik u attenderen dat molen een

aantal molens te dicht staan op recreatiegebied polderland garden of love

and fire. De normering van 10-6 is hier niet aan de orde zelfs 10-4 wordt hier

niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet geplaatst

moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied.

Het doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met

105+ DB boven je hoofd straks niet meer mogelijk, en ook nog eens

levensgevaarlijk bij het afbreken van de wieken, turbines en mast.

Meetgegevens

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “De windsnelheidsverdelîng

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 t’s nachts op 1 OOm

htp 22-OS 8 ZOO7
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hoogte) meter per seconde.” echter de meetgegevens in dat zelfde rapport
komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie is gebruikgemaakt
van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie ca 37km).”

In het vorige M.E.R. beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte
meetgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in
Lopikerwaard

de afstand tot de planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe
versie van ditzelfde rapport is weggelaten waar de metingen zijn gedaan
gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken. Ik conciudeer
derhalve dat de metingen nog steeds ïn Lopikerwaard gedaan zijn. k
concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te
weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben
gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was.
Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw (Lopikerwaard) is deze
situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een
straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving
voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500
meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar
bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van
invloed zijn op het geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van
het plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de
daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect

In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven
dat de afstand van de clusteropstelling tot Sprietzijl 89, 1685 meter is. Dit is
incorrect. Ik vraag me af welke cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit
adres is gemeten? Ook vraag ik me af wanneer deze metingen zijn verricht!
Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De Bilt ligt 38

ittps//tneniereningatmerepampusnI/enswijze-kor0 22-05 18 20:07
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km van het plangebied. Echter in Lelystad (18km) ligt een officieel meetstation

van het KNMI. Deze gegevens zijn openbaar. Het is een kleine moeite om deze

gegevens op te zoeken en te verwerken in dit rapport. Ik conciudeer hieruit

dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet

onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data

die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was.

M.E.R. Beoordelingsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W

Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R. beoordelingsnotitie op

meerdere plekken sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De

burgemeester en Wethouders hebben hun akkoord gelegd op een versie die

nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor kunnen zij foute conclusies

hebben getrokken.

het akoestische rapport

in het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier

letterlijk dat niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is

gemaakt van referentie types. Er valt niet na te gaan welke referentie types er

gebruikt zijn en is het dus onmogelijk om te controleren of deze referentie

types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Bosch en Van Rijn geven

aan dat slechts twee turbine types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy

het college van B&W van Almere verzocht conform artikel 4.7 van het Besluit

omgevingsrecht (Bot) 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, funderingen

en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden

verstrekt. U accepteert in deze ontwerp omgevingsvergunning dat gerekend

wordt met fictieve data. Dit lijkt me niet juist. Hïetdoor kan het effect op

mens, milieu en natuur niet worden vastgesteld.

locatie is verschillend in de documenten

Daarnaast zijn de gps longtitude en latitude uit de opgegeven waarden

vermeld in de brief”Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg II” met
referentie fDHW-201 8-0100312874) afwijkend ten opzichte van de gegevens
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die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu
de daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet
natuurbescherming en de europesche richtlijnen voor Natura2000. De impact
kan niet worden bepaald en dit is randvoorwaardeljk!

Gegoochel met waardes in bewonersparticipaties en conclusies
De cijfers in de bewonersparticipatie uit deze rapporten komen niet overeen
met de werkelijke uitslagen. Tevens zijn de conclusies ook onjuist. Dit ruikt
naar manipulatie.

Algemene conclusie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt
niet voldaan aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het
provinciale beleid niet gevolgd. Mijn advies is daarom om nader onderzoek te
doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzende
natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagt nauwelijks bij aan de
doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere
alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap
Rodenburg 1) in ere te laten staan zolang de technische levensduur het
toelaat. Zoek een andere locatie om 10 windmolens neer te zetten en zorg zo
voor een zo hoog mogelijk rendement. Als gemeente heeft u niets te maken
met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers, het lijkt mij daarom zaak zo
spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.
Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning
zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

22-05-18 2007
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Betreft: zienswijze ‘Ontwerp Omgevingsvergunning windpark Almere Pampus’

Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen alle stukken met betrekking op het “Ontwerp
Omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen windpark Jaap Rodenburg II”.

Wij dienen dit bezwaar in namens ondergetekende en onderstaande bewoners van de wijk
“Homerus kwartier Oost “: Saturnussingel, Izanamistraat, lyohof, Ogihof, Ikihof en Amaterasuhof in
Almere Poort.

Wij zijn allen bewoners van Almere Poort en hebben voor deze mooie locatie gekozen vanwege het
uitzicht op het bos Pampushout ten noordwesten van de Godendreef. Dit uitzicht is uniek en wij
wensen het graag zo te houden. Het plaatsen van 150 m hoge windmolens in plaats van de huidige
windmolens heeft namelijk grote consequenties. Op Uit moment zijn ze niet zichtbaar, dat zal wel het
geval zijn bij de nieuw geplande windmolens. Deze zijn niet alleen veel hoger maar komen ook veel
dichter bij Poort te staan. Dit geeft voor ons ernstige horizonvervuiling hetgeen niet wenselijk is.
Daarnaast zullen deze grote windmolens veel meer geluid produceren dan de kleinere huidige
windmolens. Dit zal zeker voor de toekomstige inwoners van Almere Pampus veel nadelige
consequenties hebben.

Wij zijn voorstanders van windenergie maar denken dat deze uitbreiding te verwaarlozen is ten
opzichte van de plannen van de overheid om mega windparken op de Noordzee te bouwen.

Door heel Flevoland staan veel windmolens ver van de bewoonde wijken. Het lijkt ons een beter plan
om deze te vervangen door extra hoge windmolens. Daarnaast zouden de windmolens ook op de dijk
Lelystad-Enkhuizen geplaatst kunnen worden (hier schijnen ook plannen voor te zijn).

Het College van B&W

Postbus 200

1300 AE Almere

Almere Poort, 4 mei 201$

Geacht College van B&W,

Hieronder lichten wij het bezwaar toe:

Wij zijn van mening dat de extra opbrengst van de nieuwe windmolens niet in verhouding staat tot
de overlast die zij zullen veroorzaken. We hopen dat de gemeente Almere hiermee rekening houdt
hetgeen wij zeer op prijs zouden stellen.

Almere Poort

Mirte van der Vliet
Markering



Steunbetuigingen tegen verhogen en uitbreiden aantal windmolens Pampus

Almere Poort Homeruskwartier Oost
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Gemeente Almere
t.a.v. College van B&W
Postbus 200
1300 AF Almere

Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning en afwijken bestemmingsplan
T.a.v: College van B&W en alle andere relevante partijen

Almere, vrijdag 11 mei 2018

Geacht College van Burgemeester & Wethouders en alle andere relevante partijen,

Graag maak ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus,
met deze brief van de mogelijkheid gebruik om mijn zienswijze kenbaar te maken betreffende
het ontwerp omgevingsvergunning en afwijken bestemmingsplan en ontwerp verklaringen
van geen bedenkingen dat ter inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765, gedurende
een periode ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei
2018. Hieronder zal ik per punt uiteenzetten welke zaken mij opgevallen zijn bij het inzien
van bovengenoemde stukken en wat mij heeft doen besluiten u deze zienswijze te doen
toekomen.

Ter inzagelegging voldoet niet aan de redelijke termijn
Allereerst wil ik opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet
beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspraak in te zien, waarbij de
afspraak maximaal 30 minuten kon duren, omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden
zijn voor andere geïnteresseerden. Voor de volledigheid bevatten alle stukken een omvang
van wel 750 pagina’s.
Op 24 april heb ik echter vernomen tijdens een inloopsessie te Almere Poort dat de stukken
ook beschikbaar zijn gesteld via een website genaamd https:/falmeregeefienergie.almere.nV.
Dit is echter niet kenbaar gemaakt via het Gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 74337. & moet
derhalve concluderen dat de stukken niet redelijkeiwijs beschikbaar zijn gesteld gedurende 6
weken. Het is voor mij niet na te gaan wanneer deze stukken openbaar zijn gemaakt via de
website.

Bekendmaking incompleet
Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het
bestemmingsplan helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen
gesproken over het ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp verklaring van geen
bedenkingen.

Beoogde doelstelling wordt niet gehaald
Ik ervaar het als zeer positief dat de Gemeente Almere zich zo inspant om haar bijdrage te
leveren aan de beoogde groei van het aandeel duurzame energie naar een rendement van
6000MW in 2020. Echter de plannen die u gepresenteerd heeft, dragen hier nauwelijks aan
bij. Door een goed werkend windmolenpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en een nieuw
windmolenpark Jaap Rodenburg II terug te zetten, brengt u het milieu onnodig in gevaar.
Tevens is de opgewekte stroom van het oude windmolenpark (Jaap Rodenburg 1)
noodzakelijk om uw doelstellingen in 2020 te realiseren en draagt het bij met zo’n 16,5MW.
Het nieuw te bouwen Windmolenpark Jaap Rodenburg II zal, na de sloop van het oude park,

Mirte van der Vliet
Markering



slechts 35MW-16,5MW= l8,5MV extra caan leveren ten opzichte van het oude
windmolenpark Jaap Rodenburu 1. Wat neerkomt op slechts 0,3% ten opzichte van de
gestelde doelstelling. Het lijkt mij daarom een enorme verspilting van belastinggeld. Het zou
beter zijn om het beoogde nieuwe windmolenpark op een andere plek te realiseren. U gaf aan
tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd kan
wot-den, echter het bestemmingsplan spreekt u daarin tegen. Dit is de reden waarom de
initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zün
voldoende andere plekken waar in totaal meet windmolens gerealiseerd kunnen worden. De
molens hoeven niet perse geclusterd te worden op één locatie; de molens kunnen verspreid
worden over heel Almere. De enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed
werkend windmolenpark .Jaap Rodenhurg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een
beschrijving van cle fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van
sloopwerken.

Geen aanbestedingstraject doorlopen
Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van kiimaatbeleid, maar is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van ruimtelijk, economisch en sociaal beleid.
Aanhesteden is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan dc vraag wie daarin de
beste partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en het partnerschap contouren
krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de samenwerking
tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald
wordt dat geen van de bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten opzichte van andere
marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stLtkken ontbreekt een procedure waarin is
bepaald dat genoemde partijen hevoordeeld zijn. U had moeten kiezen voor een
aanhestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van gelijkheid en transparantie te
voldoen. Daarnaast had dit project Futopees aanbesteed moeten worden. Op het moment dat
een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht. is in de aanbesteclingsrichtlijn
(2014/24/EU) van toepassing en dient cle opdracht (Europees) aanbesteed te worden. De
overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad Jaarang 2018 Nr. 75927) onder
de noemer Antcrieurc overeenkomst windpark Almere Pampus.

Gel ti idsoveria st
Op onderstaande foto ziet u het gebied waarin het geluid van 105db zich verspreid binnen de
daarvoor bestemde richtlijnen. De overlast die ontstaat door het geluid dat de windmolens
produceren, valt volgens Bosch en Van Rijn buiten de gestelde 41 lden en 47lden.



In de M.E.R. Beoordelingsnotitie staan meetwaardes van een fictieve windmolen en vallen
derhalve niet te staven. Mochten de echte waardes binnen de gestelde nonnen vallen, wat niet
gecontroleerd is in het onderzoek van Bosch en van Rijn, dan betekent dit nog niet dat er geen
overlast kan zijn. Ik maak me zorgen dat de rust die ik momenteel ervaar ernstig verstoord zal
worden. Gezien het feit dat deze molens een beoogde hoogte hebben van 150+ meter,
betekent dit dat ze 50 tot 60 meter hoger komen dan het huidige windmolenpark en dus ook
hoger dan de boomgrens die momenteel het geluid dempt. Een aanzienlijk aantal woningen en
andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden winkelgelegenheden en
andere instellingen staan op geringe afstand van liet voorgenomen plaatsingsgebied. Met als
gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen en bezoekers van
recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapprobtemen. Wanneer de plaatsing van de
windturbines, conform uw voorgenomen plannen, doorgang vindt, zijn mitigerende
maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM (RWM-rapport 200000001/2013)
blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen)
als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing
van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende
modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is.
In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie.
Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen
geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” Hieniït
concludeer ik dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te
staven of de geluidswaardes in liet bij gesloten akoestisch rapport representatief zijn. Een
voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe
te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve
gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Z Andere mitigerende maatregelen zijn
helemaal niet beschreven. Zo worden de VlO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VIO
rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten staan als 1) de wind op 10 meter hoogte
minder is dan 3,5 m/s of 2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op
as-hoogte meer is dan 7,5 m/s.
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang
het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van
minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en
het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan
de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd
waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de
initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen. 1k zou graag zien dat in het ontwerp
omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van
geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een
meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe lang het duurt voordat er actie
ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten overlast). Ik concludeer
dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan
onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Planschade
Op 2 december 2016 is er door Antea Group een planschade rapport gemaakt waarin een
scenario van 9 windmolens is beschreven welke niet voorkomt in deze beoordelingsnotitie.
Op 2 november 2017 heeft de Antea Group een revisie 00 op projectnummer 419851 gemaakt
waarin het scenario 9 molens is geupdate naar 10 windmolens. In dit rapport wordt gesteld dat
door middel van een vergelijking van de opvolgende planologische regimes de
schadefactoren nader bekeken en afgewogen worden. De feitelijke situaties zijn niet van
belang. Bepalend is de maximale invulling van het “oude” en het “nieuwe” planologische



regime. In deze M.E.R.-beoordeÏingsnotitie zijn de effecten op planschade niet nader
beschreven. De situatie beschreven in het planschade rapport wijkt af van de situatie in deze
beoordelingsnotitie. De initiatiefnemers hebben in deze beoordelingsnotitie geen notie
gegeven aan het advies van hun eigen expert. De beschreven scenario’s in deze
beoordelingsnotitie zijn niet onderzocht op planschade. Het is daarom onmogelijk om een
conclusie te trekken dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor omwonenden en dat de
negatieve effecten op mens en natuur er niet zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefidimaat, zoals geluidsoverlast en
meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal
resulteren in significante waardedaling van Almeers vastgoed. Een gedegen en toetsbare
inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige, zeer algemene en
vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de
plannen. ik verzoek u om v66r besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse
te (laten) maken op alle mogelijke scenario’s, zodat de impact kan worden meegewogen in de
besluitvorming.
De Antea Group schrijft het volgende; “Voor de indirecte schade is de adviseur in deze
analyse uitgegaan van het ‘worst-case scenario’. Van alle hinderaspecten kan slagschaduw in
afstand gemeten tot de meeste hinder leiden. In de = overwegingen is het aspect slagschaduw
dan ook maatgevend voor het onderzoeksgebied. De conclusie dat het ‘worst-oase-scenario’
geen punt is om indirecte planschade te hebben is incorrect. Gezien mijn huis, waarvan het
adres Bonnet 18 te Almere is, staat mijn woning op ongeveer een afstand van <3km. Ondanks
dat er geen s[agschaduw plaats kan vinden op ccii dusdanige afstand ben ik van mening dat
mijn woning minder waard wordt doordat de windmolens nu in het vizier liggen van de wijk.
Dit kan toekomstige kopers afschrikken. Daarnaast heb ik mijn woning bewust gekocht onder
het mom van “Bosrijk wonen” en “Wonen in de natuur”. Ik bezit zelfs een zogenaamde
‘boskavel’. Mede gezien de gunstige ligging naast het natura2000 gebied, zie ik dagelijks in
grote getalen verschillende vogelsoorten, herten, reeën, vossen en vleermuizen. In de M.E.R.
Beoordelingsnotitie schrijft Bosch en Van Rijn dat er slachtoffers zullen vallen door de komst
van hogere windmolens. Hierdoor verwacht in ik dat waarde van mijn woning mogelijk gaat
dalen. Daarnaast is ligt mijn woning gelegen aan een recreatiegebied waarvan ik zeer
regelmatig gebruik maak. Dit recreatiegebied is door de 105db die in de fictieve berekeningen
zijn meegenomen niet meer benaderbaar. Geluid van 103 decibel kan het gehoor in minder
dan 5 minuten beschadigen. Het recreatiegebied inlopen lijdt dus vrijwel binnen 5 minuten tot
gehoorschade. Ook hierdoor daalt de waarde van mijn woning gezien het feit het
recreatiegebied naast mijn woning dus niet meer gebruikt kan worden. Tevens ontbreken
beide versies van het Planschade rapport waarnaar gerefereerd wordt. Deze zijn niet ter
inzage gelegd.
Bij aankoop van mijn kavel is er overigens met geen woord gesproken over de plannen voor
het vervangen van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en was er nog geen sprake
van een aangepast bestemmingsplan volgens de medewerkers. Echter was er op dat moment
(mei 2016) dus al bekend binnen de gemeente dat het windmolenpark aangepast zou worden.
Indien ik hier van op de hoogte gebracht was bij aankoop van mijn kavel, had ik een gedegen
beslissing kunnen maken. Nu voelt het alsof er bewust informatie achtergehouden is om de
grondprijs bewust hoog te houden en de verkoop van kavels zo snel mogelijk te voltooien
voordat de plannen voor Jaap Rodenburg II bekend gemaakt werden.

Vogelsiachtoffers
De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal
meldpunt vogelslachtoffers. Het aantal vogelsiachtoffers door windmolens is groter dan het
gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit
onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is.

Opstelplaatsen veel te grootl
De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar, terwijl in de aanvraag staat dat het gehele
project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage gelegde



stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens valt dit niet
onder de artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor deze
gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Beoogde gebruik MET tijdelijk van aard
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het
tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer
een vergunning van niet tijdelijk aard zijn.

Aanvraagdocument publiceerbaar niet juist ingevuld
Aanvraag 3393765 formulierversie 2017.02 d.d. 16januari 201$ ‘Bouwen Overig bouwwerk
bouwen’-formulier is onjuist ingevuld. Op basis van dit aanvraagformulier moet de
omgevingsvergunning worden afgewezen. Het is niet waarheidsgetrouw ingevuld. Dit ruikt
naar valsheid in geschrifte. Het betreft hier immers een project waar €35 miljoen euro mee
gemoeid is.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan
Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over
vier bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er één.

Gebruikte Software
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. Op de website van de softwareleverancier is een rapport te vinden genaamd
EXPER1ENCES-WflH-ISO-1 7534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOS SOS-EU.
Hierin wordt aangegeven dat de ISO standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt
mogelijk 5db tot 10db kan afwijken ten opzichte van andere softwareleveranciers. Hierdoor
zijn de meetgegevens in het akoestisch rapport onjuist. Deze correctie is niet meegenomen in
de meetwaardes.

Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in
Aanvraagdocument publiceerbaar
In de aanvraag 3393765 Formulierversie 20 17.02 d.d. 16januari 2018 ‘Bouwen Overig
bouwwerk bouwen’ wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze
aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het
bestemmingsplan.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang
In de inleiding van de toelichting aanvraag omgevingsvergunning staat het volgende te lezen;
“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.” Deze zin is een
paradox. Ten tijde van de raadsvergaderingen is altijd gesproken over een periode van
maximaal 15 jaar dat de molens zullen blijven staan. Het bevoegd gezag kan op basis van
artikel 2.23 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn aan de
omgevingsvergunning verbinden. Het gaat hier feitelijk om een bijzondere vorm van
buitenplans afwijken. Het kan gaan om allerlei varianten in tijdsduur zoals 15 jaar. Gezien het
feit dat de plannen vanu als gemeente om de locatie Almere Pampus binnen 15 jaar te starten
met woningbouw en de Ijmeerljn, is 25 jaar nogal een overdreven termijn. Gezien artikel
2.23 Wabo kunt u ook voor 15 jaar kiezen en zo uw ambities waarmaken zonder aanspraak te
maken op de anterieure overeenkomst die u een financiële strop om heeft gedaan.

Bewonersparticipatie uitslag
Er zijn twee bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de
onderbouwing van deze ontwerp omgevingsvergunning. De uitslag van de eerste



bewonerspaiïictpatie was maximaal $ windmolens. In cle tweede hewonerspailicipatie ronde
is een duidelijke voorkeur voor 9 molens naar voren gekomen. Onderstaande gratek geeft
weer hoe vaak elke variant op welke positie is geplaatst.
• De drie nieuwe opstelhnesvarianten waarbij cle twee windmolens ten oosten van de Garden

of Love and Fire zijn verplaatst zijn meer tavortet dan de lijn— en clustervariant.
• De variant ‘3 lijnen met 9 molens’ is met 39% het vaakst als favoriet gekozen. Dat wijkt

niet veel af van dc variant 3 lijnen met 11 molens’ die door 35% van cle
respondenten als favoriet is gekozen.

• De variant ‘3 lijnen met 11 rnolens is — van de drie nieuwe varianten waarbij de twee
windmolens zijn verplaatst — echter ook het vaakst als minst favoriet gekozen met
1 2°/o.

• De cÎusten’ariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De dubbele
lijnvariant is met 49% echter veel vaker als minst favoriete opstelling gekozen.

• De variant 3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700 personen)
op cle tweede positie gezet.
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De variant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het meest favoriet uit de enquête en levert
conform onderbouwende stukken aanzienlijk meer energie. Uw besluit dat 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 dc 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, is incorrect. Op 25-09—
2017 heeft de projeetleidster de klankbordgroep geïnformeerd over de
uitslag van de bewonerspeilin. 1)e uitslag van de bewonersparticipatie is als volgt:
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Wat verder opvalt is dat de bewonersparticipatie een sturend karakter heeft. Er moest gekozen
worden voor alle varianten. Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R.
Beoordelingsnotitie beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen powerpoint laat
zien dat 3 lijnen 9 molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De
meerderheid van de bewoners, welke meegedaan heeft in de peiling, hebben gekozen voor 9
molen in 3 lijnen. Gezien de peiling een sturend karakter had werden bewoners gedwongen
meerdere keuzes te maken op volgorde. Ook heeft u verzuimd de optie te geven om géén
molens te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen hoe groot de draagkracht
daadwerkelijk is niet gegrepen. Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het mij beter om te
kiezen voor de optie met de meeste energie opbrengsten, welke ook nog eens het dichts staat
bij de keuze van de participanten van dit onderzoek. Kiezen voor een andere variant zou
betekenen dat u zich niet conformeert aan de doelstellingen van de Europese Unie (EU) die in
2010 het lO-jarenplan Europa 2020 heeft opgesteld. Hierin wordt benoemd dat u moet
bijdragen aan de volgende doelstellingen:
• Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990;
• 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie,

bio-energie en aardwarmte;
• 20% minder energieverspilling.
Gezien het feit dat dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en
u ook nog eens kiest voor een variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, concludeer
ik hieruit dat u zich niet aan de beleid sregels houdt. Er is maar één reden waarom de tiende
molen erbij is gekomen en dat is de SDE+ subsidie van ongeveer €3,5 mijoen per
windmolen. U schrijft in uw besluit het volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de
omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag van de SDE subsidie in september 201$
door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de ter inzage legging van de
ontwerp omgevingsvergunning.”. U heeft echter ook nog een coördinatieregeling toegepast
om zo aLles tegelijkertijd gecoördineerd te kunnen indienen. Het lijkt mij zaak dat u in uw
omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement gehaald gaat worden in een
opstelling die het minst belastend is voor het milieu. Tevens heeft u een plicht te luisteren
naar uw inwoners die middels de eerste en de tweede bewonersparticipatie hebben
uitgesproken dat zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Mijns inziens is het daarom beter om
te gaan voor 9 molens met 3 lijnen.

Radarverstoring
In de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht. Gezien de plannen
van de provincie wordt dit vliegveld ingezet voor andere soorten vluchten. Hierbij had
rekening gehouden moeten worden met de impact van de mogelijke verstoringen op dit
vliegveld. Aanvullend onderzoek lijkt me daarom ook op zijn plaats.

Doelstellingen en noodzaak
In de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind
samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren
in het deelgebied Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Mmeerse
Wind en Nuon Energy om de Filmwijk energie-neutraal te maken. De cijfers met betrekking
tot het huidige energieverbruik van de Filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie,
waardoor het niet mogelijk is om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met
de realisatie van dit windpark. Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur
te gunnen om energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen
op het energielabel van mensen in de Filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk
belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende Filmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij
benadeeld als bewoner van Noorderplassen-West, en specifieker van Boimet ten opzichte
van bewoners uit de Filmwijk. Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark
Jaap Rodenburg 1, 8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u
8.500 huishoudens, door het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een
nieuw windpark Jaap Rodenburg II neer te zetten met als doel (slechts) de Filmwijk energie-



neutraal te maken.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in
bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en
kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie.
Er valt te lezen in deze beoordelingsnotftie dat windenergie op dit moment een groot aandeel
heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand
windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark
Jaap Rodenburg T te slopen ontbreek eveneens. In dit document staat tevens beschreven dat de
provincie Flevoland als doelstelling heeft gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in
2020 te realiseren, wat is vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-
2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van
deze doelstelling als beschreven in de stmctuun’isie Windenergie op Land, 31 -03-2014. Een
simpele rekensom: 10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens
temgplaatsen.lO -10 +10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past
het niet in het beleid van de provincie.

Aantal windmolens M.E.R. beoordelingsnofitie sluit niet aan op de aanvraag voor 10
windmolens
lii de M.E.R. beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het volgende:
“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.” Echter de aanvraag is nu 10
windmolens. & kan mijzelf heel goed vinden in de opstelling van 9 windmolens omdat deze
opstelling het meeste rendement haalt uit het windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of
de aanvraag nu om 9 molens gaat of om 10?

Locaties van de molens
De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor niet
na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn afstandsmetingen
ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken van het cartesisch
coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en daardoor onjuist.

Het woonklimaat
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende
modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is,
en zelfs fictief is benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch onderzoek
spreek men van een representatieve indicatie. Daamaast wordt in het akoestisch onderzoek
het volgende genoemd: “Er is geen mitigatie nodig om aan de norm uit het Aetiviteitenbesluit
te voldoen.” L Hieruit concludeer ik dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Het is
daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid
reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en
geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere
mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven.

MER Beoordelingsplicht of MER plicht.
In deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu
beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten, voorwaarden genoemd zijn waarvoor
een M.E.R. moet worden opgesteld. In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform
Besluit M.E.R bij een opgesteld vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een
windmolenpark bestaande uit 10 of meer windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure
doorlopen dient te worden. Dit is echter niet het enige criterium waaraan moet worden
getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan de consequentie of er een M.E.R. plicht
van toepassing is. Volgens art. 7.2a lid 1 van de Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens
een wettelijke of bestuursrechteljke bepaling verplicht zijn en waarvoor een passende



beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig. Deze beoordelingsnotitie beschrijft
letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R
plichtig bent. In deze MER-beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2
van de Wet Milieubeheer alle deekoestemmingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit
artikel gaat echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als
deze. Ik begrijp daarom niet waarom dit relevant is en het is in mijn ogen dan ook niet correct
om te concluderen dat conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen. ZIn artikel
7.17 van de Wet Milieubeheer staat het volgende; Z “Behoudens in het geval dat toepassing is
gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum
van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken
besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu
kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” De initiatiefnemers hebben het
verzoek voor een activiteit meet dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de gemeente. Derhalve
is dit besluit dan ook buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na ontvangst van het melden
van een activiteit. Deze M.E.R. beoordellngsnotitie had eerder uitgevoerd moeten worden als
u op basis hiervan een besluit wil nemen.
Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige
effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete representatieve cijfers
ontbreken simpelweg. Hierdoor concludeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan
de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een
termijn van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat
er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd gezag.
Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform artikel
7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen gedegen
onderbouwing kunnen hebben. De enige conclusie die valt te trekken is dat er aanvullend
onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor valt niet te
voldoen aan artikel 7.2 lid la van de wet milieu beheer alsmede artikel 7.2 lid 3, lid 4 en
artikel 7.19.: Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de informatie in het
M.E.R. beoordelingsnotitie, is daarom onrechtmatig.

Slagschaduw
De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is
incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat de
afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object
daadwerkelijk 12 keer de rotordiameter is zoals beschreven staat in de activiteitenregeling
milieubeheer art.3.12 in de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik
concludeer dat liet onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale
inschatting heeft gemaakt van de norm 12 keer de rotordiameter. Hierdoor voldoen de
berekeningen niet aan art.3.l3 van activiteitenregeling milieubeheer.

Veiligheid in liet gebied
Het is ronduit bijzonder te noemen dat er geen mitigerende maatregelingen benoemd zijn in
het ontwerp omgevingsvergunning. Tevens ontbreken de Treficansberekening, de
rekenmethode mastbreuk, de rekenmethode wiekbreuk, de rekenmethode gondelafworp, het
ballistisch model en de data. Het is zo onmogelijk om de conclusie van de initiatiefnemers te
staven. Hierdoor is ook niet voldaan aan het protocol vermeld in RIVM Rapport
620550009/2012. Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de
berekeningen maatregel externe veiligheid wil ik u attenderen dat een aantal molens te dicht
staan op recreatiegebied Polderland Garden of Love and Fire. De normering van 10-6 is hier
niet aan de orde en zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwt wederom dat deze
molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen in dit
recreatiegebied. Het doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren; dit is met
105+ DB boven je hoofd straks niet meer mogelijk en ook nog eens levensgevaarlijk bij liet
afbreken van de wieken, turbines en mast.



Meetgegevens
Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “De windsnelheidsverdeling ter plaatse
van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1
(overdag op 85m) tot 7,6 (‘s nachts op lOOm hoogte) meter per seconde.” Echter de
meetgegevens in datzelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie
is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie: ca.
311cm).”
In het vorige M.E.R. beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor
dit onderzoek afkomstig zijn van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard, de afstand tot de
planlocatie is hemeisbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van ditzelfde rapport is
weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waardes niet afwijken.
Ik conciudeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. k conciudeer
hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek
hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte
computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw
(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied.
Binnen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving
voornamelijk uit weiland. Dit is in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het
plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en
water. Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn
op het geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou
additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te
toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect
In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand van
de clusteropstelling tot $prietzijl 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me af welke
cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af
wanneer deze metingen zijn verricht. Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod
Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de dichtstbijzijnde
meetpost waarvan bij de auteur data bekend is). De Bilt ligt 38 km van het plangebied. Echter
in Lelystad (18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze gegevens zijn
openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te verwerken in dit
rapport. Ik concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig
concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het
gebruikte computersysteem beschikbaar was.

Planten en dieren
Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, goifsiag) Door mechanische activiteiten
kunnen negatieve effecten op soorten en habitatten optreden. Ook hier geldt dat de kennis
over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s.
Bodemverdichting als gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van
de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke golfslag in water kan tot beschadiging
van oevervegetatie leiden (20 Alterra-rapport 1375). Luchtwervelingen van bijvoorbeeld
windmolens hebben vogelsterfie tot gevolg (Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan,
afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg hebben.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring
en sterfte bij de aanlegfase en door verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en
de beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleemiuizen kunnen windturbines een
barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en
overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In
gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel
aanvaringsrisico op.



Doordat u scoping toepast op uw onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende:
“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.” Echter de andere soorten broedvogels leven
ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wél in het
plangebied en zou onderzocht moeten worden.
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & IJmeer, Lepelaarplassen,
Oostvaarderspiassen en Naardermeer zijn aangewezen voor een groot aantal niet-
broedvogelsoorten. Hiervan kunnen met name ganzen, wilde eend en smient het plangebied
passeren tijdens dagelijkse pendeivluchten tussen rust- of slaapplaatsen in voomoemde
Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut, pijlstaart,
slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw,
reuzenstem, zwarte stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet worden 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
voomoemde soorten is naar verwachting beperkt. Dit is een aanname en ook dit is niet
onderzocht.
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). Verstoring van deze dagmstplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. Een aantal van de
regelmatig gebruikte dagmstplaatsen van duikeenden liggen 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.
Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de
impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

M.E.R. Beoordelfngsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W
Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R. beoordelingsnotitie op meerdere plekken
sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben hun
akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor kunnen zij
foute conclusies hebben getrokken.
In plaats van het vemieuwen van de opstelling van windmolens zijn hele vogelsoorten
verwijderd uit het onderzoeksrapport. Conclusies zijn herschreven en effecten zijn anders
geworden. Ik conciudeer hieruit dat de M.E.R. beoordelingsnotitie opnieuw beoordeeld met
worden en wellicht concludeert het college van B&W dan wel dat u M.ER. plichtig bent.

liet akoestische rapport
In het akoestische rapport staat spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat niet
alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is gemaakt van referentie types.
Hierdoor valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk
om te controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Hieruit
vallen onmogelijk conclusies te trekken. Het gaat hier om een globale inschatting. Aanvullend
onderzoek met de exacte gegevens is daarom noodzakelijk. In het ter inzage gelegde
akoestische rapport is dit punt iets anders verwoord: “Voor de twee onderzochte
windturbinetypen zijn op dit moment (nog) geen spectraalgegevens van de fabrikant
beschikbaar.” Maar het komt op hetzelfde neer. Er zijn geen gegevens beschikbaar dus ook in
het akoestische rapport gaat u van fictieve cijfers uit. U geeft aan dat slechts twee turbine
types zijn onderzocht, doch heeft Nuou Energy het college van B&W van Almere verzocht
conform artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële



regeling omgevingsrecht (Mor) in cle vergunning te bepalen dat gedetailleerde gegevens en
bescheiden van het te realiseren type windturbine, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie
weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp
omgevingsvergunning dat gerekend wordt met fictieve data. Daarnaast zijn de gps longtitudc
en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief Radarhindertoetsing windpark Jaap
Rodenburg II” met referentie (DHW-20 18-0100312874) afwijkend ten opzichte van de
gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de
daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de
Europese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is
ranclvoorwaardelij k.

Toepassing Bor op dit project in strijd niet Wet i’1i1ieubeheer
Door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bor toe te passen voldoet hij niet aan de
Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en ernissies en de productie
van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1.

Algemene conclusie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Ei- wordt niet voldaan aan
meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd. Mijn
eis is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het
aangrenzende natura2000 gebied. Het beoogde project draagt nauweLijks bij aan de
doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn mijns inziens betere alternatieven
voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenhurg 1) te handhaven zolang
de technische levensduur het toelaat. Er dient gezocht te worden naar een andere locatie om
tien windmolens neer te zetten en zo zorg te dragen voor een zo hoog mogelijk rendement.
Als gemeente hoeft u niet dezelfde tjdsljnen te hanteren met besluitvorming en geen
rekening te houden met de suhsidiedeadline van de initiatiethemers. het lijkt mij daarom zaak
zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data. Vooropgesteld dat
uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, Lijkt het mij zinvol deze
vergunning daarom niet te verlenen.

Ik hoor graag of ii mijn standpunten deelt en wat uw beslissing in deze is. Uiteraard ben ik
bereid e.e.a. (mondeling) toe te lichten. llopencie u middels deze zienswijze voldoende te
hebben geïnformeerd.

E-mailadres: 1



Gemeente Almere
t.a.v. College van B&W
Postbus 200
1300 AE Almere

rriere

n’4ÇOfeç pl$Uç
nei,:eAme 1 6 ME

3s:g N.
4S7 6

Fotokc voor

OfltO)g- 2
vs1Ig:rg

D
Dnen

Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning en afwijken bestemmingsplan
T.a.v: College van B&W en alle andere relevante partijen

Almere, vrijdag 11 mei 2018

Geacht College van Burgemeester & Wethouders en alle andere relevante partijen,

Graag maak ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus, met deze
brief van de mogelijkheid gebruik om mijn zienswijze kenbaar te maken betreffende het
ontwerp omgevingsvergunning en afwijken bestemmingsplan en ontwerp verklaringen van
geen bedenkingen dat ter inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765, gedurende een
periode ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei 201$.
Hieronder zal ik per punt uiteenzetten welke zaken mij opgevallen zijn bij het inzien van
bovengenoemde stukken en wat mij heeft doen besluiten u deze zienswijze te doen toekomen.

Ter inzagelegging voldoet niet aan de redelijke termijn
Allereerst wil ik opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet
beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspraak in te zien, waarbij de
afspraak maximaal 30 minuten kon duren, omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden
zijn voor andere geïnteresseerden. Voor de volledigheid bevatten alle stukken een omvang
van wel 750 pagina’s.
Op 24 april heb ik echter vernomen tijdens een inloopsessie te Almere Poort dat de stukken
ook beschikbaar zijn gesteld via een website genaamd https://almeregeeftenergie.almere.nll.
Dit is echter niet kenbaar gemaakt via het Gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 74337. Ik moet
derhalve concluderen dat de stukken niet redelijkerwijs beschikbaar zijn gesteld gedurende 6
weken. Het is voor mij niet na te gaan wanneer deze stukken openbaar zijn gemaakt via de
website.

Bekendmaking incompleet
Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het
bestemmingsplan helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen
gesproken over het ontwerp omgevingsvergumling en het ontwerp verklaring van geen
bedenkingen.

Beoogde doelstelling wordt niet gehaald
Ik ervaar het als zeer positief dat de Gemeente Almere zich zo inspant om haar bijdrage te
leveren aan de beoogde groei van het aandeel duurzame energie naar een rendement van
6000MW in 2020. Echter de plannen die u gepresenteerd heeft, dragen hier nauwelijks aan
bij. Door een goed werkend windmolenpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en een nieuw
windmolenpark Jaap Rodenburg II terug te zetten, brengt u het milieu onnodig in gevaar.
Tevens is de opgewekte stroom van het oude windmolenpark (Jaap Rodenburg 1)
noodzakelijk om uw doelstellingen in 2020 te realiseren en draagt het bij met zo’n 16,5MW.
Het nieuw te bouwen Windmolenpark Jaap Rodenburg II zal, na de sloop van het oude park,
slechts 35MW16,5MW= 18,5MW extra gaan leveren ten opzichte van het oude
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windmolenpark Jaap Roclenhurg 1. \Vat neerkomt op slechts 0,3% ten opzichte van de
gestelde doelstelling. [-let lijkt mij daarom een enorme verspilling van belastinggeld. Het zou
beter zijn om het beoogde nieuwe windmolenpark op een andere plek te realiseren. U gaf aan
tijdens verschillende sessies, dat dit cle enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd kan
worden, echter het bestemmingsplan spteekt u daarin tegen. Dit is de reden waarom de
initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn
voldoende andere plekken waar in totaal meer windmolens gerealiseerd kunnen worden. De
molens hoeven niet perse geclusterd te worden op één locatie; de molens kunnen verspreid
worden over heel Almere. De enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed
werkend windmolenpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een
beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van
sloopwerken.

Geen aaiibestedingstraject doorlopen
Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klirnaatbeleid, maar is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van ruimtelijk, economisch en sociaal beleid.
Aanbesteden is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de
beste partner is. Pas als die keuzes enigszins bekenct zijn, en het partnerschap contouren
krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de samenwerking
tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald
wordt dat geen van de bovengenoemde partijen bevoorcleeld is ten opzichte van andere
marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een procedure waarin is
bepaald dat genoemde partijen bevoordeeld zijn. U had moeten kiezen voor een
aanhestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van gelijkheid en transparantie te
voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed moeten wotden. Op het moment dat
een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht, is in de aanbestedingsriciitljn
(201 4/24/EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees) aanbesteed te worden. De
overheidsopclracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927) onder
de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere Pampus.

Geluidsoverlast
Op onderstaande foto ziet u het gebied waarin het geluid van 105db zich verspreid binnen de
daarvoor bestemde richtlijnen. De overlast die ontstaat door het geluid dat cle windmolens
produceren, valt volgens Bosch en Van Rijn buiten de gestelde 4llden en 47lden.



In de M.E.R. Beoordelingsnotitie staan meetwaardes van een fictieve windmolen en vallen
derhalve niet te staven. Mochten de echte waardes binnen de gestelde normen vallen, wat niet
gecontroleerd is in het onderzoek van Bosch en van Rijn, dan betekent dit nog niet dat er geen
overlast kan zijn. Ik maak me zorgen dat de rust die ik momenteel ervaar ernstig verstoord zal
worden. Gezien het feit dat deze molens een beoogde hoogte hebben van 150+ meter,
betekent dit dat ze 50 tot 60 meter hoger komen dan het huidige windmolenpark en dus ook
hoger dan de boomgrens die momenteel het geluid dempt. Een aanzienlijk aantal woningen en
andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden winkelgelegenheden en
andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als
gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen en bezoekers van
recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de
windturbines, conform uw voorgenomen plannen, doorgang vindt, zijn mitigerende
maatregelen noodzakelijk. 2 Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013)
blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen)
als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing
van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende
modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is.
In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie.
Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen
geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” EHiemit
concludeer ik dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te
staven of de geluidswaardes in het bijgesloten akoestisch rapport representatief zijn. Een
voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe
te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve
gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan.2 Andere mitigerende maatregelen zijn
helemaal niet beschreven. Zo wordende VlO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VlO
rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten staan als 1) de wind op 10 meter hoogte
minder is dan 3,5 m/s of 2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op
as-hoogte meer is dan 7,5 m/s.
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang
het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van
minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en
het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan
de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd
waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de
initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen. 2 Ik zou graag zien dat in het ontwerp
omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van
geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp omgevingsverguiming een
meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe lang het duurt voordat er actie
ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten overlast). Ik concludeer
dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan
onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en dat er aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Planschade
Op 2 december 2016 is er door Antea Group een planschade rapport gemaakt waarin een
scenario van 9 windmolens is beschreven welke niet voorkomt in deze beoordelingsnotitie.
Op 2 november 2017 heeft de Antea Group een revisie 00 op projectnununer 419851 gemaakt
waarin het scenario 9 molens is geupdate naar 10 windmolens. In dit rapport wordt gesteld dat
door middel van een vergelijking van de opvolgende planologische regimes de
schadefactoren nader bekeken en afgewogen worden. De feitelijke situaties zijn niet van
belang. Bepalend is de maximale invulling van het “oude” en het “nieuwe” planologische
regime. In deze M.E.R.-beoordelingsnotitie zijn de effecten op planschade niet nader



beschreven. De situatie beschreven in het planschade rapport wijkt af van de situatie in deze
beoordeLingsnotitie. De initiatiefnemers hebben in deze beoordelingsnotitie geen notie
gegeven aan het advies van hun eigen expert. De beschreven scenario’s in deze
beoordelingsnotitie zijn niet onderzocht op planschade. Het is daarom onmogelijk om een
conclusie te trekken dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor omwonenden en dat de
negatieve effecten op mens en natuur er niet zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefidimaat, zoals geluidsoverlast en
meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal
resulteren in significante waardedaling van Almeers vastgoed. Een gedegen en toetsbare
inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige, zeer algemene en
vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de
plannen. Ik verzoek u om véér besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse
te (laten) maken op alle mogelijke scenario’s, zodat de impact kan worden meegewogen in de
besluitvonning.
De Antea Group schrijft het volgende; “Voor de indirecte schade is de adviseur in deze
analyse uitgegaan van het ‘worst-case scenario’. Van alle hinderaspecten kan slagschaduw in
afstand gemeten tot de meeste hinder leiden. In de’ J overwegingen is het aspect slagschaduw
dan ook maatgevend voor het onderzoeksgebied. De conclusie dat het ‘worst-case-scenario’
geen punt is om indirecte planschade te hebben is incorrect. Gezien mijn huis, waarvan het
adres Bonnet 18 te Almere is, staat mijn woning op ongeveer een afstand van <3km. Ondanks
dat er geen slagschaduw plaats kan vinden op een dusdanige afstand ben ik van mening dat
mijn woning minder waard wordt doordat de windmolens nu in het vizier liggen van de wijk.
Dit kan toekomstige kopers afschrikken. Daarnaast heb ik mijn woning bewust gekocht onder
het mom van “Bosrjk wonen” en “Wonen in de natuur”. Ik bezit zelfs een zogenaamde
‘boskavel’. Mede gezien de gunstige ligging naast het namra2000 gebied, zie ik dagelijks in
grote getalen verschillende vogelsoorten, herten, reeën, vossen en vleermuizen. In de M.E.R.
Beoordelingsnotitie schrijft Bosch en Van Rijn dat er slachtoffers zullen vallen door de komst
van hogere windmolens. Hierdoor verwacht in ik dat waarde van mijn woning mogelijk gaat
dalen. Daarnaast is ligt mijn woning gelegen aan een recreatiegebied waarvan ik zeer
regelmatig gebruik maak. Dit recreatiegebied is door de 105db die in de fictieve berekeningen
zijn meegenomen niet meer benaderbaar. Geluid van 103 decibel kan het gehoor in minder
dan 5 minuten beschadigen. Het recreatiegebied inlopen lijdt dus vrijwel binnen 5 minuten tot
gehoorschade. Ook hierdoor daalt de waarde van mijn woning gezien het feit het
recreatiegebied naast mijn woning dus niet meer gebruikt kan worden. Tevens ontbreken
beide versies van het Planschade rapport waarnaar gerefereerd wordt. Deze zijn niet ter
inzage gelegd.
Bij aankoop van mijn kavel is er overigens met geen woord gesproken over de plannen voor
het vervangen van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en was er nog geen sprake
van een aangepast bestemmingsplan volgens de medewerkers. Echter was er op dat moment
(mei 2016) dus al bekend binnen de gemeente dat het windmolenpark aangepast zou worden.
Indien ik hier van op de hoogte gebracht was bij aankoop van mijn kavel, had ik een gedegen
beslissing kunnen maken. Nu voelt het alsof er bewust informatie achtergehouden is om de
grondprijs bewust hoog te houden en de verkoop van kavels zo snel mogelijk te voltooien
voordat de plannen voor Jaap Rodenburg II bekend gemaakt werden.

Vogelsiachtoffers
De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal
meldpunt vogelslachtoffers. Het aantal vogelslachtoffers door windmolens is groter dan het
gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit
onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is.

Opstelplaatsen veel te grootO
De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar, terwijl in de aanvraag staat dat het gehele
project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage gelegde
stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens valt dit niet



onder de artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor deze
gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Beoogde gebruik NIET tijdelijk van aard
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het
tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer
een vergunning van niet tijdelijk aard zijn.

Aanvraagdocument publiceerbaar niet juist ingevuld
Aanvraag 3393765 Fotmulierversie 2017.02 d.d. 16 januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk
bouwen’-formulier is onjuist ingevuld. 0p basis van dit aanvraagformulier moet de
omgevingsvergunning worden afgewezen. Het is niet waarheidsgetrouw ingevuld. Dit ruikt
naar valsheid in geschrifte. Het betreft hier immers een project waar €35 mijoen euro mee
gemoeid is.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan
Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over
vier bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er één.

Gebruikte Software
Het sofiwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80 — 120 meter over het
windsnetheidsaanbod op basis van langj arige gemiddelden van het KNMI, voor zowel dag,
avond en nacht. Op de website van de softwareleverancier is een rapport te vinden genaamd
EXPERIENCES-WITH-ISO-1 7534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-EU.
Hierin wordt aangegeven dat de ISO standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt
mogelijk 5db tot 10db kan afwijken ten opzichte van andere sofiwareleveranciers. Hierdoor
zijn de meetgegevens in het akoestisch rapport onjuist. Deze correctie is niet meegenomen in
de meetwaardes.

Ontwerp omgevingsverguuning niet in overeenstemming met vat gevraagd is in
Aanvraagdocument pubticeerbaar
In de aanvraag 3393765 Fonnulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 ‘Bouwen Overig
bouwwerk bouwen’ wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze
aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het
bestemmingsplan.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang
In de inleiding van de toelichting aanvraag omgevingsvergunning staat het volgende te lezen:
“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 vergunniugverlening worden verwijderd.” Deze zin is een
paradox. Ten tijde van de raadsvergaderingen is altijd gesproken over een periode van
maximaal 15 jaar dat de molens zullen blijven staan. Het bevoegd gezag kan op basis van
artikel 2.23 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn aan de
omgevingsvergunning verbinden. Het gaat hier feitelijk om een bijzondere vorm van
buitenplans afwijken. Het kan gaan om allerlei varianten in tijdsduur zoals 15 jaar. Gezien het
feit dat de plannen van ii als gemeente om de locatie Almere Pampus binnen 15 jaar te starten
met woningbouw en de Ijmeerlijn, is 25 jaar nogal een overdreven termijn. Gezien artikel
2.23 Wabo kunt u ook voor 15 jaar kiezen en zo uw ambities waarmaken zonder aanspraak te
maken op de anterieure overeenkomst die u een fmanciële strop om heeft gedaan.

Bewonersparticipafie uitslag
Er zijn twee bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de
onderbouwing van deze ontwerp omgevingsvergunning. De uitslag van de eerste
bewonersparticipatie was maximaal 8 windmolens. In de tweede bewonersparticipatie ronde



is Ccii dutclel ij ke ‘ oorkeur vooi- 9 molens naar voren gekomen. onderstaande gratek ueeft
weer hoe vaak elke . anant op welke positie is geplaatst.
• De drie nieLiwe opstellingsvarianten waarbij de twee windmolens ten oosten van de Garden

of Love and Fire zijn verplaatst zijn meer favot-iet dan de lijn— en clustervariatit.
• De variant 3 lijnen met 9 molens’ i3 met 39° het vaakst als favoriet gekozen. Dat wijkt

niet veel a1 van de variant ‘3 lijnen met ii molens’ die door 35% van de
respondenten als favoriet is gekozen.

• De variant ‘3 lijnen met II molens’ is — van de drie nieuwe varianten waarbij de twee
windmolens zijn verplaatst echter ook het vaakst als minst favoriet gekozen met
12%.

• De clustervariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De dubbele
ljnvariant is met 49% echter veel vaker als minst favoriete opstelling gekozen.

• De variant 3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700 personen)
op de tweede positie gezet.
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De vatiant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het incest favoriet uit de enquète en levert
conform onderbouwende stukken aanzienlijk meer energie. Uw besluit dat voor het nieuwe
windpark Jaap Roclenburg 11 een voorkeur uit te spreken voor de opstelling 3 lijnen met 10
molens’, omdat deze opstelling het beste uit de hewonersraadpleging is gekomen en op
aspecten als energieepbrengst. landschap. milieu en mogelijkheden van woningbouw in
Almere Pampus t.o.’. de overige 4 varianten niet het slechtst scoort, is inconect. Op 25-09-
2017 heeh de projectleidster de klankberdgroep geïnthrmeerd over de
uitslag van de bewonerspeiling. De uitslag van de bewonersparticipatie is als volgt:
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Wat vet-der opvalt is dat de bewonersparticipatie een sturend karakter heeti. Er moest gekozen



worden voor alle varianten. Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R.
Beoordelingsnotitie beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen powerpoint laat
zien dat 3 lijnen 9 molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De
meerderheid van de bewoners, welke meegedaan heeft in de peiling, hebben gekozen voor 9
molen in 3 lijnen. Gezien de peiling een sturend karakter had werden bewoners gedwongen
meerdere keuzes te maken op volgorde. Ook heeft u verzuimd de optie te geven om géén
molens te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen hoe groot de draagkracht
daadwerkelijk is niet gegrepen. Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het mij beter om te
kiezen voor de optie met de meeste energie opbrengsten, welke ook nog eens het dichts staat
bij de keuze van de participanten van dit onderzoek. Kiezen voor een andere variant zou
betekenen dat u zich niet conformeert aan de doelstellingen van de Europese Unie (EU) die in
2010 het lO-jarenplan Europa 2020 heeft opgesteld. Hierin wordt benoemd dat u moet
bijdragen aan de volgende doelstellingen:
• Minimaal 20% minder uitstoot van broeilcasgassen dan in 1990;
• 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie,

bio-energie en aardwarmte;
• 20% minder energieverspilling.
Gezien het feit dat dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en
u ook nog eens kiest voor een variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, conciudeer
ik hieruit dat u zich niet aan de beleidsregels houdt. Er is maar één reden waarom de tiende
molen erbij is gekomen en dat is de SDE± subsidie van ongeveer €3,5 miljoen per
windmolen. U schrijft in uw besluit het volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de
omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag van de SDE subsidie in september 2018
door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de ter inzage legging van de
ontwerp omgevingsvergunning.”. U heeft echter ook nog een coördinatieregeling toegepast
om zo alles tegelijkertijd gecoördineerd te kunnen indienen. Het lijkt mij zaak dat u in uw
omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement gehaald gaat worden in een
opstelling die het minst belastend is voor het milieu. Tevens heeft u een plicht te luisteren
naar uw inwoners die middels de eerste en de tweede bewonersparticipatie hebben
uitgesproken dat zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Mijns inziens is het daarom beter om
te gaan voor 9 molens met 3 lijnen.

Radarverstoring
In de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht. Gezien de plannen
van de provincie wordt dit vliegveld ingezet voor andere soorten vluchten. Hierbij had
rekening gehouden moeten worden met de impact van de mogelijke verstoringen op dit
vliegveld. Aanvullend onderzoek lijkt me daarom ook op zijn plaats.

Doelstellingen en noodzaak
In de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind
samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren
in het deelgebied Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse
Wind en Nuon Energy om de filmwijk energieneutraal te maken. De cijfers met betrekking
tot het huidige energieverbruik van de Filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie,
waardoor het niet mogelijk is om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met
de realisatie van dit windpark. Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur
te gunnen om energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen
op het energielabel van mensen in de Filrnwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk
belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende Filmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij
benadeeld als bewoner van Noorderplassen-West, en specifieker van Bonnetten opzichte
van bewoners uit de Filmwijk. Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark
Jaap Rodenburg 1, 8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u
8.500 huishoudens, door het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een
nieuw windpark Jaap Rodenburg II neer te zetten met als doel (slechts) de filmwijk energie-
neutraal te maken.



In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in
bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg T en
kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnothie.
Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat windenergie op dit moment een groot aandeel
heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand
windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark
Jaap Rodenburg T te slopen ontbreek eveneens. In dit document staat tevens beschreven dat de
provincie Flevoland als doelstelling heeft gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in
2020 te realiseren, wat is vastgelegd in de in de stmctuurvisie Windenergie op Land, 31-03-
2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van
deze doelstelling als beschreven in de stmctuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een
simpele rekensom: 10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot Ii molens
temgplaatsen. 10 -10 +10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past
het niet in het beleid van de provincie.

Aantal windmolens M.E.R. beoordelingsnotitie sluit niet aan op de aanvraag voor 10
windmolens
In de M.E.R. beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het volgende:
“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.” Echter de aanvraag is nu 10
windmolens. Ik kan mij zelf heel goed vinden in de opstelling van 9 windmolens omdat deze
opstelling het meeste rendement haalt uit het windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of
de aanvraag nu om 9 molens gaat of om 10?

Locaties van de molens
De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor niet
na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn afstandsmetingen
ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken van het cartesisch
coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en daardoor onjuist.

Het woonklimaat
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer sunmiier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende
modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is,
en zelfs fictief is benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch onderzoek
spreek men van een representatieve indicatie. Daamaast wordt in het akoestisch onderzoek
het volgende genoemd: “Er is geen mitigatie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit
te voldoen.” EHiemit conctudeer ik dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Het is
daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bij gesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid
reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en
geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere
niltigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven.

MER Bcoordclingsplicht of MER plicht.
In deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu
beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten, voorwaarden genoemd zijn waarvoor
een M.E.R. moet worden opgesteld. In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform
Besluit M.E.R bij een opgesteld vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een
windmolenpark bestaande uit 10 of meer windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure
doorlopen dient te worden. Dit is echter niet het enige criterium waaraan moet worden
getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan de consequentie of er een M.E.R. plicht
van toepassing is. Volgens art. 7.2a lid 1 van de Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens
een wettelijke of bestuursrechteljke bepaling verplicht zijn en waarvoor een passende
beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig. Deze beoordelingsnotitie beschrijft



letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R
plichtig bent. In deze MER-beoorde]ingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2
van de Wet Milieubeheer alle deeltoestemniingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit
artikel gaat echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als
deze. Ik begrijp daarom niet waarom dit relevant is en het is in mijn ogen dan ook niet correct
om te concluderen dat conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen. - In artikel
7.17 van de Wet Milieubeheer staat het volgende; — “Behoudens in het geval dat toepassing is
gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum
van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken
besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu
kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” EDe initiatiefnemers hebben het
verzoek voor een activiteit meer dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de gemeente. Derhalve
is dit besluit dan ook buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na ontvangst van het melden
van een activiteit. Deze M.E.R. beoordelingsnotitie had eerder uitgevoerd moeten worden als
u op basis hiervan een besluit wil nemen.
Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige
effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete representatieve cijfers
ontbreken simpelweg. Hierdoor concludeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan
de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een
termijn van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat
er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd gezag.
Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform artikel
7.2 lid 1 a, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen gedegen
onderbouwing kunnen hebben. De enige conclusie die valt te trekken is dat er aanvullend
onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor valt niet te
voldoen aan artikel 7.2 lid la van de wet milieu beheer alsmede artikel 7.2 lid 3, lid 4 en
artikel 7.19. Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de informatie in het
M.E.R. beoordelingsnotitie, is daarom onrechtmatig.

Slagschaduw
De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is
incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat de
afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object
daadwerkelijk 12 keer de rotordiameter is zoals beschreven staat in de activiteitenregeling
milieubeheer art.3.12 In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik
conciudeer dat het onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale
inschatting heeft gemaakt van de norm 12 keer de rotordiameter. Hierdoor voldoen de
berekeningen niet aan art.3. 13 van activiteitenregeling milieubeheer.

Veiligheid in het gebied
Het is ronduit bijzonder te noemen dat er geen mitigerende maatregelingen benoemd zijn in
het ontwerp omgevingsvergunning. Tevens ontbreken de Treficansberekening, de
rekenmethode mastbreuk, de rekenmethode wiekbreuk, de rekenmethode gondelafworp, het
ballistisch model en de data. Het is zo onmogelijk om de conclusie van de initiatiefnemers te
staven. Hierdoor is ook niet voldaan aan het protocol vermeld in RIVM Rapport
620550009/2012. Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de
berekeningen maatregel externe veiligheid wil ik u attenderen dat een aantal molens te dicht
staan op recreatiegebied Polderland Garden of Love and Fire. De normering van 10-6 is bier
niet aan de orde en zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwt wederom dat deze
molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen in dit
recreatiegebied. Het doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren; dit is met
105+ DB boven je hoofd straks niet meer mogelijk en ook nog eens levensgevaarlijk bij het
atbreken van de wieken, turbines en mast.

Meetgegevens



Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “De windsnelheidsverdeling ter plaatse
van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1
(overdag op 85m) tot 7,6 (‘s nachts op 1 OOm hoogte) meter per seconde.” Echter de
meetgegevens in datzelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie
is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parldocatie: ca.
31km).”
In het vorige M.E.R. beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor
dit onderzoek afkomstig zijn van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard, de afstand tot de
planlocatie is hemeisbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van ditzelfde rapport is
weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waardes niet afwijken.
Ik concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. k concludeer
hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek
hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte
computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw
(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied.
Birmen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving
voornamelijk uit weiland. Dit is in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het
plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en
water. Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn
op het geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou
additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 4lLden en 47Lden normen te
toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect
In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand van
de clusteropstelling tot Sprietzijl 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me af welke
cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af
wanneer deze metingen zijn verricht. Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod
Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de dichtstbijzijnde
meetpost waarvan bij de auteur data bekend is). De Bilt ligt 38 km van het plangebied. Echter
in Lelystad (18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze gegevens zijn
openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te verwerken in dit
rapport. & concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig
concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het
gebmilcte computersysteem beschikbaar was.

Planten en dieren
Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, golfslag) Door mechanische activiteiten
kunnen negatieve effecten op soorten en habitatten optreden. Ook hier geldt dat de kennis
over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s.
Bodemverdichting als gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van
de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke golfslag in water kan tot beschadiging
van oevervegetatie leiden (20 Alterra-rapport 1375). Luchtwervelingen van bijvoorbeeld
windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg (Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan,
afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg hebben.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring
en sterfte bij de aanlegfase en door verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en
de beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleennuizen kunnen windturbines een
barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en
overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In
gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel
aanvaringsrisico op.
Doordat u scoping toepast op uw onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende:



“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 voorlïggend rapport niet nader behandeld.” Echter de andere soorten broedvogels leven
ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wél in het
plangebied en zou onderzocht moeten worden.
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markenneer & IJmeer, Lepelaarplassen,
Oostvaarderspiassen en Naardermeer zijn aangewezen voor een groot aantal niet-
broedvogelsoorten. Hiervan kunnen met name ganzen, wilde eend en smient het plangebied
passeren tijdens dagelijkse pendeivluchten tussen rust- of slaappiaatsen in voomoemde
Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut, pijistaart,
slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw,
reuzenstem, zwarte stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet worden 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
voomoemde soorten is naar verwachting beperkt. Dit is een aanname en ook dit is niet
onderzocht.
Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Dit gebied vormt in het najaar en winter, met
name hij aanlandige wind, een luwe dagrustplaats voor belangrijke aantallen duikeenden
(kuifeend en tafeleend) en in mindere mate brilduiker en zaagbekken (nonnetje en grote
zaagbek). Verstoring van deze dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. Een aantal van de
regelmatig gebruikte dagnastplaatsen van duikeenden liggen 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.
Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de
impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

M.E.R. Beoordelingsnotifie gewijzigd na voorleggen aan College B&W
Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R. beoordelingsnotitie op meerdere plekken
sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben hun
akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor kunnen zij
foute conclusies hebben getrokken.
In plaats van het vernieuwen van de opstelling van windmolens zijn hele vogelsoorten
verwijderd uit het onderzoeksrapport. Conclusies zijn herschreven en effecten zijn anders
geworden. Ik concludeer hieruit dat de M.E.R. beoordelingsnotitie opnieuw beoordeeld met
worden en wellicht concludeert het college van B&W dan wel dat u M.E.R. plichtig bent.

Het akoestische rapport
In het akoestische rapport staat spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat niet
alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is gemaakt van referentie types.
Hierdoor valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk
om te controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Hieruit
vallen onmogelijk conclusies te trekken. Het gaat hier om een globale inschatting. Aanvullend
onderzoek met de exacte gegevens is daarom noodzakelijk. In het ter inzage gelegde
akoestische rapport is dit punt iets anders verwoord: “Voor de twee onderzochte
windturbinetypen zijn op dit moment (nog) geen speetraalgegevens van de fabrikant
beschikbaar.” Maar het komt op hetzelfde neer. Er zijn geen gegevens beschikbaar dus ook in
het akoestische rapport gaat u van fictieve cijfers uit. U geeft aan dat slechts twee turbine
types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy het college van B&W van Almere verzocht
conform artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (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, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie
weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp
omgevingsvergunning dat gerekend wordt met fictieve data. Daarnaast zijn de gps longtitude
en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief “Radarhindertoetsing windpark Jaap
Rodenburg II” met referentie fDHW-20 18-0100312874) afwijkend ten opzichte van de
gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de
daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de
Europese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is
randvooiwaardelijk.

Toepassing Bor op dit project in strijd met Wet Milieubeheer
Door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bor toe te passen voldoet hij niet aan de
Artilcel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en emissies en de productie
van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1.

Algemene conclusie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan
meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd. Mijn
eis is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het
aangrenzende natura2000 gebied. Het beoogde project draagt nauwelijks bij aan de
doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn mijns inziens betere alternatieven
voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg T) te handhaven zolang
de technische levensduur het toelaat. Er dient gezocht te worden naar een andere locatie om
tien windmolens neer te zetten en zo zorg te dragen voor een zo hoog mogelijk rendement.
Als gemeente hoeft u niet dezelfde tijdslijnen te hanteren met besluitvorming en geen
rekening te houden met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers, het lijkt mij daarom zaak
zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data. Vooropgesteld dat
uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze
vergunning daarom niet te verlenen.

Ik hoor graag of u mijn standpunten deelt en wat uw beslissing in deze is. Uiteraard ben ik
bereid e.e.a. (mondeling) toe te lichten. Hopende u middels deze zienswijze voldoende te
hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,



Gemeente Almere
Postbus 200 1
1300 AE Almere 24 MEI

T.a.v: College van 6 & W en alle andere relevante partijen -- -

Almere, donderdag 17 mei 2018

Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan bij Almere

Pampus Jaap Rodenburg II.

Geacht College van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante partijen.

Ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus wil graag

gebruik maken van mijn recht op het geven van een zienswijze dmv deze brief betreffende

het ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp verklaringen van

geen bedenkingen dat ter inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765 gedurende

een periode ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei

2018.

Ik heb een aantal punten waarmee ik niet akkoord ben en graag mijn zienswijze op wil

geven:

Aanvraagdocument publiceerbaar niet juist ingevuld

Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk

bouwen formulier is mijns inziens niet naar waarheid ingevuld. U had bij voorbaat dit project

af moeten wijzen.

Permanente vergunning aangevraagd

U vertelde op verschillende inloopavonden dat de molens maximaal 15 jaar zouden blijven

staan. Nu lees ik dat de vergunning permanent aangevraagd wordt. Dit is niet conform wat

ons voorgeschoteld is.

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in

Aanvraagdocument publiceerbaar

In het aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig

bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze

aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het

bestemmingsplan.

Bekendmaking klopt niet met de stukken

Het afwijken van het bestemmingsplan wordt niet vermeld in de aankondiging. Ik constateer

dat er afgeweken moet worden in de stukken.

Haalbaarheid project

Ik zie niet in hoe dit project positief bijdraagd aan de doelstellingen. De cijfers worden niet

onderbouwd en op verschillende inloopavonden zijn andere cijfers getoond. Ook in de

bewonersparticipatie/enquete werden andere gegevens getoond.

Geen aanbestedi ngstraject doorlopen

mijns inziens had hier een aanbesteding moeten plaatsvinden om zo ook andere

energiemaatschappijen een kans te geven.

Termijnen zijn overschreden

Deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht

overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de

aanvraag de in het eerste lid bedoetde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve

dient deze omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden

afgewezen.

Veiligheid

Ik maak me ernstig zorgen om het recreatiegebied. Er zijn geen mitigerende maatregelen

getroffen voor onvoorziene omstandigheden. Ook is niet onderzocht wat de trefkans is in dit

gebied bij zon onvoorziene omstandigheid. Aanvullend onderzoek lijkt me dan ook op zijn

plaats. Inclusief de mitigerende maatregelen.

Geluidsoverlast

Ik ben erg bang voor geluidsoverlast. Dit kan mij wellicht uit mijn slaap houden. Ondanks dat

het volgens het rapport aan de normen voldoet heb ik zo mijn twijfels gezien de

meetgegevens niet concreet zijn en volgens mij ook niet gemeten in Almere. Aanvullend

onderzoek lijkt me dan ook op zijn plaats.



Planschade

De planschade onvoldoende onderzocht. De scope van dit onderzoek omvat alleen een

beperkt gebied. Gevolgen van de komst van hogere molens is niet onderzocht. Het visuele

aspect komt niet eens aan de orde.

Ter inzage legging voldoet niet aan de redelijke termijn:

Alleen per afspraak kon ik inzage krijgen. Gelukkig heeft de belangenvereniging de stukken

onhine bekend gemaakt. Desondanks voldoet u hiermee niet aan de redelijke termijn.

Nadeelcompensatie

Ik verwacht dat mijn woz waarde daalt doordat deze molens visueel aanwezig zullen zijn.

Hierdoor daalt de aantrekkelijkheid van de woonwijk en kan er waardedaling optreden. Hier

zou ik graag nadeelcompensatie voor ontvangen.

Planten en dieren

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, goifslag) Door mechanische activiteiten

kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis

over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting

als gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de

soortensamenstelling van een habitattype.

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door

verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Voor trekkende vogels en

vleermuizen kunnen windturbines een barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en

foerageergebied of broed- en overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot

versnippering van leefgebied. In gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert

plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op. Doordat u scoping toepast op het

onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende: “De andere soorten broedvogels

die in de broedtijd sterk gebonden zijn aan de betreffende Nattira 2000-gebieden, of waarvan

de actieradius dan niet tot in het plangebied reikt, worden in voorliggend rapport niet nader

behandeld.” Echter de andere soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het

geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wel in het plangebied en zou onderzocht moeten

worden.

Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er

hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordehingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact

voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

Vogelslachtoffers

De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal



metdpunt vogelsiachtoffers. Het aantal vogelsiachtoffers door windmolens is groter dan het

gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit

onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is. Aanvullend onderzoek lijkt me

daarom ook op zijn plaats.

Opstelplaatsen veel te groot

De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele

project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage

gelegde stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens

valt dit niet onder de artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor

deze gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan

Er staan meerdere bedrijven in de stukken die dezelfde vergunning aanvragen.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang

“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 venvijderd.” Dit is tegenstrijdig. U

kunt niet tijdelijk een windmolenpark neerzetten en de vergunning voor onbepaalde tijd

afgeven. U zou dan moeten onteigenen om uw planologische visie van de lJmeerlijk en

uitbreiding naar Pampus te kunnen voortzetten.

Bewonersparticipatie uitslag

Deze uitslagen zijn gemanipuleerd door het sturende karakter van de enquête. Ik kon niet

kiezen voor GEEN windmolens. Tevens is de uitslag van de enquête kenbaar gemaakt en de

meeste stemmen hebben gekozen voor 9 molens.

Vliegveld Lelystad

in de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht.

Toepassing Bot op dit project in strijd met Wet Milieubeheer

Door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bor toe te passen voldoet hij niet aan de

Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en emissies en de productie

van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1

Doelstellingen en noodzaak

In de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind

samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren

in het deelgebied Almere Pampus.



Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is om de

fitmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik

van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is om

te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark.

Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie

neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het energielabel

van mensen in de filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit

de betreffende fitmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als bewoner van ten

opzichte van bewoners uit de Filmwijk.

Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500

huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door

het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap

Rodenburg II neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken.

In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in

bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en

kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze

beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat windenergie op dit

moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook

tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie

om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te sLopen ontbreek eveneens.

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft

gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is

vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze

beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling

als beschreven in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele

rekensom 10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens

terugplaatsen.10 -10 +10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past

het niet in het beleid van de provincie.

Aantal windmolens M.E.R. beoordelingsnotitie sluit niet aan op de aanvraag voor 10

windmolens

In de M.E.R. beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het volgende:

“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.”



Echter de aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heel goed vinden in de opstelling van

9 windmolens omdat deze opstelling het meeste rendement haalt uit het windmolenpark,

echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om 10?

Locaties van de molens

De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor niet

na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn afstandsmetingen

ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken van het cartesisch

coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en daardoor onjuist.

Het woonklimaat

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,

recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van

het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de

omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal

ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en

slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen

plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het

RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren

(zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of

levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen

gezondheidsklachten ontstaan.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op

mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid

reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog

niet bekend is, en zelfs fictief is benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten

akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast wordt in het

akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen mitigatie nodig om aan de norm uit

het Activitejtenbesluit te voldoen.” Hieruit concludeer ik dat de keuze voor een turbine niet

bekend is. Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten

akoestisch rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur

per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de

windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële

haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven.

Zo worden de VlO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VIO-rekenregels schrijven voor

dat de turbines stil moeten staan als de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of 2)



de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meet is dan 7,5

mis.

Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang

het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van

minuut tot minuut, Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en

het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan

de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Dok is er geen meldpunt benoemd

waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de

initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen.

Ik concludeer dat in de beoordetingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast

tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek

noodzakelijk is, en dat de conclusie van dit betreffende rapport dus onvoldoende is

onderzocht.

MER Beoordelingsplicht of MER plicht.

In deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu

beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten, voorwaarden genoemd zijn waarvoor

een M.E.R. moet worden opgesteld.

In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform Besluit M.E.R bij een opgesteld

vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een windmolenpark bestaande uit 10 of meer

windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Dit is echter niet

het enige criterium waaraan moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan

de consequentie of er een M.E.R. plicht van toepassing is. Volgens art. 7.2a lid 1 van de

Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling

verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtïg.

Deze beoordelingsnotitïe beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht moet

worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

In deze MERbeoorUelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2 van de Wet

Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit artikel gaat

echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik begrijp

daarom niet waarom dit relevant is en is in mijn ogen dan ook niet correct om te concluderen

dat conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen. In artikel 7.17 van de Wet

Milieubeheer staat het volgende; ‘Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven

aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van

ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit

voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan



hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” De initiatiefnemers hebben het

verzoek voor een activiteit meer dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de gemeente.

Derhalve is dit besluit dan ook buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na ontvangst van

het melden van een activiteit. Deze M.E.R. beoordelingsnotitie had eerder uitgevoerd

moeten worden als u op basis hiervan een besluit wil nemen.

Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige

effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete representatieve cijfers

ontbreken simpelweg. Hierdoor conctudeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan

de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een termijn

van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat er

geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd gezag.

Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform artikel

7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen gedegen

onderbouwing kunnen hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er aanvullend

onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor valt niet te

voldoen aan artikel 7.2 lid 1 a van de wet milieu beheer alsmede artikel 7.2 lid 3, lid 4 en

artikel 7.19. Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de informatie in het

M. E. R. beoordelingsnotitie is daarom onrechtmatig.

Stagschaduw

De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is

incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat

de afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige

object daadwerkelijk 12 keer de rotordiameter is zoals beschreven staat in de

activiteitenregeling milieubeheer art.3.12.

Meetgegevens ontbreken

In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik concludeer dat het

onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale inschatting heeft

gemaakt van de norm 12 keer de rotordiameter. Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan

art. 3.13 van activiteitenregeling milieubeheer.

Recreatiegebied wordt onbegaanbaar

Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de berekeningen maatregel

externe veiligheid wil ik u attenderen dat molen een aantal molens te dicht staan op

recreatiegebied polderland garden of love and fire. De normering van 10-6 is hier niet aan de

orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet



geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied. Het

doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 105+ DB boven je

hoofd straks niet meer mogelijk, en ook nog eens levensgevaarlijk bij het afbreken van de

wieken, turbines en mast.

Meetgegevens

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “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 10Cm hoogte) meter per seconde.” echter de

meetgegevens in dat zetfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze

locatie is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie.

ca 31km).”

In het vorige M.Ë.R. beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor

dit onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard de afstand tot de

planlocatie is hemeisbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van ditzelfde rapport is

weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken.

Ik concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. Ik

conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet

onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het

gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in

Cabauw (Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het

plangebied. Binnen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de

omgeving voornamelijk uit weiland. Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500

meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken,

een woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het

geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou

additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te

toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect

In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand

van de clusteropstelling tot Sprietzijl 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me af welke

cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af

wanneer deze metingen zijn verricht! Datum en tijdstip ontbreken.



Zonaanbod

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de

dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De Bilt ligt 38 km van het

plangebied. Echter in Letystad (18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze

gegevens zijn openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te

verwerken in dit rapport. Ik conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben

geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben

gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was.

M.E.R. Beoordelingsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W

Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R. beoordelingsnotitie op meerdere plekken

sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben

hun akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor kunnen

zij foute conclusies hebben getrokken.

Het akoestische rapport

in het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat

niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is gemaakt van referentie types.

Er valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk om te

controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecte ren. Bosch en

Van Rijn geven aan dat slechts twee turbine types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy

het college van B&W van Almere verzocht conform artikel 4.7 van het Besluit

omgevingsrecht (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, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw

worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp omgevingsvergunning dat gerekend wordt

met fictieve data. Dit lijkt me niet juist. Hierdoor kan het effect op mens, milieu en natuur niet

worden vastgesteld.

Locatie is verschillend in de documenten

Daarnaast zijn de gps longitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief

‘Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg II’ met referentie (DHW-201 8-0100312874)

afwijkend ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan

hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de

wet natuurbescherming en de Europese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet

worden bepaald en dit is randvoorwaardelijk!



Gegoochel met waardes in bewonersparticipaties en conclusies

De cijfers in de bewonersparticipatie uit deze rapporten komen niet overeen niet de

werkelijke uitslagen. Tevens zijn de conclusies ook onjuist. Dit neigt naar manipulatie.

Algemene conclusie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan

aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd.

Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen niet

betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagt nauwelijks

bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere

alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te

laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Zoek een andere locatie om 10

windmolens neer te zetten en zorg zo voot een zo hoog mogelijk rendement. Als gemeente

heeft u niets te maken niet de subsidiedeadilne van de initiatiefnemers. Het lijkt mij daarom

zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.

Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij

zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

Ik hoop ci hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan bij Almere
Pampus Jaap Rodenburg II.

T.a.v: College van B & W en alle andere relevante partijen.

Geacht College van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante partijen.

Graag maak ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus met deze
brief van de mogelijkheid gebruik om mijn zienswijze kenbaar te maken betreffende het
ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp verklaringen van
geen bedenkingen dat ter inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765 gedurende
een periode ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei
2018.

Ter Inzagelegging voeldoet niet aan de redelijke termijn:
Allereerst wil ik opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet
beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspraak in te zien. Deze
afspraak kon maximaal 30 minuten omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn
voor andere mensen.
Op 24 april heb ik vernomen tijdens een inloopsessie te Almere Poort dat de stukken ook
beschikbaar zijn gesteld via een website genaamd https://alrneregeeftenergie.almere.nll. Dit
is echter niet kenbaar gemaakt via het Gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 74337. Ik moet
derhalve concluderen dat de stukken niet redelijkerwijs beschikbaar zijn gesteld gedurende
6 weken. De stukken waren op 12 april 2018 ook niet te downloaden op de betreffende
website.

Bekendmaking incompleet
Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het
bestemmingsplan helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen
gesproken over de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpverklaring van geen
bedenkingen.

Het ontwerp omgevingsvergunning is onvoldoende objectief begrensd
Het ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren
windturbines in het plan onvoldoende objectief zijn begrensd.
Uit de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85
meter en 100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tussen de lOOm en 130m. Het
gevolg daarvan is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:
— wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en;
— wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn.
De band breedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende
rechtszekerheid tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines
worden gerealiseerd en wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een
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ruimte bandbreedte maakt het voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke
inschatting te maken. dit schaad de rechtszekerheid te zeer.

Het plan biedt onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk 10 identieke
windturbines worden gerealiseerd
Het plan bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk 10 identieke windturbines
worden gerealiseerd. Uit de ontwerp omgevingsvergunning noch het Besluit afwijking
bestemmingsplan Activiteit planologische regeling volgt namelijk op geen enkele wijze dat
de initiatiefnemer(s) verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus van hetzelfde
merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.
Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke beoordeling
noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in
ieder geval nog meer geschaad. Daarbij komt, dat het windpatk door meerdere
initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk andere (financiële) belangen en/of andere
(beleids)visie/keuze. het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat
de windturbines identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp opgenomen.
Ook geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven tot 3
weken voor start bouw. Ook hier heeft de gememoreerde gecoördineerde procedure immers
geen verschuiving in het toetsingskader tot gevolg.

Ontwerp omgevingsvergunning in strijd met algemene beginselen van behoorlijk
bestuur
De ontwerp omgevingsvergunning is onvoldoende specifiek en onvoldoende duidelijk,
hetgeen in strijd is met de rechtszekerheid. Onder de omgevingvergunningen en
bijbehorende voorwaarden zijn thans verschillende soorten en/of typen windturbines
toegestaan, met als gevolg dat niet duidelijk is wat voor windturbines gerealiseerd zullen
worden en wat de effecten daarvan op de omgeving zullen zijn. Dit klemt te meer omdat ter
plaatse zeer grote windturbines mogen worden opgericht, en daarbij een te ruimte
bandbreedte wordt aangehouden. Ik verzoek u dan ook om, indien de omgevingsvergunning
wordt verleend, in de omgevingsvergunning op te nemen welke soorten en/of typen
windturbines zijn toegestaan. Daarnaast eis ik, mede ten behoeve van het behoud van het
karakter van de omgeving, in de omgevingsvergunning passende kleuren (Zoals Jaap
Rodenburg 1) van de turbines voor te schrijven. Dit is blijkens de rechtspraak niet
ongebruikelijk.

M.E.R wel gedaan op Bestemmingsplan Almere Poort projectnummer: 3120
Voor het bestemmingsplan Almere Poort projectnummer: 3120 is wel een M.ËR. gedaan.
Het voorliggende plan voor Almere Poort West en Pampushout maakt naast de al
gerealiseerde woningen, bedrijven en voorzieningen circa 3.000 nieuwe woningen en/of
circa 85.000 m2 nieuwe bedrijven en voorzieningen extra mogelijk. Het MER wordt samen
met het eerste bestemmingsplan, namelijk Almere Poort West en Pampushout, in procedure
gebracht. Het is zeer vreemd te noemen dat een college van B&W voor hetzelfde
plangebied oordeelt dat voor 1 projectplan wel een M.Ë.R. noodzakelijk is en voor het
andere (overlappende) project geen M.E.R. noodzakelijk is. Tevens zijn de conclusies van
de M.E.R. beoordelingsnotitie en de M.E.R. Onderdeel van de conclusie van de commissie
is In de effectbeoordeling onderschrijft de Commissie de focus op de beschermde vogels die
hier rusten en foerageren fVogelrichtlijn) en in het Markermeer- en lJmeergebied geen
gunstige staat van instandhouding hebben. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen
soorten die vooral vis eten respectievelijk mossels/ander bodemleven (benthos) en planten.
De plantenetende vogels zijn beperkt beschouwd omdat volgens het MER en de Passende
beoordeling waterplanten nauwelijks voorkomen in het plangebied. De Commissie vindt
deze stap onvoldoende onderbouwd. Er wordt onder andere verwezen naar de
verspreidingskaart van het habitattype kranswierwater, dat in het plangebied weinig
voorkomt. Voor de vogels zijn echter ook vegetaties van bijvoorbeeld fonteinkruiden van
belang: deze soorten, bijvoorbeeld



doorgroeit fonteinkruid, worden ook aangetroffen ter hoogte van het geplande Meerstrand.
Het valt voor mij niet te rijmen welke conclusie nu de juiste is. Die van de M.E.R of die van
de M.E.R. beoordeling. Mijns inziens is de M.E.R grondiger dan de beoordelingsnotitie. De
conclusie van de Commissie ontbrak in de M.E.R. de volgende belangrijke informatie:
Het MER beschreef onvoldoende duidelijk de cumulatieve effecten op fuut, kuifeend, zwarte
stem en brilduiker in het Natura 2000-gebied Markermeer en lJmeer, en plantenetende
vogelsoorten. Maatregelen om deze effecten te voorkomen waren onvoldoende uitgewerkt
en onderbouwd. Het MER gaf onvoldoende inzicht in verlies, mitigerende maatregelen en
borging voor compensatie in de overige gevoelige natuurgebieden binnendijks. Het
buitendijkse deel van het plangebied behoort tot het Natura 2000-gebied Marker- en lJmeer.
Een deel van het binnendijkse plangebied valt samen met het Nationaal Natuurnetwerk
(NNN). Het MER en met name de sassende beoordeling bevatten veel en actuele informatie
over de ecologische ontwikkeling van dit gebied. Ook heeft de effectanalyse een heldere
opbouw. Toch kon de Commissie niet alle conclusies van het MER en de passende
beoordeling volgen. Op grond van de gepresenteerde informatie vond de Commissie dat
significante effecten van het huidige plan op beschermde vogelsoorten niet met zekerheid
konden worden uitgesloten. Ook over de effecten op het NNN ontbrak informatie in het
MER. Uit deze conclusie had u kunnen afleiden dat ook in de M.E.R.-beoordeling
rapportage onvoldoende onderzoek is gedaan naar deze situatie EN had u het
vervolgonderzoek moeten doen. Het lijkt erop alsof het college van B&W wel degelijk kennis
heeft genomen van deze conclusie en derhalve de makkelijkste weg naar Rome heeft
gekozen door te concluderen dat er geen aanvullend onderzoek nodig is vanuit de M.E.R.
beoordelingsnotitie. Dit is echter tegenstrijdig met de eerder dit jaar uitgevoerde M.E.R 22
februari 2018 / projectnummer: 3120. Het lijkt me daarom goed aanvullend onderzoek te
verrichten waarbij alle jaargetijden goed onderzocht worden zodat er geen enkele soort
gemist wordt. Dit geeft een helder en concreet beeld van de situatie en kunnen de effecten,
die nu als niet significant zijn bestempeld goed onderzocht worden. Dit kan dan direct een
aanvulling zijn op het vereisde onderzoek waar de commissie MER om vraagt voor het
bestemmingsplan.

Onderhoudsgebouw niet onderdeel van de vergunningsaanvraag
Het onderhoudsgebouw is ook in hoofdlijnen aangevraagd. Voor dit bouwwerk dient nog wel
een gewijzigde vergunning ingediend te worden. Deze vergunning zit niet bij de stukken
welke ter inzage liggen. Deze betreffende vergunning valt ook niet onder artikel 4.7 van het
Besluit omgevingsrecht (Bot) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor). Hierdoor is de aanvraag van de initiatiefnemer incompleet. Dit is in strijd met de
coördinatieregelen.

Beoogde doelstelling wordt niet gehaald
Ik ervaar het als zeer positief dat de Gemeente Almere zich zo inspant om haar bijdrage te
leveren aan de beoogde
groei van het aandeel duurzame energie naar een rendement van 6000MW in 2020. Echter
de plannen die u gepresenteerd heeft dragen hier nauwelijks aan bij. Door een goed
werkend windmolenpark Jaap Rodenburg l weg te halen en een nieuw windmolenpark Jaap
Rodenburg II terug te zetten brengt u het milieu onnodig in gevaar. Tevens is de opgewekte
stroom van het oude windmolenpark noodzakelijk om uw doelstellingen in 2020 te realiseren
en draagt het bij met zo’n 16,5MW. Het nieuw te bouwen Windmolenpark Jaap Rodenburg II
zal, na de sloop van het oude park, slechts 35MW-16,5MW= 1 8,5MW extra gaan leveren ten
opzichte van het oude windmolenpark Jaap Rodenburg l wat neerkomt op slechts 0,3% ten
opzichte van de gestelde doelstelling. Het lijkt me daarom een enorme verspilling van
belastinggeld. Het zou beter zijn om het beoogde nieuwe windmolenpark op een andere
plek te realiseren. U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het
windmolenpark gerealiseerd kan worden, echter het bestemmingsplan spreekt u
daarentegen. Dit is de reden waarom de initiatiefnemer Nuen een tijdelijke afwijking
bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn voldoende andere plekken waar totaal meer



windmolens gerealiseerd kunnen worden. De molens hoeven niet persé geclusterd te
worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere. Enige motivatie
om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpark Jaap Rodenburg 1 te
slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van de fysieke kenmerken van de
gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw structuurvisie beschrijft u
dat er mogelijk 3 locaties zijn. “De huidige windturbinelocaties Windboog (langs de A27) en
Jaap Rodenburg (in Pampus). Ook bij de bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een
windpark mogelijk op voldoende afstand van grootschalige woningbouw (1.500 m).” Het is
voor mij onbegrijpelijk waarom Uit alternatief nooit is onderzocht. Des te meer zie ik zaak dat
het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie gekeken wordt.

Geen aanbestedingstraject doorlopen
Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maat is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van
ruimtelijk, economisch en sociaal beleid. Aanbesteden is het moment om vorm te geven aan
deze keuzes en aan de vraag wie daarin de beste partner is. Pas als die keuzes enigszins
bekend zijn, en het partnerschap contouren krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht.
Gezien het karakter van de samenwerking tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is
een procedure noodzakelijk waarin bepaald wordt dat geen van de bovengenoemde partijen
bevoordeeld is ten opzichte van andere marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde
stukken ontbreekt een procedure waarin is bepaald dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn.
U had moeten kiezen voor een aanbestedingsproced ure, om aan de algemene beginselen
van gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed
moeten worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een
overheidsopdracht, is in de aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) van toepassing en dient de
opdracht (Europees) aanbesteed te worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend
(zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927 onder de noemer Anterieure overeenkomst
windpark Almere Pampus).

Geluidsoverlast
Op onderstaande foto ziet u het gebied waarin het geluid van 105db zich verspreid binnen
de daarvoor bestemde richtlijnen. De overlast die ontstaat door het geluid dat de
windmolens produceren valt volgens Bosch en Van Rijn buiten de gestelde 41 Iden en
47lden.

In de M.E.R.-Beoordelingsnotitie staan meetwaardes van een fictieve windmolen en vallen
derhalve niet te staven. Mochten de echte waarden binnen de gestelde normen vallen, wat
niet gecontroleerd is in het onderzoek van Bosch en van Rijn, dan betekend dit nog niet dat



er geen overlast kan zijn. Ik maak me ernstig zorgen dat de rust die ik momenteel ervaar
ernstig verstoord zal worden. Gezien het feit deze molens een beoogde hoogte hebben van
150+ meters. Dit betekent dat ze 50 tot 60 meter hoger komen dan het huidige
windmolenpark en dus ook hoger dan de boomgrens die momenteel het geluid dempt.
Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,
recreatiegebieden winketgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van
het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de
omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal
ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en
slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen
plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het
RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren
(zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of
levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en
voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de
turbines in een geluid reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het
type turbine, dat nog niet bekend is. In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men
van een representatieve indicatie. Hieruit concludeer ik dat de keuze voor een turbine niet
bekend is. Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen
geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” . Het is
daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een
geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder
energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan.
Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden de De VIO

rekenregels helemaal niet benoemd. De VI 0-rekenregets schrijven voor dat de turbines stil
moeten staan als
1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of
2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op ashoogte meer is dan
7,5 mis.
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe
lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert
van minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast
hebben en het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te
stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen
meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken
gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen. Ik zou graag
zijn dat in de ontwerp omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden beschreven
ten aanzien van geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp
omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe
lang het duurt voordat er actie ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en
andere soorten overlast) alvorens overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning.
Ik conciudeer dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast
tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek
noodzakelijk is.

Planschade
Windturbines zijn markante elementen in het landschap. In dit geval wordt gekozen voor



plaatsing van windturbines in een gebied, dat zich laat karakteriseren als een relatief open
agrarisch gebied. De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke
doorbreking van het landelijke karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake
van een aantasting van het uitzicht van omliggende objecten, alsmede van een aantasting
van de situeringswaarde. Zo ook mijn woning.
Daar kan aan worden toegevoegd, dat de prijsvorming bij planschade verondersteld wordt
plaats te vinden louter aan de hand van objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.
Ik wil benadrukken dat de planschade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines.
Echter door de situering van het beoogde windmolenpark is het recreatiegebied niet meer
begaanbaar is. Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper
ziet dat in de nabije omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter
ben ik genoodzaakt de redelijk handelende koper te informeren bij verkoop dat dit gebied
potentiele gehoorschade kan opleveren. Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een
“redelijk handelende koper” zijn prijs voor mijn ontroerend goed in neerwaartse zin zal
aanpassen als direct gevoLg van uw planologische mutatie. Daarbij ga ik uit van de fictie
(een gebruikelijke methodiek), dat deze “redelijk handelende koper” alle maximale bouwen
gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime in zijn oorspronkelijke biedprijs
(de prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime) verdisconteert, en dat de
“nieuwe” biedprijs 5ôk is gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en
gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een
duidelijk verschil met de prijsbepaling zoals die op basis van “de markt” plaatsvindt. Ook
zullen de dieren die nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar plekken elders waardoor het
natuurgebied slechts weinig diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast,
meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal
resulteren in significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare,
inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en
vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de
plannen. Ik verzoek u om vöôr besluitvorming een gedegen en objectieve planschade
analyse te (laten) maken op alle mogelijke scenario’s. Zodat de impact kan worden
meegewogen in de besluitvorming. Ik vrees voor waardevermindering van mijn ontroerende
goederen. Tevens vrees ik ook dat door de komst van hogere windturbines deze zichtbaar
zullen worden vanaf mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn ontroerende goederen dalen
tussen de 5% en 15%. Enige belemmeringen in de vergoedbaarheid jegens mij is niet
voorzien. Er zijn geen compensatiemogelijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld korting op
de energiekosten. De regeling behelst, kort samengevat, onder meer de mogelijkheid om
een vergoeding van energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld
waardeerbaar; het daarmee gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van
planschade worden gezien.

Haalbaarheid van dit project is niet realistisch
Wij wijzen erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het
ontwerp omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de
investeringen afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeflng subsidie.
Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten
die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te
verdienen. Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meer in aanmerking komen voor
de voorronde 2018 is de financiële haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te
lezen dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen, moet uw
aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke
haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal
aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan. Gezien de
laatste fase om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot 5 april 17.00 uur en de
benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit



er zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden wordt de SDE+
subsidie in 2018 niet toegekend.

Vogeislachtoffers
De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal
meldpunt vogeislachtoffers. Het aantal vogeislachtoffers door windmolens is groter dan het
gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit
onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is.

Compensatieplan ontbreek
In de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en gebruikt kunnen worden
onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan. Dit plan
ontbreekt echter in de stukken. Omdat het compensatieplan een voorwaardelijke verplichting
is voor het bouwen en in gebruik hebben van de windturbines en de uitvoering van het
compensatieplan voldoende gewaarborgd moet worden, moet het compensatieplan
integraal opgenomen worden in de ter inzagelegging. Thans is niet duidelijk op welke wijze
uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan en kan niet goed beoordeeld worden of
en in hoeverre de uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd is. Ook het
ontwerp compensatieplan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt wederom de coördinatieregelen
niet juist gehanteerd. Fr wordt slechts aangegeven dat wanneer bekend is waar
compensatie plaats gaat vinden, nadere invulling wordt gegeven aan de inrichting en het
beheer van het compensatiegebied en de maatregelen die nodig zijn o de natuurtypen uit
het NNN terug te laten komen in het compensatiegebied. Ook wordt niets gezegd over
eventuele aantasting doorversnippering, terwijl vanwege de aanleg van de toegangsweg
een doorsnijding van het NNN. Het ontwerp bevat geen nadere concretisering. In de
toelichting wordt slechts verwezen naar het compensatieplan en gesteld dat dit plan voldoet
aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist. Ten onrechte verplicht u de
initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen binnen een termijn worden
g&mplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over compenserende
maatregelen terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is.

Niet in lijn met de structuurvisie
Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere IJland
en Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door dit
project nu door te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is
een verkwisting van overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg 1 te
laten staan en dit project op een nadere locatie te laten uitvoeren.

Opstelplaatsen veel te groot
De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele
project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage
gelegde stukken staat. Ik ken niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens
valt dit niet onder de artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor
deze gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Beoogde gebruik NIET tijdelijk van aard
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het
tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer
een vergunning van niet tijdelijk aard zijn.

Aanvraagdocument publiceerbaar niet juist ingevuld
Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk
bouwen Formulier is onjuist ingevuld. Op basis van dit aanvraagformulier moet de
omgevingsvergunning worden afgewezen. Het is niet waarheidsgetrouw ingevuld. Dit ruikt



naar valsheid in geschrifte. Het betreft hier immers een project waar €35 mHjoen euro mee
gemoeid is.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan
Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 4
bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1.

Gebruikte Software
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.
Op de website van de softwareleverancier is een rapport te vinden genaamd
EXPERIENCES-WITH-ISO-1 7534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-EU.
Hierin wordt aangegeven dat de lSO standaard welke de leverancier GeoMiUeu gebruikt
mogelijk 5db tot 10db kan afwijken ten opzichte van andere softwareleveranciers. Hierdoor
zijn de meetgegevens in het akoestisch rapport onjuist. Deze correctie is niet meegenomen
in de meetwaarden.

Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in
Aanvraagdocument publiceerbaar
In het aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16 januari 2018 Bouwen Overig
bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze
aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het
bestemmingsplan.

Bevoegd gezag is onjuist
Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: “EW’) volgt het uitgangspunt dat de
Provinciale Staten (hierna; °PS”) het bevoegde gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van
een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van
windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f
van de EW volgt vervogens dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die
nodig zijn voor de aanleg en uitbreiding van een windpark coördineren. In de rechtspraak is
aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan het college
van B &W van Almere indien (zie artikel 9f lid6 EW:
in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie
installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke
voordelen zijn verbonden, of
is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum
realisatienorm. In het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 18 april 2017 is
op het onderwerp Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen te verklaren dat de
vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van
de Elektriciteitswet niet van toepassing is voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de
gemeente Almere Zelf kan besluiten over het merendeel van de benodigde toestemmingen
voor het toekomstige windpark. De artikelen 9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te
worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en bekendmakingen van de benodigde
besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een bevoegdheid om de
beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel. Dat laatste
zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepaling kent) slechts ziet op
de bevoegdheden van GS, terwijl de bevoegdheid tot vaststelling van het plan nu juist bij PS
ligt. Het gevolg daarvan is dat PS, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.
In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu
toegepaste delegatie. Uit dit artikel volt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien
“redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in
betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn



verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet voldaan. Zeker nu de coördinatieregeten niet
voorziet in het in één geheel ter inzage leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor
genoemde redenen zijn PS en niet de gemeente Almere in dit geval het bevoegde gezag.
Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang
In de inleiding van de toelichting aanvraag omgevingsvergunning staat het volgend te
lezen: “De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark
bestaande uit tien windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en
infrastructuur. Het park zal uiterlijk 25jaar na vergunningverlening worden verwijderd.” Deze
zin is een paradox. Ten tijde van de raadsvergaderingen is altijd gesproken over maximaal
15 jaar dat de molens zouden staan. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.23 Wabo
op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn aan de omgevingsvergunning
verbinden. Het gaat hier feitelijk om een bijzondere vorm van buitenplans afwijken. Het kan
gaan om allerlei varianten in tijdsduur zoals bijvoorbeeld de beoogde 15 jaar. Gezien het feit
dat de plannen van U als gemeente om de locatie Almere Pampus binnen 15 jaar te starten
met woningbouw en de Ijmeerlijn, is 25 jaar nogal een overdreven termijn. Gezien artikel
2.23 Wabo kunt u ook voor 15 jaar kiezen en zo U ambities waarmaken zonder aanspraak
te maken op de anterieure overeenkomst die u een financiële strop om heeft gedaan.

Bewonersparticipatie uitslag
Er zijn 2 bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de
onderbouwing van deze ontwerp omgevingsvergunning.
De uitslag van de eerste bewonersparticipatie was maximaal 8 windmolens. De tweede
bewonersparticipatie ronde is hier een duidelijke 9 molens uit voorgekomen. Onderstaande
grafiek geeft weer hoe vaak elke variant op welke positie is geplaatst.
De drie nieuwe opstellingsvarianten waarbij de twee windmolens ten oosten van de Garden
of Love and Fire zijn verplaatst zijn meer favoriet dan de lijn- en clustervariant.
De variant ‘3 lijnen met 9 molens’ is met 39% het vaakst als favoriet gekozen. Dat wijkt niet
veel af van de variant ‘3 lijnen met 11 molens’ die door 35% van de respondenten als
favoriet is gekozen.
De variant ‘3 lijnen met 11 molens’ is — van de drie nieuwe varianten waarbij de twee
windmolens zijn verplaatst— echter ook het vaakst als minst favoriet gekozen met 12%.
De clustervariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De dubbele
ljnvariant is met 49% echter veel vaker als minst favoriete opstelling gekozen.
De variant 3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700 personen)
op de tweede positie gezet.
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De variant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het meest favoriete uit de enquête en levert
conform onderbouwende stukken aanzienlijk meer Uw besluit dat
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 to.v. de overige 4 varianten niet het slechtst scoort, is
incorrect. Op 25-09-2017 heeft de projectleidster de klankbordgroep geïnformeerd over de
uitslag van de bewonerspeiling. De uitslag van de bewonersparticipatie is als volgt:
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Wat verder opvalt is dat de bewonersparticipatie een sturend karakter heeft. Er moest
gekozen voor alle varianten. Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R.
Beoordelingsnotitie beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen powerpoint laat
zien dat 3 lijnen 9 molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De
meerderheid van de bewoners, welke meegedaan heeft in de peiling hebben gekozen voor
9 molen in 3 lijnen. Gezien de peiling een stutend karakter had werden bewoners
gedwongen meerdere keuzes te maken op volgorde. Ook heeft u verzuimd de optie te
geven om 0 molens te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen hoe groot de



draagkracht daadwerkelijk is niet gegrepen. Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het mij
beter om te gaan voor de optie met de meeste energieopbrengst welke ook nog eens het
dichts staat bij de keuze van de participanten van dit onderzoek. Kiezen voor een andere
variant zou betekenen dat u zich niet conformeert aan de doelstellingen van de Europese
Unie (ËU) die in 2010 het lO-jarenplan Europa 2020 hebben opgesteld. Hierin wordt
benoemd dat u moet bijdragen aan de volgende doelstellingen:
Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.
20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie,
bio-energie en aardwarmte.
20% minder energieverspilling.
Gezien het feit dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en u
ook nog eens kiest voor een variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, concludeer
ik hieruit dat u zich niet aan de beleidsregels houdt. Er is maar 1 reden waarom de 10e
molen erbij is gekomen en dat is de SDE+ subsidie van ongeveer €3,5 miljoen per
windmolen. U schrijft in uw besluit het volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de
omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag van de $DE-subsidie in september 2018
door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de ter inzage legging van
de ontwerp omgevingsvergunning.”. U heeft echter ook nog een coördinatieregeling
toegepast om zo alles tegelijkertijd gecoördineerd alles te kunnen indienen. Het lijkt mij zaak
dat u in uw omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement gehaald gaat
worden in een opstelling die het minst belastend is voor het milieu, levens heeft ii een plicht
te luisteren naar uw inwoners die middels de le en de 2e bewonersparticipatie hebben
uitgesproken dat zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Mijns inziens lijkt het me daarom
beter om te gaan voor 9 molens met 3 lijnen.

Radarverstoring
in de berekeningen van TNO is het vtiegveld Lelystad niet onderzocht. Gezien de plannen
van de provincie wordt dit vliegveld ingezet voor andere soorten vluchten. Hierbij had
rekening gehouden moeten worden met de impact van de mogelijke verstoringen op dit
vliegveld. Aanvullend onderzoek lijkt me daarom ook op zijn plaats.

Coördi natieregelen wordt niet juist gehandteerd
In de stukken valt het volgende te lezen: uCodrdinatieregeling
Op 25januari 2018 heeft de gemeenteraad de co&dinatieregeling van toepassing verklaard
voor het project (RV-86/2017). Het is wenselijk dat voorbereiding en bekendmaking van de
volgende besluiten worden gecoördineerd, zodat de vergunningen inhoudelijk goed op
elkaar zijn afgestemd:
• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het bouwen,
aanleggen en voor de beperkte milieutoets — bevoegdheid college van B&W;
• Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) — bevoegdheid
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de coördinatie mee te
werken. Doch ontbreekt het (ontwerp) vergunning Wet natuurbescherming (Wnb).
• Watervergunning — bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om aan de
coördinatie mee te werken. Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp
vergunning dan wel ontheffing in het kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp
omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Na ambtelijk overleg met zowel het
waterschap als de provincie Flevoland blijkt echter dat zij hel niet gaan redden om de
ontwerp vergunningen en beschikkingen tijdig gereed te hebben voor de terinzagelegg Ing.
Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag
van de SDE subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te
wachten met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning.” Doch ontbreekt
het (ontwerp) vergunning Watervergunning.
Hiermee voldoet u als overheid niet aan uw plicht en zijn de stukken niet redelijkerwijs ter
inzage gelegd. Bovendien voldoet u hiermee niet aan artikel 3:11, eerste lid en tweede lid,
Awb legt een bestuursorgaan een ontwerpbesluit — met de daarop betrekking hebbende



stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp — ter inzage. De
Minister merkte al op dat de coördinatieregeling niet kan worden gebruikt voor een ander
doel dan doelmatige en samenhangende voorbereiding van besluiten, bijvoorbeeld het
verkorten van de beroepsgang. Mijns inziens gebruikt u als gemeente deze
coördinatieregeling niet voor het verkorten van die beroepsgang maar gebruikt u deze
procedure alleen om de burger het recht van beroep te ontnemen. Dit lijkt dan ook het enige
doel te zijn van een gemeentelijk coördinatiebesluit.

Doelstellingen en noodzaak
in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind
samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te
realiseren in het deelgebied Almere Pampus.
Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Ënergy is om de
filmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik
van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is
om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit
windpark. Een juiste motivering van dit project ontbreekt!
Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie
neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het energielabel
van mensen in de fîlmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen
uit de betreffende fitmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als bewoner van

- ten opzichte van bewoners uit de Filmwijk.
Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500
huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door
het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap
Rodenburg It neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken. Dit is niet
conform art 3.21 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in
bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg l en
kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze
beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat windenergie op dit
moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook
tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie
om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreek eveneens.
In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft
gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is
vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31 -03-2014. Uit deze
beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling
als beschreven in de structuurvisïe Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele
rekensom 10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens
terugplaatsen.10 -10 +10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past
het niet in het beleid van de provincie.

Nadeelcompensatie
Ik verwacht dat mijn woz waarde daalt doordat deze molens. Hierdoor daalt de
aantrekkelijkheid van de woonwijk en kan er waardedaling optreden. Hier zou ik graag
nadeelcompensatie voor zien.

Aantal windmolens M.Ë.R. beoordelingsnotitie sluit niet aan op de aanvraag voor 10
windmolens
In de M.E.R. beoordetingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het



noodzakelijk is, en dat de conclusie van dit betreffende rapport dus onvoldoende is
onderzocht.

MER Geoordelingsplicht of MER plicht.
In deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu
beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten, voorwaarden genoemd zijn waarvoor
een M.E.R. moet worden opgesteld.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform Besluit M.E.R bij een opgestetd
vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een windmolenpark bestaande uit 10 of meer
windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Dit is echter niet
het enige criterium waaraan moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan
de consequentie of er een M.E.R. plicht van toepassing is. Volgens art. 7.2a lid 1 van de
Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens een wettelijke of bestuursrechteljke bepaling
verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig.
Deze beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht
moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.
In deze MER-beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2 van de Wet
Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit artikel gaat
echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik
begrijp daarom niet waarom dit relevant is en is in mijn ogen dan ook niet correct om te
concluderen dat conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen. In artikel 7.17 van
de Wet Milieubeheer staat het volgende; “Behoudens in het geval dat toepassing is
gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de
datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het
betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor
het milieu kan hebben, een milieu effectrapport moet worden gemaakt.” De initiatiefnemers
hebben het verzoek voor een activiteit meer dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de
gemeente. Derhalve is dit besluit dan ook buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na
ontvangst van het melden van een activiteit. Deze M.E.R.-beoordelingsnotitie had eerder
uitgevoerd moeten worden als u op basis hiervan een besluit wil nemen.
Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige
effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete representatieve cijfers
ontbreken simpelweg. Hierdoor concludeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan
de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een
termijn van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat
er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd
gezag. Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform
artikel 7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen
gedegen onderbouwing kunnen hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er
aanvullend onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor
valt niet te voldoen aan artikel 7.2 lid 1 a van de wet milieubeheer alsmede artikel 7.2 lid 3,
lid 4 en artikel 7.19. Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de
informatie in het M.E.R.-beoordelingsnotitie is daarom onrechtmatig.

Slagschaduw
De conclusie dat binnen de afstand van 12 keerde rotordiameter geen huizen staan is
incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat
de afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige
object daadwerkelijk 12 keerde cotordiameter is zoals beschreven staat in de
activiteitenregeling milieubeheer art.3.12
In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik concludeer dat het
onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale inschatting heeft
gemaakt van de norm 12 keerde rotordiameter. Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan
art.3.13 van activiteitenregeling milieubeheer.



volgende: “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.”
Echter de aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heel goed vinden in de opstelling
van 9 windmolens omdat deze opstelling het meeste rendement haalt uit het
windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om
10?

Locaties van de molens
De dimensies van het cartesisch coördinatenstetsel ontbreken in dit onderzoek waardoor
niet na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn
afstandsmetingen ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken
van het cartesisch coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en
daardoor onjuist. Opstelling wijkt af van regioplan windenergie
In het regioplan windenergie van 14juli2016 staat het volgende te lezen; uPer

plaatsingszone staan de windmolens op regelmatige afstand, zonder hiaten, in één niet
verspringende lijn.” De tiende molen is een verspringende lijn. Een cluster van 9 molens zou
wel voldoen aan het regioplan.

Het woonklimaat
Ëen aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,
recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van
het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de
omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal
ervaren, die ken resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en
slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen
plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het
RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren
(zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of
levenskwalitelt verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en
voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de
turbines in een geluid reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het
type turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is benoemd in de onderzoeksrapporten.
In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie.
Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen mitigatie
nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” Hieruit concludeer ik dat de
keuze voor een turbine niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te staven of de
geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke
maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen.
Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatïeve gevolgen
op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal
niet beschreven. Zo worden de De VIO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VIO
rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten staan als de wind op 10 meter hoogte
minder is dan 3,5 m/s of 2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op
as-hoogte meet is dan 7,5 m/s.
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe
lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert
van minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast
hebben en het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te
stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen
meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken
gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen.
Ik concludeer dat in de beoordelingsnotille de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast
tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek



Veiligheid in het gebied
Het is ronduit bijzonder te noemen dat er geen mftigerende maatregelingen benoemd zijn in
de ontwerp omgevingsvergunning. Tevens ontbreekt de Trefkansberekening, de
rekenmethode mastbreuk ontbreekt, de rekenmethode wiekbreuk ontbreekt, de
rekenmethode gondelafworp ontbreekt, het ballistisch model ontbreekt en de data ontbreekt.
Hierdoor is het onmogelijk om de conclusie van de initiatiefnemers te staven. Hierdoor is ook
niet voldaan aan het protocol vermeld in RIVM Rapport 620550009/2012
Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de berekeningen maatregel
externe veiligheid wil ik u attenderen dat molen een aantal molens te dicht staan op
recreatiegebied polderland garden of love and fire. De normering van 10-6 is hier niet aan
de orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet
geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied. Het
doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 105+ DB boven je
hoofd straks niet meet mogelijk, en ook nog eens levensgevaarlijk bij het afbreken van de
wieken, turbines en mast.

M eetgegevens
de meetgegevens ontbreken in de versie die toegevoegd is in versie 2.3. Echter in een
eerder voorgelegde onderzoeksrapport v4.3 waren deze wel aanwezig. Derhalve neem ik
deze mee in deze zienswijze.

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft ‘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 lOOm hoogte) meter per seconde.” echter de
meetgegevens in dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze
locatie is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De Bi/t (afstand tot parklocatie:
ca 31km).” in het vorige M.E.R. becordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte
meetgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de ‘snuffelpaal” in Lopikerwaard
de afstand tot de planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van
ditzelfde rapport is weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de
waarde niet afwijken. Ik conciudeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard
gedaan zijn. k conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te
weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data
die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende
landschap in Cabauw (Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving
van het plangebied. Binnen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat
de omgeving voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500
meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken,
een woonwijk en water.
Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het
geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou
additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te
toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect
In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand
van de clusteropstelling tot Sprietzijl 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me af welke
cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af
wanneer deze metingen zijn verricht! Datum en tijdstip ontbreken.



Zonaanbod
Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De Bïlt ligt 38 km van het
plangebied. Echter in Lelystad (18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze
gegevens zijn openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te
verwerken in dit rapport. Ik concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben
geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben
gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was.

Planten en dieren
Mechanische effecten (betreding, tuchtwervelingen, goifsiag) Door mechanische activiteiten
kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis
over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s.
Bodemverdichting als gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van
de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke goifslag in water kan tot beschadiging
van oevervegetatie leiden. 20 Alterra-rapport 1375 Luchtwervelingen van bijvoorbeeld
windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg (Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan,
afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg hebben.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door
verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door
geluid en de beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen
windturbines een barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed
en overwinteringsieefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In
gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel
aanvaringsrisico op. Doordat u scoping toepast op uw onderzoeksrapport schrijft Bosch en
Van Rijn het volgende: “De andere soorten broedvogels die in de broedt4’d sterk gebonden
zijn aan de betreffende Natura 2000-gebieden, of waaivan de actieradius dan niet tot in het
plangebied reikt, worden in voorllggend rapport niet nader behandeld.” Echter de de andere
soorten broedvogels leven ook In dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius
ligt dan wel in het plangebied en zou onderzocht moeten worden.
De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & lJmeer, 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 slaappiaatsen in voornoemde
Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut,
pijistaart, slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonneije, slechWalk,
dwergmeeuw, reuzenstern, zwarte stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet worden
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 voomoemde soorten is naar verwachting
beperkt. Dit is een aanname en ook dit is niet onderzocht.
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 (nonneije en grote
zaagbek). Verstoring van deze dagrustplaatsen kanleiden tot negatieve effecten op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. De niet genoemde
diersoorten zie ik graag ook onderzocht worden wat daar de impact van is. Er leven immers
meer diersoorten in dit gebied. Ook andere vogelsoorten dan de reeds benoemde soorten
zie ik graag onderzocht worden.
Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen net binnen
de voor duikeenden vastgestelde verstoringsafstand van 150 — 350 m. Deze afstand is



gebaseerd op 12 onderzoeken in bestaande windparken, samengevat in Hdtker et al.
(2006), bij (veel) kleinere windturbines dan nu voorzien voor windpark Jaap Rodenburg II.
Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de
impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

M.E.R. Beoordelingsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W
Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R. beoordelingsnotitie op meerdere plekken
sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben
hun akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor
kunnen zij foute conclusies hebben getrokken.
1.p.v. updaten van de opstelling van windmolens zijn hele vogelsoorten verwijderd uit het
onderzoeksrapport. Conclusies zijn herschreven en effecten zijn anders geworden. Ik
conciudeer hieruit dat de M.E.R.-beoordelingsnotitie opnieuw beoordeeld met worden en
willigt concludeert het college van B&W dan wel dat u M.E.R. plichtig bent.

het akoestische rapport
in het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat
niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is gemaakt van referentie types.
Hierdoor valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk
om te controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Hieruit
vallen onmogelijk conclusies te trekken. Het gaat hier om een globale inschatting.
Aanvullend onderzoek met de exacte gegevens is daarom noodzakelijk. In het ter inzage
gelegde akoestische rapport is dit punt iets anders verwoord: “Voor de twee onderzochte
windturbinetypen zijn op dit moment (nog) geen spectraal gegevens van de fabrikant
beschikbaar.” maar het komt op hetzelfde neer. Er zijn geen gegevens beschikbaar dus ook
in het akoestische rapport gaat u van fictieve cijfers uit. U geeft aan dat slechts twee turbine
types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy het college van B&W van Almere verzocht
conform artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bot) en artikel 2.7 van de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mat) in de vergunning te bepalen dat gedetailleerde gegevens en
bescheiden van het te realiseren type windturbine, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk
drie weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp
omgevingsvergunning dat gerekend wordt met fictieve data. Daarnaast zijn de gps longitude
en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief ‘Radarhindertoetsing windpark
Jaap Rodenburg II” met referentie (DHW-2018-0100312874) afwijkend ton opzichte van de
gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de
daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de
Europese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is
randvoorwaardelijk!

termijnen zijn overschreden
deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve
dient deze omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden
afgewezen.

Toepassing Bot op dit project in strijd met Wet Milieubeheer
door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bot toe te passen voldoet hij niet aan de
Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en emissies en de productie
van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1

Gegoochel met waardes



In verschillende informatiesessies met bewoners kwam de maximale opbrengst van
verschillende varianten aan bod. Elke keer dat er een informatiesessîe was weken de cijfers
qua opbrengst sterk af van de vorige keer. Ook in deze stukken wijken de gegevens af. Ik
weet niet wat nu concreet de werkelijke opbrengst van dit park is. Zeker gezien het feit er
gerekend wordt met fictieve gegevens.

Algemene conclusie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan
aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd.
Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met
betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagd
nauwelijks bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere
alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te
laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Zoek een andere locatie om 10
windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Als gemeente
heeft u niets te maken met de subsidiedead line van de initiatiefnemers, het lijkt mij daarom
zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.
Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij
zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

Hopende u middels deze zienswijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,



Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

________________

Almere, 16 mei 2018
Ingekomen
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Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan bij Almere
Pampus Jaap Rodenburg II.

T.a.v: College van S & W en alle andere relevante partijen.

Geacht C&Tnp van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante partijen.
Ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus wil graag gebruik maken
van mijn recht op het geven van een zienswijze d.m.v deze brief betreffende het ontwerp
omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp verklaringen van geen
bedenkingen dat ter inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765 gedurende een
periode ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei 2018.
Ik heb een aantal punten waarmee ik niet akkoord ben en graag mijn zienswijze op wil
geven:

Planten en dieren
Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, goifslag) Door mechanische activiteiten
kunnen negatieve effecten op soorten en habitat optreden. Ook hier geldt dat de kennis over
effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als
gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de
soortensamenstelling van een habitattype.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door
verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Voor trekkende vogels en
vleermuizen kunnen windturbines een barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en
foerageergebied of broed- en overwinteringsteefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot
versnippering van leefgebied. In gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert
plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op. Doordat u scoping toepast, het lîmiteren van
het onderzoek op een bepaalde groep, op het onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn
het volgende: “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 voorfiggend rapport niet nader behandeld.” Echter de andere
soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius
ligt dan wel in het plangebied en zou onderzocht moeten worden.
Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de
impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plfchtig bent.

Aanvraagdocument publiceerbaar is niet juist ingevuld
Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk
bouwen formulier is mijns inziens niet naar waarheid ingevuld. U had bij voorbaat dit project
af moeten wijzen.

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



Permanente vergunning aangevraagd
U vertelde op verschillende inloopavonden dat de molens maximaal 15 jaar zouden blijven
staan. Nu lees ik dat de vergunning permanent aangevraagd wordt. Dit is niet conform wat
ons voorgeschoteld is.

Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in
Aanvraagdocument publiceerbaar
In de aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari2018 Bouwen Overig
bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze
aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het
bestemmingsplan.

Bekendmaking klopt niet met de stukken
Het afwijken van het bestemmingsplan wordt niet vermeld in de aankondiging. Ik constateer
dat er afgeweken moet worden in de stukken.

Haalbaarheid project
Ik zie niet in hoe dit project positief bijdraagt aan de doelstellingen. De cijfers worden niet
onderbouwd en op verschillende inloopavonden zijn andere cijfers getoond. Ook in de
bewonersparticipatie/enquête werden andere gegevens getoond.

Geen aanbestedingstraject doorlopen
mijns inziens had hier een aanbesteding moeten plaatsvinden om zo ook andere
energiemaatsohappijen een kans te geven.

Termijnen zijn overschreden
deze vergunningsaanvraag heeft de.termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve
dient deze omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden
afgewezen.

Veiligheid
Ik maak me ernstig zorgen om het recreatiegebied. Er zijn geen mitigerende maatregelen
getroffen voor onvoorziene omstandigheden. Ook is niet onderzocht wat de trefkans is in dit
gebied bij zon onvoorziene omstandigheid. Aanvullend onderzoek lijkt me dan ook op zijn
plaats. Inclusief de mitigerende maatregelen.

Geluidsoverlast
Ik ben erg bang voor geluidsoverlast. Dit kan mij wellicht uit mijn slaap houden. Ondanks dat
het volgens het rapport aan de normen voldoet heb ik zo mijn twijfels gezien de
meetgegevens niet concreet zijn en volgens mij ook niet gemeten in Almere. Aanvullend
onderzoek lijkt me dan ook op zijn plaats.

Planschade
De planschade onvoldoende onderzocht. De scope van dit onderzoek omvat alleen een
beperkt gebied. Gevolgen van de komst van hogere molens is niet onderzocht. Het visuele
aspect komt niet eens aan de orde.

Ter lnzagelegging voldoet niet aan de redelijke termijn:
Alleen per afspraak kon ik inzage krijgen. Gelukkig heeft de belangenvereniging de stukken
online bekend gemaakt. Desondanks voldoet u hiermee niet aan de redelijke termijn.

Nadeelcompensatie
t1



Ik verwacht dat mijn WOZ-waarde daalt doordat deze molens visueel aanwezig zullen zijn.
Hierdoor daalt de aantrekkelijkheid van de woonwijk en kan er waardedaling optreden. Hier
zou ik graag nadeelcompensatie voorzien.

Vogelsiachtoffers
De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal
meldpunt vogelslachtoffers. Het aantal vogelsiachtoffers door windmolens is groter dan het
gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit
onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is. Aanvullend onderzoek lijkt me
daarom ook op zijn plaats.

Opstelplaatsen veel te groot
De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele
project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage
gelegde stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens
valt dit niet onder de artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor
deze gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan
Er staan meerdere bedrijven in de stukken die dezelfde vergunningaanvragen.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang
“De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark bestaande uit
tien windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en infrastructuur. Het
park zal uiterlijk 25 jaar na vergunningverlening worden verwijderd.” Dit is tegenstrijdig. U
kunt niet tijdelijk een windmolenpark neerzetten en de vergunning voor onbepaalde tijd
afgeven. U zou dan moeten onteigenen om uw planologische visie van de ijmeerlijk en
uitbreiding naar Pampus te kunnen voortzetten.

Eewonersparticipatie uitslag
Deze uitslagen zijn gemanipuleerd door het sturende karakter van de enquête. Ik kon niet
kiezen voor GEEN windmolens. Tevens is de uitslag van de enquête kenbaar gemaakt en
de meeste stemmen hebben gekozen voor 9 molens.

Vliegveld Lelystad
in de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad nIet onderzocht.

Toepassing Bot op dit project in strijd met Wet Milieubeheer
door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bor toe te passen voldoet hij niet aan de
Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en emissies en de productie
van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1

Doelstellingen en noodzaak
in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind
samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te
realiseren in het deelgebied Almere Pampus.
Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is om de
fllmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik
van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is
om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit
windpark. Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om
energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het
energielabel van mensen in de filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel
voor mensen uit de betreffende fllmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als
bewoner van ten opzichte van bewoners uit de Filmwijk.



Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500
huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door
het huidige windpark Jaap Rodenburg ] weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap
Rodenburg II neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in
bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en
kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze
beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat windenergie op dit
moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook
tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie
om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreek eveneens.
In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft
gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW In 2020 gerealiseerd wil hebben wat is
vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze
beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling
als beschreven in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele
rekensom 10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens
terugp!aatsen.10 -10 ÷10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past
het niet in het beleid van de provincie.

Aantal windmolens M.E.R.-beoordelingsnotitie sluit niet aan op de aanvraag voor 10
windmolens
In de M.E.R.-beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het
volgende: “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.”
Echter de aanvraag is nu 10 windmolens, Ik kan mijzetf heel goed vinden in de opstelling
van 9 windmolens omdat deze opstelling het meeste rendement haalt uit het
windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om
10?

Locaties van de molens
De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor
niet na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn
afstandsmetingen ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken
van het cartesisch coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en
daardoor onjuist.

Het woonklimaat
Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,
recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van
het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de
omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal
ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en
slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen
plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het
RIVM fRIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren
(zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of
levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid
reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog
niet bekend is, en zelfs fictief is benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten
akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve Indicatie. Daarnaast wordt in het
akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen mitigatie nodig om aan de norm



uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” Hieruit concludeer ik dat de keuze voor een tutbine
niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten
akoestisch rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel ïs om een aantal uur
per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de
windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële
haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven.
Zo worden de VIO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VIO-rekenregels schrijven voor
dat de turbines stil moeten staan als de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of 2)
de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 mis en de wind op ashoogte meer is dan 7,5
m/s. Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en
hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind
verandert van minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel
overlast hebben en het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om
richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook
is er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete
afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen.
Ik conctudeer dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast
tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek
noodzakelijk is, en dat de conclusie van dit betreffende rapport dus onvoldoende is
onderzocht.

MER Beoordelingsplicht of MER plicht.
In deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu
beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten, voorwaarden genoemd zijn waarvoor
een M.E.R. moet worden opgesteld.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform Besluit M.E.R bij een opgesteld
vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een windmolenpark bestaande uit 10 of meer
windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Dit is echter niet
het enige criterium waaraan moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan
de consequentie of er een M.E.R.plicht van toepassing Is. Volgens art. 7.2a lid 1 van de
Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig.
Deze beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht
moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.
In deze MER-beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2 van de Wet
Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit artikel gaat
echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik
begrijp daarom niet waarom dit relevant is en is in mijn ogen dan ook niet correct om te
concluderen dat conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen. In artikel 7.17 van
de Wet Milieubeheer staat het volgende; “Behoudens in het geval dat toepassing is
gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de
datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het
betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor
het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” De initiatiefnemers
hebben het verzoek voor een activiteit meer dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de
gemeente. Derhalve is dit besluit dan ook buiten de gestetde termijn binnen 6 weken na
ontvangst van het melden van een activiteit. Deze M.E.R.-beoordelingsnotitie had eerder
uitgevoerd moeten worden als u op basis hiervan een besluit wil nemen.
Op basis van de M.Ë.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige
effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete representatieve cijfers
ontbreken simpelweg. Hierdoor conoludeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan
de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een
termijn van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat
er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd
gezag. Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform



artikel 7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen
gedegen onderbouwing kunnen hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er
aanvullend onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor
valt niet te voldoen aan artikel 7.2 lid la van de wet milieubeheer alsmede artikel 7.2 lid 3,
lid 4 en artikel 7.19. Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de
informatie in het M.E.R.-beoordelingsnotitie is daarom onrechtmatig.

Slagschaduw
De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is
incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat
de afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige
object daadwerkelijk 12 keer de rotordiameter is zoals beschreven staat in de
activiteitenregeling milieubeheer art.3.12

Meetgegevens ontbreken
In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. tk conciudeer dat het
onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale inschatting heeft
gemaakt van de norm 12 keerde rotordiameter. Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan
art.3.1 3 van activiteitenregeling milieubeheer.

Recreatiegebied wordt onbegaanbaar
Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de berekeningen maatregel
externe veiligheid wil ik u attenderen dat molen een aantal molens te dicht staan op
recreatiegebied polderland garden of love and fire. De normering van 10-6 is hier niet aan
de orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet
geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied. Het
doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 105+ DB boven je
hoofd straks niet meet mogelijk, en ook nog eens levensgevaarlijk bij het afbreken van de
wieken, turbines en mast.

Meetgegevens
Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “De windsnelheidsverdeling ter plaatse
van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1
(overdag op 85m) tot 7,6 (‘s nachts op lOOm hoogte) meter per seconde.” echter de
meetgegevens in datzelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: ‘Op deze
locatie is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De 811f (afstand tot parklocatie:
ca 31km).” In het vorige M.E.R.-beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte
meetgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de ‘snuffelpaal” in Lopikerwaard
de afstand tot de planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van
ditzelfde rapport is weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de
waarde niet afwijken. Ik conciudeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard
gedaan zijn. k concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te
weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data
die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende
landschap in Cabauw (Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving
van het plangebied. Binnen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat
de omgeving voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500
meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken,
een woonwijk en water. Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben
welke van invloed zijn op het geluid. De situatie is niet representatfeften opzichte van het
plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke
4lLden en 47Lden normen te toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect
In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand



van de clusteropstelling tot Sprietzijl 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me af welke
cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af
wanneer deze metingen zijn verrichtl Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod
Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De Bilt ligt 38 km van het
plangebied. Echter in Lelystad (18km) tigt een officieel meetstation van het KNMI. Deze
gegevens zijn openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te
verwerken in dit rapport. Ik conoludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben
geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben
gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was.

M.Ë.R. Beoordelingsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W
Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R.-beoordelingsnotitie op meerdere plekken
sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben
hun akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor
kunnen zij foute conclusies hebben getrokken.

Het akoestische rapport
in het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat
niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is gemaakt van referentie types.
Er valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk om te
controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Bosch en
Van Rijn geven aan dat slechts twee turbine types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy
het college van B&W van Almere verzocht conform artikel 4.7 van het Besluit
omgevingsrecht (Bot) 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, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de
bouw worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp omgevingsvergunning dat gerekend
wordt met fictieve data. Dit lijkt me niet juist. Hierdoor kan het effect op mens, milieu en
natuur niet worden vastgesteld.

Locatie is verschillend in de documenten
Daarnaast zijn de gps-longitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief
“Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg II” met referentie fDHW-2018-0100312874)
afwijkend ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan
hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de
wet natuurbescherming en de Europese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet
worden bepaald en dit is randvoorwaardelijkt

Gegoochel met waardes in bewonersparticipaties en conclusies
De cijfers in de bewonersparticipatie uit deze rapporten komen niet overeen met de
werkelijke uitslagen. levens zijn de conclusies ook onjuist. Dit ruikt naar manipulatie.

Algemene conclusie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan
aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd.



Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met
betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagt nauwelijks
bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere
alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te
laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Zoek een andere locatie om 10
windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Als gemeente
heeft u niets te maken met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers, het lijkt mij daarom
zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.
Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij
zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

Ik hoop u dat u de juiste beslissing neemt.

Met vriendelijke groeten,
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Betreft: Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunntng “Windpark Jaap Rodenburg II”

Almere Pampus, de M.E.R. Beoordelingsnotitie en de bijhorende ontwerpbescheiden bij besluiten

tot vergunningverlening

Geachte college, geachte gemeenteraad,
Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg II (“het

ontwerp omgevingsvergunning”), het milieueffectrapport beoordelingsnotîtie en de ontwerp

bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor Windpark Jaap

Rodenburg 11 (“het windpark” ), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om in de periode van 12

april 2018 tot 23 mei 2018 en een zienswijze in te dienen. Hierbij,en derhalve tijdig, zend ik u, (1) het

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, (2) de gemeenteraad van

Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Almere (hierna tezamen

kortheidshalve: “LJ”), zienswijzen aan de beide organen en de rechtspersoon. Ik heb de indruk dat

een ontheffing die door het cotlege van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland f”GS”) ten

behoeve van dit projectplan is verleend, ten onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe

bestemde website ter inzage is gelegd. Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze

maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het onderstaande.
Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake het

ontwerp omgevingsvergunning en de daartoe gegeven ontheffing van GS en dat het college van

burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze ten aanzien van de

ontwerpvergunningen.

Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te

richten en te exploiteren in de gemeente Almere. Deze windturbines zijn geprojecteerd in Almere

Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeer & limeer en lijken dusdanig

gesitueerd te zijn dat zij zo ver mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente af staan. Zij zouden

op een afstand komen van zo een 1,4 tot 1,6 kilometer van de woonwijken van de gemeente

Almere.

Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een ashoogte

van tussen de 85 en 100 meter krijgen en een rotordiameter van tussen de 100 en 120 meter. De

maximale tiphoogte van de windturbines zat 160 meter zijn. De windturbines zullen worden

geexploiteerd door Nuon Wind Development B.V. (“Nuon”) (8 windturbines) en coöperatie

Almeerse Wind. (“Almeerse Wind” of “AW”) (2 windturbines).
De ontwerpomgevingsvergunning strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de

activiteit bouwen (artikel 2.1, Lid 1 onder a Wabo) en de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e

Wa bo).
Kort gezegd, ben ik van mening dat het plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de eisen

van een goede ruimtelijke ordening.

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



WETTELIJKE TERMIJNEN ZIJN OVERSCHEDEN
deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in

het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze
omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT
In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van windpark

Jaap Raden burg II is zeer ingrijpend voor Almere en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap
random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maat het voornemen splijt ook de gemeenschap:
initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe
maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige en vooral
manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap en de
omliggende gemeenten leeft — en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp
omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de wensen en financiële belangen
van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist
doorslaggevend hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van

meet af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangen. Die handelwijze steekt mij.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden
winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen
plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines
conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.

Uit onderzoek van het RIVM fRIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of
overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving

of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.

Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid
reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid.
Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende
maatregelen zijn helemaal niet beschreven
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het
duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot
minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere
moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stelten waaraan de
initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar

overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers
hebben om deze overlast te verhelpen.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende
maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines In een geluid reducerende modus te zetten.

De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is
benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een

representatieve indicatie. Dit valt echter niet te staven gezien de gegevens van de fictieve turbine
simpelweg ontbreken.



In het voortraject heeft u met omwonende om tafel gezeten en deze klankbordgroep heeft met u
meegedacht over opstetlingen welke wel draagvlak hebben binnen de wijken. Ook de door u
gehouden bewonersparticipatie gaf dezelfde uitslag. U kunt rekenen op maatschappelijk draagvlak

mits u luistert naar uw inwoners. 1-let bevreemdt mij des te zeer dat u dan ook kiest voor een
windpark waar het maatschappelijk draagvlak juist ontbreekt. U kunt de cijfers naar uw eigen hand
zetten, maar dit rechtvaardigt niet dat er geen draagvlak is voor dit project.

Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog ter
hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus met onze
belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

LOCATIE VAN DE BEOOGDE TURBINES IS NIET CONSISTENT.

De gps longtitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief “Radarhindertoetsing
windpark Jaap Rodenburg II” met referentie (DHW-2018-0100312874) afwijkend ten opzichte van de
gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de
daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de

europeese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is
randvoorwaardelijk bij een project als deze.

TOEKOMSTIG VLIEGVELD LELYSTAD
De ingebruikname van de vernieuwde Luchthaven Lelystad staat nu gepland voor 1 april 2019. Op dit

moment is Lelystad het grootste General Aviation vliegveld van Nederland: er zijn zo’n 110.000
vliegtuigbewegingen per jaar van VER verkeer (Visual F]ight Rules: kleine vliegtuigen die opzicht
navigeren). Ondanks de geleidelijke afbouw van het kleine vliegverkeer naar 40.000
vliegtuigbewegingen per jaar, worden er nieuwe vliegroutes voor deze gebruikerscategorie
vastgesteld. Een van deze routes doorkruist de zoeklocatie van het Windmolenpark, waardoor er
mogelijk turbines uit het plan geschrapt moeten worden of dat geplande turbines lager moeten zijn.
Ook dit heeft een negatieve invloed op de business case, nog las van de onduidelijkheid dle er over
de vliegroutes bestaat. Ondanks het jarenlange bestaan van de Alderstafel Lelystad en alle

uitgevoerde onderzoeken, werd pas in juli 2016 bekend dat de uitbreiding van Luchthaven Lelystad

een mogelijk negatief effecten zou hebben op verschillende nieuwe windparken in Zuidelijk en

Oostelijk Flevoland. Ook de andere zoeklocaties hebben te maken met de schaduw van de

uitbreiding van Luchthaven Lelystad. De gevolgen van de vliegroutes van zowe[ groot- als

kleinverkeer fresp. IFR en VER verkeer) bLijven onduidelijk waardoor de precieze situering en hoogte
van turbines nog niet zeker is. De uitbreiding van Luchthaven Lelystad zal dus niet alleen de C02
uitstoot in de Provincie Flevoland verhogen, maar ook de productie van duurzame energie verlagen.
Officieel worden de effecten van Luchthaven Lelystad niet meegerekend bij de klimaatctjfers van de

provincie, omdat het een nationale luchthaven is en daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk.

Wegens een intern conflict is het huiswerk van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) niet op tijd

gereed voor de geplande opening op 1 april 2018. De laatste prognose is dat het vernieuwde
Luchthaven Lelystad minstens een jaar later, 1 april 2019, open gaat. De definitieve vliegroutes zijn

hierdoor ook vertraagd en daarmee de onzekerheid voor de windontwikkelaars verlengd. Mogelijk
zullen de cumulatieve effecten van windpark een significant negatief effect hebben op de

instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied IJsselmeer. De MER zal het moeten aanwijzen.

Het is daarom ook onlogisch te concluderen uit de M.E.R. beoordelingsnotitie dat er geen
aanvullend onderzoek nodig is. Het besluit van het college van B&W is dus niet alleen onrechtmatig

maar ook onjuist. Een MER is noodzakelijk om juiste impact te bepalen. In de berekeningen van TNO
is de impact op het vliegveld Lelystad niet onderzocht. Hier radargebied wordt door de komst van
het vliegveld (wellicht) geraakt. Dit zou kunnen betekenen dat uw wens om geen obstakelmarkering

te voeren die wellicht alsnog ingevoerd dient te worden. Door ontbreken van een expliciete



voorwaardelijke plicht geen obstakelverlichting te voeren in het ontwerp omgevingsvergunning zutt
u in de toekomst wellicht (eerder dan gepland) het windmolenpark moeten afbreken. Onderzoek
naar de impact van de plannen van de provincie om het vtiegveld Lelystad Uit te breiden en de
capaciteit van Schiphol te verdelen over vliegveld Lelystad zou moeten worden onderzocht. Dit kan
consequenties hebben voor de maten, hoogte en aantallen molens. Ook de fysieke kenmerken van
de beoogde molens zouden hierdoor kunnen veranderen. Door toepassing van de van artikel 4.7 van

het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
wordt onduidelijk welke molens er gaan komen en wat de impact is op de maatvoering en plichten
die gelden omtrent de luchtveiligheid van het nieuw te bouwen vliegveld. Dit project gaat hand in
hand met het project voor uitbreiding van Schiphol. Hierop had, op zijn minst, een onderzoek
gedaan moeten zijn om de impact op mens, natuur en milieu te kunnen bepalen. ML is het TNO

rapport dan ook incompleet en incorrect. Data welke gebruikt is in het TNO rapport is tegenstrijdig
met de gegevens welke gebruikt zijn door Bosch & Van Rijn. Hierdoor valt voor mij niet te bepalen
wat nu concreet de impact is voor mij als persoon. Ik verwacht grote impact voor mijn woongenot
en mogelijke waardedaling door de onzekerheid die u introduceert. Door af te wijken van het
bestemmingsplan zonder concrete eisen te stellen aan het beoogde plan zal mogelijk planschade
ontstaan. Het vermoeden ontstaat dat het woongenot wat ik momenteel ervaar teniet gedaan
wordt en dat er, door de onzekerheid ook milieueffecten zullen optreden welke nIet benoemd zijn in

het zeer matige M.E.R. Beoordelingsnotitie.

PLANSCHADE NIET (OBJECTIEF) ONDERZOCHT
Windturbines zijn markante elementen in het landschap. In dit geval wordt gekozen voor plaatsing
van windturbines in een gebied, dat zich laat karakteriseren als een relatief open agrarisch gebied.
De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke doorbreking van het landelijke
karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake van een aantasting van het uitzicht van
omliggende objecten, alsmede van een aantasting van de situeringswaarde. Zo ook mijn woning.
Daar kan aan worden toegevoegd, dat de prijsvorming bij planschade verondersteld wordt plaats te

vinden louter aan de hand van objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.
Ik wil benadrukken dat de planschade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines. Echter
door de situering van het beoogde windmolenpark is het recreatiegebied niet meer begaanbaar is.
Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper ziet dat in de nabije
omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter ben ik genoodzaakt de redelijk
handelende koper te informeren bij verkoop dat dit gebied potentiele gehoorschade kan opleveren.
Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een “redelijk handelende koper” zijn prijs voor mijn

ontroerend goed in neerwaartse zin zal aanpassen als direct gevolg van uw planologische mutatie.

Daarbij ga ik uit van de fictie (een gebruikelijke methodiek), dat deze “redelijk handelende koper”
alle maximale bouwen gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime in zijn
oorspronkelijke biedprijs (de prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime)
verdisconteert, en dat de “nieuwe” biedprijs 66k is gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en
gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een duidelijk
verschil met de prijsbepaling zoals die op basis van “de markt” plaatsvindt. Ook zullen de dieren die

nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar plekken elders waardoor het natuurgebied slechts weinig
diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast, meet
horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, 2a1 resulteren in

significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van

planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbeschrijving
doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de plannen. Ik verzoek u om v56r
besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse te (laten) maken op alle mogelijke
scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming. Ik vrees voor



waardevermindering van mijn ontroerende goederen. Tevens vrees ik ook dat door de komst van
hogere windturbines deze zichtbaar zulLen worden vanaf mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn
ontroerende goederen dalen tussen de 5% en 15%. Enige belemmeringen in de vergoedbaarheid
jegens mij is niet voorzien. Er zijn geen compensatiemogelijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld
korting op de energiekosten. De regeling behelst, kort samengevat, onder meet de mogelijkheid om
een vergoeding van energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld waardeerbaar; het
daarmee gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van planschade worden gezien.

GEEN AANBESTEDINGSTRAJEC DOORLOPEN.
Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van
ruimtelijk, economisch en sociaal beleid. Aanbesteden is het moment om vorm te geven aan deze
keuzes en aan de vraag wie daarin de beste partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en
het partnerschap contouren krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter
van de samenwerking tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk
waarin bepaald wordt dat geen van de bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten op2ichte van
andere marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een dergelijke procedure
waarin is bepaald dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn.

Bedrijven als Nuon, Eneco of Essent en vele andere zijn altijd geïnteresseerd in een locatie waar zij
vergunning kunnen krijgen om een windmolen neer te zetten, Zij verkopen de geproduceerde
energie op de Vrije markt en zijn als particulier bedrijf vrij om de bestemming van de winst te
bepalen. De klant is verder niet bekend en heeft geen enkele relatie met de windmolen. Een
gemeente die weinig andere interesse heeft dan de eigen klimaatdoelstellingen halen, weet dat met
dit soort bedrijven snelheid in huis wordt gehaald. De verkoop van grond is niet aanbesteding
plichtig, tenzij de gemeente verdergaande eisen wil stellen die uitgaan boven haar publieke
bevoegdheden. De gemeente wil de realisatie van windmolens faciliteren en ondersteunen, maar de
betrokkenheid houdt vaak op als het bestemmingsplan is aangepast en/of de locatie waar de
windmolens gerealiseerd gaan worden, is overgedragen. Het spreekt voor zich dat de
sturingsmogelijkheden van de gemeente in deze variant beperkt zijn. De gemeente kan uiteraard
gebruik maken van haar publiekrechtelijke mogelijkheden om de komst van windmolens
planologisch mogelijk te maken of te blokkeren. De gemeente kan daarbij eisen stetlen aan onder
meer de hoogte en afmetingen van de windmolens. Dit heeft u ook gedaan. Het stellen van eisen
aan het soort molens, de snelheid van bouwen of de manier waarop de opbrengsten moeten
worden verdeeld is vanuit de publieke bevoegdheden van de gemeente niet mogelijk. Als de
gemeente eigenaar is van de grond (en dat bent u gedeeltelijk), dan kunnen dergelijke eisen wel
gesteld worden, als voorwaarden bij de verkoop van de grond.

De eerste mogelijkheid is om een adviseur onderzoek te laten doen naar de mogelijke opzet en
samenwerking van het project, de daarbij behorende risico’s te benoemen en met de advies de
markt te benaderen. Op deze manier kan een goed inzicht worden verkregen in de mogelijkheden,
maar het onderzoek moet worden betaald en eventueel aanbesteed, indien de adviesopdracht meet
kost dan € 200.000 exclusief BTW. Bovendien leidt dit er vaak toe dat de adviseur in het
vervolgtraject niet meer aan de aanbesteding van de daaruit volgende opdracht mag deelnemen.
Door het doen van het onderzoek heeft hij een kennisvoorsprong en daardoot is hij in een ongelijke
positie terecht gekomen. Dit is te voorkomen door zeker te stellen dat alle informatie van het
onderzoek openbaar wordt gemaakt. Een dergelijk onderzoek ontbreekt echter in de ter inzage
gelegde stukken, Ik concludeer dat er geen marktconsultatie gedaan is. U heeft dit ook in meerdere
raadsvergadering bevestigd.



De minimumeisen hebben betrekking op de financiële draagkracht, de technische bekwaamheid en
de beroepsbevoegdheid. De financiële draagkracht kan worden getoetst door het stellen van eisen
aan de omzet, financiële ratio’s of een verklaring van een bank. Het doel is zeker te stellen dat een
marktpartij voldoende financiële draagkracht heeft om de opdracht ujt te kunnen voeren. Uit het
formulier “Aanvraag 3393765 Formulierversie W17.02 d.d. 16januari 201$ Bouwen Overig
bouwwerk bouwen”btijkt dat de financiële draagkracht er is met een omzet van meet dan 43 miljoen
euro. Een goede vuistregel in windprojecten is een minimale jaaromzet van 50% van de
opdrachtwaarde te stellen. Ook deze berekening is onvindbaar in de ter inzage gelegde stukken. In
een ander hoofdstuk zal ik benaderen dat er geen enkele financiële huishouding is toegevoegd.

U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van
gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed moeten
worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht, is in de
aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees) aanbesteed te
worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927
onder de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere Pampus). U heeft deze stap simpelweg
overgeslagen omdat Nuon op de beoogde locatie al een soortgelijk windmolenpark heeft. Deze
conclusie is onjuist en onrechtmatig.

ER STAAN MEERDERE AANVRAGERS IN DE VERGUNNING BENOEMD.
Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 4
bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1. Welk bedrijf vraagt deze vergunning nu precies
aan. Het kvk nummer van dit bedrijf ontbreekt op de aanvraag. Wettelijk gezien mag er maar 1
aanvrager zijn. Als het om een participatie gaat tussen 2 of meerdere bedrijven dient een
samenwerkingsverband te worden opgericht en deze dient dan de aanvraag te doen. Deze vorm van
samenwerken is mijns inziens niet rechtsgeldig. Er is namelijk geen bewonersparticipatie in dit
traject.

FAI LLISSEM ENT INITIATIEFNEMERS
Voorts merk ik op dat uit het ter inzage getegde stuk onvoldoende is op te maken, op welke wijze
het risico van faillissement van de initiatiefnemers door de Gemeente Almere wordt ondervangen.
Hierdoor zullen de effecten op het milieu zwaar voelbaar worden indien een dergelijk voorval
gebeurd.

VERKLARINGEN VAN GEEN BEDENKING IS WEL VEREIST.
U geeft aan dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, maar ii wel wacht totdat de
gemeenteraad deze afgeeft. Een verklaring van geen bedenking is een instemming van een ander
bestuursorgaan dan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning met het verlenen van die
vergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden
verleend.
De aanwijzing van de activiteiten is geregeld in:
paragraaf 6.2 Bot lid 2 (zie ook het volgende onderwerp bevoegd gezag is niet bevoegd.)

BEVOEGD GEZAG IS NIET BEVOEGD
Uit artikel 9e van de Elektricfteitswet 1998 (hierna: “EW”) volgt het uitgangspunt dat de Provinciale
Staten (hierna: “PS”) het bevoegd gezag zün voor de aanleg of uitbreiding van een productie-
installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een
capaciteit van ten minste 5 maar niet meet dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt vervolgens
dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de aanleg en
uitbreiding van een windpark coördineren.



In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente indien (zie artikel 9f lid
6 EW):
in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie,
redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of
is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum realisatien arm.

Ik heb gelezen dat er ten behoeve van de realisatie van de hier aan de orde zijnde windturbines op
In het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 1$ april 2017 is op het onderwerp
Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen te verklaren dat de vergunningen-coördinatie
door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van
toepassing is voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten
over het merendeel van de benodigde toestemmingen voor het toekomstige windpark. De artikelen
9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat 65 de coördinatie van voorbereiding en
bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een
bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel.
Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepaling kent) slechts ziet
op de bevoegdheden van 65, terwijl de bevoegdheid tot vaststelLing van het plan nu juist bij P5 ligt.
Het gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.
In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste
delegatie. Uit dit artikel volgt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet
valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal
versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in
dit geval niet voldaan. Zeker nu de coördinatieregeling niet voorziet in het in één geheel ter inzage
leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn PS en niet de gemeente
Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve
onrechtmatig.

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGD NIET TIJDELIJK
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het tijdelijk
afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer een vergunning
van niet tijdelijk aard zijn.

REALISATIE VAN KETWINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR
Ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het ontwerp
omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen
afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeling subsidie. Zonder nadere
onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de initiatiefnemers
moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te verdienen. Gezien het feit de voor
de initiatiefnemers niet meer in aanmerking komen voor de voorronde 2018 is de financiële
haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking
te komen, moet uw aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een 5terke
haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal
aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan. Gezien de laatste fase
om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot S april 17.00 uur en de benodigde
vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er zienswijze
ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden tegen respectievelijk de Wet
Natuurbescherming en de Waterwetvergunnîng wordt de SDE+ subsidie in 2018 niet toegekend. Er



zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuur verzoeken ingediend waarbij
gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan, en u uitstel heeft gevraagd en de benodigde
gegevens pas op 30 mei (na de termijn voor zienswijze indienen) pas wordt opgeleverd. Dan is nog
de vraag of de gevraagde gegevens daadwerkelijk geleverd worden, gezien u in het verleden zeer
ontwijkend heeft geleverd op de gevraagde stukken. Het is overigens vreemd dat u uitstel nodig
heeft voor een termijn van 6 waarbij de gevraagde stukken ten eerste al bij de ter inzage gelegde
stukken aanwezig hadden moeten zijn, en u daarbij ook nog eens extra tijd nodig heeft de gevraagde
financiële gegevens op te leveren. Hieraan kunnen slechts twee oorzaken ten grondslag liggen: (1) u
heeft de financiële gegevens niet. Dit zou betekenen dat u de financiële haaLbaarheid niet
gecontroleerd heeft. (2) u heeft de stukken wel beschikbaar maar wilt ze niet openbaar maken
totdat er geen mogelijkheid meer is deze toe te voegen aan de zienswijze termijnen.

Gezien het feit ik en mijn buren deze gegevens meerdere malen hebben opgevraagd heeft u
meerdere malen de kans gehad deze gegevens op te vragen bij de initiatiefnemers. Aangezien u
deze kans niet heeft gegrepen wit ik aanvoeren dat dit onrechtmatig bestuur is. Dit is in strijd met
artikel 2 lidi en lid 2, artikel 3 lid 5, artikel 6 lid 1, lid 3, lid 6 a t/m c, artikel 7 van de wet
openbaarheid van bestuur.

Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid wordt voldaan, verzoeken ik u nogmaals
via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of de realisatie van het windpark financieel
uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schriiven tevens te worden beschouwd als een Wob-verzoek
aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen tde raad en het college).

BEOOGD WINDMOLENPARK IS NIET IN LIJN MET UW STRUCTUURVISIE
Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere liland en
Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door dit project nu door
te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is een verkwisting van
overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten staan en dit project op een
nadere locatie te laten uitvoeren. Doordat in de vergunning nu permanent aangevraagd wordt en
afgegeven wordt kunnen de plannen in uw structuurvisie niet worden doorgezet. Dit betekend
concreet dat woningbouw in dit gebied niet mogelijk zal zijn. Het onderliggende bestemmingsplan is
echter uitgegaan van de beoogde woningbouw. Er zijn al stappen ondernomen en
samenwerkingsverbanden aangegaan met de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de
ljmeerlijn. Hierdoor benadeelt u bedrijven die zich aan het voorbereiden zijn om uw structuurvisie te
realiseren.

OMWONENDEN WORDEN ONEVENREDIG GERAAKT
Er zijn taakstellingen voor windenergie geformuleerd waar ook u als gemeente aan dient te voldoen.
Dat behoort dan vervolgens echter niet met zich te brengen, dat ondoordachte en/of
onevenwichtige keuzes worden gemaakt. Het gaat primair om landelijke en provinciale
(beleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op uw gemeentelijke organen een
onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot planologische facilitering van “een
park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er enige onontkoombare en rechtens
relevante noodzaak bestaat, om juist op deze locatie en/of zo snel mogelijk een project als het ware
“door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke ingrepen is een bredere afweging en de
bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens vereist, dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk.



Het zou in de rede liggen om te bezien, in hoeverre een windpark als het onderhavige gerealiseerd
kan worden op een locatie elders, waar gebieden überhaupt minder worden aangetast en/of
bewoners überhaupt minder worden benadeeld. Te meet omdat dit windpark als doel geformuleerd
heeft “de Filmwijk energie neutraal te maken” Het enige natuurgebied met een aanzienlijke
oppervlakte is gelegen aan de westkant van de beoogde Locatie. Realisatie van het windpark op de
voorziene locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit gebied wordt verstoord; de windturbines
zijn immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er zijn vele negatieve effecten op het woon-,
werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect op de leefomgeving van de bewoners van
Almere en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden in dat natuurgebied. Van realisatie van het
windpark op de thans voorziene locatie zou dan ook reeds om deze redenen moeten worden
afgezien. Zeker omdat u in verschillende gemeenteraadvergaderingen heeft aangegeven dat het
beleid “Opschalen en Saneren” waar bij de proviciale doelstellingen minder molens met meer
vermogen is, niet gerealiseerd wordt in dit beoogde windmolenpark. Het bevreemd mij dat er langs
de Eemmeerdijk wel minder molens kunnen komen (en derhalve wel voldaan wordt aan de
proviciale doelstelling) terwijl u geen gehoor geeft aan dit beleid. Gezien de omgeving van de
Eemmeerdijk lijkt het mij voor de hand liggen dat er daar wel 1 moten extra bij kan die in het
beoogde opschaling van Jaap Rodenburg II dan weer geminderd kan worden.
Overige locaties zijn niet onderzocht terwijl er meerdere geschikte locaties zijn benoemd in uw
structuurvisie Almere 2.0. Locaties die geen effecten met zich mee brengen op omwonenden.
U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd
kan worden, echter het bestemmingsplan spreekt u zichzelf tegen. Dit is de reden waarom de
initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn voldoende
andere plekken waar totaal meet windmolens gerealiseerd kunnen worden. De molens hoeven niet
persé geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere.
Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpark Jaap
Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van de fysieke kenmerken van
de geheLe activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw structuurvisie beschrijft u dat er
mogelijk 3 locaties zijn. “Ook bij de bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een windpark
mogelijk.” U heeft in verschillende raadsvergaderingen aangegeven dat door de subsidiedeadline
van de initiatiefnemers het zaak is dit project zo snel mogelijk af te ronden anders zou het financieel
niet haalbaar zijn. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom dit alternatief nooit is onderzocht. Des te
meer zie ik zaak dat het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie
gekeken wordt. Dit bewerkstelligt de beoogde doelstellingen om energieneutraat te worden. U heeft
al 16.,5 MW met het huidige park. Als u daaraan de beoogde aantal MW toevoegt op een locatie
elders zou er 16,5 ÷ 35 MW = 41,5 MW totaal hebben. Dit scheelt u 16,5 MW op de doelstelling. Ik
zie hier een win-win situatie omstaan als u uw horizon gaat uitbreiden naar locatie elders

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM LICHTSCHITtERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT
Van belang is dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om lichtschittering
tegen te gaan. Het ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke
verplichting om lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen.
Gezîen het feit het beoogde park naast een cruciale verbindingsweg N701 tigt en deze weg naast het
water ligt, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer lichtschittering optreedt bij
automobilisten. Dit kan leiden tot letselschade alsmede verkeersslachtoffers.
Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele
windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen. Maatregelen ter voorkoming van
lichtschittering zijn dus onvoldoende geborgd. Dergelijke verplichting is noodzakelijk en dient te
worden toegevoegd in de ontwerp-omgevingsvergunning.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM OBSTAKELMARKERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT



Van belang is dat bijgesloten stukken en op de websitewebsite https://almeregeeftenergie.nl volgt
dat de windturbines U als gemeente waarde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de
betreffende turbines U een eis stelt dat de molens < 150 meter hoog moeten. Hiermee impliceert u
tegen te willen gaan dat obstakelmarkering niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp
omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om
obstakelmarkering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn en nog
niet bekend is welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een
bandbreedte de gestelde eis van <150 meter overschrijdt zullen deze maatregelen geborgd moeten
worden. Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering zijn dus onvoldoende geborgd. Het
staat de initiatiefnemer immers vrij om een dergelijke verlichting te hanteren ook op turbines <150
meter. Hiermee voldoet u niet aan de beloftes die u in de gemeenteraad gedaan heeft en op alle
informatieavonden naar betrokken omwonenden. Een dergelijke maatregel dient worden
toegevoegd aan het ontwerp-omgevingsvergunning.

IMPACT OP GEZONDHEID ONTBREEKT
Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de
gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met zich kan brengen, ontbreekt. De thans
reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de
volksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat binnen Almere. Ook
de eventuele schade die bewoners kunnen oplopen door het minder verkoopbaar of onverkoopbaar
worden van woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik ii om het
gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning zorgvuldig in de afweging te betrekken en
niet slechts te volstaan met een M.E.R. beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse
is gedaan.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden
winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen
plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen
en bezoekers van recreatiegetegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines
conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit

onderzoek van het RIVM tRIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of
overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving

of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende
maatregelen. De mogelijke maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is.

In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast
wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen getuidsreductie nodig om aan
de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.”

Het is onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijges[oten akoestisch rapport representatief
zijn. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden de De VlO

rekenregels helemaal niet benoemd. De VlO-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten
staan als
1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of
2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5 m/s.
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het
duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot



minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere
moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de
initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar
overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers
hebben om deze overlast te verhelpen. Ik zou graag zien dat in de ontwerp omgevingsvergunning
mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van geluidsoverlast. Tevens zou ik graag
zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken
maakt hoe lang het duurt voordat er actie ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en
andere soorten overlast) alvorens overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning. Ook dit
meldpunt en afspraken dienen in de ontwerp-omgevingsvergunning te worden toegevoegd.
Ik concludeer dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te
gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Het spreekt overigens voor zich, dat het plan vele aanspraken op planschadevergoedingen of
nadeelcompensatie uitlokt en ik mijn mede inwoners hierin zal faciliteren, wanneer zij hun
aanspraken geldend proberen te maken.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BIEDT ONVOLDOENDE WAARBORGENIL
DAADWERKELIJK TIEN IDENTIEKE WINDTURBiNES WORDEN GEREALISEERD
Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien
identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk
op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus
van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.
U geeft aan in de bijgevoegde stukken dat de initiatiefnemers gebruikt wensen te maken van artikel
4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bar) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor). Hierdoor wordt het onmogelijk te borgen dat het landschapsbeeld rustgevend is en blijft. U
dient hiervan aspecten op te nemen in de ontwerp-omgevingsvergunning daar onmogelijk gesteld
kan worden dat het landschapsbeeld niet aangepast wordt. Als windrijke provincie wil Flevoland
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.
Door een 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
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. 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 niet ten
goede komt
Het project is in een zeer vroeg stadium voorgelegd aan de commissie welstand. Deze heeft advies
gegeven niet mee te gaan in de huidige opstelling. Dit advies is echter niet gehanteerd.

Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede
landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad.
Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk
andere (financiële) belangen en/of een andere (beleîd)visie/keuze.



Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek

moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingsvergunning opgenomen.

Ook hierbij geldt overigens, dat een eventuete afstemming niet mag worden doorgeschoven naar te

verlenen omgevingsvergunningen, die door verschillende partijen zijn aangevraagd en die ieder voor

zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft de gememoreerde gecoördineerde procedure

immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

M.E.R. BEOORDELINGSNOTITIE STROOKT NIET MET DE VERSIE VOORGELEGD AAN COLLEGE VAN

B&W.
Ik heb geconstateerd dat het M.E.R. Beoordelingsnotitie welke u ter inzage heeft gelegd bij de

stukken die meengenomen zijn voor de ontwerp-omgevingsvergunning sterk afwijkt van de M.E. R.

Beoordelingsnotitie v4.3 van 15-9-2017. U schrijft echter dat op 16januari 2018 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 tegels ruimtelijke ordening’. Vooruitlopend op de omgevingsvergunningaanvraag is een

aanmetdingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling ingediend waarop het bevoegd gezag op 26

september 2017 een m.e.r.-beoordetingsbesluit heeft genomen.

De aanmeldnotitie die u op bijgevoegd heeft in de ter inzage gelegde stukken is van 13-4-2017

Versie 2.3 hierin staat echter 5 varianten benoemd waarin geen van de 5 varianten is gekozen door

het college van B&W. Hiermee heeft het college dus een besluit genomen op basis van onjuistheden.

In mijn zienswijze welke ik vorige jaar heb ingediend op 20november2017 op de M.E.R.
beoordelingsnotitie omtrent het voorleggen van deze notitie aan het college van B&W heeft u

geantwoord dat deze niet in behandeling werd genomen omdat de procedure voor de

omgevingsvergunning nog niet gestart is. Ik heb u destijds gewezen op het feit dat de zienswijze niet

over een toekomstige omgevingsvergunning ging, maar op Inhoudelijke punten die onjuist

onderbouwd zijn en dat het besluit van het college van B&W gebaseerd is op foutieve gegevens en

zonder onderbouwde gegevens van het onderzoeksbureau. Nu concludeer ik dat er een ander

beoordelingnotitie ten grondslag ligt aan het besluit. De onderzoeks gegevens uit versie 2.3 en 4.3

wijken sterk af. Enige conclusie welke getrokken kan worden uit beide notities is dat aanvullend

onderzoek gedaan dient te worden. Ook dit wordt in beide notities geadviseerd. Ik concludeer dat

de ter inzage gelegde stukken incompleet en onjuist zijn. Derhalve dient deze ontwerp

omgevingsvergunnings aanvraag afgekeurd te worden op basis van onjuist aanleveren van stukken.

Het besluit van het college van B&W is derhalve onwettig daar zij niet het bevoegd gezag is. Het

bevoegd gezag dient derhalve een besluit te nemen op de Juiste stukken en juiste gegevens, Het

weglaten van gegevens in het onderzoeksrapport duidt op het misleiden van het bevoegd gezag. Het

weglaten van cruciale informatie sturen van het bevoegd gezag en het in de mond leggen van een

conclusie. Door deze scoping van de initiatiefnemers wordt u als gemeente misleid en is het bevoegd

gezag niet in staat een juiste beslissing te nemen.

BESCHIKBAARHEID VAN DE BEOORDELINGNOTITIE.

Op datum 11-10-2017 is aangekondigd in het weekblad “Almere Deze week” (zie bijlage 2) dat de

M.E,R.-beoordelingsnotitie beschikbaar zou zijn vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22 november

2017 en tevens ook het besluit van college van B &W omtrent de uitvoering van een M.E.R op basis

van deze M.E.R.-beoordelingsnotitie. Toen ik echter op donderdag 12 oktober 2017 bij het

gemeentehuis was, wisten de medewerksters van niets en vroegen mij op een ander moment terug

te komen. Ik ben de volgende dag, rond 14:45 teruggegaan naar het gemeentehuis en gevraagd of

de beoordelingsnotitie beschikbaar was en de medewerkster van het gemeentehuis gaf aan geen



sleutel te hebben van de kast waar de beoordelingsnotitie in lag. Hierdoor was ik genoodzaakt was
wederom op een andere dag terug te komen. Mijn conclusie is dat het document op 12 oktober niet
beschikbaar is gesteld. Pas 13 oktober 2017, wat ik niet heb kunnen controleren, is het document
openbaar gemaakt. Na mijn klacht heb ik gezien dat de M.E.R Beoordelingsnotitie inmiddels wel
openbaar gemaakt is. Echter niet op 12 oktober 2017.

De data in de publicatie u in het weekblad “Almere deze week” (zie bijlage 2) en de data die u noemt
op de beoordelingsnotitie af. Hierdoor is niet iedereen op de hoogte van de daadwerkelijke
beschikbaarheid van dit document. ik kan hierdoor concluderen dat de beschikbaarheid van de
beoordelingsnotitie afwijk van de wettelijke norm van 6 weken. U heeft ook geen uitstel gevraagd
om deze termijn te verlengen.

DOELSTELLINGEN EN NOODZAAK
in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind samen met
Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied
Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is
om de filmwïjk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik
van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is om te
controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark.
Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie neutraal te
worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het energielabel van mensen in de
filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende filmwijk.
Dit is tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als bewoner van de Noorderplassen ten opzichte van
bewoners uit de Filmwijk. Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg
1, 8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door
het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap Rodenburg II
neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken. In de beoordelingsnotitie staat
beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het
huidige windmolenpark Jaap Rodenburg t en kosten om het huidige windmolenpark te slopen
ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat
windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is
daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park.
Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreek eveneens.

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft gesteld
een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in de in
de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit
project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling ats beschreven in de structuurvisie
Windenergie op Land, 31-03-2014. Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past het
niet in het beleid van de provincie. Alternatieve opties zoals het plaatsen van nieuwe windmolens op
een andere locaties en het huidige windmolenpark intact te laten tot de gestelde termijn van 2025
zijn niet beschreven in deze MER-beoordelingsnotitie en zijn m.i. ook niet onderzocht.
Door niet alle alternatieve mogelijkheden te onderzoeken zoals het bestaande Jaap Rodenburg t te
laten staan en op een andere locatie in Almere Windmolens te plaatsen draagt dit project niet bij
aan de doelstelling. Er zijn betere alternatieven te vinden om meer energie op te wekken zonder de
benodigde kosten, en mogelijke bijkomende schade te krijgen op deze plek. Deze aLternatieven zijn
echter niet onderzocht. Eveneens is het de ambitie van de Provincie om in 2020 energie neutraal te
zijn zo valt te lezen. Door alleen de filmwijk energie neutraal te maken draagt dit project niet bij aan
de doelstellingen van de provincie. Daarnaast wordt deze deadline niet gehaald. Hierdoor ontstaat



de mogelijkheid aanvulLend onderzoek te doen naar de impact op het milieu en andere alternatieven
te onderzoeken.

BESTEMMINGSPLAN:
In de Staatscourant nr. 63198 van 2016 staat dat Burgemeester en wethouders bekend maken dat
voor het gebied ‘Almere Pampus en Markermeer’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Dit
bestemmingsplan NLIMRO.0034.BPaIgO5 is heeft de status vastgesteld en is op 31-05-2017 officieel
bekend gemaakt middels de Staatscourant. In de beoordelingsnotitie wordt beschreven dat in het
bestemmingsplan opgenomen Is dat de huidige turbines vervangen worden door nieuwe en dat
hierbij een vergunningsprocedure voor afwijking op dit bestemmingsplan gevolgd zal worden. In het
betreffende bestemmingsplan NLIMRO.0034.BPalga5 staat het volgende: “2.2 Het
bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.
In het plangebied spelen een drietal nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn niet
meegenomen in de actualisatie. Het gaat om:
1. Nieuwe windmolenpark;
2. Geb!edsontwikkellng Almere Pampus;
3. limeerlijn.
Ad.1 De tien bestaande windmolens in Windpark Jaap Rodenburg zullen worden vervangen door
nieuwe windmolens. Nuon en Almeerse Wind hebben daartoe een initiatief ingediend voor het
oprichten van 9 windmolens. Voor de ontwikkeling van het nieuw windmolenpark wordt een aparte
planologische procedure gevolgd (wabo- procedure).
In deze beoordelingsnotitie wordt gesproken over 9 tot 11 windmolens. Echter als ik de
dubbeldraaiperiode in bepaalde scenario meeneem staan er zelfs 15 windmolens. Het is voor mij
onmogelijk te bepalen welke informatie nu wel en niet relevant Is en wat de plannen zijn.
Mijns inziens biedt de uitsluiting ad.1 onvoldoende informatie om nu concreet te bepalen Wat er
gaat gebeuren. Hierdoor is het ook onmogelijk de plannen te staven op correctheid.

VERVANGEN VS NIEW
In verschillende documenten wordt uitgegaan van het vervangen van het windmolenpark. Ik durf
echter te stellen dat dit niets met het vervangen van de oude windmolens te maken heeft. De enige
overeenkomst die het oude park met het nieuwe park hebben is dat het 10 molens betreft en dat de
energieleverancier Nuon de eigenaar van het park is. Mijns inziens betreft het hier een geheel
nieuwe windmolenpark met nieuwe eigenschappen, nieuwe opstelling, nieuwe eigenaren. Hier had
dus een geheel nieuw aanbestedingstraject moeten plaatsvinden om zo de marktwerking niet uit te
sluiten. Omdat u in uw stukken de termen nieuw en vervangen door elkaar heen gebruikt is
onduidelijk welke gegevens nu wel en niet van toepassing zijn op uw plannen. Bij vervangen van de
huidige windmolens beschouw ik de beoogde locatie als anders dan de huidige locaties. Hiermee
suggereert u dat de windturbines op exact dezelfde gps locatie komen als de huidige Jaap
Rodenburg 1 turbines. Echter in de door u ter inzage gelegde stukken staan meerdere verschillende
andere locaties aangegeven. Hierdoor stroken de gegevens die u voorlegt aan het onderzoeksbureau
Bosch & Van Rijn, TNO, Provincie en Waterschap niet met de plannen die Nuon en AW hebben met
hun project. Hler dient eerst helderheid te komen over wat nu de beoogde (exacte) locatie is. Er
gelden andere regels voor het vervangen van een bestaand windmolenpark vs. Het uitbreiden van
een bestaand windmolenpark. In het provincieblad jaargang 2018 nr. 11 valt te lezen dat molens
buiten een windgebied (waar dit park het geval is) een bestaand windmolenpark niet opgeschaald
mag worden (titel lOb.2. Instructies als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de wet ruimtelijke ordening
voor bestemmingsplannen inzake toelaatbaarheid van nieuwe windmolens.

Artikel lOb.4 Buiten een windgebied
1: Een bestemmingsplan sluit uit dat buiten een windgebied nieuwe windmolens worden
gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden opgeschaald.



Ook subsidie technisch gezien is het uitbreiden van een bestaand windmolenpark niet toegestaan
waardoor de financiële haalbaarheid er niet meer is. U drukt als gemeente alle onderzoeken en
conclusie erdoor zodat de initiatiefnemers hun beoogde SDE+ subsidie op tijd kunnen aanvragen. In
vorige paragrafen heb ik al aangegeven dat deze beoogde SDE+ subsidie in 201$ niet meer
realistisch is waardoor ik mijn vraagtekens zet bij de financiele haalbaarheid. Ie meer reden is er om
additioneel onderzoek te verrichten zodat u als gemeente bij het juiste bevoegd gezag toestemming
kunt vragen om uitbreiding van het bestaande windmolenparkJaap Rodenburg. Tevens wil ik u
wijzen op het feit dat uitbreiding en vervanging van een bestaand windmolenpark als u beoogde
project aan provinciale eisen moet voldoen. Ook ontbreekt de berekeningen van de
gebiedsgebonden bijdragen. Initiatiefnemers moeten een gebiedsgebonden bijdrage afdragen.
Hierover valt niets te lezen in de bijgeleverde stukken.
Ik conciudeer dus dat het beoogde park zich in geen van beide situaties kan handhaven. Bij een
nieuw windmolenpark mag niet opgeschaald worden. Bij vervanging had de locatie van de
bestaande turbines gehandhaafd moeten worden. De beoogde opstelling (welke mij nog onduidelijk
is wat nu de exacte locaties worden) zijn onrealistisch en onwettig.

OPSCHALEN EN SANEREN -

Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als in Flevoland: 630 exemplaren om precies te zijn.

In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe windmolens.
Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan eerder gedacht. De
provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de nieuwe windmolens een
rustiger beeld realiseren. Dat kan door bij het ontwerp en de inrichting meet en anders te kijken
naar de lijnen waarop de windmolens staan. De windmolenparken moeten aansluiten bij de
infrastructuur (wegen, sloten en dijken) en het is wenselijk dat ze de natuurlijke lijnen versterken.
Het beoogde plan staat haaks op deze doelstellingen. In de praktijk betekent dit dat het huidige
aantal windmolens sterk zal verminderen. In plaats van verspreid in het landschap komen de nieuwe
windmolens geconcentreerd in lijnopstellingen. Terwijl u een clusteropstelling voor ogen heeft.
In juni 2008 is de Beleidsregel Windmolens van kracht geworden die een verhoging van zowel de
duurzame energieproductie als van de landschappelijke kwaliteit in de provincie Flevoland beoogt.
Dit door de sanering en opschaling van het opgestelde vermogen van windenergie productie. Begin
2010 is de werkgroep opschalen windenergie (WOWF) op verzoek van de provincie gestart met in
beeld brengen van de onderdelen van de beleidsregel die voor een effectieve beleidsuitvoering
explicitering behoeven. Flevoland profileert zich als de windprovincîe van Nederland. In 2012 had
Flevoland 600 turbines met een opstellend vermogen van 600 MW. Tot en met 2015 is een
uitbreiding voorzien met circa 100 windturbines en een groei van het vermogen naar 1170 MW. De
ruimtelijke mogelijkheden voor de plaatsing van turbines in Flevoland zijn daarmee volledig benut.
De productie van windenergie kan alleen nog toenemen door sanering en modernisering van
bestaande turbines. Inhet provinciaal blad jaargang 2018 nt 110 valt te lezen “Opschalen en
saneren:
Aanpak gericht op het opwekken van meet windenergie met significant minder windmolens binnen
Flevoland” Hier wordt derhalve niet aan voldaan. Er worden 10 molens weggehaald en er wordt een
nieuw windmolenpark neergezet met meer vermogen maar met het zelfde aantal windturbines.

De beleidsreget van het Provinciale Beleidsregel 200$ beoogt het open landschap te herstellen door

het aantal turbines te halveren en nieuwe turbines in windparken te concentreren. Ter
tegemoetkoming mogen turbines veel zwaarder worden: Minimaal 12 molens per windpark, bij
voorkeur lijnopstellingen langs wegen Ashoogte minimaal 100 meter Ashoogte en totale hoogte
moeten voldoen aan verhoudingen van de ‘Gulden Snede’ Minimaal 3 MW per turbine (gemiddeld
ongeveer het dubbele van de oude molens) Saneringstermijn oude molens maximaal 6 maanden
(‘dubbeldraaien’) Gebiedsgebonden bijdrage fGGB) 10 30% van de winst voor belasting. Aan geen



van deze voorwaarden wordt voldaan in dit project. In deze beleidsregels valt te lezen dat één
nieuwe molen vervangt 2,5 bestaande molens. Dit is hier echter niet het geval.
Derhalve dient de omgevingsvergunning niet worden afgegeven aan de initiatiefnemers.

BEKENDMAKING VAN DE ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS INCOMPLEET
Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het bestemmingsplan
helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen gesproken over de ontwerp
omgevingsvergunning en de ontwerpverktaring van geen bedenkingen.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS ONVOLDOENDE OBJECTIEF BEGRENSD.
Het ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het
plan onvoldoende objectief zijn begrensd.
Uit de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter en
100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tussen de lOOm en 130m. Het gevolg daarvan is,
dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:
— wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en
— wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zulLen zijn.
De bandbreedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid
tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en
wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een ruimte bandbreedte maakt het
voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. dit schaad de
rechtszekerheid te zeer. Tevens voldoet de bandbreedte niet aan de stelregel van de provincie dat
de gulden snede toegepast dient te worden, Derhalve is de bandbreedte te ruim genomen en
moeten alle berekeningen opnieuw gedaan worden.

Ik wil ook opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet beschikbaar
waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspraak in te zien. Deze afspraak kon maximaal 30
minuten omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn voor andere mensen.

LANDSCHAPSONTWERP ONTBREEKT
Er moet een landschapsontwerp worden gemaakt conform de Beleidsregel Windmolens 2008. Deze
ontbreekt.

OMGEVINGSVERGUNNING IN STREID MET VIJFDE WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOOR
FYSIEKE LEEFOMGEVING VLEVOLAND 2013
In het provincieblad Jaargang 2018 Nr. 110 valt het volgende te lezen:

Artikel lOb.3 Tijdelijkheid van windmolens
• 1.

Voor de realisatie van een nieuwe windmolen kan uitsluitend een
omgevingsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend.

• 2.b.
na het verstrijken van de gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de
vôôr de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld,
dan wel moet de situatie in overeenstemming met het bestemmingsplan worden
gebracht, inhoudende dat de windmolen wordt gesaneerd.

De beoogde ontwerpvergunning voldoet aan geen van deze voorwaarden.
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend voor onbepaalde tijd en de gesaneerde
windmolens worden niet voor verlening van de omgevingsvergunning van de bestaande toestand
(lees Jaap Rodenburg 1) gesaneerd. Eerst moeten de bestaande molens gesaneerd worden voordat



het nieuw te bouwen park gerealiseerd kan worden. Anders spreekt men over dubbeldraai en dat is
in strijdt met de keuzes van het college van B&W.

Compensatieplan ontbreek
In de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en gebruikt kunnen worden onder
de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan. Dit plan ontbreekt echter in
de stukken. Omdat het compensatieplan een voorwaardelijke verplichting is voor het bouwen en in
gebruik hebben van de windturbines en de uitvoering van het compensatieplan voldoende
gewaarborgd moet worden, moet het compensatieplan integraal opgenomen worden in de ter
inzageleggîng. Thans is niet duidelijk op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het
compensatieplan en kan niet goed beoordeeld worden of en in hoeverre de uitvoering van het
compensatieplan voldoende gewaarborgd is. Ook het ontwerp compensatieplan lig niet ter inzage.
Hierdoor wordt wederom de cooördinatieregeling niet juist gehanteerd.
Er wordt slechts aangegeven dat wanneer bekend is waar compensatie plaats gaat vinden, nadere
invulling wordt gegeven aan de inrichting en het beheer van het compensatiegebied en de
maatregelen die nodig zijn o de natuurtypen uit het NNN teru te laten komen in het
compensatiegebied. Ook wordt niets gezegd over eventuele aantasting doorversnippering, terwijl
vanwege de aanleg van de toegangsweg een doorsnijding van het NNN. Het ontwerp bevat geen
nadere concretisering. tn de toelichting wordt slechts verwezen naar het cotnpensatieplan en
gesteld dat dit plan voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist. Ten onrechte
verplicht u de initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen binnen een termijn worden
geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over compenserende maatregelen
terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit is in strijd met het Vijfde wijziging van de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 artikel lOb.9 Randvoorwaarden
projectplan Lid leen artikel lOb.13.

VOORWAARDEN SANERING IN DE ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING IN STRIJDT MET DE VIJFDE
WIJZING VAN DE VERORDENING VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2012.
Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens van
het Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar
na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Deze sanctie gaat pas in nadat de
Gemeente Nuon per aangetekende brief heeft gesommeerd gehoor te geven aan de plicht tot
Saneren en Nuon de Sanering niet binnen 6 maanden heeft voltooid. Deze voorwaarden is in strijdt
met de termijn als gesteld in Artikel lOb.12 Eisen aan de fasering van het opschalen en saneren in
een projectplan lid ic. De sanering vindt plaats binnen een hatf jaar na de ingebruikname van de
nieuwe windmolens in de plaatsingszones (saneringstermijn);

HET SANERINGSPLAN ONTBREEKT
De sanering van de windmolens wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de exacte
locatie en het type windmolen vermeldt en het tijdstip waarop deze uiterlijk wordt gesaneerd. Deze
gegevens ontbreken. Deze gegevens hadden al bekend moeten zijn bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning en vaLlen niet onder artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel
2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Bij het bepalen van de volgorde van de sanering wordt door initiatiefnemer de beoogde
landschappelijke verbetering meegewogen, waarbij het uitgangspunt is dat het saneren van de
oudste windmolens en van de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven het
saneren van de jongere windmolens en van de windmolens die verder weggelegen zijn van de
nieuwe windmolenopstelling. Net projectplan maakt de gemaakte afweging inzichtelijk. Ook dit
ontbreekt.



FINANCIELE PARTICIPATIE:
Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen:
In de ontwikkel- en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan bewoners en ondernemers
gevestigd in het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende fontwikkel)fase
financieel risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe windmolens binnen dat
projectgebied.

In de exploitatiefase biedt initiatiefnemer alle bewoners en ondernemers die gevestigd zijn in
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om financieel te participeren in de exploitatie van de
nieuwe windmolens (vanaf de fase vanaf ingebruikname) Uitgangspunt is dat in de exploitatiefase
minimaal 2,5% van de initiële totale investeringsomvang door middel van participatie wordt
ingevuld;

Van dit minimumpercentage van 2,5% wordt alleen afgeweken indien de initiatiefnemer kan
aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor participatïe bestaat dat niet te wijten is aan
voldoende partîcipatiemogelijkheden en/of communicatîe daarover.

3. Uitgangspunten bi] de financiële participatie zijn in elke fase: De risico’s en de verwachte
financiële rendementen van de participatie worden helder in beeld gebracht; b. Er wordt
een redelijke vergoeding gegeven voor het risico in relatie tot de potentiele
winstgevendheid;
c Participaties ZIJfl Vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in periode van maximaal 2 jaar;

a, De initiatiefnemer legt de mogelijkheden voor bewoners en ondernemers tot financiële
projectparticipatie vast in een overeenkomst met de gemeente;

Aan geen van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en de onderbouwende stukken ontbreken in
de ter inzagelegging. Het is voor mij volstrekt onduidelijk wanneer ik kon participeren. Het
participeren met de initiatiefnemer NUON is niet voorgelegd aan geïnteresseerde.

BOSCH & VAN RIJN GEBRUIKEN SOFTWARE WELKE GEEN REKENING HOUDT MET AFWIJKINGEN iN

DE BEREKENINGEN.
Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80 - 120 meter over het
windsnelheidsaanbod op basis van langJarlge gemiddelden van het KNMI, voor zowel dag, avond en
nacht.
Op de website van de softwareleverancier is het een rapport te vinden genaamd EXPERIENCES
WITH-1S047534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-EU. Hierin wordt aangegeven dat de iso
standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt mogelijk 5db tot 10db kan afwijken tot andere
softwa releveranciers.

Als we kijken naar tabel; Jaargemiddelde geluidsbelasting uit de M.E.R. Onderzoeksnotitie komt door
deze afwijking de jaargemiddelden boven de wettelijk norm uit van 4lLden en/of 47Lden. Om een
representatief beeld te krijgen van de meetresultaten zou een verdergaand onderzoek moeten
gebeuren met andere software en eventueel door een ander onderzoeksbureau.

De conclusie dat door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoelige objecten (>1500m)
met zekerheid is vast te stellen dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor de
omgeving als gevolg van geluid vanwege de windturbines, inclusief Iaagfrequent geluid, in beide
alternatieven, zowel met als zonder dubbeldraai is daarmee dus onjuist. De softwareleverancier



geeft zelf aan dat de meetresultaten kunnen afwijken waardoor er geen sprake kan zijn van
zekerheid. Additioneel onderzoek is hier zeker op zijn plaats.

GELUIDSNORMEN NIET REALISTISCH. GEPRODUCEERD GELUID ZORGT VOOR OVERLAST.
tn de beoordelingsnotitie wordt verwezen naar een brief van de toenmalige Minister van
infrastructuur en milieu Wilma J. Mansveld met als kenmerk IENM/BSK-2014/44564
Hierin geeft toenmalig Minister Mansveld aan dat er onderzoek is gedaan door verschillende GGD’s
van Groningen en Drenthe en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en
Drenthe, en een update van het informatieblad ‘Windturbines invloed op de beleving en
gezondheid van omwonenden’.

Een aantal van de belangrijkste inzichten uit die studies:
• Allereerst is het inzicht van belang, dat het menselijk gehoororgaan voor de waarneming van
laagfrequent geluid van windturbines het gevoeligste lichaamsdeel is. Bij zeer hoge niveaus Cdie bij
windturbines en bij het gangbare omgevingslawaai niet voorkomen) kunnen andere lichaamsdelen
ook in trilling geraken.

• Laagfrequent geluid wordt bij windturbines (en ook bij veel andere bronnen) in samenhang met
hogere frequenties gehoord en niet afzonderlijk hiervan.

• Dit betekent dat taagfrequent geluid van windturbines kan worden genieten en beoordeeld met
het daarvoor gangbare akoestische instrumentarium.

Het stellen dat de brief van de minister naar de voorzitter van de tweede kamer der Staten generaal
voldoende is als uitgangpunt voor 4lLden en 47Lden is mijns inziens te kort door de bocht. In de
brief wordt duidelijk aangegeven dat laagfrequent geluid gemeten en beoordeeld kan worden met
de daarvoor gangbare akoestische instrumentarium.
In deze MER beoordelingsnotities zijn dusdanige metingen niet opgenomen. Het is daarom dus
onmogelijk om te bepalen wat de impact van het laagfrequent geluid is. De brief van Minister
Mansveld is tevens bijna 4 jaar oud en nieuwe onderzoeken zijn inmiddels gedaan. In de bijlage van
deze zienswijze vindt u de verschillende onderzoeken omtrent Iaagfrequent geluid terug. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de Minister toentertijd een verkeerd uitgangspunt had waardoor haar
brief niet meer actueel is. Het ontbreken van een dergelijk onderzoek maakt het daarom ook
onmogelijk te concluderen dat er geen nadelige effecten zijn en zullen daarom alsnog onderzocht
moeten worden. Een besluit nemen op grond van deze gebrekkige informatie lijkt mij daarom ook
onmogelijk.

Tevens verwijst Minister Mansveld naar een rapport van de RIVM RIVM rapport 200000001/2013
waar in het volgende beschreven staat:
“Geluidhinder Het geluid van windturbines is minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en
industrie, maar wordt sneller als hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het karakter
van het geluid (zoeven en zwiepen). Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van
windturbines, net als bij andere bronnen, tot extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor.”

De conclusie is derhalve dat ten tijde van het schrijven van dit onderzoek in 2013 de beschikbare
gegevens niet aanwezig zijn welke nu 4 jaar later wel beschikbaar zijn. In de MER beoordelingsnotitie
zijn onvoldoende mitigeren de maatregelen beschreven om de effecten van geluidshinder tegen te
gaan.

De conclusie van de M.E.R.-beoordelingsnotitie dat door de grote afstand van de windturbines er
met zekerheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn vanwege het geluid, inclusief



laagfrequent geluid is daarom ongegrond en onjuist. De stelling dat dit een waarde toevoeging biedt

aan de besluitvorming is eveneens onjuist omdat de betreffende onderzoeken en cijfers ontbreken

in dit rapport. Aanvullend onderzoek naar Laagfrequent geluid, metingen en resultaten van deze
betreffende metingen zullen gedaan moeten worden om enige conclusie mogelIjk te maken. Naar
aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft de gemeenteraad van Almere op de politieke
markt van 25 februari 2016 een motie (RG-20/2016

aangenomen om de minister te vragen een norm te maken voor laagfrequent geluid. U stelt in deze

motie vast dat u wilt afwachten tot de omgevingswet in 201$ intreedt. Gezien het feit er nu een
windmolenpark in de planning staat lijkt het me zinvol af te wachten tot de nieuwe omgevingswet
van kracht is.
Het toetsingskader omtrent geluid is ook niet volledig. Bosch & Van Rijn geeft het volgende aan:

“Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maximaal toegestane

waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten7 47 dB LUen en 41 UB Lnight. De Lden (Engels:
Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken.»
Ik wil u echter wijzen op artikel 2.17 van het activiteitenbesluit. Hierin wordt nimmer gesproken over
de genoemde waardes door Bosch en Van Rijn. Wat wel aangegeven wordt zijn maximaLe waarden

in lid 1 van dat artikel

07:00—19:00 uur 19:00—23:00 uur23:00—07:00 uur

LAt.CTOP de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 UBfA) 40 UEfA)

LLTjn in-en aanpandigegevoeligegebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

L max0P de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

L in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 UBCA) 50 dB(A) 45 dBfA)

Zoals Bosch en Van Rijn aangeeft zijn er in het gebied

RECREATIEGEBIED WORD ONBEGAANBMR.
In Pampushout ligt het landschapskunstwerk ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Het is ontworpen
door architect Daniel Libeskind. Libeskind heeft met kanalen en wandelpaden ingegrepen in de
natuur en maakte een tuin voor meditatie. Hij ontwikkelde het idee voor de tuin naar aanleiding van
de tentoonstellîng ‘Fuente’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, georganiseerd in 1991 ter ere van de

vierhonderdste sterfdag van de Spaanse dichter-mysticus Juan de la Cruz. Het kunstwerk verwijst
naar een gedicht van De la Cruz, ‘De levende vlam van de liefd&. Daniel Libeskind bouwde het
kunstwerk op uit vijf lijnen. Lijnen spelen een belangrijke rol in het werk van Libeskind. De lijn staat

voor de grens maar tegelijkertijd voor de verbinding. Zo verbeeldt de lijn onder meer de onderlinge
relaties tussen mensen en instellingen in de samenleving. Polderland Garden of Love and Fire’ is een

plek om te reflecteren op het verleden en te dromen over een betere toekomst. In 2017 is het
kunstwerk gerestaureerd en op 4 oktober 2017 opnieuw onthuld.

Door het windmolenpark zo dicht nabij de Polder Garden of Love and Fire neer te zetten worden de

vijf lijnen mogelijk onderbroken. Hierdoor kan het artistieke beeld wat de archtect Daniel Libeskind
neergezet heeft tenietgedaan worden. Er is geen toetsing geweest op het effect van de plaatsing van
windmolens ten opzichte van het lijnenspel van het kunstwerk. Het doel is volgens Daniel Lîbeskind
om In de tuin te mediteren, dit is mét 100+ DB boven je hoofd straks niet meer mogelijk. Dit
recreatiegebied word door de slechte plaatsing onbegaanbaar.

Ten aanzien van het geluid nabij de windmolens blijkt uit onderzoek dat bij de fictieve turbine types

uit de verschillende varianten dat het geluid onder de molen groter is dan de voorgeschreven norm
van 47DB Lden.
Polder Garden of Love and Fire zit wel binnen de geluidscontouren en de bezoeker van dit
landschapskunstwerk zuLlen hinder ondervinden van zowel slagschaduw alsmede geluidshinder.



De normering van 10-6 is hier niet aan de orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd
wederom dat deze molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in
dit recreatiegebied.
Conform de gegevens die in het voortraject zijn verstrekt door de initiatiefnemers kan het geluid
onder en nabij een windturbine oplopen tot 107db. Hierdoor kan ernstige gehoorschade ontstaan.
Het effect wat hieruit volgt is niet meegewogen in de M.E.R.-beoordelingsnotitie. Mediteren wordt
hier onmogelijk. Dit is geen recreatiegebied meer te noemen, Ik maak me ernstig zorgen dat de
waarde van mijn woning mede hierdoor daalt. Mijn woning ligt op een steenworp afstand van dit
prachtige recreatiegebied. Ik loop dagelijks met mijn hond door dit gebied. U zult begrijpen dat dit
nu niet meer mogelijk is daar ik geen gehoorschade wil oplopen.

Zie tabel 3 van het akoestisch onderzoek uit het M.E.R.-beoordelingsnotite v4.3:

Tabel 3 Jaargemiddelde bronsterkte per periode en totaal.

_____________

m da da da da da

REFERENTIESITUATIE
Vestas V66-1,65MW 67 104,2 100,0 100,0 100,1 106,5

Alternatieven MER-beoordeling
Cagerwey 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

Siemens SWT2.5420 90 107,0 103,0 103,2 103,3 109,7

MEETGEGEVENS ZIJN DISCUTABEL

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft in versie 4.3 “De windsnelheidsverdeling ter

plaatse van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1

(overdag op 85m) tot 7,6 (‘s nachts op lOOrn hoogte) meter per seconde.” echter de meetgegevens

in dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie is gebruik gemaakt
van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie : cc 31km).”
In het M.E.R. beoordelingsrapport V4.3 stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit
onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaat” in Lopikerwaard.
de afstand tot de planlocatie is hemeisbreed ongeveer 50 km. In de bijgevoegde versie van ditzelfde
rapport v.2.3 is weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet
afwijken. Ik conciudeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. Ik
concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet
onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte
computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw
(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een
straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving voornamelijk uit weiland,
Dit is hier in Almere Parupus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan namelijk geen
koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het geluid.

Wind ontstaat doordat de lucht beweegt van plaatsen met hogere luchtdruk naar plaatsen met een
lagere luchtdruk.



Obstakels zoals bebouwing en bosgebieden remmen de wind nabij het oppervlak af door de wrijving

die ontstaat. Deze invloed van obstakels heet ook wel ‘ruwheid van het landschap’ en zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde windsnelheid langs de kust hoger is dan in gebieden verder
landinwaarts, met veel obstakels, zoals de Bilt. Op de bovenstaande kaart is goed te zien dat de

gemiddelde jaarlijkse windsnelheid rond de Bild tussen 0 en 4.0 meter per seconde is. Waar bij het

gebied Almere Pamus de gemiddelde snelheid eerder tussen de 5.5 en groter dan 6 meter per

seconde is. Het waait gemiddeld dus harder op de locatie van het beoogde windmolenpark, dan

waar de metingen zijn verricht door adviesbureau Bosch & Van Rijn. De meetgegevens zijn niet
representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk

zijn om de daadwerkelijke 4lLden en 47Lden normen te toetsen. In de M.E,R.- beoordelingsnotitie
V4.3 staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen (0) woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour

liggen. De metingen uit te tabel Jaargemiddelde geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet

onderbouwd. In de statistiek wordt het begrip gemiddelde veel gebruikt. We moeten hierbij

onderscheiden of het om de gehele populatie gaat of om een steekproef daaruit. Het soort
gemiddelde is niet aangegeven. Zijn deze metingen over de gehele populatie gehouden? Of betreft

het een steekproef. En hoe representatief is deze steekproef.

Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar van de meetmomenten. Zoals plaats van meten (GPS),

datum van het meten en het tijdstip van de meting. Zeker als gaat om jaargemiddelden is het
belangrijk te weten wanneer er een meetmoment is geweest. Het valt niet te controleren op basis

Langjarig gemiddelde 1981-2010
Gemiddelde jaarlijkse windsnelheid

93,5 Pkm

— > 6.0

— 5.5-6.0
5.0-5.5

E 4.5-5.0

LZ 4.0-4.5

HZ 3,5-4.0
<3.5

m/s



van deze tabel of de cijfers accuraat zijn en hier een conclusie aan te verbinden. Stel dat de
metingen zijn gedaan op een datum waarop het windstil was. Dan zijn de resultaten niet
representatief. Het is niet na gaan wanneer de metingen gedaan zijn dus is het onderzoeksrapport
incompleet. Onderzoeksbureau stelt vervolgens dat “binnen de invloedsfeer van het windpark
ontwerpbestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout” ligt. Daarbij is een bestemming met
“Enkelbestemming 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. Voorzo ver mogelijk worden
daarmee de effecten voor dit gebied ook in beeld gebracht.” De conclusie die hieraan gesteld kan
worden is dat niet alle effecten in beeld zijn gebracht. Het lijkt me zinvol aanvullend onderzoek te
plegen om ook deze risico’s en effecten in kaart te brengen. Laat u niet leiden door een subsidie
deadline van de initiatiefnemer(s).

VEILIGHEIDSRISICO’S ZIJN TEN ONRECHTE NIET (VOLDOENDE) IN KAART GEBRACHT
Het ontwerp omgevingsvergunning gaat Uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere. Ten
onrechte is geen of te weinig aandacht besteed aan de effecten voor de gemeente (inwoners van)
Almere. Het gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een dichtbevolkt gebied en
aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen recreëren.
In het ontwerp omgevingsvergunning is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan op de
veiligheidsrisico’s. Veiligheidsrisico’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein
te zijn, door onder meet de toepassing van ijsdetectiesystemen met een adequate
stilstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen vinden ten
onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning. De waarden voor het
plaatsgebonden risico zijn alleen berekend voor de beoogde nieuwe situatie. Bij vervanging van
oude windturbines moet alsnog aan de waarden voldaan worden, zodat uiteindelijk alle turbines aan
de waarden voldoen. Deze berekeningen zijn echter niet gemaakt. Hierdoor is onzeker welke
veiligheidscisico’s er plaats gaan vinden ten tijde van het saneren.

UITSLAG VAN DE BEWONERSPARTICIPATIE NIET OBJECTIEF GEANALYSEERD
Er zijn 2 bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de onderbouwing
van deze ontwerp omgevingsvergunning.
De uitslag van de eerste bewonersparticipatie was maximaal 8 windmolens. De tweede
bewonersparticipatie ronde is hier een duidelijke 9 molens uit voorgekomen. Onderstaande grafiek
geeft weer hoe vaak elke variant op welke positie is geplaatst.
De drie nieuwe opstellingsvarianten waarbij de twee windmolens ten Oosten van de Garden of Love
and Fire zijn verplaatst zijn meer favoriet dan de lijn- en clustervariant.
De variant ‘3 lijnen met 9 molens’ is met 39% het vaakst als favoriet gekozen. Dat wijkt niet veel af
van de variant ‘3 lijnen met 11 molens’ die door 35% van de respondenten als favoriet is gekozen.
De variant ‘3 lijnen met 11 molens’ is—van de drie nieuwe varianten waarbij de twee windmolens
zijn verplaatst — echter ook het vaakst als minst favoriet gekozen met 12%.
De clustervariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De dubbele
lijnvariant is met 49% echter veel vaker als minst favoriete opstelling gekozen.
De variant ‘3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700 personen) op de
tweede positie gezet.
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De variant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het meest favoriete uit de enquete en levert conform
onderbouwende stukken aanzienlijk meer Uw besluit dat
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, is incorrect. Op 25-09-2017 heeft de
projectleidster de klankbordgroep geïnformeerd over de uitslag van de bewonerspeiling. De uitslag
van de bewonersparticipatie is als volgt:

Wat verder opvalt is dat de bewonersparticipatie een sturend karakter heeft. Er moest gekozen voor
alle varianten. Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R. Beoordelingsnotitie
beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen powerpoint laat zien dat 3 lijnen 9 molens het
vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De meerderheid van de bewoners, welke
meegedaan heeft in de peiling hebben gekozen voor 9 molen in 3 lijnen. Gezien de peiling een
sturend karakter had werden bewoners gedwongen meerdere keuzes te maken op volgorde. Ook
heeft u verzuimd de optie te geven om 0 molens te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen
hoe groot de draagkracht daadwerkelijk is niet gegrepen. Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het
mij beter om te gaan voor de optie met de meeste energie opbrengst welke ook nog eens het dichts
staat bij de keuze van de participanten van dit onderzoek. Kiezen voor een andere variant zou
betekenen dat u zich niet conformeert aan de doelstellingen van de Europese Unie fEU) die in 2010
het lO-jarenplan Europa 2020 hebben opgesteld. Hierin wordt benoemd dat u moet bijdragen aan
de volgende doelstellingen: Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.
20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-
energie en aardwarmte. 20% minder energieverspilling.
Gezien het feit dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en u ook nog
eens kiest voor een variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, concludeer ik hieruit dat u
zich niet aan de beleidsregels houdt. Er is maar 1 reden waarom de 10e molen erbij is gekomen en
dat is de SDE+ subsidie van ongeveer €3,5 miljoen per windmolen. U schrijft in uw besluit het
volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag
van de SDE subsidie in september 201$ door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten
met de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning.”. U heeft echter ook nog een
coördinatieregeling toegepast om zo alles tegelijkertijd gecoördineerd alles te kunnen indienen. Het
lijkt mij zaak dat u in uw omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement gehaald gaat
worden in een opstelling die het minst belastend is voor het milieu. Tevens heeft u een plicht te
luisteren naar uw inwoners die middels de le en de 2e bewonersparticipatie hebben uitgesproken
dat zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Mijn inziens lijkt het me daarom beter om te gaan voor 9
molens met 3 lijnen.
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HISTORISCH ONDERZOEK IS NIET AAN WEZIG
Er wordt meerdere malen gerefereerd naar het historisch onderzoek. Dit ontbreekt echter in de
stukken. Ik concludeer derhalve dat de vergunning is gebaseerd in afwachting van de uitkomst van
dit onderzoek. Het historisch onderzoek dient meegewogen te worden in de vergunning. Gezien het
feit hier in het verleden historische vondsten zijn gedaan en doordat verkennende veldonderzoek
aangeeft dat er mogelijk vondsten zijn op de locaties van het plan dient er een aanvullend
onderzoek gedaan te worden. Tevens wil ik aangeven dat alleen de locaties van de molens
(betonnen funderingen) zijn onderzocht en niet de locaties waar de kabels komen. Derhalve is het
analyserende veldonderzoek incompleet.

PLANSCHADE NIET (OBJECTIEF) ONDERZOCHT
Windturbines zijn markante elementen in het landschap. In dit geval wordt gekozen voor plaatsing
van windturbines in een gebied, dat zich laat karakteriseren als een relatief open agrarisch gebied.
De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke doorbreking van het Landelijke
karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake van een aantasting van het uitzicht van
omliggende objecten, alsmede van een aantasting van de situeringswaarde. Zo ook mijn woning.
Daar kan aan worden toegevoegd, dat de prijsvorming bi] planschade verondersteld wordt plaats te
vinden louter aan de hand van objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.
Ik wil benadrukken dat de planschade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines. Echter
door de situering van het beoogde windmolenpark is het recreatiegebied niet meet begaanbaar is.
Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper ziet dat in de nabije
omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter ben ik genoodzaakt de redelijk
handelende koper te informeren bij verkoop dat dit gebied potentiele gehoorschade kan opleveren.
Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een “redelijk handelende koper” zijn prijs voor mijn
ontroerend goed in neerwaartse zin zal aanpassen als direct gevolg van uw pLanologische mutatie.
Daarbij ga ik uit van de fictie (een gebruikelijke methodiek), dat deze “redelijk handelende koper”
alle maximale bouwen gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime in zijn
oorspronkelijke biedprijs (de prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime)
verdisconteert, en dat de “nieuwe” biedprijs 66k is gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en
gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een duidelijk
verschil met de prijsbepaling zoals die op basis van “de markt” plaatsvindt. Ook zullen de dierendie
nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar plekken elders waardoor het natuurgebied slechts weinig
diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast, meer
horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal resulteren in
significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van
planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbeschrijving
doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de plannen. Ik verzoek u om vôâr
besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse te (laten) maken op alle mogelijke
scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming. Ik vrees voor
waardevermindering van mijn ontroerende goederen. Tevens vrees ik ook dat door de komst van
hogere windturbines deze zichtbaar zullen worden vanaf mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn
ontroerende goederen dalen tussen de 5% en 15%. Enige belemmeringen in de vergoedbaarheid
jegens mij is niet voorzien. Er zijn geen compensatiemogelijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld
korting op de energiekosten. De regeling behelst, kort samengevat, onder meer de mogelijkheid om
een vergoeding van energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld waardeerbaar; het
daarmee gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van planschade worden gezien.

CONCLUSIE



Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan
meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd en is het plan

tegenstrijdig met uw eigen planologisch regime. Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen

naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde

project draagt nauwelijks bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel

betere alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te

laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Gezien het financieel onhaalbaar is dit
project neer te zetten lijkt me dit project een onhaalbare kaart. Zoek een andere locatie om 10
windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Mocht u toch anders

doen beslissen wil ik u wijzen dat u, als gemeente, niets te maken heeft met de subsidiedeadline van

de initiatiefnemers. Het lijkt mij dan zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de

ontbrekende data. Stel dit onderzoek in op basis van uw eigen opdracht en zorg ervoor dat een
onafhankelijke partij (adviesbureau) geraadpleegd wordt. Tevens denk ik dat u de draagkracht wel
realiseert wanneer u alsnog kiest voor een situatie van 9 windmolens. Vooropgesteld dat uw

energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning

daarom nu niet te verlenen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Betreft: Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunning “Windpark Jaap Rodenburg II”
Almere Pampus, de M.E.R. Beoordelingsnotitie en de bijhorende ontwerpbescheiden bij besluiten
tot vergunningverlening

Geachte college, geachte gemeenteraad.
Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg Cl (“het
ontwerp omgevingsvergunning”), het mîlieueffectrapport beoordelingsnotitie en de ontwerp
bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor Windpark Jaap
Rodenburg Ir (“het windpark” ), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om in de periode van 12
apriL 201$ tot 23 mei 201$ en een zienswijze in te dienen. Hierbij,en derhalve tijdig, zend ik u, (1) het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, (2) de gemeenteraad van
Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Almere (hierna tezamen
kortheidshalve: “U”), zienswijzen aan de beide organen en de rechtspersoon. Ik heb de indruk dat
een ontheffing die door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (“GS”) ten
behoeve van dit projectplan is verleend, ten onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe
bestemde website ter inzage is gelegd. Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het onderstaande.
Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake het
ontwerp orngevingsvergunning en de daartoe gegeven ontheffing van GS en dat het college van
burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze ten aanzien van de
ontwerpvergunningen.

Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te
richten en te exploiteren in de gemeente Almere. Deze windturbines zijn geprojecteerd in Almere
Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeer & limeer en lijken dusdanig
gesitueerd te zijn dat zij zo ver mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente af staan. Zij zouden
op een afstand komen van zo een 1,4 tot 1,6 kilometer van de woonwijken van de gemeente
Almere.

Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een ashoogte
van tussen de 85 en 100 meter krijgen en een rotordiameter van tussen de 100 en 120 meter. De
maximale tiphoogte van de windturbines zal 160 meter zijn. De windturbines zullen worden
geexploiteerd door Nuon Wind Development B.V. (“Nuon”) (8 windturbines) en coöperatie
Almeerse Wind. (“Atmeerse Wind” of “AW”) (2 windturbines).
De ontwerp-omgevingsvergunning strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo) en de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e
Wabo).
Kort gezegd, ben ik van mening dat het plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de ei5en
van een goede ruimtelijke ordening.
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MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT
In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van windpark
Jaap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Almere en haar bewoners. Niet alleen 2al het landschap
random Almere Ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de gemeenschap:
ïnitiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe
maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige en vooral
manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap en de
omliggende gemeenten leeft — en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp
omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de wensen en financiële belangen
van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist
doorslaggevend hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van
meet af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangen. Die handelwijze steekt mij.
Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden
winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen
plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzIenlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines
conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.
Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of
overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving
of levenskwaliteft versLechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.

Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid
reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid.
Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende
maatregelen zijn helemaal niet beschreven
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het
duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot
minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere
moment niet. Er is geen concreet plan opgestetd om richtlijnen te stellen waaraan de
initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar
overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers
hebben om deze overlast te verhelpen.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende
maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende modus te zetten.
De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is
benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een
representatieve indicatie. DIt valt echter niet te staven gezien de gegevens van de fictieve turbine
simpelweg ontbreken.

In het voortraject heeft u met omwonende om tafel gezeten en deze klankbordgroep heeft met u
meegedacht over opstetlingen welke wel draagvlak hebben binnen de wijken. Ook de door u
gehouden bewonersparticipatie gaf dezelfde uitslag. U kunt rekenen op maatschappelijk draagvlak
mits u luistert naar uw inwoners. Het bevreemdt mij des te zeer dat u dan ook kiest voor een
windpark waar het maatschappelijk draagvlak juist ontbreekt. U kunt de cijfers naar uw eigen hand
zetten, maar dit rechtvaardigt niet dat er geen draagvlak is voor dit project.



Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog ter
hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus met onze
belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

OMWONENDEN WORDEN ONEVENREDIG GERAAKT
Er zijn taakstellingen voor windenergie geformuleerd waar ook u als gemeente aan dient te voldoen.
Dat behoort dan vervolgens echter niet met zich te brengen, dat ondoordachte en/of
onevenwichtige keuzes worden gemaakt. Het gaat primair om landelijke en provinciale
fbeleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op uw gemeentelijke organen een
onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot planologische facilitering van “een
park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er enige onontkoombare en rechtens
relevante noodzaak bestaat, om juist op deze locatie en/of zo snel mogelijk een project als het ware
“door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke ingrepen is een bredere afweging en de
bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens vereist, dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk.
Het zou in de rede liggen om te bezien, in hoeverre een windpark als het onderhavige gerealiseerd
kan worden op een locatie elders, waar gebieden überhaupt minder worden aangetast en/of
bewoners überhaupt minder worden benadeeld. Te meer omdat dit windpark als doel geformuleerd
heeft “de Fllmwijk energie neutraal te maken” Het enige natuurgebied met een aanzienlijke
oppervlakte is gelegen aan de westkant van de beoogde locatie. Realisatie van het windpark op de
voorziene locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit gebied wordt verstoord; de windturbines
zijn immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er zijn vele negatieve effecten op het woon-,
werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect op de leefomgeving van de bewoners van
Almere en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden in dat natuurgebied. Van realisatie van het
windpark op de thans voorziene locatie zou dan ook reeds om deze redenen moeten worden
afgezien. Zeker omdat u in verschillende gemeenteraadvergaderingen heeft aangegeven dat het
beleid “Opschalen en Saneren” waar bij de proviciale doelstellingen minder molens met meer
vermogen is, niet gerealiseerd wordt in dit beoogde windmolenpark. Het bevreemd mij dat er langs
de Eemmeerdijk wel minder molens kunnen komen (en derhalve wel voldaan wordt aan de
proviciale doelstelling) terwijl u geen gehoor geeft aan dit beleid. Gezien de omgeving van de
Eemmeerdijk lijkt het mij voor de hand liggen dat er daar wel 1 molen extra bij kan die in het
beoogde opschaling van Jaap Rodenburg II dan weer geminderd kan worden.
Overige locaties zijn niet onderzocht terwijl er meerdere geschikte locaties zijn benoemd in uw
structuurvisie Almere 2.0. Locaties die geen effecten met zich mee brengen op omwonenden.
U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd
kan worden, echter het bestemmingsplan spreekt u zichzelf tegen. Dit is de reden waarom de
initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn voldoende
andere plekken waar totaal meer windmolens gerealiseerd kunnen worden. De molens hoeven niet
persé geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere.
Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpark Jaap
Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van de fysieke kenmerken van
de gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw structuurvisie beschrijft u dat er
mogelijk 3 locaties zijn. “Ook hij de bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een windpark
mogelijk.” U heeft in verschillende raadsvergaderingen aangegeven dat door de subsidiedeadline
van de initiatiefnemers het zaak is dit project zo snel mogelijk af te ronden anders zou het financieel
niet haalbaar zijn. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom dit alternatief nooit is onderzocht. Des te
meer zie ik zaak dat het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie
gekeken wordt. Dit bewerkstelligt de beoogde doelstellingen om energieneutraal te worden. U heeft
al 16,5 MW met het huidige park. Als u daaraan de beoogde aantal MW toevoegt op een locatie



elders zou er 16,5 + 35 MW 41,5 MW totaal hebben. Dit scheeLt u 16,5 MW op de doelstelling. Ik
zie hier een win-win situatie omstaan als u uw horizon gaat uitbreiden naar locatie elders.

GEEN AANBESTEDINGSTRAJECT DOORLOPEN.
Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van
ruimtelijk, economisch en sociaal beleid. Aanbesteden is het moment om vorm te geven aan deze
keuzes en aan de vraag wie daarin de beste partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en
het partnerschap contouren krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter
van de samenwerking tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk
waarin bepaald wordt dat geen van de bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten opzichte van
andere marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een dergelijke procedure
waarin is bepaald dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn.

Bedrijven als Nuon, Eneco of Essent en vele andere zijn altijd geïnteresseerd in een locatie waar zij
vergunning kunnen krijgen om een windmolen neer te zetten. Zij verkopen de geproduceerde
energie op de Vrije markt en zijn als particulier bedrijf vrij om de bestemming van de winst te
bepalen. De klant is verder niet bekend en heeft geen enkele relatie met de windmolen. Een
gemeente die weinig andere interesse heeft dan de eigen klimaatdoelstellingen halen, weet dat met
dit soort bedrijven snelheid in huis wordt gehaald. De verkoop van grond is niet
aanbestedingsplichtig, tenzij de gemeente verdergaande eisen wil stellen die uitgaan boven haar
publieke bevoegdheden. De gemeente wil de realisatie van windmolens faciliteren en ondersteunen,
maar de betrokkenheid houdt vaak op als het bestemmingsplan is aangepast en/of de locatie waar
de windmolens gerealiseerd gaan worden, Is overgedragen. Het spreekt voor zich dat de
sturingsmogelijkheden van de gemeente in deze variant beperkt zijn. De gemeente kan uiteraard
gebruik maken van haar publiekrechtelijke mogelijkheden om de komst van windmolens
planologisch mogelijk te maken of te blokkeren. De gemeente kan daarbij eisen stellen aan onder
meer de hoogte en afmetingen van de windmolens. Dit heeft u ook gedaan. Het stellen van eisen
aan het soort molens, de snelheid van bouwen of de manier waarop de opbrengsten moeten
worden verdeeld is vanuit de publieke bevoegdheden van de gemeente niet mogelijk. Als de
gemeente eigenaar is van de grond (en dat bent u gedeeltelijk), dan kunnen dergelijke eisen wel
gesteld worden, als voorwaarden bij de verkoop van de grond.

De eerste mogelijkheid is om een adviseur onderzoek te laten doen naar de mogelijke opzet en
samenwerking van het project, de daarbij behorende risico’s te benoemen en met de advies de
markt te benaderen. Op deze manier kan een goed inzicht worden verkregen in de mogelijkheden,
maar het onderzoek moet worden betaald en eventueel aanbesteed, indien de adviesopdracht meer
kost dan € 200.000 exclusief BTW. Bovendien leidt dit er vaak toe dat de adviseur in het
vervolgtraject niet meer aan de aanbesteding van de daaruit volgende opdracht mag deelnemen.
Door het doen van het onderzoek heeft hij een kennisvoorsprong en daardoor is hij in een ongelijke
positie terecht gekomen. Dit is te voorkomen door zeker te stellen dat alle informatie van het
onderzoek openbaar wordt gemaakt. Een dergelijk onderzoek ontbreekt echter in de ter Inzage
gelegde stukken. Ik concludeer dat er geen marktconsultatie gedaan is. U heeft dit ook in meerdere
raadsvergadering bevestigd.

De minimumeisen hebben betrekking op de financiële draagkracht, de technische bekwaamheid en
de beroepsbevoegdheid. De financiële draagkracht kan worden getoetst door het stellen van eisen
aan de omzet, financiële ratio’s of een verklaring van een bank. Het doel is zeker te stellen dat een
marktpartij voldoende financiële draagkracht heeft om de opdracht uit te kunnen voeren. Uit het
formulier “Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig
bouwwerk bouwen” blijkt dat de financiële draagkracht er is met een omzet van meet dan 43



miljoen euro. Een goede vuistregel in windprojecten is een minimale jaaromzet van 50% van de
opdrachtwaarde te stelten. Ook deze berekening is onvindbaar in de ter inzage gelegde stukken. In

een ander hoofdstuk zal ik benaderen dat er geen enkete financiële huishouding is toegevoegd.

U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van
gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed moeten
worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht, is in de
aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees) aanbesteed te
worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927
onder de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere Pampus). U heeft deze stap simpelweg
overgeslagen omdat Nuon op de beoogde locatie al een soortgelijk windmolenpark heeft. Deze
conclusie is onjuist en onrechtmatig.

MEERDERE BEDRIJVEN GENOEMD IN DE STUKKEN.
Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 4
bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1. Welk bedrijf vraagt deze vergunning nu precies

aan. Het kvk nummer van dit bedrijf ontbreekt op de aanvraag.

FAILLISSEMENT INITIATIEFNEMERS
Voorts merk ik op dat uit het ter inzage gelegde stuk onvoldoende is op te maken, op welke wijze
het risico van faillissement van de initiatiefnemers door de Gemeente Almere wordt ondervangen.
Hierdoor zullen de effecten op het milieu zwaar voelbaar worden indien een dergelijk voorval
gebeurd.

VERKLARINGEN VAN GEEN BEDENKING IS WEL VEREIST.
U geeft aan dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, maar u wel wacht totdat de
gemeenteraad deze afgeeft. Een verklaring van geen bedenking is een instemming van een ander
bestuursorgaan dan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning met het verlenen van die
vergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden
verleend.
De aanwijzing van de activiteiten is geregeld in:
paragraaf 6.2 Bor lid 2 (zie ook het volgende onderwerp bevoegd gezag is niet bevoegd.)

BEVOEGD GEZAG IS NIET BEVOEGD
Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: “EW”) volgt het uitgangspunt dat de Provinciale
Staten (hierna: “PS”) het bevoegd gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van een productie-
installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een
capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt vervolgens
dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de aanleg en
uitbreiding van een windpark coördineren.
In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente indien (zie artikel 9f lid
6 EW):
in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie,
redeljkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de
besluitvorming in betekenen de mate zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of
is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum realisatienorm.

Ik heb gelezen dat er ten behoeve van de realisatie van de hier aan de orde zijnde windturbines op



In het besluit van de Gedeputeerde Staten van Flevoland van 18 april 2017 is op het onderwerp
Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen te verklaren dat de vergunningen-coördinatie
door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van
toepassing is voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten
over het merendeel van de benodigde toestemmingen voor het toekomstige windpark. De artikelen
9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en
bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een
bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel.
Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepaling kent) slechts ziet
op de bevoegdheden van 65, terwijl de bevoegdheid tot vaststelling van het plan nu juist bij PS ligt.
Het gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.
In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste
delegatie. Uit Uit artikel volgt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet
valt te verwachten dat toepassing van het eer5te lid de besluitvorming in betekenende mate zal
versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in
dit geval niet voldaan. Zeker nu de coördinatieregeling niet voorziet in het in één geheel ter inzage
leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet de gemeente
Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve
onrechtmatig.

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGD NIET TIJDEUJK
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het tijdelijk
afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer een vergunning
van niet tijdelijk aard zijn.

REALISATIE VAN HETW1NDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR
Ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond, In het ontwerp
omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere mQtivering gesteld dat de investeringen
afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeling subsidie. Zonder nadere
onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de initiatiefnemers
moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te verdienen. Gezien het feit de voor
de initiatiefnemers niet meer in aanmerking komen voor de voorronde 2012 is de financiële
haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking
te komen, moet uw aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke
haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal
aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan. Gezien de laatste fase
om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot 5 april 17.00 uur en de benodigde
vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er zienswijze
ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden tegen respectievelijk de Wet
Natuurbescherming en de Waterwetvergunning wordt de SDE+ subsidie in 201$ niet toegekend. Er
zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuur verzoeken ingediend waarbij
gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan, en u uitstel heeft gevraagd en de benodigde
gegevens pas op 30 mei (na de termijn voor zienswijze indienen) pas wordt opgeleverd. Dan is nog
de vraag of de gevraagde gegevens daadwerkelijk geleverd worden, gezien u in het verleden zeer
ontwijkend heeft geleverd op de gevraagde stukken. Het is overigens vreemd dat u uitstel nodig
heeft voor een termijn van 6 waarbij de gevraagde stukken ton eerste al bij de ter inzage gelegde
stukken aanwezig hadden moeten zijn, en u daarbij ook nog eens extra tijd nodig heeft de gevraagde
financiële gegevens op te leveren. Hieraan kunnen slechts twee oorzaken ten grondslag liggen: (1) u
heeft de financiële gegevens niet. Dit zou betekenen dat ii de financiële haalbaarheid niet



gecontroleerd heeft. (2) u heeft de stukken wel beschikbaar maar wilt ze niet openbaar maken
totdat er geen mogelijkheid meer is deze toe te voegen aan de zienswijze termijnen.

Gezien het feit ik en mijn buren deze gegevens meerdere malen hebben opgevraagd heeft u
meerdere malen de kans gehad deze gegevens op te vragen bij de initiatiefnemers. Aangezien u
deze kans niet heeft gegrepen wil ik aanvoeren dat dit onrechtmatig bestuur is. Dit is in strijd met
artikel 2 lidi en lid 2, artikel 3 lid 5, artikel 6 lid 1, lid 3, lid 6 a tJm c, artikel 7 van de wet
openbaarheid van bestuur.

Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid wordt voldaan, verzoeken ik u nogmaals
via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of de realisatie van het wiridpark financieel
uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schrijven tevens te worden beschouwd als een Wob-verzoek
aan de betrokken gemeentelijke bestuursoranen (de raad en het college).

WETTELIJKE TERMIJNEN ZIJN OVERSCHEDEN
deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in
het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze
omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

BEOOGD WINDMOLENPARK IS NIET IN LIJN MET UW STRUCTUURVISIE
Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere IJland en
Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door dit project nu door
te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is een verkwisting van
overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten staan en dit project op een
nadere locatie te laten uitvoeren. Doordat in de vergunning nu permanent aangevraagd wordt en
afgegeven wordt kunnen de plannen in uw structuurvisie niet worden doorgezet. Dit betekend
concreet dat woningbouw in dit gebied niet mogelijk zal zijn. Het onderliggende bestemmingsplan is
echter uitgegaan van de beoogde woningbouw. Er zijn al stappen ondernomen en
samenwerkingsverbanden aangegaan met de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de
ljmeerLijn. Hierdoor benadeeft u bedrijven die zich aan het voorbereiden zijn om uw structuurvisie te
realiseren.

VOORWAARDELiJKE VERPLICHTING OM LICHTSCHIUERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT
Van belang is dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om lichtschittering
tegen te gaan. Het ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke
verplichting om lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen.
Gezien het feit het beoogde park naast een curciale verbindingsweg N701 ligt en deze weg naast het
water ligt, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer lichtschfttering optreed bij
automobilisten. Dit kan leiden tot letselschade alsmede verkeersslachtoffers.
Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele

windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen. Maatregelen ter voorkoming van
Iichtschittering zijn dus onvoldoende geborgd. Dergelijke verplichting is noodzakelijk en dient te
worden toegevoegd in de ontwerp-omgevingsvergunning.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM OBSTAKELMARKERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT



Van belang is dat bijgesloten stukken en op de websitewebsite https://almeregeeftenergie.nl volgt
dat de windturbines U als gemeente waarde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de
betreffende turbines U een eis stelt dat de molens < 150 meter hoog moeten. Hiermee impliceert u
tegen te willen gaan dat obstakelmarkering nïet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp
omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om
obstakelmarkering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn en nog
niet bekend is welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een
bandbreedte de gestelde eis van <150 meter overschrijdt zullen deze maatregelen geborgd moeten
worden. Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering zijn dus onvoldoende geborgd. Het
staat de inîtiatiefnemer immers Vrij om een dergelijke verlichting te hanteren ook op turbines <150
meter. Hiermee voldoet u niet aan de beloftes die u in de gemeenteraad gedaan heeft en op alle
informatieavonden naar betrokken omwonenden. Een dergelijke maatregel dient worden
toegevoegd aan het ontwerp-omgevingsvergunning.

IMPACT OP GEZONDHEID ONTBREEKT
Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de
gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met zich kan brengen, ontbreekt. De thans
reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de
voLksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat binnen Almere. Ook
de eventuele schade die bewoners kunnen oplopen door het minder verkoopbaar of onverkoopbaar
worden van woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik u om het
gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning zorgvuldig in de afweging te betrekken en
niet slechts te volstaan met een M.E.R. beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse
is gedaan.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden
winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen
plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve
gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines
conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit
onderzoek van het RIVM (R1VM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of
overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving
of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende
maatregelen. De mogelijke maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is.
In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast
wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen geluidsreductie nodig om aan
de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.”

Het is onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport representatief
zijn. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden de De VlO
rekenregels helemaal niet benoemd. De VlO-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten
staan als
1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of
2) de wind op 10 meter hoogte minder Is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5 mis.
Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het
duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot
minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere
moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de



initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder, Ook is er geen meldpunt benoemd waar
overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afsptaken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers
hebben om deze overlast te verhelpen. Ik zou graag zien dat in de ontwerp omgevingsvergunning
mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van geluidsoverlast. Tevens zou ik graag
zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken
maakt hoe lang het duurt voordat er actie ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en
andere soorten overlast) alvorens overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning. Ook dit
meldpunt en afspraken dienen in de ontwerp-omgevingsvergunning te worden toegevoegd.
Ik concludeer dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te
gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Het spreekt overigens voor zich, dat het plan vele aanspraken op planschadevergoedingen of
nadeelcompensatie uitlokt en ik mijn mede inwoners hierin zal faciliteren, wanneer zij hun
aanspraken geldend proberen te maken.

HET ONTWERP OMGEV1NGSVERGUNNING BIEDT ONVOLDOENDE WAARBORGEN DAT ER
DAADWERKELIJK TIEN IDENTIEKE WINDTURBINES WORDEN GEREALISEERD
Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien
identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk
op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus
van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.
U geeft aan in de bijgevoegde stukken dat de initiatiefnemers gebruikt wensen te maken van artikel
4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bot) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor). Hierdoor wordt het onmogelijk te borgen dat het landschapsbeeld rustgevend is en blijft. U
dient hiervan aspecten op te nemen in de ontwerp-omgevingsvergunning daar onmogelijk gesteld
kan worden dat het landschapsbeeld niet aangepast wordt. Als windrijke provincie wil Flevoland
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.
Door een 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
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. 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 niet ten
goede komt
Het project is in een zeer vroeg stadium voorgelegd aan de commissie welstand. Deze heeft advies
gegeven niet mee te gaan in de huidige opstelling. Dit advies is echter niet gehanteerd.

Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede
landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad.
Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk
andere (financiële) belangen en/of een andere (beleid)visie/keuze.
Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek
moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingsvergunning opgenomen.



Ook hierbij geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven naar te
verlenen omgevingsvergunningen, die door verschillende partijen zijn aangevraagd en dïe ieder voor
zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft de gememoreerde gecoördineerde procedure
immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

LOCATIE VAN DE BEOOGDE TURBINES IS NIET CONSISTENT.
De gps longtitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief “Radarhindertoetsing
windpark Jaap Rodenburg II” met referentie fDHW-2018-0100312$74) afwijkend ten opzichte van de
gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de
daadwerkelijke locatie van de motens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de
europeese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is
randvoorwaardelijk bij een project als deze.

TOEKOMSTIG VLIEGVELD LELYSTAD
De ingebruikname van de vernieuwde Luchthaven Lelystad staat nu gepland voor 1 april 2019. Op dit
moment is Lelystad het grootste General Aviation vliegveld van Nederland: er zijn zo’n 110.000
vliegtuigbewegingen per jaar van VFR verkeer (Visual Flight Rules: kleine vliegtuigen die opzicht
navigeren). Ondanks de geleidelijke afbouw van het kleine vliegverkeer naar 40.000
vliegtuigbewegingen per jaar, worden er nieuwe vliegroutes voor deze gebruikerscategorie
vastgesteld. Een van deze routes doorkruist de zoeklocatie van het Windmolenpark, waardoor er
mogelijk turbines uit het plan geschrapt moeten worden of dat geplande turbines lager moeten zijn.
Ook dit heeft een negatieve invloed op de business case, nog los van de onduidelijkheid die er over
de vliegroutes bestaat. Ondanks het jarenlange bestaan van de Alderstafel Lelystad en alle
uitgevoerde onderzoeken, werd pas in juli 2016 bekend dat de uitbreiding van Luchthaven Lelystad
een mogelijk negatief effecten zou hebben op verschillende nieuwe windparken in Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland. Ook de andere zoeklocaties hebben te maken met de schaduw van de
uitbreiding van Luchthaven Lelystad. De gevolgen van de vliegroutes van zowel groot- als
kleinverkeer (resp. IFR en VFR verkeer) blijven onduidelijk waardoor de precieze situering en hoogte
van turbines nog niet zeker is. De uitbreiding van Luchthaven Lelystad zal dus niet alleen de C02
uitstoot in de Provincie Flevoland verhogen, maar ook de productie van duurzame energie verlagen.
Officieel worden de effecten van Luchthaven Lelystad niet meegerekend bij de klimaatcijfers van de
provincie, omdat het een nationale luchthaven is en daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk.
Wegens een intern conflict is het huiswerk van Luchtverkeersleiding Nederland fLVNL) niet op tijd
gereed voor de geplande opening op 1 april 201$. De laatste prognose is dat het vernieuwde
Luchthaven Lelystad minstens een jaar later, 1 april 2019, open gaat. De definitieve vliegroutes zijn
hierdoor ook vertraagd en daarmee de onzekerheid voor de windontwikkelaars verlengd. Mogelijk
zullen de cumulatieve effecten van windpark een significant negatief effect hebben op de
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied IJsselmeer. De MER zal het moeten aanwijzen.
Het is daarom ook onlogisch te concluderen uit de M.E.R. beoordelingsnotltie dat er geen
aanvullend onderzoek nodig is. Het besluit van het college van B&W is dus niet alleen onrechtmatig
maar ook onjuist. Een MER is noodzakelijk om juiste impact te bepalen. In de berekeningen van TNO
is de impact op het vliegveld Lelystad niet onderzocht. Hier radargebied wordt door de komst van
het vliegveld (wellicht) geraakt. Dit zou kunnen betekenen dat uw wens om geen obstakelmarkering
te voeten die wellicht alsnog ingevoerd dient te worden. Door ontbreken van een expliciete
voorwaardelijke plicht geen obstakelverlichting te voeren in het ontwerp omgevingsvergunning zult
u in de toekomst wellicht (eerder dan gepland) het windmolenpark moeten afbreken. Onderzoek
naar de impact van de plannen van de provincie om het vliegveld Lelystad uit te breiden en de
capaciteit van Schiphol te verdelen over vliegveld Lelystad zou moeten worden onderzocht. Dit kan
consequenties hebben voor de maten, hoogte en aantallen molens. Ook de fysieke kenmerken van
de beoogde molens zouden hierdoor kunnen veranderen. Door toepassing van de van artikel 4.7 van
het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)



wordt onduidelijk welke molens er gaan komen en wat de impact is op de maatvoering en plichten
die gelden omtrent de uchtveiligheid van het nieuw te bouwen vliegveld. Dit project gaat hand in
hand met het project voor uitbreiding van Schiphol. Hierop had, op zijn minst, een onderzoek
gedaan moeten zijn om de impact op mens, natuur en milieu te kunnen bepalen. M,i. is het TNO
rapport dan ook incompleet en incorrect. Data welke gebruikt is in het TNO rapport is tegenstrijdig
met de gegevens welke gebruikt zijn door Bosch & Van Rijn. Hierdoor valt voor mij niet te bepalen
wat nu concreet de impact is voor mij als persoon. Ik verwacht grote impact voor mijn woongenot
en mogelijke waardedaling door de onzekerheid die u introduceert. Door af te wijken van het
bestemmingsplan zonder concrete eisen te stellen aan het beoogde plan zal mogelijk pLanschade
ontstaan. Het vermoeden ontstaat dat het woongenot wat ik momenteel ervaar teniet gedaan
wordt en dat er, door de onzekerheid ook miHeueffecten zullen optreden welke niet benoemd zijn in
het zeer matige M.E.R. Beoordelingsnotitie.

M.E.R. BEOORDEUNGSNOTITIE STROOKT NIET MET DE VERSIE VOORGELEGD AAN COLLEGE VAN
B&W.
Ik heb geconstateerd dat het M.E.R. Beoordelingsnotitie welke u ter inzage heeft gelegd bij de
stukken die meengenomen zijn voor de ontwerp-omgevingsvergunning sterk afwijkt van de M.E.R,
Beoordelingsnotitie v4.3 van 15-9-2017. U schrijft echter dat op 16januari 2018 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 gezag op 26
september 2017 een m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen.

De aanmeldnotitie die u op bijgevoegd heeft in de ter inzage gelegde stukken is van 13-4-2017
Versie 2.3 hierin staat echter 5 varianten benoemd waarin geen van de S varianten is gekozen door
het college van B&W. Hiermee heeft het college dus een besluit genomen op basis van onjuistheden.
In mijn zienswijze welke ik vorige jaar heb ingediend op 20 november 2017 op de M.E.R.
beoordelingsnotitie omtrent het voorleggen van deze notitie aan het college van B&W heeft u
geantwoord dat deze niet in behandeling werd genomen omdat de procedure voor de
omgevingsvergunning nog niet gestart is. Ik heb u destijds gewezen op het feit dat de zienswijze niet
over een toekomstige omgevingsvergunning ging, maar op inhoudelüke punten die onjuist
onderbouwd zijn en dat het besluit van het coLlege van B&W gebaseerd is op foutieve gegevens en
zonder onderbouwde gegevens van het onderzoeksbureau. Nu concludeer ik dat er een ander
beoordelingnotitie ten grondslag ligt aan het besluit. De onderzoeks gegevens uit versie 2.3 en 4.3
wijken sterk af. Enige conclusie welke getrokken kan worden uit beide notities is dat aanvullend
onderzoek gedaan dient te worden. Ook dit wordt in beide notities geadviseerd. Ik concludeer dat
de ter inzage gelegde stukken incompleet en onjuist zijn. Derhalve dient deze ontwerp
omgevingsvergunnings aanvraag afgekeurd te worden op basis van onjuist aanleveren van stukken.
Het besluit van het college van B&W is derhalve onwettig daar zij niet het bevoegd gezag is. Het
bevoegd gezag dient derhalve een besluit te nemen op de juiste stukken en juiste gegevens, Het
weglaten van gegevens in het onderzoeksrapport duidt op het misleiden van het bevoegd gezag. Het
weglaten van cruciale informatie sturen van het bevoegd gezag en het in de mond Leggen van een
conclusie. Door deze scoping van de initiatiefnemers wordt u als gemeente misleid en is het bevoegd
gezag niet in staat een juiste beslissing te nemen.

BESCHIKBAARHEID VAN DE BEOORDELINGNOTITIE.
Op datum 11-10-2017 is aangekondigd in het weekblad “Almere Deze week” (zie bijlage 2) dat de
M.E.R.-beoordelingsnotitie beschikbaar zou zijn vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22 november



2017 en tevens ook het besluit van college van B &W omtrent de uitvoering van een M.E.R op basis

van deze M.E.R.-beoordelingsnotitîe. Toen ik echter op donderdag 12 oktober 2017 bij het

gemeentehuis was, wisten de medewerksters van niets en vroegen mij op een ander moment terug

te komen. Ik ben de volgende dag, rond 14:45 teruggegaan naar het gemeentehuis en gevraagd of

de beoordelingsnotitie beschikbaar was en de medewerkster van het gemeentehuis gaf aan geen

sleutel te hebben van de kast waar de beoordelingsnotitie in lag. Hierdoor was ik genoodzaakt was

wederom op een andere dag terug te komen. Mijn conclusie is dat het document op 12 oktober niet
beschikbaar is gesteld. Pas 13 oktober 2017, wat ik niet heb kunnen controleren, is het document
openbaar gemaakt. Na mijn klacht heb ik gezien dat de M.E.R Beoordelingsnotitie inmiddels wel

openbaar gemaakt is. Echter niet op 12 oktober 2017.

De data in de pubticatie u in het weekblad “Almere deze week” (zie bijlage 2) en de data die u noemt

op de beoordelingsnotitie af. Hierdoor is niet iedereen op de hoogte van de daadwerkelijke
beschikbaarheid van dit document. Ik kan hierdoor concluderen dat de beschikbaarheid van de

beoordelingsnotitie afwijk van de wettelijke norm van 6 weken. U heeft ook geen uitstel gevraagd

om deze termijn te verlengen.

DOELSTELLINGËN EN NOODZAAK
in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind samen met

Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied

Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is

om de filmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik
van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitle waardoor het niet mogelijk is om te

controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark.

Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie neutraal te

worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het energielabel van mensen in de

filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende filmwijk.

Dit is tegen de wet. 1k voel mij benadeeld als bewoner van de Noorderplassen ten opzichte van
bewoners uit de Filmwijk. Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg

1, 8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door

het huidige windpark]aap Rodenburg l weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap Rodenburg II

neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken. In de beoordelingsnotit!e staat

beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het

huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark te slopen

ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat

windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is
daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park.
Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreek eveneens.

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie FLevoland als doelstelling heeft gesteld

een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in de in

de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit

project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling als beschreven in de structuurvisie

Windenergie op Land, 31-03-2014. Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past het

niet in het beleid van de provincie. Alternatieve opties zoals het plaatsen van nieuwe windmolens op

een andere locaties en het huidige windmolenpark Intact te Laten tot de gestelde termijn van 2025

zijn niet beschreven in deze MER-beoordelingsnotitie en zijn m.i. ook niet onderzocht.
Door niet alle alternatieve mogelijkheden te onderzoeken zoals het bestaande Jaap Rodenburg 1 te

laten staan en op een andere locatie in Almere Windmolens te plaatsen draagt dit project niet bij

aan de doelstelling. Er zijn betere alternatieven te vinden om meer energie op te wekken zonder de



benodigde kosten, en mogelijke bijkomende schade te krijgen op deze plek. Deze alternatieven zijn
echter niet onderzocht. Eveneens is het de ambitie van de Provincie om in 2020 energie neutraat te
zijn zo valt te lezen. Door alleen de filmwijk energie neutraal te maken draagt Uit project niet bij aan
de doelstellingen van de provincie. Daarnaast wordt deze deadline niet gehaald. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid aanvullend onderzoek te doen naar de impact op het milieu en andere alternatieven
te onderzoeken.

BESTEMMINGSPLAN:
In de Staatscourant nr. 63198 van 2016 staat dat Burgemeester en wethouders bekend maken dat
voor het gebied ‘Almere Pampus en Markermeer’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Dit
bestemmingsplan NL.IMRO.0034.BPalgOS is heeft de status vastgesteld en is op 31-05-2017 officieel
bekend gemaakt middels de Staatscourant. In de beoordelingsnotitie wordt beschreven dat in het
bestemmingsplan opgenomen is dat de huidige turbines vervangen worden door nieuwe en dat
hierbij een vergunningsprocedure voor afwijking op dit bestemmingsplan gevolgd zal worden. In het
betreffende bestemmingsplan NL.IMRO.0034.BPalgO5 staat het volgende: “2.2 Het
bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.
In het plangebied spelen een drietal nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn niet
meegenomen in de actualisatie. Het gaat om:
2, Nieuwe windmolenpark;
2. Gebiedsontwikkeling Almere Pampus;
3. Umeerljn.
Ad.1 De tien bestaande windmolens in Windpark Jaap Rodenburg zullen worden vervangen door
nieuwe windmolens. Nuon en Almeerse Wind hebben daartoe een initiatief ingediend voor het
oprichten van 9 windmolens. Voor de ontwikkeling van het nieuw windmolenpark wordt een aparte
planologische procedure gevolgd (wabo- procedure).
In deze beoordelingsnotitie wordt gesproken over 9 tot 11 windmolens. Echter als ik de
dubbeldraaiperiode in bepaalde scenario meeneem staan er zelfs 15 windmolens. Het is voor mij
onmogelijk te bepalen welke informatie nu wel en niet relevant is en wat de plannen zijn.
Mijns inziens biedt de uitsluiting ad.1 onvoldoende informatie om nu concreet te bepalen wat er
gaat gebeuren. Hierdoor is het ook onmogelijk de plannen te staven op correctheid.

VERVANGEN VS NIEW
In verschillende documenten wordt uitgegaan van het vervangen van het windmolenpark. Ik durf
echter te stellen dat dit niets met het vervangen van de oude windmolens te maken heeft. De enige
overeenkomst die het oude park met het nieuwe park hebben is dat het 10 molens betreft en dat de
energieleverancier Nuon de eigenaar van het park is. Mijns inziens betreft het hier een geheel
nieuwe windmolenpark met nieuwe eigenschappen, nieuwe opstelling, nieuwe eigenaren. Hier had
dus een geheel nieuw aanbestedingstraject moeten plaatsvinden om zo de marktwerking niet uit te
sluiten. Omdat u in uw stukken de termen nieuw en vervangen door elkaar heen gebruikt is
onduidelijk welke gegevens nu wel en niet van toepassing zijn op uw plannen. Bij vervangen van de
huidige windmolens beschouw ik de beoogde locatie als anders dan de huidige locaties. Hiermee
suggereert ii dat de windturbines op exact dezelfde gps locatie komen als de huidige jaap
Rodenburg 1 turbines. Echter in de door u ter inzage gelegde stukken staan meerdere verschillende
andere locaties aangegeven. Hierdoor stroken de gegevens die u voortegt aan het onderzoeksbureau
Bosch & Van Rijn, TNO, Provincie en Waterschap niet met de plannen die Nuon en AW hebben met
hun project. Hier dient eerst helderheid te komen over wat nu de beoogde (exacte) locatie is. Er
gelden andere regels voor het vervangen van een bestaand windmolenpark vs. Het uitbreiden van
een bestaand windmolenpark. In het provincieblad jaargang 2018 nr. 11 valt te lezen dat molens
buiten een windgebied (waar dit park het geval is) een bestaand windmolenpark niet opgeschaatd
mag worden (titel lOb.2. Instructies als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de wet ruimtelijke ordening
voor bestemmingsplannen inzake toelaatbaarheid van nieuwe windmolens.



Artikel lOb.4 Buiten een windgebied
1: Een bestemmingsplan stuit uit dat buiten een windgebied nieuwe windmolens worden

gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden opgeschaald.
Ook subsidie technisch gezien is het uitbreiden van een bestaand windmolenpark niet toegestaan

waardoor de financiële haalbaarheid er niet meet is. U drukt als gemeente alle onderzoeken en

conclusie erdoor zodat de initiatiefnemers hun beoogde SDE+ subsidie op tijd kunnen aanvragen. In

vorige paragrafen heb ik al aangegeven dat deze beoogde SDE+ subsidie in 2018 niet meer

realistisch is waardoor ik mijn vraagtekens zet bij de financiele haalbaarheid. Te meer reden is er om

additioneel onderzoek te verrichten zodat u als gemeente bij het juiste bevoegd gezag toestemming

kunt vragen om uitbreiding van het bestaande windmolenpark Jaap Rodenburg. Tevens wil ik u

wijzen op het feit dat uitbreiding en vervanging van een bestaand windmolenpark als u beoogde

project aan provinciale eisen moet voldoen. Ook ontbreekt de berekeningen van de

gebiedsgebonden bijdragen. Initiatiefnemers moeten een gebiedsgebonden bijdrage afdragen.

Hierover valt niets te lezen in de bijgeteverde stukken.
Ik concludeer dus dat het beoogde park zich in geen van beide situaties kan handhaven. Bij een

nieuw windmolenpark mag niet opgeschaald worden. Bij vervanging had de locatie van de

bestaande turbines gehandhaafd moeten worden. De beoogde opstelling (welke mij nog onduidelijk

is wat nu de exacte locaties worden) zijn onrealistisch en onwettig.

OPSCHALEN EN SANEREN
Nergens in Nederland staan zoveel windmolens ats in Flevoland: 630 exemplaren om precies te zijn.

In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe windmolens.

Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan eerder gedacht. De

provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de nieuwe windmolens een

rustiger beeld reaLiseren. Dat kan door bij het ontwerp en de inrichting meer en anders te kijken

naar de lijnen waarop de windmolens staan. De windmolenparken moeten aansluiten bij de

infrastructuur (wegen, sloten en dijken) en het is wenselijk dat ze de natuurlijke lijnen versterken.

Het beoogde plan staat haaks op deze doelstellingen. In de praktijk betekent dit dat het huidige

aantal windmolens sterk zal verminderen. In plaats van verspreid in het landschap komen de nieuwe

windmolens geconcentreerd in lijnopstellingen. Terwijl u een clusteropstelling voor ogen heeft.

In juni 2008 is de Beleidstegel Windmolens van kracht geworden die een verhoging van zowel de

duurzame energieproductie als van de landschappelijke kwaliteit in de provincie Flevoland beoogt.

Dit door de sanering en opschaling van het opgestelde vermogen van windenergie productie. Begin

2010 is de werkgroep opschalen windenergie (WOWF) op verzoek van de provincie gestart met in

beeld brengen van de onderdelen van de beleidsregel die voor een effectieve beleidsuitvoering

explicitering behoeven. Flevoland profileert zich als de windprovincie van Nederland. In 2012 had

Flevoland 600 turbines met een opstellend vermogen van 600 MW. Tot en met 2015 is een

uitbreiding voorzien met circa 100 windturbines en een groei van het vermogen naar 1170 MW. De

ruimtelijke mogelijkheden voor de plaatsing van turbines in Flevoland zijn daarmee volledig benut.

De productie van windenergie kan alleen nog toenemen door sanering en modernisering van

bestaande turbines, In het provinciaal blad jaargang 2018 nr 110 valt te lezen «Opschalen en

saneren:
Aanpak gericht op het opwekken van meet windenergie met signlficant minder windmolens binnen

Flevoland;” Hier wordt derhalve niet aan voldaan. Er worden 10 molens weggehaald en er wordt een

nieuw windmolenpark neergezet met meer vermogen maar met het zelfde aantal windturbines.

De beleidsregel van het Provinciale Beleidsregel 2008 beoogt het open landschap te herstellen door

het aantal turbines te halveren en nieuwe turbines in windparken te concentreren. Ter

tegemoetkoming mogen turbines veel zwaarder worden: Minimaal 12 molens per windpark, bij



voorkeur lijnopstellingen langs wegen Ashoogte minimaal 100 meter Ashoogte en totale hoogte
moeten voldoen aan verhoudingen van de ‘Gulden Snede’ Minimaal 3 MW per turbine (gemiddeld
ongeveer het dubbele van de oude molens) Saneringstermijn oude molens maximaal 6 maanden
(‘dubbeldraaien’) Gebiedsgebonden bijdrage (GGB) 10 30% van de winst voor belasting. Aan geen
van deze voorwaarden wordt voldaan in dit project. In deze beleidsregels valt te lezen dat één
nieuwe molen vervangt 2,5 bestaande molens. Dit is hier echter niet het geval.
Derhalve dient de omgevingsvergunning niet worden afgegeven aan de initiatiefnemers.

BEKENDMAKING VAN DE ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS INCOMPLEET
Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het bestemmingsplan
helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen gesproken over de ontwerp
omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS ONVOLDOENDE OBJECTIEF BEGRENSD.
Het ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het
plan onvoldoende objectief zijn begrensd.
Uit de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter en
100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tussen de lOOm en 130m. Het gevolg daarvan is,
dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:
— wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en;
—wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn.
De bandbreedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid
tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en
wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een ruimte bandbreedte maakt het
voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. dit schaad de
rechtszekerheid te zeer. Tevens voldoet de bandbreedte niet aan de stelregel van de provincie dat
de gulden snede toegepast dient te worden. Derhalve is de bandbreedte te ruim genomen en
moeten alle berekeningen opnieuw gedaan worden.

Ik wil ook opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet beschikbaar
waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspr.aak in te zien. Deze afspraak kon maximaal 30
minuten omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn voor andere mensen.

LANDSCHAPSONTWERP ONTBREEKT
Er moet een landschapsontwerp worden gemaakt conform de Beleidsregel Windmolens 2008. Deze
ontbreekt.

OMGEVINGSVERGUNNING IN STREID MET VIJFDE WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOOR
FYSIEKE LEEFOMGEVING VLEVOI.AND 2013
In het provincieblad Jaargang 2018 Nr. 110 valt het volgende te lezen:

Artikel lOb.3 Tijdelijkheid van windmolens
• 1.

Voor de realisatie van een nieuwe windmolen kan uitsluitend een
omgevingsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend.

• 2.b.
na het verstrijken van de gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de
vèèr de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld,
dan wel moet de situatie in overeenstemming met het bestemmingsplan worden
gebracht, inhoudende dat de windmolen wordt gesaneerd.



De beoogde ontwerpvergunning voldoet aan geen van deze voorwaarden.
De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend voor onbepaalde tijd en de gesaneerde
windmolens worden niet voor verlening van de omgevingsvergunning van de bestaande toestand
(lees Jaap Rodenburg 1) gesaneerd. Eerst moeten de bestaande molens gesaneerd worden voordat

het nieuw te bouwen park gereaLiseerd kan worden. Anders spreekt men over dubbeldraai en dat is
in strijdt met de keuzes van het college van B&W.

Compensatieplan ontbreek
In de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en gebruikt kunnen worden onder

de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan. Dit plan ontbreekt echter in
de stukken. Omdat het compensatieplan een voorwaardelijke verplichting is voor het bouwen en in
gebruik hebben van de windturbines en de uitvoering van het compensatieplan voldoende
gewaarborgd moet worden, moet het compensatieplan integraal opgenomen worden in de ter
inzagelegging. Thans is niet duidelijk op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het
compensatieplan en kan niet goed beoordeeld worden of en in hoeverre de uitvoering van het
compensatieplan voldoende gewaarborgd is. Ook het ontwerp compensatïeplan lig niet ter inzage.
Hierdoor wordt wederom de cooördinatieregeling niet juist gehanteerd.
Er wordt slechts aangegeven dat wanneer bekend is waar compensatie plaats gaat vinden, nadere

invulling wordt gegeven aan de inrichting en het beheer van het compensatiegebied en de

maatregelen die nodig zijn o de natuurtypen uit het NNN teru te laten komen in het
compensatiegebied. Ook wordt niets gezegd over eventuele aantasting doorversnippering, terwijl
vanwege de aanleg van de toegangsweg een doorsnijding van het NNN. Het ontwerp bevat geen
nadere concretisering. In de toelichting wordt slechts verwezen naar het compensatieplan en
gesteld dat dit plan voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist. Ten onrechte
verplicht u de initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen binnen een termijn worden
geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over compenserende maatregelen
terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit is in strijd met het Vijfde wijziging van de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 artikel lOb.9 Randvoorwaarden
projectplan Lid 1 een artikel lOb.13.

VOORWAARDEN SANERING IN DE ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING IN STRIJDT MET DE VIJFDE

WIJZING VAN DE VERORDENING VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2012.

Als voorwaarde hij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens van

het Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar
na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Deze sanctie gaat pas in nadat de
Gemeente Nuon per aangetekende brief heeft gesommeerd gehoor te geven aan de plicht tot
Saneren en Nuon de Sanering niet binnen 6 maanden heeft voltooid. Deze voorwaarden is in strijdt

met de termijn als gesteld in Artikel lOb.12 Eisen aan de fasering van het opschalen en saneren in

een projectplan lid ic. De sanering vindt plaats binnen een halfjaar na de ingebruikname van de
nieuwe windmolens in de plaatsingszones (saneringstermijn);

HET SANERINGSPLAN ONTBREEKT
De sanering van de windmolens wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de exacte
locatie en het type windmolen vermeldt en het tijdstip waarop deze uiterlijk wordt gesaneerd. Deze
gegevens ontbreken. Deze gegevens hadden al bekend moeten zijn bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning en vallen niet onder artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht t Bor) en artikel

2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
Bij het bepalen van de volgorde van de sanering wordt door initiatiefnemer de beoogde
landschappelijke verbetering meegewogen, waarbij het uitgangspunt is dat het saneren van de

oudste windmolens en van de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven het
saneren van de jongere windmolen5 en van de windmolens die verder weggelegen zijn van de



nieuwe windmolenopstelling. Het projectplan maakt de gemaakte afweging inzichtelijk. Ook dit
ontbreekt.

FINANC1ELE PARTICIPATIE:
Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen:
In de ontwikkel- en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan bewoners en ondernemers
gevestigd in het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende fontwikkel)fase
financieel risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe windmotens binnen dat
projectgebied.

In de exploîtatiefase biedt initiatiefnemer alle bewoners en ondernemers die gevestigd zijn in
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om financieel te participeren in de exploitatie van de
nieuwe windmolens (vanaf de fase vanaf ingebruikname) Uitgangspunt is dat in de exploitatiefase
minimaal 2,5% van de initiële totate investeringsomvang door middel van participatie wordt
ingevuLd;

Van dit minimumpercentage van 2,5% wordt alleen afgeweken indien de initiatiefnemer kan
aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor participatie bestaat dat niet te wijten is aan
voldoende participatiemogelijkheden en/of communicatie daarover.

3. Uitgangspunten bij de financiële participatie zijn in eLke fase: De risico’s en de verwachte
financiële rendementen van de participatie worden helder in beeld gebracht; b. Er wordt
een redelijke vergoeding gegeven voor het risico in relatie tot de potentiele
winstgevendheid;
c Participaties zijn Vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in periode van maximaal 2 jaar;

a. De initiatiefnemer legt de mogelijkheden voor bewoners en ondernemers tot financiële
projectparticipatie vast in een overeenkomst met de gemeente;

Aan geen van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en de onderbouwende stukken ontbreken in
de ter inzagelegging. Het is voor mij volstrekt onduidelijk wanneer ik kon participeren. Het
participeren met de initiatiefnemer NUON is niet voorgelegd aan geïnteresseerde.

BOSCH & VAN RIJN GEBRUIKEN SOFTWARE WELKE GEEN REKENING HOUDT MET AFWIJKINGEN IN
DE BEREKENINGEN.
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.
Op de website van de softwareleverancier is het een rapport te vinden genaamd EXPERIENCES
WJTH-lSO-17534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-EU. Hierin wordt aangegeven dat de iso
standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt mogelijk 5db tot 10db kan afwijken tot andere
softwareleveranciers.

Als we kijken naar tabel; Jaargemiddelde geluidsbelasting uit de M.E.R. Onderzoeksnotitie komt door
deze afwijking de jaargemiddelden boven de wettelijk norm uit van 4lLden en/of 47Lden. Om een
representatief beeld te krijgen van de meetresultaten zou een verdergaand onderzoek moeten
gebeuren met andere software en eventueel door een ander onderzoeksbureau.



De conclusie dat door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoelige objecten (>1500m)
met zekerheid is vast te stellen dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor de
omgeving als gevolg van geluid vanwege de windturbines, inclusief Caagfrequent geluid, in beide
alternatieven, zowel met als zonder dubbeldraai is daarmee dus onjuist. De softwareleverancier
geeft zelf aan dat de meetresultaten kunnen afwijken waardoor er geen sprake ken zijn van
zekerheid. Additioneel onderzoek is hier zeker op zijn plaats.

GELUIDSNORMEN NIET REALISTISCH. GEPRODUCEERD GELUID ZORGT VOOR OVERLAST.
In de beoordelingsnotitie wordt verwezen naar een brief van de toenmalige Minister van
infrastructuur en milieu Wilma J. Mansveld met ats kenmerk IENM/BSK-2014/44564
Hierin geeft toenmalig Minister Mansveld aan dat er onderzoek is gedaan door verschillende GGD’s
van Groningen en Drenthe en de Colteges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en
Drenthe, en een update van het informatieblad ‘Windturbines; invloed op de beteving en
gezondheid van omwonenden’.

Een aantal van de belangrijkste inzichten uit die studies:
• Allereerst is het inzicht van belang, dat het menselijk gehoororgaan voor de waarneming van
laagfrequent geluid van windturbines het gevoeligste lichaam5deel is. Bij zeer hoge niveaus (die bij
windturbines en bij het gangbare omgevingslawaai niet voorkomen) kunnen andere lichaamsdelen
ook in trilling geraken.

• Laagfrequent geluid wordt bij windturbines (en ook bij veel andere bronnen) in samenhang met
hogere frequenties gehoord en niet afzonderlijk hiervan.

• Dit betekent dat laagfrequent geluid van windturbines kan worden gemeten en beoordeeld met
het daarvoor gangbare akoestische instrumentarium.

Het stellen dat de brief van de minister naar de voorzitter van de tweede kamer der staten generaal
voldoende is als uitgangpunt voor 4lLden en 47Lden is mijns inziens te kort door de bocht. In de
brief wordt duidelijk aangegeven dat laagfrequent geluid gemeten en beoordeeld kan worden met
de daarvoor gangbare akoestische instrumentarium.
In deze MER beoordelingsnotities zijn dusdanige metingen niet opgenomen. Het is daarom dus
onmogelijk om te bepalen wat de impact van het Iaagfrequent geluid is. De brief van Minister
Mansveld is tevens bijna 4 jaar oud en nieuwe onderzoeken zijn inmiddels gedaan. In de bijlage van
deze zienswijze vindt u de verschillende onderzoeken omtrent laagfrequent geluid terug. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de Minister toentertijd een verkeerd uitgangspunt had waardoor haar
brief niet meet actueel is. Het ontbreken van een dergelijk onderzoek maakt het daarom ook
onmogelijk te concluderen dat er geen nadelige effecten zijn en zullen daarom alsnog onderzocht
moeten worden. Een besluit nemen op grond van deze gebrekkige informatie lijkt mij daarom ook
onmogelijk.

Tevens verwijst Minister Mansveld naar een rapport van de RIVM RIVM rapport 200000001/2013
waar ïn het volgende beschreven staat:
“Geluidhinder Het geluid van windturbines is minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en
industrie, maar wordt sneller als hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het karakter
van het geluid (zoeven en zwiepen). Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van
windturbines, net als bij andere bronnen, tot extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor.”

De conclusie is derhalve dat ten tijde van het schrijven van dit onderzoek in 2013 de beschikbare
gegevens niet aanwezig zijn welke nu 4 jaar later wel beschikbaar zijn. In de MER beoordelingsnotitie



zijn onvoldoende mitigeren de maatregelen beschreven om de effecten van geluidshinder tegen te
gaan.

De conclusie van de M.E.R.-beoordelingsnotitie dat door de grote afstand van de windturbines er
met zekerheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn vanwege het geluid, inclusief
laagfrequent geluid is daarom ongegrond en onjuist. De stelling dat dit een waarde toevoeging biedt
aan de besluitvorming is eveneens onjuist omdat de betreffende onderzoeken en cijfers ontbreken
in dit rapport. Aanvullend onderzoek naar laegfrequent geluid, metingen en resultaten van deze
betreffende metingen zullen gedaan moeten worden om enige conclusie mogelijk te maken. Naar
aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft de gemeenteraad van Almere op de politieke
markt van 25 februari 2016 een motie (RG-20/2016

aangenomen om de minister te vragen een norm te maken voor laagfrequent geluid. U stelt in deze
motie vast dat u wilt afwachten tot de omgevingswet in 2018 intreedt. Gezien het feit er nu een
windmolenpark in de planning staat lijkt het me zinvol af te wachten tot de nieuwe omgevingswet
van kracht is.
Het toetsingskader omtrent geluid is ook niet volledig. Bosch & Van Rijn geeft het volgende aan:
“Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maximaal toegestane
waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten7 47 dB Lden en 41 dB Lnight. De LUen (Engels:
Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaal uit te drukken.’1
Ik wil u echter wijzen op artikel 2.17 van het activiteitenbesluit. Hierin wordt nimmer gesproken over
de genoemde waardes door Bosch en Van Rijn. Wat wel aangegeven wordt zijn maximale waarden
in lid 1 van dat artikel

07:00—19:00 uur 19:00—23:00 uur 23:00—07:00 uur

LA,,LTOP de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 UB(A) 40 UB(A)

Lr,irfl in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

L,,op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dBfA)

L,,,in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dBfA)
Zoals Bosch en Van Rijn aangeeft zijn er in het gebied

RECREATIEGEBIED WORD ONBEGAANBAAR.
In Pampushout ligt het landschapskunstwerk ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Het is ontworpen
door architect Daniel Libeskind. Libeskind heeft met kanalen en wandelpaden ingegrepen in de
natuur en maakte een tuin voor meditatie. Hij ontwikkelde het idee voor de tuin naar aanleiding van
de tentoonstelling ‘Fuente’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, georganiseerd in 1991 ter ere van de
vierhonderdste sterfdag van de Spaanse dichter-mysticus Juan de la Ctuz. Het kunstwerk verwijst
naar een gedicht van De la Cruz, De levende vlam van de liefde’. Daniel Libeskind bouwde het
kunstwerk op uit vijf lijnen. Lijnen spelen een belangrijke rol in het werk van Libeskind. De lijn staat
voor de grens maar tegelijkertijd voor de verbinding. Zo verbeeldt de lijn onder meer de onderlinge
relaties tussen mensen en instellingen in de samenleving. Polderland Garden of Love and Fire’ is een
plek om te reflecteren op het verleden en te dromen over een betere toekomst. In 2017 is het
kunstwerk gerestaureerd en op 4 oktober 2017 opnieuw onthuld.

Door het windmolenpark zo dicht nabij de Polder Garden of Love and Fire neer te zetten worden de
vijf lijnen mogelijk onderbroken. Hierdoor kan het artistieke beeld wat de archtect Daniel Libeskind
neergezet heeft tenietgedaan worden. Er is geen toetsing geweest op het effect van de plaatsing van
windmoléns ten opzichte van het lijnenspel van het kunstwerk. Het doel is volgens Daniel Libeskind
om in de tuin te mediteren, dit is met 100+ DB boven je hoofd straks niet meer mogetijk. Dit
recreatiegebied word door de slechte plaatsing onbegaanbaar.



Ten aanzien van het geluid nabij de windmolens blijkt uit onderzoek dat bij de fictieve turbine types
uit de verschillende varianten dat het geluid onder de molen groter is dan de voorgeschreven norm
van 47DB Lden.
Polder Garden of Love and Fire zit wel binnen de geluidscontouren en de bezoekers van dit
landschapskunstwerk zullen hinder ondervinden van zowel slagschaduw alsmede geluidshinder.
De normering van 10-6 is hier niet aan de orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd
wederom dat deze molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in
dit recreatiegebied.
Conform de gegevens die in het voortraject zijn verstrekt door de initiatiefnemers kan het geluid
onder en nabij een windturbine oplopen tot 107db. Hierdoor kan ernstige gehoorschade ontstaan.
Het effect wat hieruit volgt is niet meegewogen in de M.E.R.-beoordelingsnotitie. Mediteren wordt
hier onmogelijk. Dit is geen recreatiegebied meer te noemen. Ik maak me ernstig zorgen dat de
waarde van mijn woning mede hierdoor daalt. Mijn woning ligt op een steenworp afstand van dit
prachtige recreatiegebied, Ik loop dagelijks met mijn hond door dit gebied. U zult begrijpen dat dit
nu niet meer mogelijk is daar ik geen gehoorschade wil oplopen.

Zie tabel 3 van het akoestisch onderzoek uit het M.E.R.-beoordelingsnotite v4.3:

Tabel 3 Jaargemiddelde bronsterkte per periode en totaal.
Fabrikant Type Ashoogte Lwmax kuit Lr.,avond knadt Lt.en

m UB UB dB UB UB

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

Siemens SWT2.5-120 90 107,0 103,0 103,2 103,3 109,7

MEETGEGEVENS ZIJN DISCUTABEL
Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft in versie 4.3 “De windsnelheidsverdeling ter
plaatse van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1
(overdag op 85m) tot 7,6 t’s nachts op lOOm hoogte) meter per seconde.” echter de meetgegevens
in dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie is gebruik gemaakt
van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie : cc 31km).”
In het M.E.R. beoordelingsrapport V4.3 stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit
onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard.
de afstand tot de planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50 km. In de bijgevoegde versie van ditzelfde
rapport v.2.3 is weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet
afwijken. Ik concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. Ik
concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet
onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte
computersysteem beschikbaar was. I<ijkend naar het omringende landschap in Cabauw
(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een
straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving voornamelijk uit weiland,
Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan namelijk geen
koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.
Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het geluid.
Wind ontstaat doordat de lucht beweegt van plaatsen met hogere luchtdruk naar plaatsen met een
lagere luchtdruk.



Obstakels zoals bebouwing en bosgebieden remmen de wind nabij het oppervlak af door de wrijving
die ontstaat. Deze invloed van obstakels heet ook wel ‘ruwheid van het landschap’ en zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde windsnelheid langs de kust hoger is dan in gebieden verder
landinwaarts, met veel obstakels, zoals de Bilt. Op de bovenstaande kaart is goed te zien dat de
gemiddelde jaarlijkse windsnelheid rond de Bild tussen 0 en 4.0 meter per seconde is. Waar bij het
gebied Almere Pamus de gemiddelde snelheid eerder tussen de 5.5 en groter dan 6 meter per
seconde is, Het waait gemiddeld dus harder op de locatie van het beoogde windmolenpark, dan
waar de metingen zijn verricht door adviesbureau Bosch & Van Rijn. De meetgegevens zijn niet
representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk
zijn om de daadwerkelijke 4lLden en 47Lden normen te toetsen. In de M.E.R.- beoordelingsnotitie
V4.3 staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen (0) woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour
liggen. De metingen uit te tabel Jaargemiddelde geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet
onderbouwd. In de statistiek wordt het begrip gemiddelde veel gebruikt. We moeten hierbij
onderscheiden of het om de gehele populatie gaat of om een steekproef daaruit. Het soort
gemiddelde is niet aangegeven. Zijn deze metingen over de gehele populatie gehouden? Of betreft
het een steekproef, En hoe representatief is deze steekproef.

Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar van de meetmomenten. Zoals plaats van meten (GPS),
datum van het meten en het tijdstip van de meting. Zeker als gaat om jaargemiddelden is het
belangrijk te weten wanneer er een meetmoment is geweest. Het valt niet te controleren op basis

Langjarig gemiddelde 1981-2010
Gemiddelde jaarlijkse windsnelheid
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van deze tabel of de cijfers accuraat zijn en hier een conclusie aan te verbinden. Stel dat de
metingen zijn gedaan op een datum waarop het windstil was. Dan zijn de resultaten niet
representatief. Het is niet na gaan wanneer de metingen gedaan zijn dus is het onderzoeksrapport
incompleet. Onderzoeksbureau stelt vervolgen5 dat “binnen de invloedsfeer van het windpark
ontwerpbestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout” ligt. Daarbij is een bestemming met
“Enkelbestemming Woongebied - Uitte 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 after 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.” De conclusie die hieraan gesteld kan
worden is dat niet alle effecten in beeld zijn gebracht. Het lijkt me zinvol aanvullend onderzoek te
p[egen om ook deze risico’s en effecten in kaart te brengen. Laat u niet leiden door een subsidie
deadline van de initiatiefnemer(s).

VEILIGHEIDSRISICO’S ZIJN TEN ONRECHTE NIET (VOLDOENDE) IN KAART GEBRACHT
Het ontwerp omgevingsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere. Ten
onrechte is geen of te weinig aandacht besteed aan de effecten voor de gemeente (inwoners van)
Almere. Het gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een Uichtbevotkt gebied en
aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen recreëren.
In het ontwerp omgevingsvergunning is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan op de
veiligheidsrisico’s. Veillgheidsrlslco’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein
te zijn, door onder meer de toepassing van ijsdetectiesystemen met een adequate
stilstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen vinden ten
onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning. De waarden voor het
plaatsgebonden risico zijn alleen berekend voor de beoogde nieuwe situatie. Bij vervanging van
oude windturbines moet alsnog aan de waarden voldaan worden, zodat uiteindelijk alle turbines aan
de waarden voldoen. Deze berekeningen zijn echter niet gemaakt. Hierdoor is onzeker welke
veiligheidsrisico’s er plaats gaan vinden ten tijde van het saneren.

UITSLAG VAN DE BEWONERSPARTICIPATIE NIET OBJECTIEF GEANALYSEERD
Er zijn 2 bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de onderbouwing
van deze ontwerp omgevingsvergunning.
De uitslag van de eerste bewonersparticipatie was maximaal 8 windmolens. De tweede
bewonersparticipatie ronde is hier een duidelijke 9 molens uit voorgekomen. Onderstaande grafiek
geeft weer hoe vaak elke variant op welke positie is geplaatst.
De drie nieuwe opstellingsvarianten waarbij de twee windmolens ten oosten van de Garden of Love
and Fire zijn verplaatst zijn meer favoriet dan de lijn- en clustervariant.
De variant ‘3 lijnen met 9 molens’ is met 39% het vaakst als favoriet gekozen. Dat wijkt niet veel af
van de variant “3 Lijnen met 11 molens’ die door 35% van de respondenten als favoriet is gekozen.
De variant ‘3 lijnen met 11 molens’ is —van de drie nieuwe varianten waarbij de twee windmolens
zijn verplaatst — echter ook het vaakst als minst favoriet gekozen met 12%.
De clustervariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De dubbele
Iijnvariant is met 49% echter veel vaker als minst favoriete opstelling gekozen.
De variant ‘3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700 personen) op de
tweede positie gezet.
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De variant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het meest favoriete uit de enquete en levert conform
onderbouwende stukken aanzienlijk meet Uw besluit dat
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, is incorrect. Op 25-09-2017 heeft de
projectleidster de klankbordgroep geïnformeerd over de uitslag van de bewonerspeiling. De uitslag
van de bewonersparticipatie is als volgt:

Wat verder opvalt is dat de bewonersparticipatie een sturend karakter heeft. Er moest gekozen voor
alle varianten. Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R. Beoordelingsnotitie
beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen powerpoint laat zien dat 3 lijnen 9 molens het
vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De meerderheid van de bewoners, welke
meegedaan heeft in de peiling hebben gekozen voor 9 molen in 3 lijnen. Gezien de peiling een
sturend karakter had werden bewoners gedwongen meerdere keuzes te maken op volgorde. Ook
heeft u verzuimd de optie te geven om 0 molens te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen
hoe groot de draagkracht daadwerkelijk is niet gegrepen. Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het
mij beter om te gaan voor de optie met de meeste energie opbrengst welke ook nog eens het dichts
staat bij de keuze van de participanten van dit onderzoek. Kiezen voor een andere variant zou
betekenen dat u zich niet conformeert aan de doelstellingen van de Europese Unie (EU) die in 2010
het lO-jarenplan Europa 2020 hebben opgesteld. Hierin wordt benoemd dat u moet bijdragen aan
de volgende doelstellingen: Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.
20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-
energie en aardwarmte. 20% minder energieverspilling.
Gezien het feit dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en u ook nog
eens kiest voor een variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, concludeer ik hieruit dat u
zich niet aan de beleidsregels houdt. Er is maar 1 reden waarom de 10e molen erbij is gekomen en
dat is de SDE+ subsidie van ongeveer €3,5 miljoen per windmolen. U schrijft in uw besluit het
volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag
van de 50E subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten
met de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning.”. U heeft echter ook nog een
coördinatieregeling toegepast om zo alles tegelijkertijd gecoördineerd alles te kunnen indienen. Het
lijkt mij zaak dat u in uw omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement gehaald gaat
worden in een opstelling die het minst belastend is voor het milieu. Tevens heeft u een plicht te
luisteren naar uw inwoners die middels de le en de 2e bewonersparticipatie hebben uitgesproken
dat zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Mijn inziens lijkt het me daarom beter om te gaan voor 9
molens met 3 lijnen.



HISTORISCH ONDERZOEK IS NIET AAN WEZIG
Er wordt meerdere malen gerefereerd naar het historisch onderzoek. Dit ontbreekt echter in de
stukken, Ik conciudeer derhalve dat de vergunnîng is gebaseerd in afwachting van de uitkomst van
dit onderzoek. Het historisch onderzoek dient meegewogen te worden In de vergunning. Gezien het
feit hier in het verleden historische vondsten zijn gedaan en doordat verkennende veldonderzoek
aangeeft dat er mogelijk vondsten zijn op de locaties van het plan dient er een aanvullend
onderzoek gedaan te worden. Tevens wil ik aangeven dat alleen de locaties van de molens
(betonnen funderingen) zijn onderzocht en niet de locaties waar de kabels komen. Derhalve is het
analyserende veldonderzoek incompleet.

PLANSCHADE NIET (OBJECTIEF) ONDERZOCHT
Windturbines zijn markante elementen in het landschap. In dit geval wordt gekozen voor plaatsing
van windturbines in een gebied, dat zich laat karakteriseren als een relatief open agrarisch gebied.
De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke doorbreking van het landelijke
karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake van een aantasting van het uitzicht van
omliggende objecten, alsmede van een aantasting van de situeringswaarde. Zo ook mijn woning.
Daar kan aan worden toegevoegd, dat de prijsvorming bij planschade verondersteld wordt plaats te
vinden louter aan de hand van objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.
Ik wil benadrukken dat de planschade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines. Echter
door de situering van het beoogde windmolenpark is het recreatiegebied niet meer begaanbaar is.
Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper ziet dat in de nabije
omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter ben ik genoodzaakt de redelijk
handelende koper te informeren bij verkoop dat dit gebied potentiele gehoorschade kan opleveren.
Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een “redelijk handelende koper” zijn prijs voor mijn
ontroerend goed in neerwaartse zin zal aanpassen als direct gevolg van uw planologische mutatie.
Daarbij ga ik uit van de fictie (een gebruikelijke methodiek), dat deze “redelijk handelende koper’
alle maximale bouwen gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime in zijn
oorspronkelijke biedprijs (de prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime)
verdisconteert, en dat de “nieuwe” biedprijs 66k is gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en
gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een duidelijk
verschil met de prijsbepaling zoals die op basis van “de markt” plaatsvindt. Ook zullen de dieren die
nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar plekken elders waardoor het natuurgebied slechts weinig
diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast, meet
horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal resulteren in
significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van
planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbeschrijving
doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de plannen. Ik verzoek u om vâör
besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse te (laten) maken op alle mogelijke
scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming. tk vrees voor
waardevermindering van mijn ontroerende goederen. Tevens vrees ik ook dat door de komst van
hogere windturbines deze zichtbaar zullen worden vanaf mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn
ontroerende goederen dalen tussen de 5% en 15%. Enige belemmeringen în de vergoedbaarheid
jegens mij is niet voorzien. Er zijn geen compensatiemogelijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld
korting op de energiekosten. De regeling behelst, kort samengevat, onder meer de mogelijkheid om
een vergoeding van energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld waardeerbaar; het
daarmee gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van planschade worden gezien.

CONCLUSIE
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan



meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd en is het plan
tegenstrijdig met uw eigen planologisch regime. Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen
naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde
project draagt nauwelijks bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel
betere alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te
laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Gezien het financieel onhaalbaar is dit
project neer te zetten lijkt me dit project een onhaalbare kaart. Zoek een andere locatie om 10
windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Mocht u toch anders
doen beslissen wil ik u wijzen dat u, als gemeente, niets te maken heeft met de subsidiedeadline van
de initiatiefnemers. Het lijkt mij dan zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de
ontbrekende data. Stel dit onderzoek in op basis van uw eigen opdracht en zorg ervoor dat een
onafhankelijke partij (adviesbureau) geraadpleegd wordt. Tevens denk ik dat u de draagkracht wel
realiseert wanneer u alsnog kiest voor een situatie van 9 windmolens. Vooropgesteld dat uw
energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning
daarom nu niet te verlenen.

‘rd te hebben.





Aan:
Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere lflgekom
Almere, 19 mei 2018

Betreft: Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunning “Windpark Jaap Rodenburg II”
Almere Parnpus, de M.E.R. Beoordelingsnotitie en de bijhorende ontwerpbescheiden bij besluiten
tot vergunningverlening

Geachte college, geachte gemeenteraad,
Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg II (“het
ontwerp omgevingsvergunning”), het milieueffectrapport beoordelingsnotitie en de ontwerp
bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor Windpark Jaap
Rodenburg II (“het windpark” ), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om in de periode van 12
april 2018 tot 23 mei 2018 en een zienswijze in te dienen. Hierbij, en derhalve tijdig, zend ik u, (1)
het colLege van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, (2) de gemeenteraad van
Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Almere (hierna tezamen
koftheidshalve: “U”), zienswijzen aan de beide ‘organen en de rechtspersoon. Ik heb de indruk dat
een ontheffing die door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (“GS”) ten
behoeve van dit projectplan is verleend, ten onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe
bestemde website ter inzage is gelegd. Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het onderstaande.
Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake het
ontwerp omgevingsvergunning en de daartoe gegeven ontheffing van GS en dat het college van
burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze ten aanzien van de
ontwerpvergunningen.
Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te
richten en te exploiteren in de gemeente Almere. Deze windturbines zijn geprojecteerd in Almere
Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeer & limeer en lijken dusdanig
gesitueerd te zijn dat zij zo ver mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente af staan. Zij zouden
op een afstand komen van zo een 1,4 tot 1,6 kilometer van de woonwijken van de gemeente
Almere.
Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een ashoogte
van tussen de $5 en 100 meter krijgen en een rotordiameter van tussen de 100 en 120 meter. De
maximale tiphoogte van de windturbines zal 160 meter zijn. De windturbines zullen worden
geexploiteerd door Nuon Wind Development B.V. (“Nuon”) (8 windturbines) en coöperatie
Almeerse Wind. (“Almeerse Wind” of “AW”) (2 windturbines).
De ontwerp-omgevingsvergunning strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo) en de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e
Wabo).
Kort gezegd, ben ik van mening dat het plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de eisen
van een goede ruimtelijke ordening. In dat kader behelst deze zienswijze onder meer de volgende
onderwerpen:
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Met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan:
Ontbreken van maatschappelijk draagvlak; Onevenredige benadeling van inwoners van de
omliggende wijken; Niet in kaart brengen veiligheidsrisico’s;
Onjuist bevoegd gezag;
Geen adequate stilstandsvoorziening; Onvoldoende onderzoek milieueffecten; Gevolgen voor
natuur;
Strijdigheïd met Landschappelijke kwaliteiten; Onvoldoende objectieve begrenzing;
Onvoldoende waarborgen ten aanzien van identieke windturbines;
Geen aandacht voor obstakelverlichting;
Geen aandacht voor obstakelmarkering
Geen zorgvuldige afweging gezondheidsaspecten; Realisatie is niet financieel uitvoerbaar;
Wobverzoek;
juridische uitvoerbaarheid hoogst onzeker; Radaronderzoek gaat uit van onjuiste coördinaten;
Coördinatieregeling ten onrechte toegepast.
Gedeputeerde Staten bevoegd gezag;
Wettelijke termijnen zijn overschreden
Strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
Geen omgevingsvergunning natuur;
Ontwerpvergunningen corresponderen niet met ontwerp omgevingsvergunningen compensatieplan;
Geen voorwaardelijke verplichting lichtschittering;
Onvoldoende waarborging certificering windturbines;
Ontbreken stilstandsregeling;
Coördinatieregeling ten onrechte

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK ONTBREEKT
In de eerste ptaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van windpark
Jaap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Almere en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap
random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de gemeenschap:
initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe
maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige en vooral
manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap en de
omliggende gemeenten leeft — en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp
omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de wensen en financiële belangen
van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist
doorslaggevend hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van
meet af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangen. Die handelwijze steekt mij.
Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog ter
hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus met onze
belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

INWONERS VAN ALMERE POORT. MUZIEKWIJK EN ALMERE
NOORDERPLASSEN WORDEN DOOR DE REALISATIE VAN HET PLAN ONEVENREDIG GERAAKT
Ik begrijp dat er taakstellingen voor windenergie zijn geformuleerd. Dat behoort dan vervolgens
echter niet met zich te brengen, dat ondoordachte en/of onevenwichtige keuzes worden gemaakt.
Het gaat primair om landelijke en provinciale (beleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op
uw gemeentelijke organen een onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot
planologische facilitering van “een park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er
enige onontkoombare en rechtens relevante noodzaak bestaat, om juist op deze Locatie en/of zo
snel mogelijk een project als het ware “door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke
ingrepen is een bredere afweging en de bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens vereist,



dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk. Het zou in de rede liggen om te bezien, in hoeverre een
windpark als het onderhavige gerealiseerd kan worden op een locatie elders, waar gebieden
überhaupt minder worden aangetast en/of bewoners überhaupt minder worden benadeeld. Ie
meer omdat dit windpark als doel geformuleerd heeft “de Filmwijk energie neutraal te maken” Het
enige natuurgebied met een aanzienlijke oppervlakte is gelegen aan de westkant van de beoogde
locatie. Realisatie van het windpark op de voorziene locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit
gebied wordt verstoord; de windturbines zijn immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er
zijn vele negatieve effecten op het woon-, werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect
op de leefomgeving van de bewoners van Almere en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden
in dat natuurgebied. Van realisatie van het windpark op de thans voorziene locatie zou dan ook
reeds om deze redenen moeten worden afgezien.
VEILIGHEIDSRISICO’S ZIJN TEN ONRECHTE NIET (VOWOENDE) IN KAART GEBRACHT
Het ontwerp omgevingsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere. Ten
onrechte is geen of te weinig aandacht besteed aan de effecten voor de gemeente (inwoners van)
Almere. Het gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een dichtbevolkt gebied en
aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen recreëren.
In het ontwerp omgevingsvergunning is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan op de
veiligheidsrisico’s. Veiligheidsrisico’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein
te zijn, door onder meer de toepassing van ijs dectectiesystemen met een adequate
stilstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen vinden ten
onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning.

BEVOEGD GEZAG IS NIET BEVOEGD
Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 199$ (hierna: “EW”) votgt het uitgangspunt dat de Provinciale
Staten (hierna: “P5”) het bevoegd gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van een productie-
installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een
capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt vervolgens
dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de aanleg en
uitbreiding van een windpark coördineren.
In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente indien (zie artikel 9f lid
6 EW):
in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie,
redellikerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of
is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum realisatienorm.

Ik heb gelezen dat er ten behoeve van de reatisatie van de hier aan de orde zijnde windturbines op
In het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 18 april 2017 is op het onderwerp
Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen te verklaren dat de vergunningen-coördinatie
door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van
toepassing is voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten
over het merendeel van de benodigde toestemmingen voor het toekomstige windpark. De artikelen
9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en
bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een
bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel.
Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepaling kent) slechts ziet
op de bevoegdheden van 65, terwijl de bevoegdheid tot vaststelling van het plan nu juist bij P5 ligt.
Het gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.
In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste



detegatie. Uit dit artikel volgt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien “redeljkerwijze niet
valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal
versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in
dit geval niet voldaan. Zeker nu de coördinatieregeling niet voorziet in het In één geheel ter inzage
leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet de gemeente
Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve
onrechtmatig.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING KENT TEN ONRECHTE
GEEN ADEQUATE STILSTAN DSVOORZIENI NG
Een adequate stilstandsregeling is noodzakelijk ter mitigatie van de als gevolg van de realisatie van

het windturbinepark ontstane milieueffecten en het behouden van een goed woon- en leefklimaat.
Deze mitigerende maatregel dient in het (ontwerp)omgevingsvergunningte worden opgenomen om
te verzekeren dat het goede woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en milleueffecten worden
beperkt. In het ontwerp omgevingsvergunning is niet in een adequate stilstandsregeling voorzien,
waardoor het ontwerp omgevingsvergunning onzorgvuldig is voorbereid. Overigens is het
“doorschuiven” van deze verplichting naar de mogelijk (aanvullend) te verlenen
omgevingsvergunningen of naar later opleveren van deze gegevens in verband met het toepassen
van artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bar) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling
omgevingsrecht fMor) niet toegestaan.
Het spreekt overigens voor zich, dat het genoemde verbod op doorschuiven ook geldt, wanneer
besluiten gecoördineerd worden voorbereid, zoals dat in het onderhavige geval geschiedt. De
betreffende coördinatie is immers procedureel van aard en behelst niet een verschuiving of
verplaatsing van (delen van) toetsingskaders.

MILIEUEFFECTEN VAN HET WINDPARK ZIJN ONVOLDOENDE ONDERZOCHT

Uit het milieueffectrapport Beoordelingsnotitie (MER Beoordelingsnotitie) volgt dat slechts de

milieueffecten (waaronder de slagschaduw- en geluidseffecten) zijn onderzocht van windturbines
met minimale en maximale geluidbelasting in de omgeving van het windpark ken worden
weergegeven. Dit onderzoek is ontoereikend. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk
dat er windturbines mogen worden gerealiseerd met een ashoogte van maximaal 150 m. Hoogst
waarschijnlijke additionele milieueffecten van windturbines met een dergelijke aanzienlijk forsere
ashoogte zijn in het MER Beoordelingsnotitie ten onrechte niet steeds onderzocht. Niet valt in te
zien waarom aan dit aspect en de respectievelijke alternatieven met betrekking tot de ashoogtefn)
in het ontwerp omgevingsvergunning niet steeds aandacht wordt besteed.
Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat op het
bevoegd gezag de verplichting rust om de milieueffecten van een windturbine op basis van de
maximale ashoogte te onderzoeken:
ABRvS 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2982 (onderstreping gemeente):
“In het akoestisch onderzoek is ten onrechte uitgegaan van een ashoogte van 100 m. Gelet hierop

heeft de raad het geluidonderzoek niet aan de aanduidingen “windturbine” ten grondslag mogen

leggen. Het betoog s/aagt.(...)
De Afdeling overweegt dat, nu in het onderzoeksrapport niet is uitgegaan van windturbines met een

ashoogte van 105 m niet inzichteljk is geworden of ook bij deze woningen een overschrijding van de

norm van artikel 3.12 Rarim zal optreden en in hoeverre het treffen van maatregelen mogelijk is.

Gelet hierop heeft de raad het onderzoek naar slagschaduw eveneens niet aan het bestreden besluit

ten grondslag mogen leggen. Het betoog slaagt.”
ABRvS 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3331 (onderstreping gemeente):
“Volgens de aanvraag voorziet het bouwplan in windturbines met een ashoogte van minimaal 89 m
tot maximaal 100 m, een rotordiameter van minimaal 110 tot maximaal 131 m en met een



generatorvermogen van maximaal 4,5 MW Bij de beoordeling von het bouwplan is het college
terecht van de maxima/e waarden binnen de genoemde bandbteedtes uitgegaan.”
Nu de milieueffecten op het moment van het vaststellen van het Uit projectplan al bekend hadden
moeten zijn en de ruimtelijke effecten — vanwege de ontoereikende onderzoeken — in dit geval niet
kenbaar zijn, is de gemeenteraad van Almere hier ten onrechte aan voorbij gegaan. Eveneens is de
gemeenteraad van Almere voorbij gegaan aan eventuele nadere geluidsnormen. Op basis van de
maximale ashoogte kan immers een andere uitkomst worden verwacht dan thans is opgenomen
in het ontwerp omgevingsvergunning. Bovendien zijn ook de alternatieven en de gevolgen van
deze alternatieven ten onrechte niet steeds beschreven en derhalve onduidelijk.

GEVOLGEN VOOR NATUUR ZIJN ONVOLDOENDE IN DE AFWEGING BETROKKEN
Ik ben van mening dat de gevolgen voor de in en random het plangebied aanwezige natuurwaarden
in het ontwerp omgevingsvergunning onvoldoende c.q. onzorgvuldig in de afweging zijn betrokken.
Het gevolg daarvan is, dat niet kan worden vastgesteld dat het windpark geen significante effecten
heeft op Natura 2000 en evenmin dat de aanwezigheid van beschermde soorten niet in de weg staat
aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, en voorts dat het ptan in de huidige vorm
alsmede de ontheffing die door GS is verleend strijdig zijn met de Verordening ruimte van de
provïncie Flevoland en de regels omtrent compensatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Natura 2000
Volgens de toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning en het M.E.R beoordelingsnotitie zijn
er geen significante effecten te verwachten op Natura 2000. Ik ben dat deze conclusie niet kan
worden getrokken op basis van de beschikbare gegevens.
Indien een vergunning significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, moet
daarvoor een passende beoordeling worden gemaakt. Het plan mag uitsluitend worden vastgesteld
indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken
van het gebied niet zal aantasten, Natura 2000-gebied Markermeer & Ijmeer is aangewezen voor
Kolgans, Dwerggans, Brandgans en Smient. In de toelichting bi] het ontwerp omgevingsvergunning
en het M.E.R. beoordelingsnotitie wordt aangegeven dat geen significante effecten worden
verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten, omdat de effecten ten aanzien
van mogelijke vogelslachtoffers beneden de 1%- regel met betrekking tot de landelijke
instandhoudingsdoelstelling (<0,1%) blijven. Het 1%-mortaliteitscriterium houdt in dat bij een
verwachte sterfte van minder dan 1% van de natuurlijke jaarlijkse sterfte van de aanwezige
populatie wordt aangenomen dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet worden
aangetast. Het onderzoek of de natuurlijke kenmerken van een gebied worden aangetast dient
plaats te vinden in het kader van een passende beoordeling (artikel 2.8 lid 3 Wet
natuurbescherming). In dit geval is geen passende beoordeling gemaakt, wat gezien het voorgaande
wel had gemoeten.
Het 1%-mortaliteitscriterium heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte van de aanwezige
populatie en niet op 1% van de landelijke instandhoudingsdoelstelling. Aannemelijk is dat de
berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt berekend. Van belang is oak dat
de conclusie over de effecten mede is gebaseerd op het uitgangspunt dat de onderste rotortip tot 60
meter hoogte komt, terwijl
de bovenste rotortip reikt tot 160÷ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt echter
dat de ashoogte ten minste $5 meter en ten hoogste 150 meter mag zijn, met een rotordiameter
van ten minste 100 meter en ten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten hoogste 160 meter.
Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120 meter komt de onderste
rotortip niet op 60 maar op 40 meter hoogte. De conclusie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is dus
gebaseerd op een bepaalde situatie, terwijl in de toelichting zonder nadere motivering de conclusie
uit hetM.E.R. beoordetingsnotitie wordt overgenomen ten aanzien van een andere situatie. Wij
vinden derhalve dat (significante) effecten op basis van de beschikbare gegeven niet uitgesloten



kunnen worden en dat het ontwerp omgevingsvergunning en in de huidige vorm strijdig zou zijn
met de Wet natuurbescherming.

WETtELiJKE TERMIJNEN ZIJN OVERSCHREDEN
deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de in
het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze
omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.
Beschermde soorten
Uit de stukken bij het ontwerp omgevingsvergunningen blijkt dat effecten op vleermuizen niet
worden uitgesloten. Er zijn geen onderliggende cijfers om de conclusie te onderbouwen. Om die
reden wordt voorzien in een mitigerende maatregel bestaande uit een stilstandsvoor2iening. De
effectbeoordeling uit het M.ER. Beoordelingsnotitie is nagenoeg integraal opgenomen in de

toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning, met dien verstande dat bij de beschrijving van de

effecten op vogels is overgenomen dat de onderste rotortip tot 40 meter hoogte komt met een
bovenste rotortip tot 150 meter, terwijl bij de beschrijving van de effecten op vleermuizen wordt
aangegeven dat de rotor bij het voorkeursalternatief vanaf 40 meter boven het maaiveld reikt.
Ik wijs u erop dat alleen maatregelen die zien op het voorkomen van overtreding van de

verbodsbepalingen kunnen worden betrokken hij de beoordeling of een verbod wordt overtreden.

Uit de jurisprudentie volgt dat bij elke doding van een dier dat behoort tot een beschermde
inheemse diersoort, daargelaten of die doding voorzienbaar dan wel incidenteel is, sprake is van
overtreding van de verbodsbepalingen.
Dit betekent dat het ontwerp omgevingsvergunning en afwijking van het bestemmingsplan alleen

kan worden vastgesteld indien aannemelijk is dat een ontheffing kan worden verkregen. De

benodigde ontheffing is echter niet aanwezig in de bijgevoegde stukken. Daarvoor is onder meer van
belang wat het effect is op de gunstige staat van instandhouding van de betreffende
vleermuissoorten, waarbij de maatgevende populatie de populatie is die wordt beïnvloed door de

activiteit. Voor vleermuizen is dat in de regel de lokale populatie (niet de biogeografische populatie).
Onduidelijk in de betreffende vergunning is wanneer de stilstandvoorziening in actie treed. Ook

hierbij ontbreken onderliggende stukken. Een vermelding dat het gaat om de windsnelheid op
ashoogte ontbreekt.
Ook wordt ten aanzien van een aantal vogelsoorten aangegeven dat de afstanden van de

nestellocaties tot turbines voldoende lijken om niet gevoelig te zijn voor verstoring, terwijl er
anderzijds in de omgeving voldoende alternatieven zijn voor nestellocaties van deze vogelsoorten,
zodat ook bij eventuele verstoring voor de gebruiksfase geen significantie aan de orde is. Met deze

laatste passage lijkt verwezen te worden naar de clausulering van artikel 3.1 lid 5 van de Wet
natuurbescherming. Deze clausulering is echter niet van toepassing voor zover het gaat om vogels
die ook zijn opgenomen op bijlage II bij het Verdrag van Bern.
Andere diersoorten die ook in dit gebiedt leven en foerageren zijn helemaal niet benoemd en
onderzocht. De M.E.R. beoordelingsnotitie is incompleet. Dit onderzoek behelst slechts een
verkennende analyse en aanvullend onderzoek is zeer op zijn plaats. In het onderzoek wordt ten
onrechte geconcludeerd dat effecten van verstoring door geluid op soorten uit de groepen
zoogdieren en dagvllnders zijn niet aan de orde is. Door de positie van de molens ten opzichte van

het NNN gebiedt zal leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen en broedvogelsoorten,
afkomstig uit het bosgebied die jagen langs de rand van het bos. Hierdoor word ook onderbouwd

dat het 1%-mortaliteitscriterium niet gehaald gaat worden. Het onderzoek en de conclusie zijn
derhalve tegenstrijdig.

Gemeente wenst geen inspraak en/of burgerinitiatieven tot inspraak. Gedane toezeggingen in
flagrante tegenspraak met realiteit. Commerciële partij kost miljoenen aan subsidies en leges.

Democratisch gehalte van de procedure wordt uitgehold door veegwet welke bezwaren onmogelijk



maakt, Er wordt uitgenodigd tot het leveren van zienswijzen welke vervolgens alle!!1 van tafel
worden geveegd als zijnde zienswijzen van een niet belanghebbende. Van WOB verzoeken worden
beslistermijnen opgeschort en verdaagd tegelijkertijd. Juristen geven aan dat de gemeente op de
rand van de Wet opereert. ]ohn van Diepen komt persoonlijk melden dat je niet alles kunt hebben
wanneer een burgerinitiatief van tafel wordt geveegd. Klankbordgroepen worden uitgenodigd mee
te denken waarna vervolgend het gedachtegoed van de klankbordgroep terzijde wordt geschoven.
Burgers worden overrompeld met enquêtes welke telkens weer tijdens zomervakantie perioden
worden gehouden. Raad dient beslissingen te nemen op basis van incorrecte en onvolledige
gegevens. Vergunningen welke juridisch noodzakelijk zijn, zijn niet aangevraagd.

Natuurnetwerk Nederland (NNN
Er is nog geen ontheffing is verleend en dit is in strijd met de Verordening en de daaraan gestelde
eisen. De vergunning Wet Natuurbescherming ontbreekt in deze. Tevens is er ook geen
compensatieplan opgesteld Wat ifl deze zeer gebruikelijk is. Om een uitspraak te kunnen doen over
de verwachte resuttaten dient op zijn minst ingegaan te worden op de kenmerken van de
natuurtypen die zullen verdwijnen en die ontwikkeld worden, op de functie die deze natuurtypen
vervul]en binnen het lokale ecosysteem en de tijd die deze natuurtypen nodig hebben om op een
andere plaats tot optimale kwaliteit te komen. Bij de herontwikkeling van een bepaald
natuurdoeltype op een andere plaats gaat het niet alleen om het herstel van de begroeiing, maat om
herstel van het natuurdoeltype met al zijn kenmerken. Dat het ruimtebeslag beperkt is, zegt nog
niets over de natuurwaarden die verloren gaan en/of over de mogelijkheden voor compensatie. Ik
wijs u er in dit verband op dat in het compensatieplan staat dat in het NNN-gebied een ongestoorde
natuurlijke ontwikkeling gedurende zo’n 30 a 35 jaar heeft plaatsgevonden en dat dit natuurlijk
gebied nergens in Almere zijn gelijke vindt, dat het gebied van grote waarde is voor vogels en grenst
aan een zoetwatergetijdengebied dat een voor Nederland uniek biotooptype is met bijzondere
plantensoorten. Op grond van artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel kan areaalverlies onder
omstandigheden inderdaad worden gecompenseerd. Het compenseren van areaalverlies door
kwaliteitsverbetering is blijkens de toelichting alleen toegestaan indien het echt niet anders kan en
indien het maatregelen betreft die nog niet in een vastgesteld inrichtings- of beheerplan zijn
voorzien. Het compensatieplan ontbreekt echter. Evenals de benodigde vergunning. Het is derhalve
onmogelijk enige vorm van conclusie te trekken zonder de benodigde stukken. Nu het
compensatieplan ontbreekt en dus niet blijkt welke maatregelen waar en hoe genomen moeten
worden, is deze bepaling rechts onzeker en geeft het geen zekerheid omtrent de compensatie die
moet plaatsvinden.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGIS ONVOLDOENDE OBJECTIEF BEGRENSD
Het ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het
ontwerp omgevingsvergunning onvoldoende objectief zijn begrensd. Tevens zijn de bijgesloten
onderzoeken uitgegaan van fictieve gegevens.
Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van
tussen de 85 en 100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tu5sen de 100 en 120 meter. Het
gevolg daarvan is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:
wat de daadwerkelijke ashoogte wordt (er wordt gerekend met verschillende minimale hoogten en
verschillende maximale hoogten);
wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en wat de effecten van deze
windturbines op de omgeving zulten zijn.
De bandbreedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid
tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en
wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zijn. Een zo een ruime bandbreedte maakt het voor alle



belanghebbenden onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. Dit schaadt de
rechtszekerheid te zeer.
HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BIEDT ONVOLDOENDE WAARBORGEN DAT ER
DMDWERKELIJK TIEN IDENTIEKE WINDTURBINES WORDEN GEREALISEERD
Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien
identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk
op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus
van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.
Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede
landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad.
Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk
andere (financiële) belangen en/of een andere (beleid)visie/keuze.
Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek
moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingsvergunning opgenomen.
Ook hierbij geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven naar te
verlenen omgevingsvergunningen, die door verschillende partijen zijn aangevraagd en die ieder voor
zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft de gememoreerde gecoördineerde procedure
immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM LICHTSCHIUERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat bijgesloten stukken en op de website >https://almeregeeftenergie.nl volgt dat de
windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om lichtschittering tegen te gaan. Het
ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om
lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen. Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde
coating wordt toegepast op de gehele windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen.
Maatregelen ter voorkoming van lichtschittering zijn dus onvoldoende geborgd.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM OBSTAKELMARKERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat bijgesloten stukken en op de websitewebsite https://almeregeeftenergie.nl volgt
dat de windturbines U als gemeente waarde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de
betreffende turbines U een eis stelt dat de molens < 150 meter hoog moeten. Hiermee impliceert u
tegen te willen gaan dat obstakelmarkering niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp
omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om
obstakelmarkering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn en nog
niet bekend is welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een
bandbreedte de gestelde eis van <150 meter overschrijd zullen deze maatregelen geborgd moeten
worden, Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering zijn dus onvoldoende geborgd.

ZORGVULDIGE AFWEGING VAN DE GEZONDHEIDSASPECTEN ONTBREEKT
Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de
gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met zich kan brengen, ontbreekt. De thans
reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de
volksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat binnen Almere. Ook
de eventuele schade die bewoners kunnen oplopen door het minder verkoopbaar of onverkoopbaar
worden van woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik u om het
gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning zorgvuldig in de afweging te betrekken en
niet slechts te volstaan met een M.E.R. beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse
is gedaan.Het spreekt overigens voor zich, dat het plan vele aanspraken op planschadevergoedingen
uitlokt en ik mijn mede inwoners hierin zal faciliteren, wanneer zij hun aanspraken geldend proberen
te maken.



REALISATIE VAN HETWINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR
Ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het ontwerp
omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen
afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeling subsidie. Zonder nadere
onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de initiatiefnemers
moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te verdienen. Gezien het feit de voor
de initiatiefnemers niet meet in aanmerking komen voor de voorronde 2018 is de financiële
haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking
te komen, moet uw aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke
haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal
aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan. Gezien de laatste fase
om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot 5 april 17.00 uur en de benodigde
vergunningen en prccedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er zienswijze
ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden wordt de SDE+ subsidie in 2018 niet
toegekend. Er zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuurverzoeken
ingediend waarbij gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan, echter tot noch toe is er
niet geantwoord op deze verzoeken. Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid
wordt voldaan, verzoeken ik u nogmaals via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of
de realisatie van het windpark financieel uitvoerbaa t is. In dat kader dient dit schriîven tevens te
worden beschouwd als een Wob-verzoek aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen (de
raad en het college).

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoc





Gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Almere, 16 mei 2018

-l mere
Nederland

Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan bij Almere
Pampus Jaap Rodenburg II.

T.a.v: College van S & W en alle andere relevante partijen.

Geacht College van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante partijen.
Ik wil graag gebruik maken van mijn recht op het geven van een zienswijze d.m.v deze brief
betreffende het ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp
verklaringen van geen bedenkingen dat ter Inzage is gelegd met als kenmerknummer
3393765 gedurende een periode ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 2018 tot en met
woensdag 23 mei 2018.
Ik heb een aantal punten waarmee ik niet akkoord ben en graag mijn zienswijze op wil
geven:

Planten en dieren
Mechanische effecten fbetreding, luchtwervelingen, golfslag) Door mechanische activiteiten
kunnen negatieve effecten op soorten en habitat optreden. Ook hier geldt dat de kennis over
effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als
gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de
soortensamenstelling van een habitattype.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door
verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Voor trekkende vogels en
vleermuizen kunnen windturbines een barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en
foerageergebied of broed- en overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot
versnippering van leefgebied. In gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert
plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op. Doordat u scoping toepast, het limiteren van
het onderzoek op een bepaalde groep, op het onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn
het volgende: “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.” Echter de andere
soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius
ligt dan wel in het plangebied en zou onderzocht moeten worden.
Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de
impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

Aanvraagdocument publiceerbaar is niet juist ingevuld
Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari2018 Bouwen Overig bouwwerk
bouwen formulier is mijns inziens niet naar waarheid ingevuld. U had bij voorbaat dit project
af moeten wijzen.

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



Permanente vergunning aangevraagd
U vertelde op verschillende inloopavonden dat de molens maximaal 15 jaar zouden blijven
staan. Nu lees ik dat de vergunning permanent aangevraagd wordt. Dit is niet conform wat
ons voorgeschoteld is.

Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in
Aanvraagdocument publiceerbaar
In de aanvraag 3393765 Formulierversie 201 7.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig
bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze
aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het
bestemmingsplan.

Bekendmaking klopt niet met de stukken
Het afwijken van het bestemmingsplan wordt niet vermeld in de aankondiging. Ik constateer
dat er afgeweken moet worden in de stukken.

Haalbaarheid project
Ik zie niet in hoe dit project positief bijdraagt aan de doelstellingen. De cijfers worden niet
onderbouwd en op verschillende inloopavonden zijn andere cijfers getoond. Ook in de
bewonersparticipatietenquête werden andere gegevens getoond.

Geen aanbestedingstraject doorlopen
mijns inziens had hier een aanbesteding moeten plaatsvinden om zo ook andere
enetgiemaatschappijen een kans te geven.

Termijnen zÏjn overschreden
deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve
dient deze omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden
afgewezen. -

Veiligheid
Ik maak me ernstig zorgen om het recreatiegebied. Er zijn geen mitigetende maatregelen
getroffen voor onvoorziene omstandigheden. Ook is niet onderzocht wat de trefkans is in dit
gebied bij zo’n onvoorziene omstandigheid. Aanvullend onderzoek lijkt me dan ook op zijn
plaats. Inclusief de mitigerende maatregelen.

Geluidsoverlast
Ik ben erg bang voor geluidsoverlast. Dit kan mij wellicht uit mijn slaap houden. Ondanks dat
het volgens het rapport aan de normen voldoet heb ik zo mijn twijfels gezien de
meetgegevens niet concreet zijn en volgens mij ook niet gemeten in Almere. Aanvullend
onderzoek lijkt me dan ook op zijn plaats.

Planschade
De planschade onvoldoende onderzocht. De scope van dit onderzoek omvat alleen een
beperkt gebied. Gevolgen van de komst van hogere molens is niet onderzocht. Het visuele
aspect komt niet eens aan de orde.

Ter Inzagelegging voldoet niet aan de redelijke termijn:
Alleen per afspraak kon ik inzage krijgen. Gelukkig heeft de belangenvereniging de stukken
online bekend gemaakt. Desondanks voldoet u hiermee niet aan de redelijke termijn.

Nadeelcompensatie



Ik verwacht dat mijn WOZ-waarde daalt doordat deze molens visueel aanwezig zullen zijn.
Hierdoor daalt de aantrekketijkheid van de woonwijk en kan er waardedaling optreden. Hier
zou ik graag nadeelcompensatie voorzien.

Vogetslachtoffers
De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal
meldpunt vogelslachtoffers. Het aantal vogelslachtoffers door windmolens is groter dan het
gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit
onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is. Aanvullend onderzoek lijkt me
daarom ook op zijn plaats.

Opstelplaatsen veel te groot
De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele
project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage
gelegde stukken staat. Ik kan niet beoordeten hoe groot het park nu precies wordt. Tevens
valt dit niet onder de artikel 2,7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mar) waardoor
deze gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunnIng aan
Er staan meerdere bedrijven in de stukken die dezelfde vergunningaanvragen.

TijdelIjk afwijken bestemmingsplan te lang
“De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark bestaande uit
tien windturbines inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en infrastructuur. Het
park zal uiterlijk 25 jaar na vergunningverlening worden verwijderd.” Dit is tegenstrijdig. U
kunt niet tijdelijk een windmolenpark neerzetten en de vergunning voor onbepaalde tijd
afgeven. U zou dan moeten onteigenen om uw planologische visie van de ijmeerljk en
uitbreiding naar Pampus te kunnen voortzetten.

Bewonersparticipatie uitslag
Deze uitslagen zijn gemanipuleerd door het sturende karakter van de enquête. Ik kon niet
kiezen voor GEEN windmolens. Tevens is de uitslag van de enquête kenbaar gemaakt en
de meeste stemmen hebben gekozen voor 9 molens.

Vliegveld Lelystad
in de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht.

Toepassing Bor op dit project in strijd met Wet Milieubeheer
door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bar toe te passen voldoet hij niet aan de
Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en emissies en de productie
van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1

Doelstellingen en noodzaak
in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind
samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te
realiseren in het deelgebied Almere Pampus.
Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is om de
filmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik
van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is
om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit
windpark. Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om
energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen op het
energielabel van mensen in de fllmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel
voor mensen uit de betreffende fllmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als
bewoner van HelmstokBten opzichte van bewoners uit de Fllmwijk.



Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500
huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens door
het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap
Rodenburg II neer te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in
bedrijf kan bIijven De opbrengsten van het huidige windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en
kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze
beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze beoordelingsnotifie dat windenergie op dit
moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook
tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie
om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreek eveneens.
]n dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft
gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020 gerealiseerd wil hebben wat is
vastgelegd in de in de stmctuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze
beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling
als beschreven in de structuuMsie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele
rekensom 10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en9 tot 11 molens
terugplaatsen.1û -10 +10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past
het niet in het beleid van de provincie.

Aantal windmolens M.E.R.-beoordelingsnotitie sluit niet aan op de aanvraag voor 70
windmolens
In de M.E.R.-beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het
volgende: “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.”
Echter de aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heet goed vinden in de opstelling
van 9 windmolens omdat deze opstelling het meeste rendement haalt uit het
windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om
10?

Locaties van de molens
De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor
niet na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn
afstandsmetingen ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken
van het cartesisch coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en
daardoor onjuist.

Het woonklimaat
Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,
recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van
het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de
omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegefegenheden overlast zal
ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en
slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen
plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het
RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren
(zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of
levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid
reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog
niet bekend is, en zelfs fictief is benoemd In de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten
akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast wordt in het
akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen mWgatie nodig om aan de norm



uit het Activiteitenbesluit te voldoen.’ Hieruit conciudeer ik dat de keuze voor een turbine
niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten
akoestisch rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur
per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de
windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële
haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven.
Zo worden de VIO-rekenregels helemaal niet benoemd. De VIO-rekenregels schrijven voor
dat de turbines stil moeten staan als de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of 2)
de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op ashoogte meet is dan 7,5
mis. Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en
hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zuIlen worden ingezet. Wind
verandert van minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel
overlast hebben en het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om
richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook
is er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete
afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen.
Ik concludeer dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast
tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek
noodzakelijk is, en dat de conclusie van dit betreffende rapport dus onvoldoende is
onderzocht.

MËR Beoordelingsplicht of MER plicht.
In deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu
beheer en het bijbehorende besluit M.ER activiteiten, voorwaarden genoemd zijn waarvoor
een M.E.R. moet worden opgesteld.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform Besluit M.E.R bij een opgesteld
vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een windmolenpark bestaande uit 10 of meer
windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Dit is echter niet
het enige criterium waaraan moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan
de consequentie of er een M.E.R.-plicht van toepassing is. Volgens art. 7.2a lid 1 van de
Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig.
Deze beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht
moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.
In deze MER-beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2 van de Wet
Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit artikel gaat
echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik
begrijp daarom niet waarom dit relevant is en is in mijn ogen dan ook niet correct om te
concluderen dat conform dit artikel de juiste procedure wordt doorlopen. In artikel 7.17 van
de Wet Milieubeheer staat het volgende; ‘Behoudens in het geval dat toepassing is
gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de
datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het
betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor
het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” De initiatiefnemers
hebben het verzoek voor een activiteit meet dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de
gemeente. Derhalve is dit besluit dan ook buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na
ontvangst van het melden van een activiteit. Deze M.E.R.-beoordelingsnotitie had eerder
uitgevoerd moeten worden als u op basis hiervan een besluit wil nemen.
Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige
effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete representatieve cijfers
ontbteken simpelweg. Hierdoor concludeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan
de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een
termijn van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat
er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd
gezag. Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform



artikel 7.2 lid Ja, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen
gedegen onderbouwing kunnen hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er
aanvullend onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor
valt niet te voldoen aan artikel 7.2 lid Is van de wet milieubeheer alsmede artikel 7.2 lid 3,
lid 4 en artikel 7.19. Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de
informatie in het M.E.R.-beoordelingsnotitie is daarom onrechtmatig.

Slagschaduw
De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is
incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat
de afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige
object daadwerkelijk 12 keer de rotordiameter is zoals beschreven staat in de
activiteitenregeling milieubeheer art.3.12

Meetgegevens ontbreken
In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik concludeer dat het
onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale inschatting heeft
gemaakt van de norm 12 keerde rotordiameter. Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan
art.3.13 van activiteitenregeling milieubeheer.

Recreatiegebied wordt onbegaan baar
Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de berekeningen maatreget
externe veiligheid wil ik u attenderen dat molen een aantal molens te dicht staan op
recreatiegebied potderland garden of love and fire. De normering van 10-6 is hier niet aan
de orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet
geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied. Het
doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 105+ DS boven je
hoofd straks niet meet mogelijk, en ook nog eens levensgevaarlijk bij het afbreken van de
wieken, turbines en mast.

Meetgegevens
Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “De windsnelheidsverdeling ter plaatse
van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1
(overdag op 85m) tot 7,6 Çs nachts op 1 OOm hoogte) meter per seconde.” echter de
meetgegevens in datzelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: ‘Op deze
locatie is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De BÜt (afstand tot parklocatie:
ca 3 7km).” In het vorige M.E.R.-beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte
meetgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de ‘snuffelpaal” in Lopikerwaard
de afstand tot de planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van
ditzelfde rapport is weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de
waarde niet afwijken. Ik concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard
gedaan zijn. k concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te
weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data
die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende
landschap in Cabauw (Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving
van het plangebied. Binnen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat
de omgeving voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500
meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken,
een woonwijk en water. Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben
welke van invloed zijn op het geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van het
plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke
4lLden en 47Lden normen te toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect
In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand



van de clusteropstelling tot Sprietzïjl 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me af welke
cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af
wanneer deze metingen zijn verricht! Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod
Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de
dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De Bilt ligt 38 km van het
plangebied. Echter in Lelystad f 18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze
gegevens zijn openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te
verwerken in dit rapport. Ik conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben
geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben
gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was.

M.E.R. Eeoordelingsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W
Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R.-beoordelingsnotitie op meerdere plekken
sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben
hun akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor
kunnen zij foute conclusies hebben getrokken.

Het akoestische rapport
in het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat
niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebruik is gemaakt van referentie types.
Er valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk om te
controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Bosch en
Van Rijn geven aan dat slechts twee turbine types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Ënergy
het college van B&W van Almere verzocht conform artikel 4.7 van het Besluit
omgevingsrecht (Bot) 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, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de
bouw worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp omgevingsvergunning dat gerekend
wordt met fictieve data. Dit lijkt me niet juist. Hierdoor kan het effect op mens, milieu en
natuur niet worden vastgesteld.

Locatie is verschillend in de documenten
Daarnaast zijn de gps-longitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief
“Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg II” met referentie (DHW-2018-01 0031 2874)
afwijkend ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan
hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens wordt. IJit is tegen de
wet natuurbescherming en de Europese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet
worden bepaald en dit is randvoorwaardelijk!

Gegoochel met waardes in bewonersparticipaties en conclusies
De cijfers in de bewonersparticipatie uit deze rapporten komen niet overeen met de
werkelijke uitslagen. Tevens zijn de conclusies ook onjuist. Dit mikt naar manipulatie.

Algemene conclusie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan
aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd.



Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met
betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebied. Het beoogde project draagt nauwelijks
bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere
alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te
laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Zoek een andere locatie om 10
windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Als gemeente
heeft u niets te maken met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers, het lijkt mij daarom
zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.
Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij
zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

u de juiste beslissing neemt.
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Betreft: Zienswij ze ontwerp omgevingsvergunningij afwijken bestemmingsplan bij Almere
Pampus Jaap Rodenburz II.

T.a.v: het College van B & W en alle andere relevante partijen.

Geachte College van Burgemeesters & Wethouders.

Graag maak ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus met
deze brief van de

...
gebruik om mijn zienswijze kenbaar te maken betreffende het

ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp verklaringen van
geen bedenkingen dat ter inzage is gelegd met als kenrnerknummer 3393765 gedurende een
periode ongeveer 6 weken van donderdag 12 april 201$ tot en met woensdag 23 mei 201$.

Ter Inzage legging voeldoet niet aan de redelijke termijn:
Allereerst wil ik opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet
beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspraak in te zien. Deze
afspraak kon maximaal 30 minuten omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn
voor andere mensen.

Op 24 april heb ik vernomen tijdens een inloopsessie te Almere Poort dat de stukken ook
beschikbaar zijn gesteld via een website genaamd ht iajmergecf gie.ajmere.nl/. Dit is
echter niet kenbaar gemaakt via het Gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 74337. Ik moet
derhalve concluderen dat de stukken niet redeljkerwijs beschikbaar zijn gesteld gedurende 6
wcLc1. D stuLken varen op 12 april 201 ok nit t div. n!cij.i o; d bt JinL v. eL:iL’.

Bekendmaking incompleet
Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het
bestemmingsplan helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen

o r Je c’.:[.vep ge’ g;vrmnng en het ont.verp verldaring viii geen
bedenkingen.

Het ontwerp omgevingsvergunning is onvoldoende objectief begrensd
Het ontverp on cvi gi erg ning is gchrckhg, on;dat dc’ niogc’ijk te rca!isc’rcn
windturbines in het plan onvoldoende objectief zijn begrensd.

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



Uit de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter
en 100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tussen de 1 OOm en 1 30m. Het gevolg
daarvan is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:

— wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en;
— wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn.

De bandbreedte is te ruim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende
rechtszekerheid tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines
worden gerealiseerd en wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een
ruimte bandbreedte maakt het voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke
inschatting te maken. dit schaadt de rechtszekerheid te zeer.

Het plan biedt onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk 10 identieke
windturbines worden gerealiseerd
Het plan bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk 10 identieke windturbines
worden gerealiseerd. Uit de ontwerp omgevingsvergunning noch het Besluit afwijking
bestemmingsplan Activiteit planologische regeling volgt namelijk op geen enkele wijze dat
de initiatieffiemer(s) verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus van hetzelfde
merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.

Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke beoordeling
noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in ieder
geval nog meer geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door meerdere initiatiefliemers
wordt gerealiseerd met elk andere (financiële) belangen en/of andere (beleids)visiefkeuze.
Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines
identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp opgenomen.

Ook geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven tot 3
weken voor start bouw. Ook hier heeft de gememoreerde gecoördineerde procedure immers
geen verschuiving in het toetsingskader tot gevolg.

Ontwerp omgevingsvergunning in strijd met algemene begïnselen van behoorlijk
bestuur
De ontwerp omgevingsvergunning is onvoldoende specifiek en onvoldoende duidelijk,
hetgeen in strijd is met de rechtszekerheid. Onder de omgevingvergunningen en bijbehorende
voorwaarden zijn thans verschillende soorten en/of typen windturbines toegestaan, met als
gevolg dat niet duidelijk is wat voor windturbines gerealiseerd zullen worden en wat de
effecten daarvan op de omgeving zullen zijn. Dit ldemt te meer omdat ter plaatse zeer grote
windturbines mogen worden opgericht en daarbij een te ruimte bandbreedte wordt
angchouden. Ik verzoek u dan ook om, indien de omgevingsvergunning wordt verleend, in
de omgevingsvergunning op te nemen welke soorten en/of typen windturbines zijn
toegestaan. Daarnaast eis ik, mede ten behoeven van het behoud van het karakter van de
omgeving, in de omgevingsvergunning passende kleuren (Zoals Jaap Rodenburg 1) van de
turbines voor te schrijvon. Dit is blijkçns dc rccNspmal; niet onebruike!ijk,

M.KR wel gedaan op Bestemmingsplan Almere Poort projectnummer: 3120
Voor het bestemmingsplan Almere Poort projectnummer: 3120 is wel een M.E.R. gedaan.
Het voorliggende plan voor Almere Poort West en Pampushout maakt naast de al
gerenliseerde woningen, bedrijven en voorzcningen circa 3.000 nieuwe woningen en/of circa



$5.000 m2 nieuwe bedrijven en voorzieningen extra mogelijk. Het MER wordt samen met
het eerste bestemmingsplan, namelijk Almere Poort West en Pampushout, in procedure
gebracht. Het is zeer vreemd te noemen dat een college van B&W voor het zelfde plangebied
oordeelt dat voor 1 projectplan wel een M,E.R. noodzakelijk is en voor het andere
(overlappende) project geen M.E.R. noodzakelijk is. Tevens zijn de conclusies van de M.E.R.
beoordelingsnotitie en de M.E.R. Onderdeel van de conclusie van de commisie is In de
effectbeoordeling onderschrijft de Commissie de focus op de beschermde vogels die
hier rusten en foerageren (Vogelrichtlijn) en in het Markermeer- en IJmeergebied geen
gunstige staat van instandhouding hebben. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen soorten
die vooral vis eten respectievelijk mossels/ander bodemleven (benthos) en planten.
De plantenetende vogels zijn beperkt beschouwd omdat volgens het MER en de Passende
beoordeling waterplanten nauwelijks voorkomen in het plangebied. De Commissie vindt deze
stap onvoldoende onderbouwd. Er wordt onder andere verwezen naar de verspreidingskaart
van het habitattype kranswierwater, dat in het plangebied weinig voorkomt. Voor de vogels
zijn echter ook vegetaties van bijvoorbeeld fonteinkruiden van belang: deze soorten,
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Meerstrand. Het valt voor mij niet te rijmen welke conclusie nu de juiste is. Die van de
M.E.R of die van de M.E.R. beoordeling. Mijns inziens is de M.E.R grondiger dan de
beoordelingsnotitie. De conclusie van de Commisie ontbrak in de M.E.R. de volgende
belangrijke informatie:
Het MER beschreef onvoldoende duidelijk de cumulaüeve effecten op fuut, kuifeend, zwarte
stem en brilduiker in het Natura 2000-gebied Markermeer, Ijmeer en plantenetende
vogelsoorten. Maatregelen om deze effecten te voorkomen waren onvoldoende uitgewerkt en
onderbouwd. Het MER gaf onvoldoende inzicht in verlies, mitigerende maatregelen en
borging voor compensatie in de overige gevoelige natuurgebieden binnendijks. Het
buitendijkse deel van het plangebied behoort tot het Natura 2000-gebied Marker- en Ilmeer.
Een deel van het binnendijkse plangebied valt samen met het Nationaal Natuumetwerk
(NNN). Het MER en met name de passende beoordeling bevatten veel en actuele informatie
over de ecologische ontwikkeling van dit gebied. Ook heeft de effectanalyse een heldere
opbouw. Toch kon de Commissie niet alle conclusies van het MER en de passende
beoordeling volgen. Op grond van de gepresenteerde informatie vond de Commissie dat
significante effecten van het huidige plan op beschermde vogelsoorten niet met zekerheid
konden worden uitgesloten. Ook over de effecten op het NNN ontbrak intbrmatie in het
MER. Uit deze conclusie had u kunnen afleiden dat ook in de M.E.R. beoordelingrapportage
onvoldoende onderzoek is gedaan naar deze situatie en had u het vervolgonderzoek moeten
doen. Het lijkt erop alsof het college van B&W wel degelijk kennis heeft genomen van deze
conclusie en derhalve de makkelijkste weg naar Rome heeft gekozen door te concluderen dat
er geen aanvullend onderzoek nodig is vanuit de M.E.R. beoordelingsnotitie. Dit is echter
tegenstrijdig met de eerder dit jaar uitgevoerde M.E.R 22 februari 2018 / projectnummer:
3120.

Het lijkt me daarom goed aanvullend onderzoek te verrichten waarbij alle jaargetijden goed
onderzocht worden zodat er geen enkele soort gemist wordt. Dit geeft een helder en concreet
beeld van de situatie en kunnen de effecten, die nu als niet significant zijn bestempeld goed
onderzocht worden. Dit kan dan direct een aanvulling zijn op het vereisde onderzoek waar de
commisie MER om vraagt voor het bestemmingsplan.

Onderhoudsgebouw niet onderdeel van de vergunningsaanvraag
Het onderhoudsgebouw is ook in hoofdlijnen aangevraagd. Voor dit bouwwerk dient nog wel
een gewijzigde vergunning ingediend te worden. Deze vergunning zit niet bij de stukken



welke ter inzage liggen. Deze betrettende vergunning valt ook met onder artikel 4.7 van het
Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor). Hierdoor is de aanviaag van de initiatiefhemer incompleet. Dit is in strijd met de
coordinatieregeling.

Beoogde doelstelling wordt niet gehaald
Ik ervaar het als zeer positief dat de Gemeente Almere zich zo inspant om haar bijdrage te
leveren aan de beoogde groei van het aandeel duurzame energie naar een rendement van
6000MW in 2020. Echter de plannen die u gepresenteerd heeft dragen hier nauwelijks aan
bij. Door een goed werkend windmolenpark Jaap Rodenburg T weg te halen en een nieuw
windmolenpark Jaap Rodenburg II terug te zetten brengt u het milieu onnodig in gevaar.
Tevens is de opgewekte stroom van het oude windmolenpark noodzakelijk om uw
doelstellingen in 2020 te realiseren en draagt het bij met zo’n 16,5MW. Het nieuw te bouwen
Windmolenpark Jaap Rodenburg II zal, na de sloop van het oude park, slechts 3 5MW-
16,5MW= 18,5MW extra gaan leveren ten opzichte van het oude windmolenpark Jaap
Rodenburg T wat neerkomt op slechts 0,3% ten opzichte van de gestelde doelstelling. Het lijkt
me daarom een enorme verspilling van belastinggeld. Het zou beter zijn om het beoogde
nieuwe windmolenpark op een andere plek te realiseren. U gaf aan tijdens verschillende
sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd kan worden, echter het
bestemmingsplan spreekt u daarin tegen. Dit is de reden waarom de initiatiefnemer Nuon een
tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn voldoende andere plekken
waar totaal meer windmolens gerealiseerd kunnen worden. De molens hoeven niet persé
geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere.
Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpark Jaap
Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van de fysickc
kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw
strnctuurvisie beschrijft u dat er mogelijk 3 locaties zijn. “De huidige windftjrbinelocaties
Windboog (langs de A27) en Jaap Rodenburg (in Fampus). Ook bij de bedrijventerreinen
buiten de woonkernen is een windpark mogelijk op voldoende afstand van grootschalige
woningbouw (1.500 m).” Het is voor mij onbegrijpelijk waarom dit alternatief nooit is
onderzocht. Des te meer zie ik zaak dat het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een
alternatieve locatie gekeken wordt.

Geen aanbestedingstraject doorlopen
Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie
geworden van keuzes op het gebied van ruimtelijk, economisch en sociaal beleid.
Aanbesteden is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de
beste partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en het partnerschap contouren
krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de samenwerking
tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald
wordt dat geen van de bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten opzichte van andere
marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een procedure waarin is
bepaald dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn. U had moeten kiezen voor een
aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van gelijkheid en transparantie te
voldoen. Daarnaast had dit project europe aanbesteed moeten worden. Op het moment dat
een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht, is in de aanbestedingsrichtljn
(2014/24/EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees) aanbesteed te worden. De
overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927 onder
de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere Pampus).



Geluidsoverlast -

De overlast die ontstaat door het geluid dat de windmolens produceren valt volgens Bosch en
Van Rijn buiten de gestelde 4ilden en 47lden.

In de M.E.R. Beoordelingsnotitie staan meetwaardes van een fictieve windmolen en vallen
derhalve niet te staven. Mochten de echte waarden binnen de gestelde normen vallen, wat niet
gecontroleerd is in het onderzoek van Bosch en van Rijn, dan betekent dit nog niet dat er
geen overlast kan zijn.
Ik maak me ernstig zorgen dat de rust die ik momenteel ervaar ernstig verstoord zal worden.
Gezien het feit deze molens een beoogde hoogte hebben van 150+ meters. Dit betekent dat ze
50 tot 60 meter hoger komen dan het huidige windmolenpark en dus ook hoger dan de
boomgrens die momenteel het geluid dempt.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,
recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van
het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de
omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren,
die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen.
Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang
vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM (RIVM
rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals
irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of
levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.
Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid reducerende
modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is.
In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Hieruit
concludeer ik dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Daarnaast wordt in het akoestisch
onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het
Activiteitenbesluit te voldoen.”Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het
bijgesloten akoestisch rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een
aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de
windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële
haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo
worden de De Vi 0-rekeuregels helemaal niet benoemd. De Vi 0-rekenregels schrijven voor
c1it de hirhines stU moeten str iS

1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 mis of
2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 mis en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5
m/s.

Er is niet beschreven hoe snel initiatieffiemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang
het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van
minuut tot minuut. Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en
het andere moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan
de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd
waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de
initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen. Ik zou graag zien dat in de ontwerp
omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van
geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een



meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe lang het duurt voordat er actie
ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten overlast) alvorens
overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning.
Ik conciudeer dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast
tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek
noodzakelijk is.

PI2nhck

Op datum 02-12-20 16 is er door Antea Group een planschade rapport gemaakt waarin een
scenario van 9 windmolens is beschreven welke niet voorkomt in deze beoordelingsnotitie.
op 2 november 2017 heeft de Antea Group een revisie 00 op proj ectnurnmer 419851 gemaakt
waarin het scenario 9 molens is geupdate naar 10 windmolens. In dit rapport wordt gesteld
dat door middel van een vergelijking van de opvolgende planologische regimes worden de
schadefactoren nader bekeken en afgewogen. De feitelijke situaties zijn niet van belang.
Bepalend is de maximale invulling van het “oude” en het “nieuwe” planologische regime. In
deze M.E.R.-beoordelingsnotitie zijn de effecten op planschade niet nader beschreven. De
situatie beschreven in het planschade rapport wijkt af van de situatie in deze
beoordelingsnotitie. De initiatiefnemers hebben deze beoordelingsnotitie geen notitie
gegeven aan het advies van hun eigen expert. De beschreven scenario’s in deze
beoordelingsnotitie zijn niet onderzocht op planschade. Het is daarom onmogelijk om een
conclusie te trekken dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor omwonenden en dat de
negatieve effecten op mens en natuur er niet zijn.
De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast en
meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal
resulteren in sigrnficante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare,
inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en
vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de
plannen. Ik verzoek u om vé& besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse
te (laten) maken op alle mogelijke scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in
de besluitvorming.

De Antea Group schrijft het volgende; “Voor de indirecte schade is de adviseur in deze
analyse uitgegaan van het ‘worst-case scenario’. Van alle hinderaspecten kan slagschaduw
in afstand gemeten tot de meeste hinder leiden. In de
overwegingen is het aspect slagschaduw dan ook maatgevend voor het onderzoeksgebied. De
conclusie dat het ‘worst-case-scenario’ geen punt is om geen indirecte planschade te hebben
is incorrect. Gezien mijn huis, waarvan het adres Brilczeil te Almere is, staat mijn woning
op ongeveer een afstand van <3km. Ondanks dat er geen slagschaduw plaats kan vinden op
een dusdanige afstand ben ik van mening dat mijn woning minder waard wordt doordat de
windmolens nu in het vizier liggen van de wijk. Dit kan toekomstige kopers afschrikken.
Daarnaast heb ik mijn woning bewust gekocht onder het mom van “Bosrijk wonen” en
“Wonen in de natuur”. Mede gezien de gunstige ligging naast het natura2000 gebied zie ik
dagelijks in grote getalen verschillende vogelsoorten, herten, reeën, vossen en vleennuizen.
In de M.E.R. Beoordelingsnotitie schrijft Bosch en Van Rijn dat er slachtoffers zullen vallen
door de komst van hogere windmolens. Hierdoor verwacht in ik dat waarde van mijn woning
mogelijk gaat dalen. Dit als direct gevolg van de te verwachte verandering op het natura2000
gebied. Daarnaast is ligt mijn woning gelegen aan een recreatiegebied waarvan ik zeer
regelmatig gebruik maak. Dit recreatiegebied is door de 105db die in de fictieve
berekeningen zijn meegenomen niet meer benaderbaar. Geluid van 103 decibel kanje gehoor
in minder dan 5 minuten beschadigen. Het recreatiegebied inlopen lijdt dus vrijwel binnen 5



minuten tot gehoorschade. Ook hierdoor daalt de waarde van mijn woning gezien het feit het
recreatiegebied naast mijn woning dus niet meer gebruikt kan worden. Tevens ontbreken
beide versies van het Planschade rapport waarnaar gerefereerd wordt. Deze zijn niet ter
inzage gelegd.

Haalbaarheid van dit project is niet realistisch
Wij wijzen erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het
ontwerp omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de
investeringen afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de $DE+ stimuleringsregeling subsidie.
Zonder nadere onderbouwing van de fmanciële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten
die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te
verdienen. Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meer in aanmerking komen voor de
voorronde 201$ is de financiele haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen
dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen, moet uw
aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke
haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal
aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan. Gezien de
laatste fase om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot 5 april 17.00 uur en de
benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er
zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden wordt de $DE+
subsidie in 2018 niet toegekend.

Vogeislachtoffers
De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal
meldpunt vogeislachtoffers. Het aantal vogelsiachtoffers door windmolens is groter dan het
gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit
onderzoeksrapport niet accuraat en dus onbetrouwbaar is.

Compensatieplan ontbreek
In de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en gebruikt kunnen worden
onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan. Dit plan
ontbreekt echter in de stukken. Omdat het compensatieplan een voorwaardelijke verplichting
is voor het bouwen en in gebruik hebben van de windturbines en de uitvoering van het
compensatieplan voldoende gewaarborgd moet worden, moet het compensatieplan integraal
opgenomen worden in de ter inzagelegging. Thans is niet duidelijk op welke wijze uitvoering
wordt gegeven aan het compensatieplan en kan niet goed beoordeeld worden of en in
hoeverre de uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd is. Ook het ontwerp
compensatieplan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt wederom de cooördinatieregeling niet
juist gehanteerd.

Er wordt slechts aangegeven dat wanneer bekend is waar compensatie plaats gaat vinden,
nadere invulling wordt gegeven aan de inrichting en het beheer van het compensatiegebied en
de maatregelen die nodig zijn o de natuurtypen uit het NNN teru te laten komen in het
compensatiegebied. Ook wordt niets gezegd over eventuele aantasting doorversnippering,
terwijl vanwege de aanleg van de toegangsweg een doorsnijding van het NNN. Het ontwerp
bevat geen nadere concretisering. In de toelichting wordt slechts verwezen naar het
compensatieplan en gesteld dat dit plan voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is
dit onjuist. Ten onrechte verplicht u de initiatiefnemers niet dat de compenserende
maatregelen binnen een termijn worden geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen



woord gerept over compenserende maatregelen terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk
‘S.

Niet in lijn met de structuun’isie
Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere
Ifland en Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door
dit project nu door te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is
een verkwisting van overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten
staan en dit project op een nadere locatie te laten uitvoeren.

Opstelplaatsen veel te groot
De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele
project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet overeen met wat in de ter inzage gelegde
stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens valt dit niet
onder de artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor deze
gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Beoogde gebruik NIET tijdelijk van aard
U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het
tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer
een vergunning van niet tijdelijk aard zijn.

Aanvraagdocumeut publiceerbaar niet juist ingevuld
Aanvraag 3393765 Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk
bouwen [spjformulier is onjuist ingevuld.
Op basis van dit aanvraagformulier moet de omgevingsvergunning worden afgewezen. Het is
niet waarheidsgetrouw ingevuld. Dit ruikt naar valsheid in geschrifte. Het betreft hier immers
een project waar €35 miljoen euro mee gemoeid is.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan
Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 4
bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1.

Gebruikte Software
Het sofiwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik $0— 120 meter over het
windsnelheidsaanbod op basis van langjarige gemiddelden van het KNMI, voor zowel dag,
avond en nacht.
Op de website van de softwareleverancier is een rapport te vinden genaamd EXPERIENCES
WITH-ISO- 1 7534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-EU. Hierin wordt
aangegeven dat de 150 standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt mogelijk 5db tot
10db kan afwijken ten opzichte van andere sofiwareleveranciers. Hierdoor zijn de
meetgegevens in het akoestisch rapport onjuist. Deze correctie is niet meegenomen in de
meetwaarden.

Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in
Aanvraagdocument pubticeerbaar
In het aanvraag 3393765 Fonnulierversie 2017.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig
bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente vergunning. Op basis van deze
aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het
bestemmingsplan.



Bevoegd gezag is onjuist
Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 199$ (hierna: “EW”) volgt het uitgangspunt dat de
Provinciale Staten (hierna: “P5”) het bevoegde gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van
een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van
windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f
van de EW volgt vervolgens dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die
nodig zijn voor de aanleg en uitbreiding van een windpark coördineren. In de rechtspraak is
aangenomen dat OS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan het college van
B &W van Almere indien (zie artikel 9f lid6 EW:in aanmerking genomen de omvang, aard en
ligging van de desbetreffende productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat
toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat
daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of is voldaan aan de krachtens
artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum realisatienorm.

In het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 1$ april 2017 is op het
onderwerp Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen te verklaren dat de
vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de
Elektriciteitswet niet van toepassing is voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de
gemeente Almere zelf kan besluiten over het merendeel van de benodigde toestemmingen
voor het toekomstige windpark. De artikelen 9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te
worden, dat OS de coördinatie van voorbereiding en bekendmakingen van de benodigde
besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een bevoegdheid om de
beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel. Dat laatste zou
overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepaling kent) slechts ziet op de
bevoegdheden van GS, terwijl de bevoegdheid tot vastelling van het plan nu juist bij P$ ligt.
Het gevolg daarvan is dat PS, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.
In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu
toegepaste delegatie. Uit dit artikel volt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien
“redeljkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in
betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn
verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet voldaan. Zeker nu de coordinatieregeling niet
voorziet in het in één geheel ter inzage leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor
genoemde redenen zijn PS en niet de gemeente Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk
besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang
In de inleiding van de toelichting aanvraag omgevingsvergunning staat het volgend te lezen:
“De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde tijd voor een windpark bestaande uit
tien wind- turbines inclusiefbijbehorende voorzieningen zoals kabels en infrastructuur. Het
park zat uiterlijk 25jaar na vergunning-verlening worden verwijderd. “ Deze zin is een
paradox. Ten tijde van de raadsvergaderingen is altijd gesproken over maximaal 15 jaar dat
de molens zouden staan. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 2.23 Wabo op grondslag
van de aanvraag de aangevraagde termijn aan de omgevingsvergunning verbinden. Het gaat
hier feitelijk om een bijzondere vorm van buitenplans afwijken. Het kan gaan om allerlei
varianten in tijdsduur zoals bijvoorbeeld de beoogde 15 jaar. Gezien het feit dat de plannen
van U als gemeente om de locatie Almere Pampus binnen 15 jaar te starten met woningbouw
en de Ijmeerlijn, is 25 jaar nogal een overdreven termijn. Gezien artikel 2.23 Wabo kunt u
ook voor 15 jaar kiezen en zoU ambities waarmaken zonder aanspraak te maken op de
anterieure overeenkomst die u een financiele strop om heeft gedaan.



Bewonersparticipatie uitslag
Er zijn 2 bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de
onderbouwing van deze ontwerp omgevingsvergunning.
De uitslag van de eerste bewonersparticipatie was maximaal 8 windmolens. De tweede
bewonersparticipatie ronde is hier een duidelijke 9 molens uit voorgekomen. Onderstaande
grafiek geeft weer hoe vaak elke variant op welke positie is geplaatst.

De drie nieuwe opstellingsvarianten waarbij de twee windmolens ten oosten van de
Garden of Love and Fire zijn verplaatst zijn meer favoriet dan de lijn- en
clustervariant.

• De variant ‘3 lijnen met 9 molens’ is met 39% het vaakst als favoriet gekozen. Dat
wijkt niet veel af van de variant ‘3 lijnen met 11 molens’ die door 35% van de
respondenten als favoriet is gekozen.

• De variant ‘3 lijnen met 11 molens’ is — van de drie nieuwe varianten waarbij de twee
windmolens zijn verplaatst — echter ook het vaakst als minst favoriet gekozen met
12%.

• De clustervariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De
dubbele lijnvariant is met 49% echter veel vaker als minst favoriete opstelling
gekozen.

• De variant ‘3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700
personen) op de tweede positie gezet.

De variant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het meest favoriete uit de enquete en levert
conform onderbouwende stukken aanzienlijk meer op. Uw besluit dat 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, is incoiiect. Op 25-09-
2017 heeft de projectleidster de ldankbordgroep geïnformeerd over de uitslag van de
bewonerspeiling.

Wat verder opvalt is dat de bewonersparticipatie een sturend karakter heeft Er moest
gekozen voor alle varianten. Daarnaast zijn niet alle beschikbare alternatieven uit de M.E.R.
Beoordelingsnotitie beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen powerpoint laat
zien dat 3 lijnen 9 molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist. De
meerderheid van de bewoners, welke meegedaan heeft in de peiling hebben gekozen voor 9
molen in 3 lijnen. Gezien de peiling een sturend karakter had werden bewoners gedwongen
meerdere keuzes te maken op volgorde. Ook heeft u verzuimd de optie te geven om 0 molens
te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen hoe groot de draagkracht daadwerkelijk is
niet gegrepen. Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het mij beter om te gaan voor de optie
met de meeste energie opbrengst welke ook nog eens het dichts staat bij de keuze van de
participanten van dit onderzoek. Kiezen voor een andere variant zou betekenen dat u zich niet
conformeert aan de doelstellingen van de Europese Unie (EU) die in 2010 het 1 0-larenplan
Europa 2020 hebben opgesteld. Hierin wordt benoemd dat u moet bijdragen aan de volgende
doelstellingen:

• Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990.



• 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne
energie, bio-energie en aardwarmte.
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Gezien het feit dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en u
ook nog eens kiest voor een variant die minder energie oplevert dan mogelijk is, conciudeer
ik hieruit dM ii zich niet n de he]eidsrcge1 houdt Pr i mT 1 TMPn wrom de 1 fle mnïRn
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schrijft in uw besluit het volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de
omgevingsvergunntng cruciaal is voor de aanvraag van de SDE subsidie in september 2018
door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de ter inzage tegging van de
onrwerv omevinsverunning. . U heeft echter ook nog een coördinatieregeling toegepast
om zo alles tegelijkertijd gecoördineerd alles te kunnen indienen. Het lijkt mij zaak dat u in
uw omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement gehaald gaat worden in een
opstelling die het minst belastend is voor het milieu. Tevens heeft u een plicht te luisteren
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zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Mijn inziens lijkt het me daarom beter om te gaan
voor 9 molens met 3 lijnen.

Radarverstoring
in de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht. Gezien de plannen
van de provincie wordt dit vliegveld ingezet voor andere soorten vluchten. Hierbij had
rekening gehouden moeten worden met de impact van de mogelijke verstoringen op dit
vliegveld. Aanvullend onderzoek lijkt me daarom ook op zijn plaats.

Coordinatieregeling wordt niet juist gehandteerd
In de stukken valt het volgende te lezen: “Coördinatieregeling
Op 25 januari 201$ heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard
voor het project (RV-86/2017). Het is wenselijk dat voorbereiding en bekendmaking van de
volgende besluiten worden gecoördineerd, zodat de vergunningen inhoudelijk goed op elkaar
zijn afgestemd:
• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het bouwen,
aanleggen en voor de beperkte milieutoets — bevoegdheid college van B&W;
• Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) — bevoegdheid Gedeputeerde
Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de coördinatie mee te werken. Doch ontbreekt
het (ontwerp) vergunning Wet natuurbescherming (Wnb).
• Watervergunning — bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om aan de
coördinatie mee te werken.
Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp vergunning dan wel ontheffmg
in het kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden
gelegd. Na ambtelijk overleg met zowel het waterschap als de provincie Flevoland blijkt
echter dat zij het niet gaan redden om de ontwerp vergunningen en beschikldngen tijdig
gereed te hebben voor de terinzagelegging. Aangezien het tijdig verkrijgen van de
omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag van de $DE subsidie in september 201$
door de initiatieffiemers, is het niet aan te raden te wachten met de terinzagelegging van de
ontwerp omgevingsvergunning.” Doch ontbreekt het (ontwerp) vergunning Watervergunning.

Hiermee voldoet u als overheid niet aan uw plicht en zijn de stukken niet redelijkerwijs ter
inzage gelegd. Bovendien voldoet u hiermee niet aan artikel 3:11, eerste lid en tweede lid,



Awb legt een bestuursorgaan een ontwerpbesluit — met de daarop betrekking hebbende
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp — ter inzage. De
Minister merkte al op dat de coördinatieregeling niet kan worden gebruikt voor een ander
doel clan doeimajige en vnnrhereidina van hesÈlliien. hnvnnrheein nei

verkorten van de beroepsgang. Mijns inziens gebruikt u als gemeente deze
coordinatieregeling niet voor het verkorten van die beroepsgang maar gebruikt u deze
procedure alleen om. de burger het recht van beroep te ontnemen. Dit lijkt dan ook het enige
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Doelstellingen en noodzaak
In de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind
samen met Nunn Fnerv het initiatief hebben qenomen om een nieuw windnark te realiseren
•.l..j .1 1 Al

Zoals beschreven is het doe! van de coöperafie Almeerse Wind en Nuon Energy is om de
flimwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik
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windpark. Een juiste motivering van dit project ontbreekt!
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in de filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de
efrw voel mij benadeeld als bewoner van Brikzeil

Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500
huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door
het huidige windpark Jaap Rodenhurg T weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap
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confom art 3.21 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in
hp.Ariif iran lii iiirnn fla nnhran notan iran lint h1 ‘1 di na irnArnnlannarir laan 1? ndanhi lrn 1 an

kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelbgsnotitie.
Er valt te lezen in deze beoordelingsnotitie dat windenergie op dit moment een groot aandeel
heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand
windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark
Jaap Rodenburg iie slopen onibreek eveneens.

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft
gesteiu een opgesteLu vermogen van InU,J lvi w in zuzu gereauseeru wu nevoen wat is

vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze
beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling
als beschreven in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele rekensom
10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens temgplaatsen.l0 -10 +10
10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past het niet in het beleid van de
provincie.



Nadeelcompensatïe
Ik verwacht dat mijn woz waarde daalt doordat deze molens. Hierdoor daalt de
aantrekkelijkheid van de woonwijk en kan er waardedaling optreden. Hier zou ik graag
nadeelcompensatie voor zien.

Aantaï winamoiens fvi.E.M. eoordcungsnomîe siuit met aan op de aanvraag voor 10
windmolens
In de M.E.R. beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het volgende:
“Hetplan is om in 2020 negen nieuwe turbines in twee rijen (‘dubbele lijn) ofin een cluster
(cluster) aan de noordzijde van Almere Pampus te plaatsen.”

Echter de aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heel goed vinden in de opstelling van
9 windmolens omdat deze opstelling het meeste rendement haalt uit het windmolenpark,
echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om 10?

Locaties van de molens
De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor niet
na te meten valt wat de exacte locatie is van de windmolens. Hierdoor zijn afstandsmetingen
ten opzichte van objecten niet te verifiren. Als gevolg van het ontbreken van het cartesisch
coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incomoleet en daardoor onjuist.

Opstelling wijkt af van regioplan windenergie
In het regioplan windenergie van 14juli 2016 staat het volgende te lezen; “Per plaatsingszone
staan de windmolens op regelmatige afstand, zonder hiaten, in één niet verspringende lijn.”
flits tirndr’ mnlt’n v ppn ‘vprçn4nçptiip. lln Fn 1iiQf.r 0 mrl’1ic, nhi ‘,il xrr1rlri,

regioplan.
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beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten, voorwaarden genoemd zijn waarvoor
een M.E.R. moet worden opgesteld.
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windturbines een M.E.R beoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Dit is echter niet
het enige criterium waaraan moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan
de cnne.nuentie nf er een ME.R. nlicht van toenasïn2 j. \‘nlen art. 7.2a lid 1 van de Wet
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verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig.
Deze beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht moet

In deze MER-beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2 van de Wet
Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd aangevraagd worden. Dit artikel gaat
echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik begrijp
cirnm nier wairnm (iii rievini is tn is in miin (Wei mm nnic nier cnrrer.r nm te conciiicieren

dat conform dii. artikel de juiste procedure wordt doorlopen. in anikeÎ 7.17 van ae Wei.
Milieubeheer staat het volgende; “Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven
aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van
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voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan
hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” De initiatiefnemers hebben het
verzoek voor een activiteit meer dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de gemeente.
Derhalve is dit besluit dan ook buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na ontvangst van
het melden van een activiteit. Deze M.E.R. beoordellngsnotitie had eerder uitgevoerd moeten
worden als u op basis hiervan een besluit wil nemen.

Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige
effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden. Concrete representatieve cijfers
ontbreken simpelweg. Hierdoor conciudeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan
de Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een
termijn van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activiteit te concluderen dat
er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd
gezag. Elk besluit wat de het bevoegd gezag maakt op basis van deze informatie is conform
artikel 7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen
gedegen onderbouwing kunnen hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er
aanvullend onderzoek nodig is om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Hierdoor
valt niet te voldoen aan artikel 7.2 lid la van de wet milieu beheer alsmede artikel 7.2 lid 3,
lid 4 en artikel 7.19.i[sEnig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de
informatie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is daarom onrechtmatig.

Slagschadnw
De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is
incorrect. Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen gaat kunt u niet berekenen dat de
afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object
daadwerkelijk 12 keer de rotordiameter is zoals beschreven staat in de activiteitenregeling
milieubeheer art.3. 12

In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrappoft. Ik concludeer dat het
onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts een globale inschatting heeft
gemaakt van de norm 12 keer de rotordiameter. Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan
art.3. 13 van activiteitenregeling milieubeheer.

Veiligheid in het gebied
Het is ronduit byzonder te noemen dat er geen mitigerende maatregelingen benoemd zijn in
de ontwerp omgevingsvergunning. Tevens ontbreekt de Treficansberekening, de
rekenmethode mastbreuk ontbreekt, de rekenmethode wiekbreuk ontbreekt, de rekenmethode
gondelai\vorp ontbreekt, het ballistisch model ontbreekt en de data ontbreekt. Hierdoor is het
onmogelijk om de conclusie van de initiatiefnemers te staven. Hierdoor is ook niet voldaan
aan het protocol vermeld in RIVM Rapport 620550009/2012

Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de berekeningen maatregel
externe veiligheid wil ik u attenderen dat molen een aantal molens te dicht staan op
recreatiegebied polderland garden of love and fire. De normering van 10-6 is hier niet aan de
orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet
geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied. Het
doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 105+ DB boven je
hoofd straks niet meer mogelijk, en ook nog eens levensgevaarlijk bij het afbreken van de
wieken, turbines en mast.



Meetgegevens
Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “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 lOOm hoogte) meter per seconde.” echter de
meetgegevens in dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: “Op deze
locatie is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand totparklocatie:
ca3lkm).”

In het vorige M.E.R. beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor
dit onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard
de afstand tot de planlocatie is hemeisbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van
ditzelfde rapport is weggelaten waar de metingen zijn gedaan gedaan. Opvallend is echter dat
de waarde niet afwijken. Ik conciudeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard
gedaan zijn. k concludeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te
weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die
in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap
in Cabauw (Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het
plangebied. Binnen een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de
omgeving voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500
meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en stallen, maar bomen, bos, dijken, een
woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zal andere windsneffieden hebben welke van invloed zijn op het
geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou
additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 4lLden en 47Lden normen te
toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect
In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand van
de clusteropstelling tot Sprietziji 89, 1685 meter is. Dit is incorrect. Ik vraag me afwelke
cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af
wanneer deze metingen zijn verricht! Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod
Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de dichtstbijzijnde
meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De Bilt ligt 38 km van het plangebied. Echter
in Lelystad (18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze gegevens zijn
openbaar. Het is een kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te verwerken in dit
rapport. Ik conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te
weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die
in het gebruikte computersysteem beschikbaar was.

Planten en dieren

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, golfslag) Door mechanische activiteiten
kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis over
effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als
gevolg van befreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de
soortensamenstelling van een habitattype. Sterke goifslag in water kan tot beschadiging van



oevervegetatie leiden. 20 Alterra-rapport 1375 Luchtwervelingen van bijvoorbeeld
windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg (Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan,
afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg hebben.

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring
en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en de
beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een
barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en
overwinteringsieefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In
gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel
aanvaringsrisico op.

Doordat u scoping toepast op uw onderzoeks rapport schrijft Bosch en Van Rijn het
volgende: “De andere soorten broedvogels die in de broedtijd sterk gebonden zijn aan de
betreffende Natura 2000-gebieden, ofwaarvan de actieradius dan niet tot in hetptangebied
reikt, worden in voortiggend rapport niet nader behandeld.” Echter de de andere soorten
broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan
wel in het plangebied en zou onderzocht moeten worden.

De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & Ilmeer, 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 pendelviuchten tussen rust- of slaappiaatsen in voomoemde
Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut, pijlstaart,
slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw,
reuzenstem, zwarte stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet worden 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 voomoemde soorten is naar verwachting beperkt.
Dit is een aanname en ook dit is niet onderzocht.

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 (noimetje en grote
zaagbek). Verstoring van deze dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten.

Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen 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), hij (veel)
kleinere windturbines dan nu voorzien voor windpark Jaap Rodenburg II.

Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt. De beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de
impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.



M.E.R. Beoordelingsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W
Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R. beoordelingsnotiüe op meerdere plekken
sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De burgemeester en Wethouders hebben hun
akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor kunnen zij
foute conclusies hebben getrokken.
I.p.v updaten van de opstelling van windmolens zijn hele vogelsoorten verwijderd uit het
onderzoeksrapport. Conclusies zijn herschreven en effecten zijn anders geworden. Ik
concludeer hieruit dat de M.E.R. beoordelingsnotitie opnieuw beoordeeld met worden en
wilhicht conciudeerd het college van B&W dan wel dat u M.E.R. plichtig bent.

Het akoestische rapport
In het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat
niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebniilc is gemaakt van referentie types.
Hierdoor valt niet na te gaan welke referentie types er gebruilct zijn en is het dus onmogelijk
om te controleren of deze referentie types de beoogde situatie voldoende refiecteren. Hieruit
vallen onmogelijk conclusies te trekken. Het gaat hier om een globale inschatting.
Aanvullend onderzoek met de exacte gegevens is daarom noodzakelijk. In het ter inzage
gelegde akoestische rapport is dit punt iets anders verwoord: “Voor de twee onderzochte
windturbinetypen zijn op dit moment (nog) geen spec- traalgegevens van de fabrikant
beschikbaar.” maar het komt op hetzelfde neer. Er zijn geen gegevens beschikbaar dus ook in
het akoestische rapport gaat u van fictieve cijfers uit. U geeft aan dat slechts twee turbine
types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy het college van B&W van Almere verzocht
conform artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (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, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie
weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt. U accepteert in deze ontwerp
omgevingsvergunning dat gerekend wordt met fictieve data. Daarnaast zijn de gps longtitude
en latiide uit de opgegeven waarden vermeld in de brief “Radarhindertoetsing windpark
Jaap Rodenburg II” met referentie (DHW-2018-0100312$74) afwijkend ten opzichte van de
gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn, Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de
daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de
europesche richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is
randvoorwaardelijk!

Termijnen zijn overschreden
Deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.1$ Algemene Wet bestuursrecht
overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag
de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze
omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

Toepassing Bor op dit project in strijd met Wet Milieubeheer
Door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bor toe te passen voldoet hij niet aan de
Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte residuen en emissies en de productie
van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1

Gegoochel met waardes
In verschillende informatiesessies met bewoners kwam de maximale opbrengst van
verschillende varianten aan bod. Elke keer dat er een informatiesessie was weken de cijfers
qua opbrengst sterk af van de vorige keer. Ook in deze stukken wijken de gegevens af. Ik



weet niet wat nu concreet de werkelijke opbrengst van dit park is. Zeker gezien het feit er
gerekend wordt met fictieve gegevens.

Algemene. conclusie
Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan
aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd.
Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met
betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagt nauwelijks
bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere
alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te
laten staan zolang de technische levensduur het toelaat. Zoek een andere locatie om 10
windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Als gemeente
heeft u niets te maken met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers. Het lijkt mij daarom
zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.
Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij
zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

Hopende u middels deze zienswijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,



Zienswijze 5 - Belangenvereniging Almere Pampus.nl 22-05-18 73:01

Aan:

Gemeente Almere

Postbus 200

1300 AE Almere

Almere dinsdag 22 mei2018

Grootzeil

Almere

Nederland

Betreft Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg Ir Almere Pampus, de M.E.R. Beoordelingsnotitie €

de bijhorende ontwerpbescheiden bij besluiten tot vergunningverlening

Geachte college, geachte gemeenteraad,

Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg II (“het ontwerp omgevingsvergunning”), het
milieueffectrapport beoordelingsnotitie en de ontwerp bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor WîndparkJa
Rodenburg II (“het windpark ), heeft ii eenieder in de gelegenheid gesteld om in de periode van 72 april2018 tot 23 mei2018 en een zienswijze in
dienen. Hlerblj,en derhalve tijdig, zend ik u, (1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, (2) de gemeenteraad van
Almere en (3) de publiekrechteljke rechtspersoon Gemeente Almere (hierna tezamen kortheidshalve: “1?), zienswijzen aan de beide organen en di
rechtspersoon. Ik heb de indruk dat een ontheffing die door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland rGS”) ten behoeve w
dit projectplan is verleend, ten onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe bestemde website ter inzage is gelegd. Desalniettemin dien
ook ter zake een zienswijze in. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het onderstaande.

Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake het ontwerp omgevingsvergunning en de daartoe

gegeven ontheffing van GS en dat het college van burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze ten aanzien va
de ontwerpvergunnlngen.

Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te richten en te exploiteren in de gemeente Almere. D
windturbines zijn geprojecteerd in Almere Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeer & !Jmeer en lijken dusdanig gesitueerd t
zijn dat zij zover mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente af staan. Zij zouden op een afstand komen van zo een 1,4 tot 7,6 kilometer van
woonwijken van de gemeente Almere.

Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een ashoogte van tussen de 85 en 100 meter krijgen en een

rotordiameter van tussen de 100 en 120 meter. De maximale tiphoogte van de windturbines zal 760 meter zijn. De windturbines zullen worden
geexploiteerd door Nuon Wind Development B.V. (“Nuon (8 windturbines) en coöperatie Almeerse Wind. (“Almeerse Wind’ of AW’) (2
windturbines).

De ontwerp-omgevlngsvergunning strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 2.7, lid 1 onder a Wabo) en
activiteit milieu (artikel Zi, lid 7 onder e Wabo).

Kort gezegd, ben ik van mening dat het plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.

MAATSCHAPPEliJK DRAAGVLAK ONTBREEKT

In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van windpark Jaap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Al met
en haar bewoners. Niet alleen zal het landschap random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de gemeenschap:
initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in
de gebrekkige en eenzijdige en vooral manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap en de omliggende
gemeenten leeft - en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naa
de wensen en financiële belangen van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist doorslaggevenc
hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangt
Die handelwijze steekt mij.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen
staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kïnderer
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, dle kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapprobleme

Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk Uit
onderzoek van het RIVM (RFVM.rapport 200000001/2013 fhttps:llwww.rlvm.nh/blbtlotheekfrapporten/200000001 .pdf)) blijkt dat sommige mensen

hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of tevenskwalfteit verslechtert door

plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.
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Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is

om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit

heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan.Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschrevenEr is niet

beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden

ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment nit

Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen

meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze

overlast te verhelpen.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk îngegaan op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de

turbines in een geluid reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is

benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgeslotea akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Dit valt echter niet te

staven gezien de gegevens van de fictieve turbine simpelweg ontbreken. In het voortraject heeft u met omwonende om tafel gezeten en deze

klankbordgroep heeft met u meegedacht over opstellingen welke wel draagvlak hebben binnen de wijken. Ook de door u gehouden

bewonersparticipatie gaf dezelfde uitslag. U kunt rekenen op maatschappelijk draagvlak mits u luistert naar uw inwoners. Het bevreemdt mij des t

zeer dat u dan ook kiest voor een windpark waar het maatschappelijk draagvlak juist ontbreekt U kunt de cijfers naar uw eigen hand zetten, maar

dit rechtvaardigt niet dat er geen draagvlak is voor dit project.

Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog ter hand te nemen op een wijze die wel voldoet aan

eisen en normen die erop zien dat serieus met onze belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

OMWONENDEN WORDEN ONEVENREDIG GERAAKT

Er zijn taakstellingen voor windenergie geformuleerd waar ook u als gemeente aan dient te voldoen. Dat behoort dan vervolgens echter niet met z

te brengen, dat ondoordachte en/of onevenwichtige keuzes worden gemaakt Het gaat primair om landelijke en provinciale (beleids)keuzes.

Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op uw gemeentelijke organen een onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot planologische

facilitering van “een park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er enige onontkoombare en rechtens relevante noodzaak bestaa

om juist op deze locatie enlof zo snel mogelijk een project als het ware “door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke ingrepen is een

bredere alWeging en de bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens vereist, dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk. Het zou in de rede ligg

om te bezien, in hoeverre een windpark als het onderhavige gerealiseerd kan worden op een locatie elders, waar gebieden überhaupt minder

worden aangetast en/of bewoners überhaupt minder worden benadeeld. Te meer omdat dit windpark als doel geformuleerd heeft “de fllmwijk

energie neutraal te maken” Het enige natuurgebied met een aan2ienhljke oppervlakte Is gelegen aan de westkant van de beoogde locatie.

Realisatie van het windpark op de voorziene locatie maakt dat de rusten openheid ook in dit gebied wordt verstoord; de windturbines zijn immers

direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er zijn vele negatieve effecten op het woon-, werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect op d

leefomgeving van de bewoners van Aimere en raakt uiteraard de buikbaarheid van gronden in dat natuurgebied. Van realisatie van het windpark

de thans voorziene locatie zou dan ook reeds om deze redenen moeten worden afgezien. Zeker omdat u in verschillende

gemeenteraadvergaderingen heeft aangegeven dat het beleid “Opschalen en Saneren” waar bij de proviciale doelstellingen minder molens met m

vermogen is, niet gerealiseerd wordt in dit beoogde windmolenpark Het bevreemd mij dat er langs de Eemmeerdijk wel minder molens kunnen

komen (en derhalve wel voldaan wordt aan de proviciale doelstelling) terwijl u geen gehoor geeft aan dit beleid. Gezien de omgeving van de

Eemmeerdijk lijkt het mij voor de hand liggen dat er daar wel 1 molen extra bij kan die in het beoogde opschaling van Jaap Rodenburg II dan weer

geminderd kan worden. Overige locaties zijn niet onderzocht terwijl er meerdere geschikte locaties zijn benoemd in uw structuurvisie Almere 2.0.

Locaties die geen effecten met zich mee brengen op omwonenden.

U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark gerealiseerd kan worden, echter het bestemmingsplan

spreekt u zichzelf tegen. Dit is de reden waarom de initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd. Er zijn

voldoende andere plekken waar totaal meer windmolens gerealiseerd kunnen worden. De molens hoeven niet per sé gedusterd te worden op 1

locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere. Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend windmolenpa

Jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreekt Tevens ontbreekt een beschrijving van de l,sieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant

van sloopwerken. In uw structuurvisie beschrijft u dat er mogelijk 3 locaties zijn. Ook bij de bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een

windpark mogelijlc U heeft in verschillende raadsvergaderingen aangegeven dat door de subsidiedeadline van de initiatiefnemers het zaak is dit

project zo snel mogelijk af te ronden anders zou het financieel niet haalbaar zijn. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom dit alternatief nooit is

onderzocht. Des te meer zie ik zaak dat het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie gekeken wordt Dit bewerkstelllgt

beoogde doelstellingen om energieneutraal te worden. U heeft al 76.,5 MW met het huidige park. Als u daaraan de beoogde aantal MW toevoegt o

een locatie elders zou er 16,5+35 MW = 41,S MW totaal hebben. Dit scheelt u 16,S MW op de doelstelling. Ik zie hier een win-win situatie omstaan

u uw horizon gaat uitbreiden naar locatie elders.

GEEN MNBESTEDINGSTRAJECT DOORLOPEN.

Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie geworden van keuzes op het gebied vanmimtelijk

economisch en sociaal beleid. Aanbesteden is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de beste partner is. Pas

als die keuzes enigszins bekend zijn, en het parmerschap contouren krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht Gezien het karakter van de
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samenwerking tussen de gemeente. Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald wordt dat geen van de bovengenoem
partijen bevoordeeld is ten opzichte van andere marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een dergelijke procedure waarin
bepaald dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn.

Bedrijven als Nuon, Eneco of Essent en vele andere zijn altijd geïnteresseerd in een locatie waar zij vergunning kunnen krijgen om een windmolen
neer te zetten. Zij verkopen de geproduceerde energie op de Vrije markt en zijn als particulier bedrijf vrij om de bestemming van de winst te bepal.
De klant is verder niet bekend en heeft geen enkele relatie met de windmolen. Een gemeente die weinig andere interesse heeft dan de eigen
klimaatdoelstellingen halen, weet dat met dit soort bedrijven snelheid in huis wordt gehaald. De verkoop van grond is niet aanbestedingsplichtig,
tenzij de gemeente verdergaande eisen wil stellen die uitgaan boven haar publieke bevoegdheden. De gemeente wil de realisatie van windmolens
faciliteren en ondersteunen, maar de betrokkenheid houdt vaak op als het bestemmingsplan is aangepast en/of de locatie waar de windmolens
gerealiseerd gaan worden, is overgedragen. Het spreekt voor zich dat de stunngsmogelijkheden van de gemeente in deze variant beperkt zijn. De
gemeente kan uiteraard gebruik maken van haar publiekrechteljke mogelijkheden om de komst van windmolens planologisch mogelijk te maken
te blokkeren. De gemeente kan daarbij eisen stellen aan ondermeer de hoogte en afmetingen van de windmolens. Dit heeft u ook gedaan. Het
stellen van eisen aan het soort molens, de snelheid van bouwen of de manier waarop de opbrengsten moeten worden verdeeld is vanuit de publiE
bevoegdheden van de gemeente niet mogelijk. Als de gemeente eigenaar is van de grond (en dat bent u gedeeltelijk), dan kunnen dergelijke eisen
wel gesteld worden, als voorwaarden bij de verkoop van de grond.

De eerste mogelijkheid is om een adviseur onderzoek te laten doen naar de mogelijke opzet en samenwerking van het project de daarbij behoren
risico’s te benoemen en met de advies de markt te benaderen. Op deze manier kan een goed inzicht worden verkregen in de mogelijkheden, maar
het onderzoek moet worden betaald en eventueel aanbesteed, Indien de advlesopdcacht meer kost dan € 200.000 exclusief BTW. BovendIen leidt
er vaak toe dat de adviseur in het vervolgtraject niet meer aan de aanbesteding van de daaruit volgende opdracht mag deelnemen. Door het doen
van het onderzoek heeft hij een kennisvoorsprong en daardoor is hij in een ongelijke positie terecht gekomen. Dit is te voorkomen door zeker te
stellen dat alle informatie van het onderzoek openbaar wordt gemaakt. Een dergelijk onderzoek ontbreekt echter in de ter inzage gelegde stukken
concludeer dat er geen marktconsultatie gedaan is. U heeft dit ook in meerdere raadsvergadering bevestigd.

De minimumeisen hebben betrekking op de financiële draagkracht, de technische bekwaamheid en de beroepsbevoegdheid. De financiële
draagkracht kan worden getoetst door het stellen van eisen aan de omzet financiële ratio’s of een verklaring van een bank. Het doel is zeker te

stellen dat een marktpartij voldoende financiële draagkracht heeft om de opdracht uit te kunnen voeren. Uit het formulier “Aanvraag 3393765
Formulierversie 2017.02 d.d. 16januari2078 Bouwen Overig bouwwerk bouwen blijkt dat de financiële draagkracht er is met een omzet van meei
dan 43 miljoen euro. Een goede vuistregel in windprojecten is een minimale jaaromzet van 50% van de opdrachtwaarde te stellen. Ook deze
berekening is onvindbaar in de ter inzage gelegde stukken. In een ander hoofdstuk zal ik benaderen dat er geen enkele financiële huishouding is
toegevoegd.

U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast h.
dit project Europees aanbesteed moeten worden, Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht, is in de
aanbestedingsrichtlijn (201 41241EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees) aanbesteed te worden. De overheid5opdracht is recentelijk
verleend (zie gemeenteblad Jaargang 2018 Nr. 75927 onder de noemer Mteneure overeenkomst windpark Almere Pampus). U heeft deze stap
simpelweg overgeslagen omdat Nuon op de beoogde locatie al een soortgelijk windmolenpark heeft. Deze conclusie is onjuist en onrechtmatig.

MEERDERE BEDRIJVEN GENOEMD IN DE STUKKEN.

Mij Is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 4 bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1.
Welk bedrijf vraagt deze vergunning nu precies aan. Het kvk nummer van dit bedrijf ontbreekt op de aanvraag.

FAILLISSEMENT INITIATIEFNEMERS

Voorts merk ik op dat uit het ter inzage gelegde stuk onvoldoende is op te maken, op welke wijze het risico van faillissement van de initiatiefnemer
door de Gemeente Almere wordt ondervangen. Hierdoor zullen de effecten op het milieu zwaar voelbaar worden indien een dergelijk voorval
gebeurd.

VERKLARINGEN VAN GEEN BEDE NKING IS WEL VEREIST.

U geeft aan dat een verkianng van geen bedenkingen niet vereist is, maar u wel wacht totdat de gemeenteraad deze afgeeft. Een verklaring van ge
bedenking is een instemming van een ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning met het verlenen van die
vergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning niet worden verleend.
De aanwijzing van de activiteiten is geregeld in:

paragraaf 6.2 Bot lid 2 (zie ook het volgende onderwerp bevoegd gezag Is niet bevoegd.)

BEVOEGD GEZAG IS NIET BEVOEGD

Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: “EW’) volgt het uitgangspunt dat de Provinciale Staten (hierna: “PS”) het bevoegd gezag zijn voor
aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van t

minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt vervolgens dat G5 de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die no
zijn voor de aanleg en uitbreiding van een windpark coördineren.

In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan het college van burgemeester en wethouders
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van de betreffende gemeente indien (zie artikel 9f lid 6 EW): in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-
installatie, redeljkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat
daaraan anderszins aanmerkelijke voordeien zijn verbonden, of is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde
minimum realisatienorm. In het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 18april 2017 is op het onderwerp WîndparkJaap Rodenbui
II bij beslispunt 2 alleen te verklaren dat de vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de
Elektriciteitswet niet van toepassing is voor het windparkjaap RodenburE II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten over het merendeel
van de benodigde toestemmingen voor het toekomstige windpark. De artikelen 9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat 65 de
coördinatie van voorbereiding en bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een bevoegdhe;
om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel. Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat d
delegatiebepaling kent) slechts ziet op de bevoegdheden van 65, terwijl de bevoegdheid tot vaststelling van het plan nu juist bij P5 ligt. Het gevolg
daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.ln de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW
zich tegen de nu toegepaste delegatie. Uit dit artikel volgt immer5 dat delegatie niet is toegestaan in dien redeljkerwijze niet valt te verwachten &
toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn
verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet voldaan. Zeker nu de coördinatieregeling niet voorziet in het in één geheel ter inzage leggen van alle
stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet de gemeente Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is
door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGD MET TIJDELIJK

U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het
woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer een vergunning van niet tijdelijk aard zijn. Dit is ook niet geheel rechtsgeldig

REALISATIE VAN HEPMNDPARK IS FINANCIEEL NIET UIJVOERBAAR

Ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het ontwerp omgevingsvergunning wordt namelijk zonder
nadere motivering gesteld dat de investenngen afhankelijk zijn van tijdsiijnen voor de SDE+ stïmulenngsregeling subsidie. Zonder nadere
onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de
investeringen terug te verdienen. Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meet in aanmerking komen voor de voorronde 2018 Is de financii
haalbaarheid er niet Op de website van RVO valt te lezen dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen, moet uw aanvraag volledig zijn. Zor
voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal
aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan. Gezien de laatste fase om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00
uur tot 5april 17.00 uur en de benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er zienswijze ingediend
worden en er nog in beroep gegaan kan worden tegen respectievelijk de Wet Natuurbescherming en de Waterwetvergunning wordt de SDE+
subsidie in 2018 niet toegekend. Er zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuur verzoeken ingediend waarbij gevraagd is
naar de financiële haalbaarheid van dit plan, en u uitstel heeft gevraagd en de benodigde gegevens pas op3O mei (na de termijn voor zienswijze
indienen) pas wordt opgeleverd. Dan is nog de vraag of de gevraagde gegevens daadwerkelijk geleverd worden, gezien u in het verleden zeer
ontwijkend heeft geleverd op de gevraagde stukken. Het is overigens vreemd dat u uitstel nodig heeft voor een termijn van 6 waarbij de gevraagd€
stukken ten eerste al bij de ter inzage gelegde stukken aanwezig hadden moeten zijn, en u daarbij ook nog eens extra tijd nodig heeft de gevraagd’
financiële gegevens op te leveren. Hieraan kunnen slechts twee oorzaken ten grondslag liggen: (1) u heeft de financiële gegevens niet. Dit zou
betekenen dat u de financiële haalbaarheid niet gecontroleerd heeft (2) u heeft de stukken wel beschikbaar maar wilt ze niet openbaar maken
totdat er geen mogelijkheid meer is deze toe te voegen aan de zienswijze termijnen. Gezien het feit ik en mijn buren deze gegevens meerdere mal’
hebben opgevraagd heeft u meerdere malen de kans gehad deze gegevens op te vragen bi] de initiatiefnemers. Aangezien u deze kans niet heeft
gegrepen wil ik aanvoeren dat dit onrechtmatig besWur is. Dit is in strijd met artikel 2 lidi en lid 2, artikel 3 lid 5, artikel 6 lid 1, lid 3, lid 6 a t/m c,
artikel 7 van de wet openbaarheid van bestuur.

Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid wordt voldaan, verzoeken ik u nogmaals via het overleggen van stukken nader te
onderbouwen of de realisatie van het windpark financieel uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schrijven tevens te worden beschouwd als een Wob
verzoek aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen (de raad en het college).

WETTELIJKE TERMIJNEN ZijN OVERSCHEDEN

deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht
weken na ontvangst van de aanvraag dein het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze
omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

BEOOGD WINDMOLENPARK IS NIET IN LIJN MET UW STRUCtUURV1SIE

Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere LO en Almere 2030. In Almere Ijland en Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en
werkmilieus toegevoegd. Door dit project nu door te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is een verkwisting van
overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaandejaap Rodenburg 1 te laten staan en dit project op een nadere locatie te laten uitvoeren. Doordat in d
vergunning nu permanent aangevraagd wordt en afgegeven wordt kunnen de plannen in uw structuurvisie niet worden doorgezet Dit betekend
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concreet dat woningbouw in dit gebied niet mogelijk zal zijn. Het onderliggende bestemmingsplan is echter uitgegaan van de beoogde woningbou
Er zijn ai stappen ondernomen en samenwerkingsverbanden aangegaan met de gemeente Amsterdam voor de realisatie van de Ijmeerljn. Hierdo
benadeeft u bedrijven die zich aan het voorbereiden zijn om uw structuurvisie te realiseren.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM LICHTSCHITERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat de windturbines zullen worden voorzien van een maue coating om lichtschittering tegen te gaan. Het ontwerp
omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen.
Gezien het feit het beoogde park naast een curciale verbindingsweg N701 ligt en deze weg naast het water ligt, zouden gevaarlijke situaties kunnet
ontstaan wanneer lidflsdiitteilng optreed bij automobilisten. Dit kan leiden tot letselschade alsmede verkeersslachtoffers.
Verder Is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele windturbine, Inclusief mast, of alleen op bewegende dele
Maatregelen ter voorkoming van hchtschittering zijn dus onvoldoende geborgd. Dergelijke verplichting is noodzakelijk en dient te worden
toegevoegd in de ontwerp-omgevingsvergunnlng.

VOORWAARDEUJKE VERPUCHTING OM OBSTAKELMARKERJNG TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat bijgesloten stukken en op de websitewebsite httpsi/almeregeeftenergie.nl volgt dat de windturbines U als gemeente waarde hei
geen obstakelmarkenng te plaatsen op de betreffende turbines U een eis stelt dat de molens < 750 meter hoog moeten. Hiermee impliceert u teg
te willen gaan dat obstakelmarkenng niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp omgevingwergunning kent echter ten onrechte geen
voorwaardelijke verplichting om obstakelmarkenng daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn en nog niet bekend i
welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een bandbreedte de gestelde eis van <150 meter overschrijdt zullen deze
maatregelen geborgd moeten worden. Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering zijn dus onvoldoende geborgd. Het staat de
initiatiefnemer immers vrij om een dergelijke verlichting te hanteren ook op turbines <150 meter. Hiermee voldoet u niet aan de beloftes die u in c
gemeenteraad gedaan heeft en op alle informatieavonden naar betrokken omwonenden. Een dergelijke maatregel dient worden toegevoegd aan
het ontwerp-omgevingsvergunnlng.

IMPACT OP GEZONDHEID ONTBREEKT

Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met z
kan brengen, ontbreekt De thans reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de
volksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat binnen Almere. Ook de eventuele schade die bewoners kunnen
oplopen door het minder verkoopbaar of onverkoopbaar worden van woningen, moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik u om het
gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning zorgvuldig in de aftveglng te betrekken en niet slechts te volstaan met een M.E.R.
beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse is gedaan. Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals 5cholen,
kinderopvang, recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Mi
als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kar
resufteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenom
plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommi;
mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of Ievenskwaliteit verslecht
door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en
voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. De mogelijke maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is. In he
bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast wordt in het akoestisch onderzoek het volgende
genoemd: Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.” Het is onmogelijk te staven of de geluidswaardi
het bijgesloten akoestisch rapport representatief zijn. Andere mftigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo wordende De VlO
rekenregels helemaal niet benoemd. De VlO-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten staan als 1) de wind op 10 meter hoogte mmdi
is dan 3,5 nijs of 2) de wind op10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5 m/s. Er is niet beschreven hoe sne
Initiatiefnemers In actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verand
van minuut tot minuut Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment niet. Er is geen concreet pl
opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar
overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om deze overlast te verhelpen. Ik zou
graag zien dat in de ontwerp omgevingsvergunning mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van geluidsoverlast Tevens zou ik
graag zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe lang het duurt voordat er act
ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten overlast) alvorens overgegaan wordt tot het verlenen van de vergunning. C
dit meldpunt en afspraken dienen in de ontwerp-omgevingsvergunntng te worden toegevoegd. Ik conciudeer dat In de beoordellngsnotitle de
mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
Het spreekt overigens voor zich, dat het plan vele aanspraken op planschadevergoedingen of nadeelcompensatie uitlokt en ik mijn mede inwonen
hierin zal fadflteren, wanneer 4 hun aanspraken geldend proberen te maken.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BIEDT ONVOLDOENDE WAARBORGEN DAT ER DAADWERKELIJK TIEN IDENTIEKE WINDTURBINES
WORDEN GEREALISEERD

Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het
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ontwerp omgevlngsvergunnlng volgt namelijk op geen enkele wijze dat de Initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus

van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren. U geeft aan in de bijgevoegde stukken dat de initiatieffiemeis gebruikt

wensen te maken van artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bot) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Hierdoor

wordt het onmogelijk te borgen dat het landschapsbeeld rustgevend is en blijft. U dient hiervan aspecten op te nemen in de ontwerp

omgevingsvergunning daar onmogelijk gesteld kan worden dat het landschapsbeeld niet aangepast wordt, Als windrijke provincie wil flevoland

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 alle

toegestaan zijn bij opschaling en sanering. Door een plaatsingsgrld in een ciuster op het ‘uiterste punt van de polder, is de opstelling van grotere

afstand herkenbaar. De koppeling met de bestaande Iandschapsstructuren is echter niet volledig door de introductie van een nieuwe richting en h

beheren van één 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. Op lokaal niveau zijnde 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 niet ten goede komt Het project is in een zeer vroeg

stadium voorgelegd aan de commissie welstand. Deze heeft advies gegeven niet mee te gaan in de huidige opstelling. Dit advies is echter niet

gehanteerd. Zonder de2elfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het

voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt

gerealiseerd met elk andere (financiële) belangen en/of een andere fbeleid)visie/keuze. Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd,

voorschrift dat de windturbines identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingwergunning opgenomen. Ook hierbij geldt

overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven naar te verlenen omgevingwergunningen, die door verschillende partij

zijn aangevraagd en die ieder voor zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft de gememoreerde gecoördineerde procedure Immers geen

verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

LOCA11E VAN DE BEOOGDE TURBINES IS NIET CONSISTENT.

De gps longtitude en tatitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief ilada rhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg ir met referentie (DFP

2018.0100312874) afwijkend ten opzichte van de gegevens dle gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de

daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de europeese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan

niet worden bepaald en Uit is randvoorwaardelijk bij een project als deze.

TOEKOMSTIG VLIEGVELD LELYSTAD

De ingebruikname van de vernieuwde Luchthaven Lelystad staat nu gepland voor 1 april 2019. Op dit moment is Lelystad het grootste General

Aviation vliegveld van Nederland; er zijn zo’n 110.000 vliegtuigbewegingen per jaar van VFRverkeer (Visual flight Rules: kleine vliegtuigen die op zic

navigeren). Ondanks de geleidelijke afbouw van het kleine vliegverkeer naar 40.000 vliegtuigbewegingen per jaar, worden er nieuwe vliegroutes vo

deze gebwikerscategorie vastgesteld. Een van deze routes doorkruist de zoeklocatie van het Windmolenpark, waardoor er mogelijk turbines uit he

plan geschrapt moeten worden of dat geplande turbines lager moeten zijn. Ook dit heeft een negatieve invloed op de business case, nog los van d

onduidelijkheid die er over de vliegroutes bestaat. Ondanks het jarenlange bestaan van de Alderstafel Lelystad en alle uitgevoerde onderzoeken.

werd pas in juli2016 bekend dat de uitbreiding van Luchthaven Lelystad een mogelijk negatief effecten zou hebben op verschillende nieuwe

windparken in Zuidelijk en Oostelijk flevoland. Ook de andere zoeklocaties hebben te maken met de schaduw van de uitbreiding van Luchthaven

Lelystad. De gevolgen van de vliegroutes van zowel groot- als kleinverkeer (resp. IER en VER verkeer) blijven onduidelijk waardoor de precieze

situering en hoogte van turbines nog niet zeker is. De uitbreiding van Luchthaven Lelystad zal dus niet alleen de C02 uitstoot in de Provincie

Flevoland verhogen, maar ook de productie van duurzame energie verlagen. Offideel worden de effecten van Luchthaven Lelystad niet

meegerekend bij de klimaatcijters van de provincie, omdat het een nationale luchthaven is en daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk

Wegens een intern conflict is het huiswerk van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) niet op tijd gereed voor de geplande opening op 1 april 2011

De laatste prognose is dat het vernieuwde Luchthaven Lelystad minstens een jaar later. 1 april2019. open gaat De definitieve vliegroutes zijn

hierdoor ook vertraagd en daarmee de onzekerheid voor de windontwikkelaars verlengd. Mogelijk zullen de cumulatieve effecten van windpark ee

significant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Ijsselmeer. De MER zal het moeten aanwijzen. Het is

daarom ook onlogisch te concluderen uit de M.ER. beoordelingsnotitie dat er geen aanvullend onderzoek nodig is. Het besluit van het college van

B&W is dus niet alleen onrechtmatig maar ook onjuist. Een MER is noodzakelijk om juiste impact te bepalen. In de berekeningen van TNO is de

impact op het vliegveld Lelystad niet onderzocht Hier radargebied wordt door de komst van het vliegveld (wellicht) geraakt Dit zou kunnen

betekenen dat uw wens om geen obstakelmarkering te voeren die wellicht alsnog ingevoerd dient te worden. Door ontbreken van een expliciete

voorwaardelijke plicht geen obstakelverlichting te voeren in het ontwerp omgevingsvergunning zult u in de toekomst wellicht (eerder dan gepland)

het windmolenpark moeten afbreken. Onderzoek naar de impact van de plannen van de provincie om het vliegveld Lelystad uit te breiden en de

capaciteit van Schiphol te verdelen over vliegveld Lelystad zou moeten worden onderzocht Dit kan consequenties hebben voor de maten, hoogte

aantatlen molens. Ook de fysieke kenmerken van de beoogde molens zouden hierdoor kunnen veranderen. Door toepassing van de van artikel 4.

van het Besluit omgevingsrecht (Bot) en artikel 27 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) wordt onduidelijk welke molens er gaan kom

en wat de impact is op de maatvoering en plichten die gelden omtrent de luchtveifigheid van het nieuw te bouwen vliegveld. Dit project gaat hand

hand met het project voor uitbreiding van Schiphol. Hierop had, op zijn minst, een onderzoek gedaan moeten zijn om de impact op mens, natuur

milieu te kunnen bepalen. M.i. is het TNO rapport dan ook incompleet en incorrect. Data welke gebruikt is in het TNO rapport is tegenstrijdig met t
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gegevens welke gebruikt zijn door Bosch & Van Rijn. Hierdoor valt voor mij niet te bepalen wat nu concreet de impact is voor mij als persoon. Ik
verwacht grote impact voor mijn woongenot en mogelijke waardedaling door de onzekerteid die ii introduceert. Door af te wijken van het
bestemmingsplan zonder concrete eisen te stellen aan het beoogde plan zal mogelijk planschade ontstaan. Het vermoeden ontstaat dat het
woongenot wat ik momenteel ervaar teniet gedaan wordt en dat er, door de onzekerheid ook milieueffecten zullen optreden welke niet benoemd
zijn in het zeer matige M.ER. Beoordelingsnotitie.

M.ER. BEOORDEUNGSNOTfl1E STROOKT NIET MET DE VERSIE VOORGELEGD AAN COLLEGE VAN B&W.
Ik heb geconstateerd dat het M.ER. Beoordeliagsnotitie welke u ter inzage heeft gelegd bij de stukken die meengenomen zijn voor de ontwerp
omgevingsvergunning sterk afwijkt van de M.E.R. Beoordelîngsnoütie v43 van 15-9-2017. U schrijft echter dat op 16januari2018 ten behoeve van
realisatie van Windparkjaap Rodenburg II een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, met kenmerk 3393765, voor de Wabo-actMteiten ‘bouw€
‘oprichting inrichting’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Vooruitlopend op de omgevingsvergunningaanvraag is een
aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeflng ingediend waarop het bevoegd gezag op 26 september 2017 een m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft
genomen. De aanmeldnotitie die u op bijgevoegd heeft in de ter inzage gelegde stukken is van 13-4-2017 Versie 23 hierin staat echter 5 varianten
benoemd waarin geen van de 5 varianten is gekozen door het college van B&W. Hiermee heeft het college dus een besluit genomen op basis van
onjuistheden. In mijn zienswijze welke ik vorige Jaar heb ingediend op2O november 2017op de M.ER. beoordelingsnoütie omtrent het voorleggen
van deze notitie aan het college van B&W heeft u geantwoord dat deze niet in behandeling werd genomen omdat de procedure voor de
omgevingsvergunning nog niet gestart Is. Ik heb u destijds gewezen op het feit dat de zienswijze niet over een toekomstige omgevingsvergunning
ging, maar op inhoudelijke punten die onjuist onderbouwd zijn en dat het besluit van het college van B&W gebaseerd is op foutieve gegevens en
zonder onderbouwde gegevens van het onderzoeksbureau. Nu concludeer ik dat er een ander beoordelingnotitie ten grondslag ligt aan het beslui
De onderzoeks gegevens uit versie 23 en 43 wijken sterk af. Enige conclusie welke getrokken kan worden uit beide notities is dat aanvullend
onderzoek gedaan dient te worden. Ook dit wordt in beide notities geadviseerd. Ik concludeer dat de ter inzage gelegde stukken incompleet en
onjuist zijn. Derhalve dient deze ontwerp- omgevingsvergunnlngs aanvraag afgekeurd te worden op basis van onjuist aanleveren van stukken. Het
besluit van het college van B&W is derhalve onwettig daar zij niet het bevoegd gezag is. Het bevoegd gezag dient derhalve een besluit te nemen op
de juiste stukken en juiste gegevens. Het weglaten van gegevens in het onderzoeksrapport duidt op het misleiden van het bevoegd gezag. Het
weglaten van cruciale informatie sturen van het bevoegd gezag en het in de mond leggen van een conclusie. Door deze scoping van de
initiatiefnemers wordt u als gemeente misleid en is het bevoegd gezag niet in staat een juiste beslissing te nemen.

BESCHIKBAARHEID VAN DE BEO0RDEuNGNOTmE.

Op datum 11-10-2017 is aangekondigd in het weekblad Almere Deze week” (zie bijlage 2) dat de M.E.R.-beoordelingsnotitie beschikbaar zou zijn
vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22 november 2017 en tevens ook het besluit van college van 8 &W omtrent de uitvoering van een M.E.R op basis
van deze M.ER.-beoordehngsnotitie. Toen ik echter op donderdag 12 oktober 2017 bij het gemeentehuis was, wisten de medewerksters van niets’
vroegen mij op een ander moment terug te komen. Ik ben de volgende dag, rond 14:45 teruggegaan naar het gemeentehuis en gevraagd of de
beoordelingsnotitie beschikbaar was en de medewerkster van het gemeentehuis gaf aan geen sleutel te hebben van de kast waarde
beoordelingsnotitie in lag. Hierdoor was ik genoodzaakt was wederom op een andere dag terug te komen. Mijn conclusie is dat het document op 1
oktober niet beschikbaar is gesteld. Pas 13 oktober 2017, wat ik niet heb kunnen controleren, is het document openbaar gemaakt Na mijn klacht
heb ik gezien dat de M.ER Beoordelingsnotitie inmiddels wel openbaar gemaakt is. Echter niet op 12 oktober 2017. De data in de publicatie u in hE
weekblad “Almere deze week’ (zie bijlage 2) en de data die u noemt op de beoordelingsnotltie af. Hierdoor is niet iedereen op de hoogte van de
daadwerkelijke beschikbaarheid van dit document. Ik kan hierdoor concluderen dat de beschikbaarheid van de beoordelingsnotitie afwijk van de
wettelijke norm van 6 weken. U heeft ook geen uitstel gevraagd om deze termijn te verlengen.

DOELSTEWNGEN EN NOODZAAK

In de M.E.R. -beoordelingsnotitle staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen o
een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie PJmeerse Wind en Nuon Enen
is om de flimwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking tot het huidige energieverbruik van de fllmwijk ontbreken echter in deze
beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark
Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft direct
gevolgen op het energielabel van mensen in de filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende fllmwiji
Dit is tegen de wel Ik voel mij benadeeld als bewoner van de Noorderplassen ten opzichte van bewoners uit de Rlmwijk Ook beschrijft Bosch & V.

Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door
het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap Rodenburg II neer te zetten met als doelde fllmwijk energie
neutraal te maken, In de beoorddingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten var
het huidige windmolenparkJaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotiüe. Er
valt te lezen in deze beoordelingsnotltie dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is
daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark Jaap
Rodenburg 1 te slopen onibreek eveneens. In dit document staat tevens beschreven dat de provincie flevoland als doelstellïng heeft gesteld een
opgesteld vermogen van 1390,5 MW In 2020 gerealiseerd wil hebben wat Is vastgelegd In de In de structuurvisle Windenergie op Land, 3 1-03-2014

Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling als beschreven in de structuurvisie
Windenergie op Land, 31-03-2014. Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past het niet in het beleid van de provincie. Alternatie,
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opties zoals het plaatsen van nieuwe windmolens op een andere locaties en het huidige windmolenpark Intact te laten tot de gestelde termijn van

2025 zijn niet beschreven in deze MER-beoordelingsnotitie en zijn mi. ook niet onder-zocht Door niet alle alternatieve mogelijkheden te onderzoeb

zoals het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten staan en op een andere locatie In Almere Windmolens te plaatsen draagt Uit project niet bij aan de

doelstelling. Er zijn betere alternatieven te vinden om meer energie op te wekken zonder de benodigde kosten, en mogelijke bijkomende schade tE

krijgen op deze plek. Deze alternatieven zijn echter niet onderzocht. Eveneens is het de ambitie van de Provincie om in 2020 energie neutraal te zij
zo valt te lezen. Door alleen de filmwijk energie neutraal te maken draagt dit project niet bij aan de doelstellingen van de provincie. Daarnaast won

deze deadline niet gehaald. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid aanvullend onderzoek te doen naar de impact op het milieu en andere alternatieve

te onderzoeken. BESTEMMINGSPLMtIn de Staatscourant nr. 63198 van 2016 staat dat Burgemeester en wethouders bekend maken dat voor het

gebied ‘Almere Pampus en Markerrneer een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Dit bestemmingsplan NLIMRO.0034.BPalgO5

(https:/!zoek.officielebekendmakingen.nllstcrt-2017-27732.html) is heeft de status vastgesteld en is op3l -05-2017 officieel bekend gemaakt middr
de Staatscourant. In de beoordelingsnotitie wordt beschreven dat in het bestemmingsplan opgenomen is dat de huidige turbines vervangen word’

door nieuwe en dat hierbij een vergunningsprocedure voor afwijking op dit bestemmingsplan gevolgd zal worden. In het betreffende

bestemmingsplan NLIMRO.0034.BPalgO5 (https//zoekofficielebekendrnakingen.nllstcrt-2017-27732.html) staat het volgende: 22 Het

bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk In het plangebied spelen een drietal nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen

zijn niet meegenomen in de actuallsatie. Het gaat om: 1. Nieuwe windmolenparlç 2. Gebiedsontwikkeling Almere Pampus; 3. IJmeerlijn. Ad.1 De tie

bestaande windmolens in Windpark Jaap Rodenburg zullen worden vervangen door nieuwe windmolens. Nuon en Almeerse Wind hebben daartoe

een initiatief ingediend voor het oprichten van 9 windmolens. Voor de ontwikkeling van het nieuw windmolenpark wordt een aparte planologische

procedure gevolgd (wabo- procedure). In deze beoordelingsnotitie wordt gesproken over 9 tot 11 windmolens. Echter als ik de dubbeldraaiperioc

in bepaalde scenario meeneem staan er zelfs 15 windmolens. Het is voor mij onmogelijk te bepalen welke informatie nu wel en niet relevant is en

wat de plannen zijn. Mijns inziens biedt de uitsluiting ad.1 onvoldoende informatie om nu concreet te bepalen wat er gaat gebeuren. Hierdoor is h’

ook onmogelijk de plannen te staven op correctheid.

VERVANGEN VS NIEW

In verschillende documenten wordt uitgegaan van het vervangen van het windmolenpark Ik durf echter te stellen dat dit niets met het vervangen

van de oude windmolens te maken heeft. De enige overeenkomst die het oude park met het nieuwe park hebben Is dat het 10 molens betreft en c

de energieleverancier Nuon de eigenaar van het park is. Mijns inziens betreft het hier een geheel nieuwe windmolenpark met nieuwe

eigenschappen, nieuwe opstelling, nieuwe eigenaren. Hier had dus een geheel nieuw aanbestedingstraject moeten plaatsvinden om zo de

marktwerking niet uitte sluiten. Omdat u in uw stukken de termen nieuw en vervangen door elkaar heen gebruikt is onduidelijk welke gegevens m

wel en niet van toepassing zijn op uw plannen. Bij vervangen van de huidige windmolens beschouw ik de beoogde locatie als anders dan de huidig

locaties. Hiermee suggereert u dat de windturbines op exact dezelfde gps locatie komen als de huidige Jaap Rodenburg l turbines. Echter in de dcx

u ter inzage gelegde stukken staan meerdere verschillende andere locaties aangegeven. Hierdoor stroken de gegevens die u voorlegt aan het

onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn, TNO, Provincie en Waterschap niet met de plannen die Nuon en AW hebben met hun project. Hier dient eers

helderheid te komen over wat nu de beoogde (exacte) locatie is. Er gelden andere regels voor het vervangen van een bestaand windmolenpark vs.

Het uitbreiden van een bestaand windmolenpark. In het provincieblad jaargang 2018 nr. 11 valt te lezen dat molens buiten een windgebied (waar

park het geval is) een bestaand windmolenpark niet opgeschaald mag worden (titel 10b2 Instructies als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de wet

ruimtelijke ordening voor bestemmingsplannen inzake toelaatbaarheid van nieuwe windmolens. Artikel 1 ObA Buiten een windgebied’ 1: Een

bestemmingsplan sluit uit dat buiten een windgebied nieuwe windmolens worden gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden opgeschaak

Ook subsidie technisch gezien is het uitbreiden van een bestaand windmolenpark niet toegestaan waardoor de financiële haalbaarheid er niet me’

is. U drukt als gemeente alle onderzoeken en conclusie erdoor zodat de initiatiefnemers hun beoogde SDE+ subsidie op tijd kunnen aanvragen. In

vorige paragrafen heb ik al aangegeven dat deze beoogde SDE+ subsidie in 2018 niet meer realistisch is waardoor ik mijn vraagtekens zet bij de

financiële haalbaarheid. Te meet reden is er om additioneel onderzoek te verrichten zodat u als gemeente bij het juiste bevoegd gezag toestemmu

kunt vragen om uitbreiding van het bestaande windmolenparkJaap Rodenburg. Tevens wil ik u wijzen op het feit dat uitbreiding en vervanging vat

een bestaand windmolenpark als u beoogde project aan provinciale eisen moet voldoen. Ook ontbreekt de berekeningen van de gebiedsgebondei

bijdragen. Initiatiefnemers moeten een gebiedsgebonden bijdrage afdragen. Hierover valt niets te lezen in de bijgeleverde stukken, Ik concludeer

dus dat het beoogde park zich in geen van beide situaties kan handhaven. Bij een nieuw windmolenpark mag niet opgeschaald worden. Bij

vervanging had de locatie van de bestaande turbines gehandhaafd moeten worden. De beoogde opsteiling (welke mij nog onduidelijk is wat nu de

exacte locaties worden) zijn onrealistisch en onwettig.

OPSCHALEN EN SANEREN

Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als in Flevoland: 630 exemplaren om precies te zijn. In 2005 heeft de provincie zelfs een stop

afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe windmolens. Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan eerder

gedacht De provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de nieuwe windmolens een rustiger beeld realiseren. Dat kan

door bij het ontwerp en de inrichting meer en anders te kijken naar de lijnen waarop de windmolens staan. De windmolenparken moeten aansluit

bij de infrastructuur (wegen, sloten en dijken) en het is wenselijk dat ze de natuurlijke lijnen versterken. Het beoogde plan staat haaks op deze

doelstellingen. In de praktijk betekent dit dat het huidige aantal windmolens sterk zal verminderen. In plaats van verspreid in het landschap komer

de nieuwe windmolens geconcentreerd in lijnopstellingen. Terwijl u een clusteropstelling voor ogen heeft.ln juni 2008 is de Beleidsregel Windmole

van kracht geworden die een verhoging van zowel de duurzame energieproductie als van de landschappelijke kwaliteit in de provincie Flevoland
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beoogt. Dit door de sanering en opschaling van het opgestelde vermogen van windenergie productie. Begin 2010 is de werkgroep opschalen
windenergie (WOW9 op verzoek van de provincie gestart met In beeld brengen van de onderdelen van de beleidsregei die voor een effectieve
beleidsuitvoenng explicitering behoeven. flevoland pmfileert zich als de windprovincie van Nederland. In 2012 had flevoland 600 turbines met ee
opstellend vermogen van 600 MW. Tot en met 2015 is een uitbreïding voorzien met circa 100 windturbines en een groei van het vermogen naar ii
MW. De ruimtelijke mogelijkheden voor de plaatsing van turbines in flevoland zijn daarmee volledig benut De productie van windenergie kan alle
nog toenemen door sanering en modernisering van bestaande turbines. In het provinciaal blad jaargang 2078 rit 170 vak te lezen Opschalen en
saneren: Aanpak gericht op het opwekken van meer windenergie met significant minder windmolens binnen FlevoIand’ Hier wordt derhalve niet
aan voldaan. Er worden 10 molens weggehaald en er wordt een nieuw windmolenpark neergezet met meer vermogen maar met het zelfde aantal
windturbines. De beleidsrege) van het Provinciale Beleidsregel 2008 beoogt het open landschap te herstellen door het aantal turbines te halveren
nieuwe turbines in windparken te concentreren. Ter tegemoetkoming mogen turbines veel zwaarder worden: Minimaal 12 molens per windparlç t
voorkeur ljnopsteflingen langs wegen Ashoogte minimaal 700 meter Ashoogte en totale hoogte moeten voldoen aan verhoudingen van de ‘Gulder
Snede’ MinimaaJ 3 MW per turbine (gemiddeld ongeveer het dubbele van de oude molens) Saneringstermijn oude molens maximaal 6 maanden
(‘dubbeIdraaien Gebiedsgebonden bijdrage (GGB) 10 â 30% van de winst voor belasting. Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan in dit
project. In deze beleidsregels valt te lezen dat één nieuwe molen vervangt 2,5 bestaande molens. Dit Is hier echter niet het geval. DerhaLve dient di
omgevingsvergunning niet worden aiegeven aan de initiatiefnemers.

BEKENDMAKING VAN DE ON1WERP OMGEVINGWERGUNNING IS INCOMPLEET

Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het bestemmingsplan helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblac
Hierin wordt alleen gesproken over de ontwerp omgevingwergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

HET ONIWERP OMGEV1NG5VERGUNNING IS ONVOLDOENDE OBJECtIEF BEGRENSD.

Het ontwerp omgevingwergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het plan onvoldoende objectief zijn begrensd. Uh
de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter en 100 meter is toegestaan en een rotordiameter van
tussen de 1 OOm en 130m. Het gevolg daarvan is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk is: — wat voor soort windturbines uiteindelijk worden
gerealiseerd, en;— wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn. De bandbreedte is te ruim en dient te wôrden gereduceerd, t

einde voldoende rechtszekerheid tot stand te brengen ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en wat de
daadwerkelijke (schadelijke) effecten zuilen zijn. Een zo een ruimte bandbreedte maakt het voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijk
inschatting te maken. dit schaad de rechtszekerheid te zeer. Tevens voldoet de bandbreedte niet aan de stelregel van de provincie dat de gulden
snede toegepast dient te worden. Derhalve is de bandbreedte te ruim genomen en moeten alle berekeningen opnieuw gedaan worden, Ik wil ook
opmerken dat gedurende de inzageperiode de betreffende stukken niet beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren alleen op afspraak in
zien. Deze afspraak kon maximaal 30 minuten omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn voor andere mensen.

LANDSCHAPSONTWERP ONTBREEKT

Er moet een landschapsontwerp worden gemaakt conform de Beleidsregel Windmolens 2008. Deze ontbreekt

OMGEVINGSVERGUNNING IN STREID MET’ VIJFDE WijZIGING VAN DE VERORDENING VOOR FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2013
In het provincieblad jaargang 2018 Nr. 110 valt het volgende te lezen: Artikel 10b3 Tijdelïjkheid van windmolens’ 7. Voor de realisatie van een

nieuwe windmolen kan uitsluitend een omgevingsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend. • 2.b. na het verstrijken van de gebrulksperlode
als bedoeld în onderdeel a wordt de vr de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld, dan wel moet de situatie in

overeenstemming met het bestemmingsplan worden gebracht, inhoudende dat de windmolen wordt gesaneerd. De beoogde ontwerpvergunnlng
voldoet aan geen van deze voorwaarden.De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend voor onbepaalde tijd en de gesaneerde
windmolens worden niet voor verlening van de omgevfngsvergunning van de bestaande toestand (lees Jaap Rodenburg t) gesaneerd. Eerst moeter
de bestaande molens gesaneerd worden voordat het nieuw te bouwen park gerealiseerd kan worden. Anders spreekt men over dubbeldraai en Ur
is in strijdt met de keuzes van het college van B&W. Compensatieplan ontbreekln de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en
gebruikt kunnen worden onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan. Dit plan ontbreekt echter in de stukken.
Omdat het compensatÎeplan een voorwaardelijke verplichting is voor het bouwen en in gebruik hebben van de windturbines en de uitvoering van

het compensatlepian voldoende gewaarborgd moet worden, moet het compensatleplan Integraal opgenomen worden In de ter lnzagelegging. Tha
is niet duidelijk op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan en kan niet goed beoordeeld worden of en in hoeverre de

uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd is. Ook het ontwerp compensatieplan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt wederom da

cooördinaueregeling niet juist gehanteerd. Er wordt slechts aangegeven dat wanneer bekend is waar compensatie plaats gaat vinden, nadere

invulling wordt gegeven aan de inrichting en het beheer van het compensabegebied en de maatregelen die nodig zijn ode natuurlypen uit het NN
teru te laten komen in het compensatiegebied. Ook wordt niets gezegd over eventuele aantasting doorversnippering. terwijl vanwege de aanleg va
de toegangsweg een doorsnujding van het NNN. Het ontwerp bevat geen nadere concretisering. In de toelichting wordt slechts verwezen naar het

compensatieplan en gesteld dat dit plan voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist Ten onrechte verplicht u de
initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen binnen een termijn worden geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gere

over compenserende maatregelen terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit is in strijd met het Vijfiie wijziging van de Verordening voor de

fysieke Ieefomgeving Flevoland 2012 artikel lOb.9 Randvoorwaarden projectplan lid 1 een artikel lOb.13.
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VOORWAARDEN SANERING IN DE QNTWERPOMGEVINGSVERGUNNING IN STRIJDT MET DE VIJFDE WijZING VAN DE VERORDENING VAN DE -

FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2012.

Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stifgezet indien Nuon de

windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3,jaar na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Deze sanctie gaat pas in nadat c

Gemeente Nuon per aangetekende brief heeft gesommeerd gehoor te geven aan de plicht tot Saneren en Nuan de Sanering niet binnen 6 maand

heeft voltooid. Deze voorwaarden is in strijdt met de termijn als gesteld in Artikel 1 Ob.1 2 Eisen aan de fasering van het opschalen en saneren in ee

projectplan lid 1 c. De sanering vindt plaats binnen een halfjaar na de ingebruikname van de nieuwe windmolens in de plaatsingszones

(saneringstermijn);

HET SANERINGSPLAN ONTBREEKT

De sanering van de windmolens wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de exacte locatie en het type windmolen vermeldt en het tijds

waarop deze uiterlijk wordt gesaneerd. Deze gegevens ontbreken. Deze gegevens hadden al bekend moeten zijn bij de aanvraag van de

omgevingwergunning en vallen niet onder artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bar) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrec

(Mat). Bij het bepalen van de volgorde van de sanering wordt door initiatiefnemer de beoogde landschappelijke verbetering meegewogen, waarbij

het uitgangspunt is dat het saneren van de oudste windmolens en van de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven het sanere

van de jongere windmolens en van de windmolens die verder weggelegen zijn van de nieuwe windmolenopstelling. Het projectplan maakt de

gemaakte afweging inzichteljk Ook dit ontbreekt

FINANCIELE PARTiCIPATIE

Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen: In de ontwikkel- en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan

bewoners en ondernemers gevestigd in het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende (ontwikkeijfase financieel

risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe windmolens binnen dat projectgebied. In de exploitatiefase biedt initiatiefnemer a

bewoners en ondernemers die gevestigd zijn in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om financieel te participeren in de exploitatie van de

nieuwe windmolens (vanaf de fase vanaf ingebruikname) Uitgangspunt is dat in de exploitatiefase minimaal 2.5% van de initiële totale

investeringsomvang door middel van participatie wordt ingevuld; Van dit minimumpèrcentage van 2,5% wordt alleen afgeweken indien de

initiatiefnemer kan aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor participatie bestaat dat niet te wijten is aan voldoende

pardcipatiemogeljkheden en/of communicatie daarover. 3. Uitgangspunten bij de financiële participatie zijn in elke fase: De risico’s en de verwach

financiële rendementen van de participatie worden beider In beeld gebracht; b. Er wordt een redelijke vergoeding gegeven voor het risico in relatiE

tot de potentiele winstgevendheid; c Participaties zijn vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in periode van maximaal 2jaar a. De initiatiefnemi

legt de mogelijkheden voor bewoners en ondernemers tot financiële projectparticipatie vast in een overeenkomst met de gemeente; Aan geen var

de bovenstaande voorwaarden is voldaan en de onderbouwende stukken ontbreken in de ter inzagelegging. Het is voor mij volstrekt onduidelijk

wanneer ik kon participeren. Het participeren met de initiatiefnemer NUON is niet voorgelegd aan geïnteresseerden,

BOSCH & VAN RIJN GEBRUIKEN SOFTWARE WELKE GEEN REKENING HOUDT MET AFWiJKINGEN IN DE BEREKENINGEN.

Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80- 120 meter over het windsnelheidsaanbod op basis van Iangjarige gemiddeld.

van het KNMI, voor zowel dag, avond en nacht Op de website van de softwareleverander is het een rapport te vinden genaamd EXPERIENCES-WIT

150-1 753 AND-RECOMMENDA11ONS-FOR-CNOSSOS-EU (https-Jlsoftware.dgmr.nIIpaperslDCPERlENCES-WttH-ISO-1 7534-AND-

RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSO5-EU-final.pdt). Hierin wordt aangegeven dat de iso standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt mogeljl

5db tot 10db kan afwijken tot andere software!everanders. Als we kijken naar tabel; Jaargemiddelde geluidsbelasting uit de M.ER Onderzoeksnoti

komt door deze afwijking dejaargemiddeiden boven de wettelijk norm uit van 41 Lden en/of 47Lden. Om een representatief beeld te krijgen van di

meetresultaten zou een verdergaand onderzoek moeten gebeuren met andere software en eventueel door een ander onderzoeksbureau. De

conclusie dat door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoehge objecten (>1500m) met zekerheid is vast te stellen dat er geen sprake

van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg van geluid vanwege de windturbines, indusief laagfrequent geluid, in beide

alternatieven, zowel met als zonder dubbeidraal is daarmee dus onjuist De softwareleverancier geeft zelf aan dat de meetresultaten kunnen

afwijken waardoor er geen sprake kan zijn van zekerheid. Additioneel onderzoek is hier zeker op zijn plaats.

GEWIDSNORMEN NIET REALISTISCH. GEPRODUCEERD GELUID ZORGT VOOR OVERLAST.

In de beoordelingsnotitie wordt verwezen naar een brief van de toenmalige Minister van infrastructuur en milieu Wilma J. Mansveld met als kenmr

IENM/BSK-201 4144564 (httpsllwww.windenergie.nllbinarieslwîndenergieldocumentenlpublicatiesl2ol4l3l3llkamerbrief-Iaagfrequent-geluid-van

windturbines/laagfrequent-geluid-van-windturbines.pdfl

Hierin geeft toenmalig Minister Mansveld aan dat er onderzoek is gedaan door verschillende GGD’s van Groningen en Drentbe en de Colleges van

Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drendie, en een update van het informatieblad Windturbines; invloed op de beleving en

gezondheid van omwonenden’.

Een aantal van de belangrijkste inzichten uit die studies:

Allereerst is het inzicht van belang dat het menselijk gehoororgaan voor de waarneming van Iaagfrequent geluid van windturbines het gevoeligste

lichaamsdeel is. Bij zeer hoge niveaus (die bij windturbines en bij het gangbare omgevingslawaai niet voorkomen) kunnen andere lichaamsdelen o

in trilhng geraken.

Laagftequent geluid wordt bij windturbines (en ook bij veel andere bronnen) in samenhang met hogere frequenties gehoord en niet afzonderlijk
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hiervan.

Dit betekent dat Iaagfrequent geluid van windturbines kan worden gemeten en beoordeeld met het daarvoor gangbare akoestische
instrumentarium.

Het stellen dat de brief van de minister naar de voorzitter van de tweede kamer der staten generaal voldoende is als uitgangpunt voor 41 Cden en
47Cden Is mijns inziens te kort door de bocht In de brief wordt duidelijk aangegeven dat laagfrequent geluid gemeten en beoordeeld kan worden
met de daarvoor gangbare akoestische instrumentanum. In deze MER beoordelingsnotfties zijn dusdanige metingen niet opgenomen. Het is daarc
dus onmogelijk om te bepalen wat de impact van het Iaagfrequent geluid Is. De brief van Minister Mansveld is tevens bijna 4jaar oud en nieuwe
onderzoeken zijn inmiddels gedaan. In de bijlage van deze zienswijze vindt u de verschillende onderzoeken omtrent laagfrequent geluid terug.
Hieruit kan gecondudeerd worden dat de Minister toentertijd een verkeerd uitgangspunt had waardoor haar brief niet meer actueel is. Het
ontbreken van een dergelijk onderzoek maakt het daarom ook onmogelijk te conduderen dat er geen nadelige effecten zijn en zullen daarom alsn
onderzocht moeten worden. Een besluit nemen op grond van deze gebrekkige informatie lijkt mij daarom ook onmogelijk
Tevens verwijst Minister Mansveld naar een rapport van de RIVM RIVM rapport 200000001/2013
(httpsl/www.rivrn.nllbibliotheelc/rapportenI20000000l .pdf) waar in het volgende beschreven staat Geluidhïnder Het geluid van windturbines is
minder luid dan van andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller al5 hinderlijk ervaren. Dit wordt vooral veroorzaakt door het
karakter van het geluid (zoeven en zwiepen). Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen, tot
extra hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor. De condusie is derhalve dat ten tijde van het schrijven van dit onderzoek in 2013 de
beschikbare gegevens niet aanwezig zijn welke nu 4jaar later wel beschikbaar zijn. In de MER beoordelingsnotitie zijn onvoldoende mitigerende
maatregelen beschreven om de effecten van geluidshinder tegen te gaan.

De conclusie van de M.ER.-beootdelingsnotitie dat door de grote afstand van de windturbines er met zekerheid gesteld kan worden dat er geen
nadelige gevolgen zijn vanwege het geluid, indusief laagftequent geluid is daarom ongegrond en onjuist De stelling dat dit een waarde toevoeging
biedt aan de besluitvorming Is eveneens onjuist omdat de betreffende onderzoeken en cijfers ontbreken In dit rapport. Aanvullend onderzoek naa
laagfrequent geluid, metingen en resultaten van deze betreffende metingen zullen gedaan moeten worden om enige condusie mogelijk te maken.
Naar aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft de gemeenteraad van Almere op de politieke markt van 25 februari 2016 een motie fRG
20/2016 (httpsilwwwJeefmilieu.nu/siteslwwwieeftnilieu.nlIfiIes/importedlpdf_s/2016-02-25_Motie_Almere_LFG.pdf)) aangenomen om de minister
wagen een norm te maken voor laagfrequent geluid. Ii stelt in deze motie vast dat u wilt atwachten tot de omgevingswet in 2018 intreedt Gezien 1
feit er nu een windmolenpark in de planning staat lijkt het me zinvol af te wachten tot de nieuwe omgevingswet van kracht is.
Het toelsingskader omtrent geluid is ook niet volledig. Bosch & Van Rijn geeft het volgende aan: Windturbines vallen onder het ActMteitenbesluit
Volgens dit besluit Is de maximaal toegestane waarde ter plaatse van geluldsgevoelige objecten7 47dB LUen en 41 dB LnighL De Lden (Engels: Lev
day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uitte drukken.” Ik wil u echter wijzen op artikel 217 van het
acthiteitenbesfuit. Hierin wordt nimmer gesproken over de genoemde waardes door Bosch en Van Rijn. Wat wel aangegeven wordt zijn maximale
waarden in lid 1 van dat artikel

Show 110 1 entries Search:

C 07:00-19:00 uur : 19:00-23:00 uur 23.()0-07:00 uur

1 Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 UB(A) 40 dB(A)

L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

1 Amax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

1 Amax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 55 UB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Showing 1 to 4 of 4 entries (Previous Nex

RECREATIEGEBIED WORD ONBEGAANBMR.

In Pampushout ligt het Iandschapskunstwerk ‘Polderland Garden of Love and Fire’. Het is ontworpen door architect Daniel libeskind. Ubeskind het
met kanalen en wandelpaden ingegrepen in de natuur en maakte een tuin voor meditatie. Hij ontwikkelde het idee voor de tuin naar aanleiding va
de tentoonstelling ‘Fuente’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. georganiseerd in 1991 ter ere van de vierhonderdste sterfdag van de Spaanse dichter
mysticusjuan de Ja Cruz. Het kunstwerk verwijst naar een gedicht van.De la Cruz ‘De levende vlam van de liefde’. Daniel Ubeskind bouwde het
kunstwerk op uit vijf lijnen. Lijnen spelen een belangrijke rol in het werk van Libeskind. De lijn staat voor de grens maar tegelijkertijd voor de
verbinding. Zo verbeeldt de lijn onder meer de onderlinge relaties tussen mensen en instellingen in de samenleving. Polderland Garden of Love ar
Fire’ is een plek om te reflecteren op het verleden en te dromen over een betere toekomst. In 2017 is het kunstwerk gerestaureerd en op 4 oktobe
2037 opnieuw onthuld.

Door het windmolenpark zo dicht nabij de Polder Garden of Love and Fire neer te zetten worden de vijf lijnen mogelijk onderbroken. Hierdoor kan
het artistieke beeld wat de archtect Daniel Ubeskind neergezet heeft tenietgedaan worden. Er is geen toetsing geweest op het effect van de plaats
van windmolens ten opzichte van het lijnenspel van het kunstwerk Het doel is volgens DanieI Ubeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 1 OOi
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DB boven je hoofd straks niet meer mogelijk Dit recreatiegebied word door de slechte plaatsing onbegaanbaar. Ten aanzien van het geluid nabij d

windmolens blijkt uit onderzoek dat bij de fictieve turbine types uit de verschillende varianten dat het geluid onder de molen groter is dan de

voorgeschreven norm van 47DB Lden. Polder Garden of Love and Fire zit wel binnen de geluidscontouren en de bezoekers van dit

landsthapskunstwerk zullen hinder ondervinden van zowel slagschaduw alsmede geluidshinder.

De normering van 10-6 is hier niet aan de orde zelfs 10-4 wordt hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet geplaatst moete

worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit recreatiegebied.

Conform de gegevens die in het voortraject zijn verstrekt door de initiatiefnemers kan het geluid onder en nabij een windturbine oplopen tot 107d

Hierdoor kan ernstige gehoorschade ontstaan. Het effect wat hieruit volgt is niet meegewogen In de M.E.R.-beoordelingsnotltle. Mediteren wordt

hier onmogelijk Dit is geen recreatiegebied meet te noemen. Ik maak me ernstig zorgen dat de waarde van mijn woning mede hierdoor daalt Mijr

woning ligt op een steenworp afstand van dit prachtige recreatiegebied. Ik loop dagelijks met mijn hond door dit gebied. U zult begrijpen dat dit ni.

niet meer mogelijk is daar ik geen gehoorschade wil oplopen.

Zie tabel 3 van het akoestisch onderzoek uit het M.E.R.-beoordelingsnotite v4.3:

(https:Iril .wp.comlbelangenverenigingalmerepampus.nllwp-contenUuploadsl20l 8/O5lPicture3.png?ssl=1)

MEETGEGEVENS ZIJN DI5CLffABEL

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft in versie 4.3 “De windsnelheidsverdeling ter plaatse van elke windturbine is te vinden in de bijlag

De gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1 (overdag op $5m) tot 7,6 fs nachts op 1 OOm hoogte) meter per seconde.’ echter de meetgegevens in

dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt “Op deze locatie is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De BiIt (afstand to

parklocatie ca 31km).

In het M.E.R. beoordelingsrapport V4.3 stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in

Lopikerwaard. De afstand tot de planlocatie is hemeisbreed ongeveer 50 km. In de bijgevoegde versie van ditzelfde rapport v23 is weggelaten wa

de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken. Ik concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard

gedaan zijn. Ik condudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts

gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw

(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een straal van 20km van de meetapparatuur In

Cabauw bestaat de omgeving voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan name

geen koeien en stallen, maat bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het geluid. Wind ontstaat doordat de lucht beweegt van

plaatsen met hogere luchtdruk naar plaatsen met een lagere luchtdruk
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(hupsl/iO.wp.com/belangenverenigingalmerepampus.nllwp-contenuuploadsl2ol&05/Pkturel.png?ssl=1)

Obstakels zoals bebouwing en bosgebieden remmende wind nabij het oppervlak af door de wnjving die ontstaat Deze invloed van obstakels heet
ook wel ‘ruwheid van het landschap’ en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde windsnelheid langs de kust hoger is dan in gebieden verder
landinwaarts, met veel obstakels, zoals de Bill Op de bovenstaande kaart is goed te zien dat de gemiddelde jaarlijkse windsnelheid rond de Bild
wssen 0 en 4.0 meter per seconde is. Waar bij het gebied Almere Pamus de gemiddelde snelheid eerder tussen de 53 en groter dan 6 meter per
seconde is. Het waait gemiddeld dus harder op de locatie van het beoogde windmolenpark, dan waarde metingen zijn verricht door adviesbureau
Bosch & Van Rijn. De meetgegevens zijn niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk zij
om de daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te toetsen. In de M.E.R.- beoordelingsnotitie V43 staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen (0)
woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour liggen. De metingen uit te tabel Jaargemiddelde geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn ni
onderbouwd. In de statistiek wordt het begrip gemiddelde veel gebruikt. We moeten hierbij onderscheiden of het om de gehele populatie gaat of
een steekproef daaruit Het soort gemiddelde is niet aangegeven. Zijn deze metingen over de gehele populatie gehouden? Of betreft het een
steekproef. En hoe representatief is deze steekproef.

Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar van de meetmomenten. Zoals plaats van meten (GPS), datum van het meten en het tijdstip van de metir
Zeker als gaat om jaargemidddden is het belangrijk te weten wanneer er een meeitnoment is geweest Het valt niet te controleren op basis van dc
tabel of de cijfers accuraat zijn en hier een conclusie aan te verbinden. Stel dat de metingen zijn gedaan op een datum waarop het windstil was. Oz
zijnde resultaten niet representatief. Het is niet na gaan wanneer de metingen gedaan zijn dus is het onderzoeksrapport incompleet
Onderzoeksbureau stelt vervolgens dat binnen de invloedsfeer van het windpark ontwerpbestemmingsplan Pimere Poort West en Pampushout
ligt. Daarbij is een bestemming met Enkelbestemming Woongebied — Uit te werken 1 bestemd, maar de exacte uitwerking van woningen is nog n
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 effecte
voor dit gebied ook in beeld gebracht De conclusie die hîeraan gesteld kan worden is dat niet alle effecten in beeld zijn gebracht Het lijkt me zinv
aanvullend onderzoek te plegen om ook deze risico’s en effecten in kaart te brengen. Laat u niet leiden door een subsidie deadline van de
initiatiefnemer(s).

VEILIGHEIDSRISICO’S ZijN TEN ONRECHTE NIET (VOLDOENDE) IN KAART GEBRACHT
Het ontwerp omgevingsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere. Ten onrechte is geen of te weinig aandacht besteed
aan de effecten voor de gemeente (inwoners van) Almere. Het gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een dichtbevolkt gebied en
aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen recreëren.ln het ontwerp omgevingsvergunning is ten onrechte niet of
onvoldoende ingegaan op de veiligheidsnsico’s. Veiligheidsrisico’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein te zijn, door onc
meer de toepassing van ijsdetectiesystemen met een adequate stilstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons In het algemeen
vinden ten onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning. De waarden voor het plaatsgebonden risico zijn alleen
berekend voor de beoogde nieuwe situatie. Bij vervanging van oude windturbines moet alsnog aan de waarden voldaan worden, zodat uiteindelijk
alle turbines aan de waarden vokloen. Deze berekeningen zijn echter niet gemaakt Hierdoor is onzeker welke velligheldsnsico’s er plaats gaan
vinden ten tijde van het saneren.

PL.ANTEN EN DiEREN

Mechanische effecten (betreding. luchtwervelingen, goifslag) Door mechanische activiteiten kunnen negatieve effecten op soorten en habitats
optreden. Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als gevolg var

betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke golfslag in water kan tot
beschadiging van oevervegetatie leiden. 20 Alterca-rapport 1375 Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg
(Winkelman 1992 a.d). De sterfte kan, afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg hebben.
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied.
Verstoring treedt op door geluid en de beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vieermuizen kunnen windturbines een barriëre vormen

tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en overwinteiingsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In
gebieden met geconcentreerde vogeibewegingen levert plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op.
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Doordat u scoping toepast op uw onderzoeks rapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende: “De andere soorten broedvogels die in de broedhjd

sterk gebonden zijn aan de betreffende Natura 2000-gebieden, of waarvan de actieradius dan niet tot in het plangebied reikt worden in voorligger

rapport niet nader behandeld.” Echter de de andere soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius Ii

dan wel in het plangebied en zou onderzocht moeten worden.

De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & ljmeer, Lepelaarplassen, Oostvaarderspiassen en Naardermeer zijn aangewezen voor een

groot aantal niet- broedvogelsoorten. Hiervan kunnen met name ganzen, wilde eend en smient het plangebied passeren tijdens dagelijkse

pendeMuchten tussen rust- of slaapplaatsen in voomoemde Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut,

pijistaart, slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek. nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw, reuzenstern, zwarte stem, grutto, kempha.

kluut en meerkoet worden onder deze soorten in voorliggend rapport niet nader behandeld.

Van in ieder geval de niet-broedvogelsoorten aalschotver, grote zilverreiger, grauwe gans, kolgans, smient, wilde eend en visdief kunnen buiten de

broedtijd vlieg- bewegingen plaatsvinden van vogels die pendelen tussen ustgebieden en foerageer- gebieden. Het aantal vliegbewegingen over h

plangebied van voornoemde soorten is naar verwachting beperkt. Dit is een aanname en ook dit is niet onderzocht.

Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Andere diersoorten zijn helemaal niet onderzocht. Dit gebied vormt in het najaar en winter, met nam

bij aanlandige wind, een luwe dagwstplaats voor belangrijke aantallen duikeenden (kuifeend en tafeleend) en in mindere mate bnlduiker en

zaagbekken fnonnetje en grote zaagbek). Verstoring van deze dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het behalen van de

lnstandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. Een aantal van de regelmatig gebruikte dagwstplaatsen van duikeenden liggen net binnei

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) (httpsi/eolien-biodiversite.comllMGlpdflenglischewindkraftstudiejz525lo7ol.pdf), bij (veel) kleinere

windturbines dan nu voorzien voor windparkjaap Rodenburg II. In de toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning en het M.E.R.

beoordelingsnotitie wordt aangegeven dat geen significante effecten worden verwacht op de tnstandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten,

omdat de effecten ten aanzien van mogelijke vogelslachtoffers beneden de 1%- regel met betrekking tot de landelijke instandhoudingsdoelstelling

0,1%) blijven. Het 1 %-mortaliteitscriterium houdt in dat bij een verwachte sterfte van minder dan 1% van de natuurlijke jaarlijkse sterfte van de

aanwezige populatie wordt aangenomen dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet worden aangetast Het onderzoek of de

natuurlijke kenmerken van een gebied worden aangetast dient plaats te vinden in het kader van een passende beoordeling (artikel 2.8 lid 3 Wet

natuurbescherming). In Uit geval is geen passende beoordeling gemaakt, wat gezien het voorgaande wel had gemoeten. Het 1%-mortaliteitscriterit

heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte van de aanwezige populatie en niet op 1% van de landelijke instandhoudingsdoetstelling.

Aannemelijk is dat de berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt berekend. Van belang is oak dat de conclusie over de

effecten mede is gebaseerd op het uitgangspunt dat de onderste rotortip tot 60 meter hoogte komt, terwijl

de bovenste rotortip reikt tot 160+ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt echter dat de ashoogte ten minste 85 meter en ten

hoogste 150 meter mag zijn, met een rotordiameter van ten minste 100 meter en ten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten hoogste 160

meter. Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120 meter komt de onderste rotortip niet op6O maar op 40 meter

hoogte. De conclusie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is dus gebaseerd op een bepaalde situatie, terwijl in de toelichting zonder nadere motiverin;

de conclusie uit hetM.E.R. beoordelingsnotitie wordt overgenomen ten aanzien van een andere situatie. Wij vinden derhalve dat (significante)

effecten op basis van de beschikbare gegeven niet uitgesloten kunnen worden en dat het ontwerp omgevingsvergunning en in de huidige vorm

strijdig zou zijn met de Wet natuurbescherming. Mijn condusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht Ik zou graag zien dat er hier

aanvullend onderzoek naar komt.

PLANSCHADE NIET (OBJECtiEF) ONDERZOCHT

Windturbines zijn markante elementen in het landschap. In dit geval wordt gekozen voor plaatsing van windturbines in een gebied, dat zich laat

karakteriseren als een relatief open agrarisch gebied. De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke doorbreking van het

landelijke karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake van een aantasting van het uitzicht van omliggende objecten, alsmede van

een aantasting van de siweringswaarde. Zo ook mijn woning. Daar kan aan worden toegevoegd, dat de prijsvorming bij planschade verondersteld

wordt plaats te vinden louter aan de hand van objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.

Ik wil benadrukken dat de plansdiade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines. Echter door de situering van het beoogde

windmolenpark is het recreatiegebied niet meer begaanbaar is. Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper ziet dat

de nabije omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter ben ik genoodzaakt de redelijk handelende koper te informeren bij

verkoop dat dit gebied potentiele gehoorschade kan opleveren. Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een “redelijk handelende koper zijn

prijs voor mijn ontroerend goed in neerwaartse zin zal aanpassen als direct gevolg van uw planologische mutatie. Daarbij ga ik uit van de fictie (eer

gebruikelijke methodiek), dat deze “redelijk handetende koper alle maximale bouwen gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime

zijn oorspronkelijke biedprjs (de prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime) verdisconteert, en dat de nieuwe biedpnjs ôék i

gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een duidelijk

verschil met de prjsbepaling zoals die op basis van “de markt” plaatsvindt Ook zullen de dieren die nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar

plekken elders waardoor het natuurgebied slechts weinig diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.

De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast, meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van

natuur- en recreatiewaarde, zal resulteren in significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van
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planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbesctirijvfng doet naar mijn mening geen recht aan de
impact van de plannen. Ik verzoek u om vôôr besluitvorming een gedegen en objectieve plaaschade analyse te (laten) maken op alle mogelijke
scenanos. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming. Ik wees voor waardevermindering van mijn ontroerende goederen.
Tevens vrees ik ook dat door de komst van hogere windturbines deze zichtbaar zullen worden vanaf mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn
ontroerende goederen dalen tussen de 5% en 15%. Enige belemmeringen in de vergoedbaarheid jegens mij is niet voorzien. Er zijn geen
compensatiemogeljkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld korting op de energiekosten. De regeling behelst kort samengevat, onder meer de
mogelijkheid om een vergoeding van energiekosten te krijgen. Een dergelijke prestatie’ is opgeld waardeerbaar het daarmee gemoeide bedrag k
als een vergoeding anderszlns van planschade worden gezien.

CONCLUSIE

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt 1
provinciale beleid niet gevolgd en is het plan tegenstrijdig met uw eigen planologisch regime. Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen
naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzende natura2000 gebiedt Het beoogde project draagt nauwelijks bij aan de
doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap
Rodenburg 1) in ere te laten staan zolang de technische levensduur het toelaat Gezien het financieel onhaalbaar is Uit project neer te zetten lijkt m
dit project een onhaalbare kaart Zoek een andere locatie om 70 windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Moc
u toch anders doen beslissen wil wit ik u wijzen dat u, als gemeente, niets te maken heeft met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers. Het lijkt
mij dan zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data. Stel dit onderzoek in op basis van uw eigen opdracht en
zorg ervoor dat een onafhankelijke partij (adviesbureau) geraadpleegd wordt Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze
verunnirig..zijcj. riikt het mij zinvol deze vergunning daarom nu niet te verlenen.

Ik hoop u hier—e voldoende geïnformeerd te hebben.

1oogactitu,
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Aan:

Gemeente Almere

Postbus 200

1300 AE Almere

Almere,

Grootzeil

Jmere

Nederland

Betreft Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan bij Almere PampusJaap Rodenburg II.

T.a.v College van 8 & W en alle andere relevante partijen.

Geacht College van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante partijen.

Ik. als lid van de belangenvereniging Almere Pampus wil graag gebruik maken van mijn recht op het geven van een zienswijze d.m.v
deze brief betreffende het ontwerp omgevingswrgunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp verldanngen van geen bedenkingen dat ter
inzage Is gelegd met als kenmerknummer 3393765 gedurende een periode ongeveer 6 weken van donderdag 12april2018 tot en met woensdag
mei2018.

Ik heb een aantal punten waarmee ik niet akkoord ben en graag mijn zienswIjze op wil geven:

Aanvraagdowment publiceerbaar is niet juist ingevuld

Aanvraag 3393765 Formulierversle 2017.02 d.d. 16januari2018 Bouwen Overig bouwwerk bouwen formulier is mijns inziens niet naar waarheid
ingevuld. U had bij voorbaat dit project af moeten wijzen.

Permanente vergunning aangevraagd

U vertelde op verschillende inloopavonden dat de molens maximaal 15 jaar zouden blijven staan. Nu lees ik dat de vergunning permanent
aangevraagd wordt Dit is niet conform wat ons voorgeschoteld is.

Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in Aanvraagdocument pubhceerbaar
In het aanvraag 3393765 Fonnulierversie 2017.02 d.d. 16 januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente
vergunning. Op basis van deze aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het bestemmingsplan.

Bekendmaking klopt niet met de stukken

Het afwijken van het bestemmingsplan wordt niet vermeld in de aankondiging. Ik constateer dat er afgeweken moet worden in de stukken.

Haalbaarheid project

Ik zie niet in hoe dit project positief bijdraagt aan de doelstellingen. De cijfers worden niet onderbouwd en op verschillende inloopavonden zijn
andere cijfers getoond. Ook in de bewonersparticipatielenquête werden andere gegevens getoond.

Geen aanbestedingstraject doorlopen

mijns inziens had hier een aanbesteding moeten plaatsvinden om zo ook andere energiemaatschappijen een kans te geven.

termijnen zijn overschreden

deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht
weken na ontvangst van de aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze
omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

Veiligheid

Ik maak me ernstig zorgen om het recreatiegebied. Er zijn geen mitigerende maatregelen getroffen voor onvoorziene omstandigheden. Ook is niet
onderzocht wat de trefkans is In dit gebied bi] zo’n onvoorziene omstandigheid. Aanvullend onderzoek lijkt me dan ook op zijn plaats. Inclusief de
mitigerende maatregelen.

Geluidsoverlast

Ik ben erg bang voor geluidsovertast Dit kan mij wellicht uit mijn slaap houden. Ondanks dat het volgens het rapport aan de normen voldoet heb i
zo mijn twijfels gezien de meetgegevens niet concreet zijn en volgens mij ook niet gemeten in Almere. Aanvullend onderzoek lijkt me dan ook op zi
plaats.
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Planschade

De plansdiade onvoldoende onderzocht. De scope van dit onderzoek omvat alleen een beperkt gebied. Gevolgen van de komst van hogere molen

is niet onderzocht. Het visuele aspect komt niet eens aan de orde.

Ter Inzage legging voldoet niet aan de redelijke termijn:
Alleen per afspraak kon ik inzage krijgen. Gelukkig heeft de belangenvereniging de stukken online bekend gemaakt. Desondanks voldoet u hierme

niet aan de redelijke termijn.

nadeelcompensatie

Ik verwacht dat mijn WOz waarde daalt doordat deze molens visueel aanwezig zullen zijn. Hierdoor daalt de aantrekkelijkheid van de woonwijk en

kan er waardedaling optreden. Hier zou ik graag nadeelcompensatie voor zien.

Planten en dieren

Mechanische effecten (betreding. luchtwervelingen. golfslag) Door mechanische activiteiten kunnen negatieve effecten op soorten en habitat

optreden. Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak nog Is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als gevolg vat

betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de soortensamenstelling van een habitattype.

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied.

Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en

overwinteringsieefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert

plaatsing een substantieel aanvanngsrisico op. Doordat u scoping toepast, het limiteren van het onderzoek op een bepaalde groep, op het

onderzoeksrapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende: “De andere soorten broedvogels die in de broedtijdsterkgebonden zijn aan de

betreffende Natura 2000-gebieden, ofwaarvan de actieradius dan niet tot in hetplangebied relkt worden in voorhgend rapport niet nader

behandeld.Editer de andere soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wel in het

plangebied en zou onderzocht moeten worden.

Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht Ik zou graag zien dat er hier aanvullend onderzoek naar komt. De

beoorde!ingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent.

Vogeislachtoffers

De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal meldpunt vogelsiachtoffers. Het aantal vogelslachtoffers

door windmolens is groter dan het gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit onderzoeksrapport niet

accuraat en dus onbetrouwbaar is. Aanvullend onderzoek lijkt me daarom ook op zijn plaats.

Opstelplaatsen veel te groot

De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet

overeen met wat in de ter inzage gelegde stukken staat. Ik kan niet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt. Tevens valt dit niet onder de

artikel 2J van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor deze gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan

Er staan meerdere bedrijven in de stukken die dezelfde vergunning aanvragen.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang

De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaalde bjd voor een windpark bestaande uit tien wind- turbines indusiefbijbehorende voorzienin,

zoals kabels en infrastructuur. Het parkzal uiterljk25jaar na vergunningverlening worden verwijderd.”Dit is tegenstrijdig. U kunt niet tijdelijk een

windmolenpark neerzetten en de vergunning voor onbepaalde tijd afgeven. U zou dan moeten onteigenen om uw planologische visie van de

ijmeedijk en uitbreiding naar Pampus te kunnen voortzetten.

Bewonerspartiopade uitslag

Deze uitslagen zijn gemanipuleerd door het sturende karakter van de enquête. Ik kon niet kiezen voor GEEN windmolens. Tevens is de uitslag van

enquête kenbaar gemaakt en de meeste stemmen hebben gekozen voor 9 molens.

Vliegveld Lelystad

in de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht

Toepassing Bot op dit project in strijd met Wet Milieubeheer

door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bot toe te passen voldoet hij niet aan de Artikel 7.76 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte

residuen en emissies en de productie van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1

Doelstellingen en noodzaak

in de M.E.R -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen o

een nieuw windpark te realiseren In het deelgebied Almere Pampus.

Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is om de flimwijk energie neutraal te maken. De cijfers met

betrekking tot het huidige energieverbruik van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotltie waardoor het niet mogelijk is om te

controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit wmdpa&

https:I/belangenverenigingalmerepampus.nI/zienswijze-kort! Pagina 2 van 5



Zienswijze 2 - Belangenvereniging Almere Pampus.nl 22-05-18 13:01

£

Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie neutraal te worden. De realisatie van Uit project heeft direct
gevolgen op het energielabel van mensen in de flimwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende fllmwiji
Dit is tegen de wet Ik voel mij benadeeld als bewoner van ten opzichte van bewoners uit de Flimwijk

Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert
8300 huishoudens, door het huidige windparkJaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap Rodenburg II neer te zetten met a
doel de filmwijk energie neutraal te maken.

In de beoordelirigsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige
windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezei
in deze beoordelingsnotftie dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook
tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windparkJaap Rodenburg 1 te
slopen ontbreek eveneens.

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020
gerealiseerd wil hebben wat Is vastgelegd in dein de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe c
project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling als beschreven in de structuurvisie Windenergie op Land. 31-03-2014. Een simpele rekenso
10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 71 molens tewgplaatsen.10 -10+10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling
minimaal en past het niet in het beleid van de provincie.

Aantal windmolens M.E.R. beoordelingsnotitie sluit niet aan op de aanvraag voor 10 windmolens
In de M.E.R. beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het volgende: ‘Hetplan is om in 2020 negen nieuwe wrbines in twee
rijen (dubbele lijn) ofin een clusfer(duster) aan de noord4de van Almere Pampus te plaatsen

Echter de aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heel goed vinden in de opstelling van 9 windmolens omdat deze opstelling het meeste
rendement haalt uit het windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om 70?

becaties van de molens

De dimensies van het cartesisch coördinatenstel5el ontbreken in dit onderzoek waardoor niet na te meten valt wat de exacte locatie is van de
windmolens. Hierdoor zijn afstandsmetingen ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken van het cartesisch
coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en daardoor onjuist

Het woonklimaat

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen
staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebled. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderer
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan re5ulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapprobleme
Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit
onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 20000000112013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en
onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwahteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheldsklachten ontstaan.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de
turbines in een geluid reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend Is, en zelfs fictief is
benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast wordt in t
akoestisch onderzoek het volgende genoemd: Er is geen mitigatie nodig om aan de norm uit het ActMteitenbesluit te voldoen. Hieruit concludeei
dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor
produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het planÂndere mitigerend
maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo wordende Vi 0-rekenregels helemaal niet benoemd. De Vi 0-rekenregels schrijven voor dat de
turbines stil moeten staan als de wind op 70 meter hoogte minder is dan 3,5 mis of 2) de wind op 70 meter hoogte minder is dan 4,5 mis en de wii
op as-hoogte meer is dan 7,5 mis.

Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zuller
worden ingezet Wind verandert van minuut tot minuut Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere
moment niet Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook i
er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om
deze overlast te verhelpen.

Ik concludeer dat in de beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en
onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is. en dat de condusie van Uit betreffende rapport dus onvoldoende is onderzocht

MER Beoordelingspticht of MER plicht

In deze M.ER-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten,
voorwaarden genoemd zijn waarvoor een M.E.R. moet worden opgesteld.
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In de beoordetlngsnotftle staat beschreven dat conform Besluit M.E.R bij een opgesteld vermogen van 15MW elektrisch of meer, of hij een

windmolenpark bestaande uit 10 of meer windturbines een M.ER beoordelîngsprocedure doorlopen dient te worden. Dit is echter niet het enige

criterium waaraan moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan de consequentie of er een M.E.R. plicht van toepassing is. Volge

art. 7.2a lid 1 van de Wet Milieubeheer zijn plannen. die volgens een wettelijke of bestuursrechteljke bepaling verplicht zijn en waarvoor een

passende beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig. Deze beoordelingsnotitie beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader

onderzocht moet worden, waardoor u ME.R plichtig bent.

In deze MER-beoordelingsnotiüe wordt gesteld dat conform artikel 7.17 lid 2 van de Wet Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd

aangevraagd worden. Dit artikel gaat echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnoütie als deze. Ik begrijp daarom niet

waarom dit relevant is en is in mijn ogen dan ook niet correct om te concluderen dat conform dit artikel de juiste procedure wordt doodopen.ln

artikel 717 van de Wet Milieubeheer staat het volgende”Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het

bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit vc

de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.” De

initiatiefnemers hebben het verzoek voor een actMteit meer dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de gemeente. Derhalve is dit besluit dan ook

buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na ontvangst van het melden van een activiteit. Deze M.ER. beoordelingsnotitie had eerder uitgevoerd

moeten worden als u op basis hiervan een besluit wil nemen.

Op basis van de M.ER. Beoordelingsrapportage is onmogelijk te bepalen of er nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden.

Concrete representatieve djfers ontbreken simpelweg. Hierdoor conciudeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan de Richtlijn

79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een termijn van uiterlijk 6 weken na de daWm van ontvangst van een activitel

te concluderen dat er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu 2uIIen plaatsvinden door het bevoegd gezag. Elk besluit wat de het bevoegd

gezag maakt op basis van deze informatie is conform artikel 7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zal het besluit geen

gedegen onderbouwing kunnen hebben. Het enige conclusie die valt te trekken is dat er aanvullend onderzoek nodig is om zo een weloverwogen

besluit te kunnen nemen. Hierdoor valt niet te voldoen aan artikel 72 lid la van de wet milieu beheer alsmede artikel 72 lid 3, lid 4 en artikel 7.19.

Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de informatie in het M.E.R. beoordelingsnotîtie is daarom onrechtmatig.

slagschaduw

De conclusie dat binnen de afstand van 12 keerde rotordiameter geen huizen staan is incorrect. Gezien het feit dat het hier om een tictieve molen

gaat kunt u niet berekenen dat de afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object daadwerkelijk 12 ke

de rotordiameter is zoals beschreven staat in de activiteitenregeling milieubeheer art3.1 2

meetgegevens ontbreken

In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meeb-apport Ik condudeer dat het onderzoeksbureau geen metingen heeft verncht maar slechts

een globale inschatting heeft gemaakt van de norm 12 keer de rotordiameter. Hierdoor voldoen de berekeningen niet aan art3.1 3 van

activiteitenregeling milieubeheer.

recreatiegebied wordt onbegaanbaar

Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de berekeningen maatregel externe veiligheid wil ik u aflenderen dat molen een

aantal molens te dicht staan op recreatiegebied polderland garden of love and fire. De normering van 1 0-6 is hier niet aan de orde zelfs 10-4 word

hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit

recreatiegebied. Het doet is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 105+ DB boven je hoofd straks niet meet mogelijk, en o

nog eens levensgevaarlijk bij het afbreken van de wieken, turbines en mast

Meetgegevens

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft De windsnelheidsverdeling ter plaatse van elke windturbine is Le vinden in de bij- lage. De

gemiddelde windsnelheid varieert van 7,1 (overdag op 85m) tot 7,6 (‘s nachts oplOOm hoogte) meter per secondef echter de meetgegevens in dal

zelfde rapport komen uit De BiJt (zoals het rapport stelt “Op deze locatie is gebruikgemaakt van KNMI-gegevens van station De Bi/t (afstand tot

parklocatie :ca3lkm).

In het vorige M.E.R. beoordetlngsrapport stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor Uit onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in

Lopikerwaard

de afstand tot de planlocatie is hemelsbreed ongeveer 50km. In de nieuwe versie van ditzelfde rapport is weggelaten waarde metingen zijn gedz

gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken. Ik conctudeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. k

concludeer hieruit dat de onderzoekers die Uit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebbt

gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw (Lopikerwaard) 1

deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een straal van 20 kin van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de

omgeving voornamelijk uit weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het gevat. Op 1500 meter van het plangebied staan namelijk geen koelen en

stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zat andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte v.

het plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te toetsen.
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Afstand van woningen tot turbines is incorrect

In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand van de dusteropstelling tot Sprietziji 89. 1685 meter is. t
is incorrect Ik vraag me af welke cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af wanneer deze metingen zijn
verricht! Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De
Bilt ligt 38 km van het plangebied. Echter in Lelystad (18km) ligt een officieel meetstation van het KNMI. Deze gegevens zijn openbaar. Het is een
kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te verwerken in dit rapport. Ik conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben
geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem
beschikbaar was.

M.E.R. Beoordellngsnotitie gewijzigd na voorleggen aan College B&W
Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R beoordelingsnotitie op meerdere plekken sterk afwijkt van wat er nu ter inzage is gelegd. De
burgemeester en Wethouders hebben hun akkoord gelegd op een versie die nu afWijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor kunnen zij foute
conclusies hebben getrokken.

het akoestische rapport

in het akoestische rapport staan specfrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebrv
is gemaakt van referentie types. Er valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk om te controleren of deze
referentie types de beoogde situatie voldoende refiecteren. Bosch en Van Rijn geven aan dat slechts twee turbine types zijn onderzocht, doch hee
Nuon Energy het college van B&W van Almere verzocht conform artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële
regeling omgevingsrecht (Mor) in de vergunning te bepalen dat gedetaiiieerde gegevens en bescheiden van het te realiseren type windturbine,
funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt U accepteert in deze ontwerp omgevingsvergunni
dat gerekend wordt met fictieve data. Dit lijkt me niet juist. Hierdoor kan het effect op mens, milieu en natuur niet worden vastgesteld.

locatie is verschillend in de documenten

Daarnaast zijn de gps longtitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg II” met
referentie (DHW-201 8-0100312874) afwijkend ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen
wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens wordt Dit is tegen de wet natuurbescherming en de europesche richtlijnen voor Natura2000. De
impact kan niet worden bepaald en dit Is randvoorwaardeljk!

Gegoochel met waardes in bewonersparticipaties en conclusies
De cijfers in de bewonerspartidpatie uit deze rapporten komen niet overeen met de werkelijke uitslagen. Tevens zijn de conclusies ook onjuist Dit
ruikt naar manipulatie.

Algemene conclusie

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt 1
provinciale beleid niet gevolgd. Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzer
natura2000 gebie& Het beoogde project draagt nauwelijks bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere
alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie Uaap Rodenburg 1) in ere te laten staan zolang de technische levensduur het toela.
Zoek een andere locatie om 10 windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement Als gemeente heeft u niets te maken
met d.atiuisiaieaeedline van de initiatiefnemers, het lijkt mij daarom zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende

dAta. Voornneesteld dat uw energiedoelsteiling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

honn «ldennee voldoende géinformeerd te hebben.

“achtend,

do Henvtd
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Betreft Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning & afwijken bestemmingsplan bij Almere Pampus Jaap Rodenburg II.

T.a.v College van B & W en alle andere relevante partijen.

Geacht College van Burgemeesters & Wethouders en alle andere relevante partijen.

Graag maak ik, als lid van de belangenvereniging Almere Pampus met deze brief van de mogelijkheid gebruik om mijn zienswijze
kenbaar te maken betreffende het ontwerp omgevingwergunning & afwijken bestemmingsplan & ontwerp verklaringen van geen bedenkingen da
ter inzage is gelegd met als kenmerknummer 3393765 gedurende een periode ongeveer 6 weken van donderdag 12april2018 tot en met woensd
23mei2018.

Ter Inzage legging voeldoet niet aan de redelijke termijn:

Allereerst wil ik opmerken dat gedurende de inzageperiodede betreffende stukken niet beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren alleen
op afspraak in te zien. Deze afspraak kon maximaal 30 minuten omdat de stukken anders niet beschikbaar zouden zijn voor andere mensen.

Op 24april heb ik vernomen tijdens een inloopsessie te Almere Poort dat de stukken ook beschikbaar zijn gesteld via een website genaamd
httpsïlalmeregeeftenergie.almere.nh! (httpsflalmeregeeftenergie.almere.nll). Dit is echter niet kenbaar gemaakt via het Gemeentebladjaargang
2018 Nr. 74337. Ik moet derhalve concluderen dat de stukken niet redelijkerwijs beschikbaar zijn gesteld gedurende 6 weken. De stukken waren oi
12april 2018 ook niet te downloaden op de betreffende website.

Bekendmaking lncompleet

Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het bestemmingsplan helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblac
Hierin wordt alleen gesproken over de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

Het ontwerp omgevingsvergunning is onvoldoende objectief begrensd

Het ontwerp omgevingsvergunning Is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines in het plan onvoldoende objectief zijn begrensd.

Uit de stukken volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter en 100 meter is toegestaan en een rotordiameter v.
tussen de lOOm en 130m. Het gevolg daarvan Is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk Is:

- wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en;

— wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn.

De bandbreedte is te wim en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid tot stand te brengen ten aanzien van de wagen
welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en wat de daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een ruimte bandbreedte maakt
het voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. dit sdiaad de rechtszekerheid te zeer.

Het plan biedt onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk 10 Identieke windturbines worden gerealiseerd
Het plan bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk 10 identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit de ontwerp omgevingsvergunni
noch het Besluit afwijking bestemmingsplan ActMteit planologische regeling volgt namelijk op geen enkele wijze dat de initiatiefnemer(s) verplicht
worden om exact dezelfde windturbines (dus van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.

Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke beoordeling noodzakelijke goede landschappelijke inpassing en het voorkomei
van visuele hinder in ieder geval nog meet geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door meerdere initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk
andere (financiële) belangen eWof andere fbeteids)visielkeuze. het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de
windturbines Identiek moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp opgenomen.

Ook geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven tot 3 weken voor start bouw. Ook hier heeft de gememoreer
gecoördineerde procedure immers geen verschuiving in het toetsingskader tot gevolg.
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Ontwerp omgevlngsvergunnlng In strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De ontwerp omgevingsvergunning is onvoldoende specifiek en onvoldoende duidelijk, hetgeen in strijd is met de rechtszekerheid. Onder de

omgevingvergunningen en bijbehorende voorwaarden zijn thans verschillende soorten en/of typen windturbines toegestaan, met als gevolg dat ni

duidelijk is wat voor windturbines gerealiseerd zullen worden en wat de effecten daarvan op de omgeving zullen zijn. Dit klemt te meer omdat ter

plaatse zeer grote windturbines mogen worden opgericht, en daarbij een te ruimte bandbreedte wordt aangehouden. Ik verzoek u dan ook om,

indien de omgewingsvergunning wordt verleend, in de omgevingsvergunning op te nemen welke soorten en/of typen windturbines zijn toegestaan

Daarnaast eis ik, mede ten behoeven van het behoud van het karakter van de omgeving, in de omgevingsvergunning passende kleuren (Zoals Jaap

Rodenburg 1) van de turbines voor te schrijven. Dit is blijkens de rechtspraak niet ongebruikelijk.

M.E.R wel gedaan op Bestemmingsplan Almere Poort projecmummer 3120

Voor het bestemmingsplan Almere Poort projectnummer: 3120 is wel een M.E.R. gedaan. Het voorliggende plan voor Almere Poort West en

Pampushout maakt naast de al gerealiseerde woningen, bedrijven en voorzieningen circa 3.000 nieuwe woningen en/of circa 85.000 m2 nieuwe

bedrijven en voorzieningen extra mogelijk. Het MER wordt samen met het eerste bestemmingsplan, namelijk Almere Poort West en Pampushout, i

procedure gebracht. Het is zeer vreemd te noemen dat een college van B&w voor het zelfde plangebied oordeelt dat voor 1 projectplan wel een

M.E.R. noodzakelijk is en voor het andere (overlappende) project geen M.E.R. noodzakelijk is. Tevens zijn de conclusies van de M.E.R.

beaordelingsnotitie en de M.ER. Onderdeel van de conclusie van de commisie is In de effectbeoordeling onderschrijft de Commissie de focus op d

beschermde vogels die

hier rusten en foerageren (Vogelrichtlijn) en in het Markermeer- en Ijmeergebied geen

gunstige staat van instandhouding hebben. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen soorten

die vooral vis eten respectievelijk mossels!ander bodemleven (benthos) en planten.

De plantenetende vogels zijn beperkt beschouwd omdat volgens het MER en de Passende beoordeling

waterplanten nauwelijks voorkomen in het plangebied. De Commissie vindt deze stap onvoldoende onderbouwd. Er wordt onder andere verwezer

naar de verspreidingskaart van het habitattype kranswierwater, dat in het plangebied weinig voorkomt. Voor de vogels zijn echter ook vegetaties v

bijvoorbeeld fonteinkwiden van belang- deze soorten, bijvoorbeeld

doorgroeid fonteinkruid, worden ook aangetroffen ter hoogte van het geplande Meerstrand. Het valt voor mij niet te rijmen welke conclusie nu de

juiste is. Die van de M.E.R of die van de M.E.R. beoordeling. Mijns inziens is de M.E.R grondiger dan de beoordelingsnotitie. De conclusie van de

Corn misie ontbrak in de M.E.R. de volgende belangrijke informatie:

Het MER beschreef onvoldoende duidelijk de cumulatieve effecten op fuut, kuifeend, zwarte stem en brilduiker in het Natura 2000-gebied

Markermeer en lJmeer, en plantenetende vogelsoorten. Maatregelen om deze effecten te voorkomen waren onvoldoende uitgewerkt en

onderbouwd. Het MER gaf onvoldoende Inzicht in verlies, mltlgereade maatregelen en borging voor compensatie In de overige gevoelige

natuurgebieden binnendijks. Het buitendijkse deel van het plangebied behoort tot het Natura 2000-gebied Marker- en lJmeer. Een deel van het

binnendijkse plangebied valt samen met het Nationaal Natuurnetwerk fNNN). Het MER en met name de sassende beoordeling bevatten veel en

actuele informatie over de ecologische ontwikkeling van dit gebied. Ook heeft de effectanalyse een heldere opbouw. Toch kon de Commissie niet

conclusies van het MER en de passende beoordeling volgen. Op grond van de gepresenteerde informatie vond de Commissie dat significante

effecten van het huidige plan op beschermde vogelsoorten niet met zekerheid konden worden uitgesloten. Ook over de effecten op het NNN

ontbrak informatie in het MERUit deze conclusie had u kannen afleiden dat ook in de M.ER beoordelingrapportage onvoldoende onderzoek is

gedaan naar deze situatie EN had u het vervolgonderzoek moeten doen. Het lijkt erop alsof het college van B&W wel degelijk kennis heeft genome

van deze conclusie en derhalve de makkelijkste weg naar Rome heeft gekozen door te conduderen dat er geen aanvullend onderzoek nodig is van

de M.E.R. beoordelingsnotitie. Dit is echter tegenstrijdig met de eerder dit jaar uitgevoerde M.E.R 22 februari 2018 / projectnummer 3120.

Het lijkt me daarom goed aanvullend onderzoek te verrichten waarbij alle jaargetijden goed onderzocht worden zodat er geen enkele soort gemist

wordt. Dit geeft een helder en concreet beeld van de situatie en kunnen de effecten, die nu als niet significant zijn bestempeld goed onderzocht

worden. Dit kan dan direct een aanvulling zijn op het vereisde onderzoek waar de commisie MER om vraagt voor het bestemmingsplan.

onderhoudsgebouw niet onderdeel van de vergunningsaanvraag

Het onderhoudsgebouw is ook in hoofdlijnen aangevraagd. Voor dit bouwwerk dient nog wel een gewijzigde vergunning ingediend te worden. Dez

vergunning zit niet bij de stukken welke ter inzage liggen. Deze betreffende vergunning valt ook niet onder artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrec

(Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Hierdoor is de aanvraag van de initiatiefnemer incompleec Dit is in strijd me

de coordinatieregeling.

Beoogde doelstelling wordt niet gehaald

Ik ervaar het als zeer positief dat de Gemeente Almere zich zo inspant om haar bijdrage te leveren aan de beoogde

groei van het aandeel duurzame energie naar een rendement van 6000MW in 2020. Echter de plannen die u gepresenteerd heeft dragen hier

nauwelijks aan bij. Door een goed werkend windmolenparkJaap Rodenburg l weg te halen en een nieuwwindmolenparkJaap Rodenburg II terug t

zetten brengt u het milieu onnodig in gevaar. Tevens is de opgewekte stroom van het oude windmolenpark noodzakelijk om uw doelstellingen in

2020 te realiseren en draagt het bij met zo’n 16,5MW. Het nieuw te bouwen WindmolenparkJaap Rodenburg II zal, na de sloop van het oude park,

slechts 35MW-1 6,5MW 18,5MW extra gaan leveren ten opzichte van het oude windmolenpark Jaap Rodenburg 1 wat neerkomt op slechts 0,3% ter

opzichte van de gestelde doelstelling. Het lijkt me daarom een enorme verspilling van belastinggeld. Het zou beter zijn om het beoogde nieuwe
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windmolenpark op een andere plek te realiseren. U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark
gerealiseerd kan worden, echter het bestemmingsplan spreekt u daarin tegen. Dit is de reden waarom de initiatiefnemer Nuon een tijdelijke
afwijking bestemmïngsplan heeft aangevraagd. Er zijn voldoende andere plekken waar totaal meer windmolens gerealiseerd kunnen worden. De
molens hoeven niet persé geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid worden over heel Almere. Enige motivatie om juist dezr
locatie te kiezen en een goed werkend windmolenparkJaap Rodenburg 1 te slopen ontbreekt Tevens ontbreekt een beschrijving van de Ijsieke
kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw structliwvisie beschrijft u dat er mogelijk 3 locaties zijn. 0e
huidige windturbinelocaties Windboog (langs deA27) enJaap Rodenburg(in Pampus). Ook bij de bedrijventerreinen buiten de woonkernen is een
windpark mogelijk op voldoende afstand van rooLsd1alige wonîngbouw(1SOO m). Het is voor mij onbegrijpelijk waarom dit alternatief nooit is
onderzocht. Des te meer zie ik zaak dat het huidige park in ere blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie gekeken wordt.

Geen aanbestedingstraject doorlopen

Een windmolen neerzetten Is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie geworden van keuzes op het gebied van
ruimtelijk, economisch en sociaal beleid. Mnbesteden is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de beste
partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en het parmerschap contouren krijgt, is toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het
karakter van de samenwerking tussen de gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald wordt dat geen van d
bovengenoemde partijen bevoordeeld îs ten opzichte van andere marktpartijen. In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een procedure
waarin is bepaald dat bepaalde partijen bevoordeeld zijn. U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginsele
van gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project europe aanbesteed moeten worden, Op het moment dat een subsidie zich
kwalificeert ais een overheidsopdracht, is in de aanbestedingsrichtljn (201 4/241EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees) aanbesteed te
worden. De overheidsopdradrt is recentelijk verleend (zie gemeenteblad Jaargang 2078 Nt. 75927 onder de noemer Mteneure overeenkomst
windpark Almere Pampus).

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen
staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderer
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseftëcten zoals stress- en slaapprobleme
Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk.Uft
onderzoek van het RIVM fRIVM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en
onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de
turbines ineen geluid reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is. In het bijgesloter
akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Hieruit concludeer ik dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Daarnaast
wordt in het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: Er is geen geluidsreductie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.

Geluidsoverlast

Op onderstaande foto ziet u het gebied waarin het geluid van 105db zich verspreid binnen de daarvoor bestemde richtlijnen. De overlast die
ontstaat door het geluid dat de windmolens produceren valt volgens Bosch en Van Rijn buiten de gestelde 47 lden en 47lden.

In de M.E.R.Beoordelingsnotitie staan meetwaardes van een fictieve windmolen en vallen derhalve niet te staven. Mochten de echte waarden blnn
de gestelde normen vallen, wat niet gecontroleerd is in het onderzoek van Bosch en van Rijn, dan betekend dit nog niet dat er geen overlast kan zi

Ik maak me ernstig zorgen dat de rust die ik momenteel ervaar ernstig verstoord zal worden. Gezien het feit deze molens een beoogde hoogte
hebben van 150i- meters. Dit betekend dat ze 50 tot 60 meter hoger komen dan het huidige windmolenpark en dus ook hoger dan de boomgrens
die momenteel het geluid dempt.
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Het Is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde In het bijgesloten akoestisch rapport representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel Is

om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit

heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het plan. Andere mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden c

De Vi 0-rekenregels helemaal niet benoemd. De Vi 0-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten staan als

1) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 mis of

2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 mis en de wind op as-hoogte meer is dan 7,5 m/s.

Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zullen

worden ingezet Wind verandert van minuut tot minuut Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere

moment niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook i

er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om

deze overlast te verhelpen. Ik zou graag zijn dat in de ontwerp omgevingsvergunning mitigerende maatregeten worden beschreven ten aanzien va

geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een meldpunt in het leven roept en concrete afspraken maakt hof

lang het duurt voordat er actie ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten overlast) alvorens overgegaan wordt tot het

verlenen van de vergunning.

Ik concludeer dat in de beoordelingsnotitie de midgerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en

onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Planschade

Op datum 02-12-2016 is er door Antea Group een planschade rapport gemaakt waarin een scenario van 9 windmolens is beschreven welke niet

voorkomt in deze beoordelingsnotitie. op2 november 2017 heeft de Antea Group een revisie 000p projectnummer 419851 gemaakt waarin het

scenario 9 molens is geupdate naar 10 windmolens, In dit rapport wordt gesteld dat Door middel van een vergelijking van de opvolgende

planologische regimes worden de schadefactoren nader bekeken en afgewogen. De feitelijke situaties zijn niet van belang. Bepalend is de maxima

invulling van het ouden en het nieuwe” planologische regime. In deze MLR.-beoordelingsnotitie zijn de effecten op planschade niet nader

beschreven. De situatie beschreven in het planschade rapport wijkt af van de situatie in deze beoardelingsnotitie. De initiatiefnemers hebben deze

beoordehngsnotitie geen notitie gegeven aan het advies van hun eigen expert. De beschreven scenario’s in deze beoordelingsnodtie zijn niet

onderzocht op planschade. Het is daarom onmogelijk om een conclusie te trekken dat er geen negatieve effecten zullen zijn voor omwonenden, er

dat de negatieve effecten op mens en natuur er niet zijn.

De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat zoals geluidsoverlast en meet horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van

natuur- en recreatiewaarde, zal resulteren in significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare, inventarisatie van

planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de

impact van de plannen. Ik verzoek u om vô(u- besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse te (laten) maken op alle mogelijke

scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de besluitvorming.

De Antea Group schrijft het volgende; “loor de indirecte schade is de adviseur in deze analyse uitgegaan van het Worst-case scenario Van alle

hinderaspecten kan slagschaduw in afstandgemeten tot de meeste hinder leiden. In de

overwegingen is het aspect slagschaduw dan ook maatgevend voor het onderzoeksgebied. De conclusie dat het worst-case-scenario’ geen punt is

om geen indirecte planschade te hebben is incorrect Gezien mijn huis, waarvan het adres Grootzeil 264 te Almere is, staat mijn woning op ongeve

een afstand van <3km Ondanks dat er geen slagschaduw plaats kan vinden op een dusdanige afstand ben ik van mening dat mijn woning minder

waard wordt doordat de windmolens nu in het vizier liggen van de wijk. Dit kan toekomstige kopers afschrikken. Daarnaast heb ik mijn woning

bewust gekocht onder het mom van ‘Bosrijk wonen en ‘Wonen in de natuur. Mede gezien de gunstige ligging naast het natura2000 gebied zie ik

dagelijks in grote getalen verschillende vogelsoorten, herten, reeën, vossen en vleermuizen. In de M.E.R. Beoordelingsnotitie schrijft Bosch en Van

Rijn dat er slachtoffers zullen vallen door de komst van hogere windmolens. Hierdoor verwacht in ik dat waarde van mijn woning mogelijk gaat

dalen. Dit als direct gevolg van de te verwachte verandering op het natura2000 gebied. Daarnaast is ligt mijn woning gelegen aan een

recreatiegebied waarvan ik zeer regelmatig gebruik maak. Dit recreatiegebied is door de 105db die In de fictieve berekeningen zijn meegenomen n

meer benaderbaar. Geluid van 103 decibel kanje gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen. Het recreatiegebied inlopen lijdt dus vrijwel binne

S minuten tot gehoorschade. Ook hierdoor daalt de waarde van mijn woning gezien het feit het recreatiegebied naast mijn woning dus niet meer

gebruikt kan worden. Tevens ontbreken beide versies van het Planschade rapport waarnaar gerefereerd wordt. Deze zijn niet ter inzage gelegd.

Haalbaarheid van dit project is niet realistisch

Wij wijzen erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het ontwerp omgevingwergunniag wordt namelijk zonder

nadere motivering gesteld dat de investeringen afhankelijk zijn van tijdsljnen voor de SOE+ stimuleringsregeling subsidie. Zonder nadere

onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de Initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de

investeringen terug te verdienen. Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meer in aanmerking komen voor de voorronde 2018 is de flnancii

haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen, moet uw

aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een
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compleet digitaal aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan Gezien de laatste fase om in te schrijven opent van

26 maart 17.00 uur tot 5april 17.00 uur en de benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er
zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden wordt de SDE+ subsidie in 2018 niet toegekend.

Vogeislachtoffers

De cijfers volgens Bosch en Van Rijn komen niet overeen met tellingen van het nationaal meldpunt vogeislachtoffers. Het aantal vogelsiachtoffers
door windmolens is groter dan het gestelde aantal van <1. De cijfers kloppen niet in dit onderzoeksrapport waardoor dit onderzoeksrapport niet
accuraat en dus onbetrouwbaar is.

Compensatîeplan ontbreek

In de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en gebruikt kunnen worden onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven a
het compensatieplan. Dit plan ontbreekt echter in de stukken. Omdat het compensatieplan een voorwaardelijke verplichting is voor het bouwen e
In gebruik hebben van de windturbines en de uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd moet worden, moet het compensatiep
Integraal opgenomen worden in de ter inzagelegging. Thans is niet duidelijk op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan en
kan niet goed beoordeeld worden of en in hoeverre de uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd is. Ook het ontwerp
compensatieplan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt wederom de cooördinatieregeling niet juist gehanteerd.

Er wordt slechts aangegeven dat wanneer bekend is waar compensatie plaats gaat vinden, nadere invulling wordt gegeven aan de inrichting en he
beheer van het compensatiegebied en de maatregelen die nodig zijn ode natuurtypen uit het NNN teru te laten komen in het compensatiegebied
Ook wordt niets gezegd over eventuele aantasting doorwrsnippering terwijl vanwege de aanleg van de toegangsweg een doorsnijding van het NN
Het ontwerp bevat geen nadere concretlsering. In de toelichting wordt slechts verwezen naar het compensatieplan en gesteld dat dit plan voldoet
aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist Ten onrechte verplicht u de initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen
binnen een termijn worden geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over compenserende maatregeten terwijl dit wel wettel
gezien noodzakelijk is.

Niet in lijn met de structuurvlsie

Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere ZO en Almere 2030. In Almere lJland en Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en
werkmilieus toegevoegd. Door dit project nu door te zetten is de haalbaarheid van de beoogde struauurvisie niet reëel. Dit is een verkwisting van
overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten staan en dit project op een nadere locatie te laten uitvoeren.

Opstelplaatsen veel te groot

De opstelplaatsen worden 1.8 hectare bij elkaar. Terwijl in de aanvraag staat dat het gehele project 4000m2 is. Wederom komt de aanvraag niet
overeen met wat in de ter inzage gelegde stukken staat Ik kan nïet beoordelen hoe groot het park nu precies wordt Tevens valt dit niet onder de
artikel 17 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) waardoor deze gegevens nu al bekend hadden moeten zijn.

beoogde gebruik NIET tijdelijk van aard

U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het
woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer een vergunning van niet tijdelijk aard zijn.

Aanvraagdocument publiceerbaar niet juist ingevuld

Aanvraag 3393765 Formulierversie 201 7.02 d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk bouwen formulier is onjuist ingevuld.
Op basis van dit aanvraagformulier moet de omgevingsvergunning worden afgewezen. Het Is niet waarheidsgetrouw ingevuld. Dit ruikt naar valsh
in geschrifte. Het betreft hier immers een project waar €35 miljoen eum mee gemoeid is.

Welk bedrijf vraagt nu de vergunning aan

Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanwaagt Er wordt gesproken over 4 bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1.

Gebruikte Software

Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80—120 meter over het windsnelheïdsaanbod op basis van langjarige gemiddelda
van het KNMI, voor zowel dag, avond en nacht

Op de website van de softwareleveranaer is een rapport te vinden genaamd (PERIENCES-WITH-ISO-17534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-
CNOSSOS-EU. Hierin wordt aangegeven dat de 150 standaard welke de leverancier GeoMilieu gebruikt mogelijk 5db tot 10db kan afwijken ten
opzichte van andere softwareleveranders. Hierdoor zijn de meetgegevens in het akoestisch rapport onjuist. Deze correctie is niet meegenomen in
meetwaarden.

Ontwerp omgevingsvergunning niet in overeenstemming met wat gevraagd is in Aanvraagdocument publiceerbaar
In het aanvraag 3393765 Formulierversie 201 7.02 d.d. 16januari2018 Bouwen Overig bouwwerk bouwen wordt gevraagd om een permanente
vergunning. Op basis van deze aanvraag had u de vergunningsaanvraag moeten afwijzen. Het is namelijk strijdig met het bestemmingsplan,

Bevoegd gezag is onjuist

Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: EW’) volgt het uitgangspunt dat de Provinciale Staten (hierna: PS”) het bevoegde gezag zijn voo
de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit v
ten minste S maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EW volgt vervogens dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besiuiten die

Pagina 5 van 12



Zienswijze 1 - Belangenvereniging Almere Pampus.nl 22-05-18 73:00

nodig zijn voor de aanleg en uitbreiding van een windpark coördineren. In de rechtspraak Is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdhe

kunnen delegeren aan het college van B &W van Almere indien (zie artikel 9f lid6 EW:

in aanmerking genomen de omvang aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat

toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn

verbonden, of

is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum realisatienorm.

in het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 18april 2017 is op het onderwerp Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen

verklaren dat de vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van toepassin

is voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten over het merendeel van de benodigde toestemmingen

voor het toekomstige windpark. De artikelen 9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat G5 de coördinatie van voorbereiding en

bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid

daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de delegatiebepating kent) slecht

ziet op de bevoegdheden van GS, terwijl de bevoegdheid tot vastelling van het plan nu juist bij P5 ligt Het gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd

gezag zijn voor de vaststelling van het plan.

In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste delegatie. Uit dit artikel valt immers dat

delegatie niet is toegestaan in dien ‘redeljkerwijze nîet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mat

zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet voldaan. Zeker nu de

coordinatieregeling niet voorziet in het in één geheel ter inzage leggen van alle stokken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn P5 en niet dc

gemeente Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan te lang

In de inleiding van de toelichting aanvraag omgevingsvergunning staat het volgend te lezen: ‘De aanvraag betreft een vergunning voor onbepaakh

tijd voor een windpark bestaande uit tien wind- turbines inclusiefbijbehorende voorzieningen zoals kabels en infrastructuur. Hetpark zal uiterlijk.

jaar na vergunninguertening worden verwijderd. Deze zin is een paradox. Ten tijde van de raadsvergaderingen is altijd gesproken over maximaal 1

jaar dat de molens zouden staan. Het bevoegd gezag kan op basis van artikel 223 Wabo op grondslag van de aanvraag de aangevraagde termijn a

de omgevingsvergunning verbinden. Het gaat hier feitelijk om een bijzondere vorm van buitenplans afwijken. Het kan gaan om allerlei varianten in

tijdsduur zoals bijvoorbeeld de beoogde 15 jaar. Gezien het feit dat de plannen van U als gemeente om de Locatie Almere Pampus binnen 15 jaar t

starten met woningbouw en de Ijmeedijn, is 25 jaar nogal een overdreven termijn. Gezien artikel 223 Wabo kunt u ook voor 7 Sjaar kiezen en zo U

ambities waarmaken zonder aanspraak te maken op de anteneure overeenkomst die u een financiele stop om heeft gedaan.

Bewonerspartidpade uitslag

Er zijn 2 bewonersparticipatieronden geweest waarvan de gegevens ontbreken in de onderbouwing van deze ontwerp omgevingsvergunning.

De uitslag van de eerste bewonersparticipatie was maximaai 8 windmolens. De tweede bewonersparticipatie ronde is hier een duidelijke 9 molens

uit voorgekomen. Onderstaande grafiek geeft weet hoe vaak elke variant op welke positie is geplaatst

• De drie nieuwe opstellingsvananten waarbij de twee windmolens ten oosten van de Garden of Love and fire zijn verplaatst zijn meer favoriet dz

de lijn- en dustervanant

• De variant 3 lijnen met 9 molens’ is met 39% het vaakst als favoriet gekozen. Dat wijkt niet veel af van de variant 3 lijnen met 11 molens’ die do

35% van de respondenten als favoriet is gekozen.

• De variant 3 lijnen met 11 molens’ is — van de drie nieuwe varianten waarbij de twee windmolens zijn verplaatst — echter ook het vaakst als mins

favoriet gekozen met 12%.

• De clustervariant is door slechts 4% van de respondenten als favoriet gekozen. De dubbele tijnvariant is met 49% echter veel vaker als minst

favoriete opstelling gekozen.

• De variant 3 lijnen met 10 molens’ is door 68% van de respondenten (bijna 700 personen) op de tweede positie gezet.

190%

90%

80%

70%

90%

Dubek lijn Ousjei 3 l3nni, nt 9 3 l4nnn nct 10 1 ,nen met 11
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De variant met 3 lijnen 9 molens komt veruit het meest favoriete uit de enquete en levert conform onderbouwende stukken aanzienlijk meer Uw
besluit dat

Voor het nieuwe windparkJaap Rodenburg II een voorkeur uit te spreken voor de opstelling 3 lijnen met 10 molens’, omdat deze opstelling het be
uit de bewonersraadpleging is gekomen en op aspecten als energieopbrengst, landschap, milieu en mogelijkheden van woningbouw in Almere
Pampus to.v. de overige 4 varianten niet het slechtst scoort, is incorrect Op 25-09-2017 heeft de projecdeidster de klankbordgroep geïnformeerd
over de uitslag van de bewonerspeiling. De uitslag van de bewonersparticipatie is als volgt

Uitslag -totaal

fhttps/îil .wp.convbelangenverenigingalmerepampus.nl/wp-content/uploads/201 8/O4lbewonersenquete.jpg?ssl=1)

Wat verder opvalt is dat de bewonersparticipacie een sturend karakter heeft Er moest gekozen voor alle varianten. Daarnaast zijn niet alle
beschikbare alternatieven uit de M.ER. Beoordeiingsnotitie beschikbaar gesteld in de bewonerspeiling. Uw eigen powerpoint laat zien dat 3 lijnen
molens het vaakst op 1 gekozen is. Uw conclusie is dus onjuist De meerderheid van de bewoners, welke meegedaan heeft in de peiling hebben
gekozen voor 9 molen In 3 lijnen. Gezien de peiling een sturend karakter had werden bewoners gedwongen meerdere keuzes te maken op volgorc
Ook heeft u verzuimd de optie te geven om 0 molens te kiezen. U heeft hiermee de kans om te peilen hoe groot de draagkracht daadwerkelijk is n
gegrepen. Gezien uw energiedoelstellingen lijkt het mij beter om te gaan voor de optie met de meeste energie opbrengst welke ook nog eens het
dichts staat bij de keuze van de participanten van dit onderzoek Iflezen voor een andere variant zou betekenen dat u zich niet conformeert aan de
doelstellingen van de Europese Unie fEU) die in 2010 het lo-jarenplan Europa 2020 hebben opgesteld. Hierin wordt benoemd dat ii moet bijdragel
aan de volgende doelstellingen:

• Minimaal 20% minder uitstoot van broeikasga5sen dan in 1990.

• 20% van de energie komt uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarrnte.

• 20% minder energieverspilling.

Gezien het feit dit windmolenpark slechts 0,3% bijdraagt aan de energiedoelstellingen en u ook nog eens kiest voor een variant die minder energie
oplevert dan mogelijk is. condudeer ik hieruit dat u zich niet aan de beleidsregels houdt Er is maar 1 reden waarom de 10e molen erbij is gekome
en dat Is de SDE+ subsidie van ongeveer 6,5 miljoen per windmolen. U schrijft in uw besluit het volgende: “Aangezien het tijdig verkrijgen van de
omgevingsvergunning cwciaai is voor de aanvraag van de 50E subsidie in september2018 door de inftadefnemers. is het nier aan te raden te
wachten met de ter inzage Iegging van de ontwerp omgei.ingsvergunning.”. U heeft echter ook nog een coördinatieregeling toegepast om zo alles
tegelijkertijd gecoördineerd alles te kunnen indienen. Het lijkt mij zaak dat u in uw omgevingsvergunning eist dat het meest optimale rendement
gehaald gaat worden in een opstelling die het minst belastend is voor het milieu. Tevens heeft u een plicht te luisteren naar uw inwoners die midd
de leende 2e bewonersparticipalie hebben uitgesproken dat zij liever 9 molens zien dan 10 molens. Mijn inziens lijkt het me daarom beter om te
gaan voor 9 molens met 3 lijnen.

radarverstoring

in de berekeningen van TNO is het vliegveld Lelystad niet onderzocht Gezien de plannen van de provinde wordt dit vliegveld ingezet voor andere
soorten vluchten. Hierbij had rekening gehouden moeten worden met de impact van de mogelijke verstoringen op dit vliegveld. Aanvullend
onderzoek lijkt me daarom ook op zijn plaats.

Coordinatleregeling wordt niet juist gehandteerd

In de stukken valt het volgende te lezen: “Coördinatieregeling

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de coördinatieregellng van toepassing verklaard voor het project (RV-86/201 7). Het is wenselijk dat
voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten worden gecoördineerd, zodat de vergunningen inhoudelijk goed op elkaar zijn
afgestemd:

• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het bouwen, aanleggen en voor de beperkte milieutoets — bevoegdheid
college van B&W;

Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) - bevoegdheid Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de

1.
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coördinatie mee te werken. Doch ontbreekt het (ontwerp) vergunning Wet natuurbescherming (Wnb).

• Watervergunning - bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om aan de coördinatie mee te werken.

ldeahter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp vergunning dan we! ontheffing in het kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp

omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Na ambtelijk overleg met zowel het waterschap als de provincie Flevoland blijkt echter dat zij hel

niet gaan redden om de ontwerp vergunningen en beschikkingen tijdig gereed te hebben voor de terinzagelegging. Aangezien het tijdig verkrijgen

van de omgevingsvergunning crudaal is voor de aanvraag van de SDE subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te rader

te wachten met de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning.” Doch ontbreekt het (ontwerp) vergunning Watervergunning.

Hiermee voldoet u als overheid niet aan uw plicht en zijnde stukken niet redelijkerwijs ter inzage gelegd. Bovendien voldoet u hiermee niet aan

artikel 3:11, eerste lid en tweede lid, Awb legt een bestuursorgaan een ontwerpbesluit — met de daarop betrekking hebbende stukken die

redeljkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp — ter inzage. De Minister merkte al op dat de coördinatieregeling niet kan worden

gebruikt voor een ander doel dan doelmatige en samenhangende voorbereiding van besluiten, bijvoorbeeld het verkorten van de beroepsgang.

Mijns inziens gebruikt u als gemeente deze coordinatieregeling niet voor het verkorten van die beroepsgang maar gebruikt ii deze proc!edure allee

om de burger het recht van beroep te ontnemen. Dit lijkt dan ook het enige doel te zijn van een gemeentelijk coördinatiebesluit

Doelstellingen en noodzaak

in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperabe Almeerse wind samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen o

een nieuw windpark te realiseren in het deelgebied Almere Pampus.

Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse Wind en Nuon Energy is om de flimwijk energie neutraal te maken. De cijfers met

betrekking tot het huidige energieverbruik van de fllmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie waardoor het niet mogelijk is om te

controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met de realisatie van dit windpark Een juiste motivering van dit project ontbreekt!

Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur te gunnen om energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft direct’

gevolgen op het energielabel van mensen in de fllmwijk Hierdoor ontstaat een mogelijk belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende fllmwijl

Dit is tegen de wet. Ik voel mij benadeeld als bewoner van Grootreil 2 ten opzichte van bewoners uit de Filmwijk.

Ook beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1,8.500 huishoudens van stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert

8.500 huishoudens, door het huidige windpark Jaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuw windpark Jaap Rodenburg II neer te zetten met al

doel de flimwijk energie neutraal te maken. Dit is niet conform art 3.21 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten van het huidige

windmolenpark Jaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark te slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotÏtie. Er valt te lezes

in deze beoordelingsnotitie dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie van duurzame energie. Het is daarom ook

tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark Jaap Rodenburg 1 te

slopen ontbreek eveneens.

In dit document staat tevens beschreven dat de provincie Flevoland als doelstelling heeft gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020

gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in dein de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoed

project bijdraagt aan het behalen van deze doelstelling als beschreven in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014. Een simpele rekenso

10 molens welke nu energie opbrengen slopen, en 9 tot 11 molens terugpbatsen.1 0-10+10 = 10 Hierdoor is het bereiken van de doelstelling

minimaal en past het niet in het beleid van de provincie.

nadeelcompensade

Ik verwacht dat mijn woz waarde daalt doordat deze molens. Hierdoor daalt de aantrekkelijkheid van de woonwijk en kan er waardedaling optredE

Hier zou ik graag nadeelcompensatie voor zien.

Aantal windmolens M.E.R. beoordelingsnotitie sluit niet aan op de aanvraag voor 10 windmolens

In de M.ER. beoordelingsnotitie schrijft onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn het volgende: “Het plan is om in 2020 negen nieuwe turbines in twee
rijen (dubbele lijn) ofin een duster (duster) aan de noordzijde van Almere Pampus te plaatsen.”

Echter de aanvraag is nu 10 windmolens. Ik kan mijzelf heel goed vinden in de opstelling van 9 windmolens omdat deze opstelling het meeste

rendement haalt uit het windmolenpark, echter ik kan niet beoordelen of de aanvraag nu om 9 molens gaat of om 10?

t.ocaties van de molens

De dimensies van het cartesisch coördinatenstelsel ontbreken in dit onderzoek waardoor niet na te meten valt wat de exacte locatie is van de

windmolens. Hierdoor zijn afstandsmetingen ten opzichte van objecten niet te verifiëren. Als gevolg van het ontbreken van het cartesisch

coördinatenstelsel zijn technisch gezien alle metingen incompleet en daardoor onjuist

opstelling wijkt af van regiopian windenergie

In het regioplan windenergie van 14juli 2016 staat het volgende te lezen; ‘Ver plaatsingszone staan de windmolens op regelmatige a&and, zonde

hiaten, in één niet verspringende lijn.” De tiende molen is een verspringende lijn. Een cluster van 9 molens zou wel voldoen aan het regioplan.
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Het woonklimaat

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen
staan op geringe afstand van het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de omringende bewoners, kinderer
en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapprobleme
Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk Uit
onderzoek van het RIVM (RWM-rapport 200000001/2013) blijkt dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en
onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen
gezondheidsklachten ontstaan.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de
turbines in een geluid reducerende modus te zeflen De maatregelen zijn gekoppeld aan het t)pe turbine, dat nog niet bekend is, en zelfs fictief is
benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Daarnaast wordt in t
akoestisch onderzoek het volgende genoemd: Er is geen mitigatie nodig om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te voldoen.’ Hieruit condudeer
dat de keuze voor een turbine niet bekend is. Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid reducerende modus toe te passen. Hierdoor
produceren de windturbines minder energie en geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de financiële haalbaarheid van het planAndere mitigereno
maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo wordende De VlO-rekenregels helemaal niet benoemd. De vi 0-rekenregels schrijven voor dat de
turbines stil moeten staan als de wind op 10 meter hoogte minder is dan 3.5 m/s of 2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5 m/s en de wir
op as-hoogte meet is dan 7,5 mis.

Er is niet beschreven hoe snel initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de mitigerende maatregelen zuller
worden ingezet Wind verandert van minuut tot minuut Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere
moment niet. Er Is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook l
er geen meldpunt benoemd waar overlast gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers hebben om
deze overlast te verhelpen.

Ik concludeer dat in de beoordelingsnotftie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan onvoldoende zijn uitgewerkt en
onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is, en dat de conclusie van dit betreffende rapport dus onvoldoende is onderzocht

MER Beoordellngsphcht of MER plicht

in deze M.E.R-beoordelingsnotitie beschrijft Bosch & Van Rijn dat, conform Wet Milieu beheer en het bijbehorende besluit M.E.R activiteiten,
voorwaarden genoemd zijn waarvoor een M.E.R. moet worden opgesteld.
In de beoordelingsnotitie staat beschreven dat conform Besluit MER bij een opgesteld vermogen van 15MW elektrisch of meer, of bij een
windmolenpark bestaande uit 10 of meer windturbines een M.E.R beoordellngsprocedure doorlopen dient te worden. Dit is echter niet het enige
criterium waaraan moet worden getoetst. Het Besluit M.E.R. ligt ten grondslag aan de consequentie of er een M.E.R plicht van toepassing is. Volge
art. 7.2a lid 1 van de Wet Milieubeheer zijn plannen, die volgens een wettelijke of bestuursrechteljke bepaling verplicht zijn en waarvoor een
passende beoordeling moet worden gemaakt, M.E.R.-plichtig. Deze beoordelingsnotÏtie beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader
onderzocht moet worden, waardoor u M.E.R plichtig bent

In deze MER-beoordelingsnotitie wordt gesteld dat conform arlikel 7.17 lid 2 van de Wet Milieubeheer alle deeltoestemmingen gecoördineerd
aangevraagd worden. Dit artikel gaat echter over een Milieu Effectrapportage, niet over een beoordelingsnotitie als deze. Ik begrijp daarom niet
waarom dit relevant is en is in mijn ogen dan ook niet correct om te concluderen dat conform dit artikel de juiste procedure wordt dooriopen.ln
artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer staat het volgende,”Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het
bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit vc
de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakr De
initiatiefnemers hebben het verzoek voor een activiteit meet dan 6 weken geleden gedeponeerd bij de gemeente. Derhalve is dit besluit dan ook
buiten de gestelde termijn binnen 6 weken na ontvangst van het melden van een activiteit Deze M.E.R. beoordelingsnotitie had eerder uitgevoerd
moeten worden als u op basis hiervan een besluit wil nemen.

Op basis van de M.E.R. Beoordelingsrapportage Is onmogelijk te bepalen of er nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaats vinden,
Concrete representatieve cijfers ontbreken simpelweg. Hierdoor condudeer ik dat de vergunning en toetsing niet voldoet aan de Richtlijn
79/409/EEG en Richtlijn 921431EEG. Het is dus onmogelijk om binnen een termijn van uiterlijk 6 weken na de datum van ontvangst van een activitel
te concluderen dat er geen nadelige effecten op mens, dier en milieu zullen plaatsvinden door het bevoegd gezag. Elk besluit wat de het bevoegd
gezag maakt op basis van deze informatie is conform artikel 7.2 lid la, 7.2 lid 3 en lid 4 en artikel 7.19 verkeerd en hierdoor zai het besluit geen
gedegen onderbouwing kunnen hebben. Het enige condusie die valt te trekken is dat er aanvullend onderzoek nodig is om zo een weloverwogen
besluit te kunnen nemen. Hierdoor valt niet te voldoen aan artikel 72 lid la van de wet milieu beheer alsmede artikel 72 lid 3, lid 4 en artikel 7.19.
Enig besluit, anders dan een vervolgonderzoek op basis van de informatie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is daarom onrechtmatig.

slagschaduw

De conclusie dat binnen de afstand van 12 keer de rotordiameter geen huizen staan is incorrect Gezien het feit dat het hier om een fictieve molen
gaat kunt u niet berekenen dat de afstand van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object daadwerkelijk 12 ke
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de rotordiameter Is zoals beschreven staat In de activiteltenregellng milieubeheer arL3.12

In de ter inzage gestelde stukken ontbreekt het meetrapport. Ik condudeer dat het onderzoeksbureau geen metingen heeft verricht maar slechts

een globale Inschatting heeft gemaakt van de norm 12 keer de rotordiameter. Hierdoor voldoende berekeningen niet aan art.3.13 van

actMteitenregeling milieubeheer.

Veiligheid In het gebied

Het is ronduit byzonder te noemen dat er geen mitigerende maati-egelingen benoemd zijn in de ontwerp omgevingsvergunning. Tevens ontbreekt

Trefkansberekening, de rekenmethode mastbreuk ontbreekt, de rekenmethode wiekbreuk ontbreekt. de rekenmethode gondelafworp ontbreekt.

het ballistisch model ontbreekt en de data ontbreekt Hierdoor is het onmogelijk om de conclusie van de initiatiefnemers te staven. Hierdoor is 001

niet voldaan aan het protocol vermeld in RIVM Rapport 620550009/2012

Als aanvulling op bovenstaande punten omtrent ontbreken van de berekeningen maatregel externe veiligheid wil ik u attenderen dat molen een

aantal molens te dicht staan op recreatiegebied poldedand garden of love and fire. De normering van 10-6 is hier niet aan de orde zelfs 104 word

hier niet gehaald. Dit onderbouwd wederom dat deze molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat mensen lopen op in dit

recreatiegebied. Het doel is volgens Daniel Ubeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 105+08 boven je hoofd straks niet meer mogelijk, en o

nog eens levensgevaarlijk bij het afbreken van de wieken, turbines en mast.

Meetgegevens

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft “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 lOOm hoogte) meter per seconde. echter de meetgegevens in dal

zelfde rapport komen uit De 81k (zoals het rapport stelt: “Op deze locatie isgebruikgemaakt van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot

parklocatie: ca3lkm).

In het vorige M.E.R. beoordelingsrapport stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in

Lopikerwaard

de afstand tot de planlocatie is hemeisbreed ongeveer 50 km. In de nieuwe versie van ditzelfde rapport is weggelaten waar de metingen zijn geda

gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken. Ik concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. k

conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebb€

gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw (Lopikerwaard) i

deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen een straal van 20km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de

omgeving voornamelijk uit weiland. Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan namelijk geen koeien en

stallen, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het geluid. De situatie is niet representatief ten opzichte v,

het plangebied en daarom zou additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 41 t.den en 47Lden normen te toetsen.

Afstand van woningen tot turbines is incorrect

In hoofdstuk 2.7 Woningen van het akoestisch onderzoek staat geschreven dat de afstand van de dusteropstelling tot Sprietziji 89,1685 meter is.

is incorrect. Ik vraag me af welke cijfers wel correct zijn en waarom specifiek dit adres is gemeten? Ook vraag ik me af wanneer deze metingen zijn

verricht! Datum en tijdstip ontbreken.

Zonaanbod

Het zonaanbod is in de berekening gebaseerd op het zonaanbod in De Bilt (de dichtstbijzijnde meetpost waarvan bij de auteur data bekend is) De

Bilt ligt 38km van het plangebied. Echter in Lelystad (78km) ligt een offideel meetstation van het KNMI. Deze gegevens zijn openbaar. Het is een

kleine moeite om deze gegevens op te zoeken en te verwerken in dit rapport. Ik conciudeer hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben

geschreven te weinig concreet onderzoek hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte computersysteem

beschikbaar was.

Planten en dieren

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, golfslag) Door mechanische activiteiten kunnen negatieve effecten op soorten en habitats

optreden. Ook hier geldt dat de kennis over effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als gevolg var

betreding kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering van de soortensamenstelling van een habitattype. Sterke golfstag in water kan tot

beschadiging van oevervegetatie leiden. 20 Alterra-rapport 1375 Luchtwetvelingen van bijvoorbeeld windmolens hebben vogelsterfte tot gevolg

(Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan, afhankelijk van de omvang, een negatief effect op de populatieomvang tot gevolg hebben.

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring en sterfte en bij aanlegfase verlies van leefgebied.

Verstoring treedt op door geluid en de beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vieermuizen kunnen windturbines een barrière vormen

tus5en bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en overwinteringsleefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In

gebieden met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel aanvanngsnsico op.
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Doordat u scoping toepast op uw onderzoeks rapport schrijft Bosch en Van Rijn het volgende: De andere soorten broedvogels die in de broedtijd
sterkgebonden zijn aan de betreffende Natura 2000-gebieden, ofwaarvan de actieradius dan niet tot in hetplangebied reikt, v.v,den in voon’igges
rapport niet nader behandeld.Echter de de andere soorten broedvogels leven ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius Ii

dan wel in het plangebied en zou onderzocht moeten worden.

De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Mrkermeer & lJmeer, Lepebarplassen, Oostvaarderspbssen en Naardermeer zijn aangewezen voor een
groot aantal niet- broedvogelsoorten. Hiervan kunnen met name ganzen, wilde eend en smient het plangebied passeren tijdens dagelijkse
pendeMuchten tussen rust- of slaapplaatsen in voomoemde Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut,
pijlstaart, slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw, reuzenstern, zwarte stem, grutto, kempha
kluut en meerkoet worden onder deze soorten in voorliggend rapport niet nader behandeld.

Van in ieder geval de niet-broedvogelsoorten aalscholver, grote zilverrelger, grauwe gans, kolgans, smient, wilde eend en visdief kunnen buiten de
broedtijd vlieg- bewegingen plaatsvinden van vogels die pendelen tussen nistgebieden en foerageer- gebieden. Het aantal vliegbewegingen over ii
plangebied van voomoemde soorten is naar verwachting beperkt Dit is een aanname en ook dit is niet onderzocht.

Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Dit gebied vormt in het najaar en winter, met name bij aan!andige wind, een luwe dagrustplaats voor
belangrijke aantallen duikeenden (kuifeend en tafeleend) en in mindere mate bnlduiker en zaagbekken (nonnetje en grote zaagbek). Verstoring vz
deze dagwstplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten.

Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen net binnen de voor duikeenden vastgestelde verstoringsafstand va
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 windparkJaap Rodenburg II.

Mijn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht, ik zou graag zien dat er hier aanvullend onderzoek naar komt. De
beoordelingsnotibe beschrijft letterlijk dat de impact voor dieren nader onderzocht moet worden, waardoor u M.ER plichhg bent.

M.LR. Beoordelingsnotitie gewijzigd na voorteggen aan College B&W

Ik heb geconstateerd dat de voorgelegde M.E.R. beoordelingsnotltle op meerdere plekken sterk afwijkt van wat er nu ter Inzage Is gelegd. De
burgemeester en Wethouders hebben hun akkoord gelegd op een versie die nu afwijkt van de ontwerpvergunning. Hierdoor kunnen zij foute
conclusies hebben getrokken.

l.p.v updaten van de opstelling van windmolens zijn hele vogelsoorten verwijderd uit het onderzoeksrapport Conclusies zijn herschreven en effect
zijn anders geworden. Ik concludeer hieruit dat de M.E.R. beoordelingsnoütie opnieuw beoordeeld met worden en willicht condudeerd het college

van B&W dan wel dat u M.E.R. plichtig bent.

het akoestische rapport

in het akoestische rapport staan spectrale verdeling vermeld, echter staat hier letterlijk dat niet alle gegevens voor handen waren en daarom gebn

is gemaakt van referentie types. Hierdoor valt niet na te gaan welke referentie types er gebruikt zijn en is het dus onmogelijk om te controleren of

deze referentie types de beoogde situatie voldoende reflecteren. Hieruit vallen onmogelijk conclusies te trekken. Het gaat hier om een globale
inschatting. Aanvullend onderzoek met de exacte gegevens is daarom noodzakelijk. In het ter inzage gelegde akoestische rapport is dit punt ieis
anders verwoord: ‘Voor de twee onderzochte windturbinetypen zijn op dit moment (nog) geen spec- traalgegevens van de fabrikant beschikbaar.
maar het komt op hetzelfde neer. Er zijn geen gegevens beschikbaar dus ook in het akoestische rapport gaat u van fictieve cijfers uit U geeft aan
slechts twee turbine types zijn onderzocht, doch heeft Nuon Energy het college van B&W van Almere verzocht conform artikel 4.7 van het Besluit

omgevingsrecht (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, funderingen en kraanplaatsen uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt

U accepteert in deze ontwerp omgevingwergunning dat gerekend wordt met fictieve data. Daarnaast zijn de gps Iongtitude en latitude uit de

opgegeven waarden vermeld in de brief Radarhindertoetsing windpark Jaap Rodenburg ir met referentie (DHW-201 8-0100312874) afwijkend ten

opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens

wordt. Dit is tegen de wet natuurbescherming en de europesche richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet worden bepaald en dit is

randvootwaardelijk!

termijnen zijn overschreden

deze vergunningsaanwaag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet bestuursrecht overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht

weken na ontvangst van de aanvraag de In het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze

omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

Toepassing Bot op dit project in strijd met Wet Milieubeheer

door de aanvraag van de initiatiefnemer om de Bor toe te passen voldoet hij niet aan de Artikel 7.16 van de WM. Ook ontbreekt de verwachte

residuen en emissies en de productie van afvalstoffen door de sloop van Jaap Rodenburg 1
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Zienswijze 1 - Belangenvereniging Almere Pampus.nl 22-05-18 13:00

Gegoochel met waardes

In verschillende informatiesessies met bewoners kwam de maximale opbrengst van verschillende varianten aan bod. Elke keer dat er een
informatiesessie was weken de cijfers qua opbrengst sterk af van de vorige keer. Ook in deze stukken wijken de gegevens af. Ik weet niet wat nu

concreet de werkelijke opbrengst van dit park is. Zeker gezien het feit er gerekend wordt met fictieve gegevens.

Algemene conclusie

Er Is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt 1

provinciale beleid niet gevolgd. Mijn advies is daarom om nader onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzer

naWra2000 gebiedt. Het beoogde project draagd nauwelijks bij aan de doelstellingen om in 2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere

alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te laten staan zolang de technische levensduur het toela

Zoek een andere locatie om 10 windmolens neer te zetten en zorg zo voor een zo hoog mogelijk rendement. Als gemeente heeft u niets te maken

met de subsidiedeadllne van de initiatiefnemers, het lijkt mij daarom zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende

daropgesteW dat uw energiedoelstelling de drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning daarom niet te verlenen.

t-lopende u mi’e. deze zienswijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vrlendee groeten,

-lang! Pagina 12 van 12



hgekomenpcst5tuk

3 MEI 2018
DiensA!de;ng —

j,)(i

:Ev3•fl3
Da
Oien

Aan:

________

Gemeente Almere

Postbus 200

1300AE Almere

Almere, dinsdag 22 mei 201$

__________

Ingekomen

Spinnakerpntsoen
2 MEI 2018

Nederland
VTH

Betreft: Zienswijze gericht tegen het ontwerp omgevingsvergunning ‘WindparkJaap

Rodenburg II” Almere Pampus, de M.E.R, Beoordelingsnotitie en de bijhorende

ontwerpbescheiden bij besluiten tot vergunningverlening

Geachte college, geachte gemeenteraad,

Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg

II (“het ontwerp omgevingsvergu nni ng’), het mii ieueffectrapport beoordelingsnotitie en de

ontwerp bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor

WindparkJaap Rodenburg Ii (“het windpark”), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om

in de periode van 12 april 201$ tot 23 mei 2018 en een zienswijze in te dienen. Hierbij,en

derhalve tijdig, zend ik u, (1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Almere, (2) de gemeenteraad van Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente

Almere (hierna tezamen kortheidshalve: ‘ij”), zienswijzen aan de beide organen en de

rechtspersoon. Ik heb de Indruk dat een ontheffing die door het college van Gedeputeerde

Staten van de provincie Flevoland f”GS”) ten behoeve van dit projectplan Is verleend, ten

onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe bestemde website ter inzage is gelegd.

Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit

van het onderstaande.

Het spreekt voor zich, dat de gemeenteraad zich zal dienen te buigen over de zienswijze inzake

het ontwerp omgevingsvergunning en de daartoe gegeven ontheffing van GS en dat het

college van burgemeester en wethouders aandacht zal dienen te schenken aan de zienswijze

ten aanzien van de ontwerpvergunningen.

Het ontwerp omgevingsvergunning beoogd het mogelijk te maken om tien windturbines op te

richten en te exploiteren in de gemeente Almere. Deze windturbines zijn geprojecteerd in

Almere Pampus aangrenzend aan het natura 2000 gebied Markermeer & lJmeer en lijken

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



dusdanig gesitueerd te zijn dat zij zo ver mogelijk van woonwijken van uw eigen gemeente af

staan. Zij zouden op een afstand komen van zo een 1,4 tot 1,6 kilometer van de woonwijken

van de gemeente Almere.

Blijkens het ontwerp omgevingsvergunning is het de bedoeling dat de windturbines een

ashoogte van tussen de 85 en 1 00 meter krijgen en een rotordiameter van tussen de 100 en

120 meter. De maximale tiphoogte van de windturbines zal 160 meter zijn. De windturbines

zullen worden geexploiteerd door Nuan Wind Development B.V. (“Nuon”) (8 windturbines) en

coöperatie Almeerse Wind. (“Almeerse Wind” of”AW”) (2 windturbines).

De ontwerp-omgevingsvergunning strekt tot verlening van een omgevingsvergunning voor de

activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 ondera Wabo) en de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder

e Wabo).

Kort gezegd, ben ik van mening dat het ptan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de

eisen van een goede ruimtelijke ordening.

MMTSCHAPPELIj K D RMGVLAK ONTBREEKT

In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van

windpark]aap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Almere en haar bewoners. Niet alleen zal

het landschap random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de

gemeenschap: initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet

gehoord. Het geringe maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en

eenzijdige en vooral manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de

gemeenschap en de omliggende gemeenten leeft — en wederom wordt bevestigd door de

inhoud van het ontwerp omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de

wensen en financiële belangen van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en

landschappelijke betangen die juist doorslaggevend hadden moeten zijn en in de afweging

hadden moeten worden betrokken, zijn van meet af aan ondergeschikt geweest aan deze

financiële belangen. Die handelwijze steekt mij.

Een aanzienlijk aantal woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang,

recreatiegebieden winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van

het voorgenomen plaatsingsgebied. Met als gevolg dat een aanzienlijk aantal van de

omringende bewoners, kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal

ervaren, die kan resulteren in negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen.

Wanneer de plaatsing van de windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang

vindt, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport

200000001/2013 (https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/200000001 .pdf)) blijkt dat

sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het

gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van

windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.



Het is daarom onmogelijk te staven of de geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport
representatief zijn. Een voorwaardelijke maatregel is om een aantal uur per etmaal een geluid
reducerende modus toe te passen. Hierdoor produceren de windturbines minder energie en
geluid. Dit heeft negatieve gevolgen op de finandële haalbaarheid van het plan.Andere
mitigerende maatregelen zijn helemaal niet beschrevenEr is niet beschreven hoe snel

initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de
mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut.
Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment
niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers
moeten voLdoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar overlast

gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers
hebben om deze overlast te verhelpen.

Ten aanzien deze overlast wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op
mitigerende maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld de turbines in een geluid
reducerende modus te zetten. De maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog

niet bekend is, en zelfs fictief is benoemd in de onderzoeksrapporten. In het bijgesloten

akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie. Dit valt echter niet te

staven gezien de gegevens van de fictieve turbine simpelweg ontbreken. In het voortraject
heeft u met omwonende om tafel gezeten en deze klankbordgroep heeft met u meegedacht
over opstellingen welke wel draagvlak hebben binnen de wijken. Ook de door u gehouden

bewonersparticipatie gaf dezelfde uitslag. U kunt rekenen op maatschappelijk draagvlak mits u
luistert naar uw inwoners. Het bevreemdt mij des te zeer dat u dan ook kiest voor een

windpark waar het maatschappelijk draagvlak juist ontbreekt. U kunt de cijfers naar uw eigen
hand zetten, maar dit rechtvaardigt niet dat er geen draagvlak is voor dit project.

Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog

ter hand te nemen op een wijze die wel votdoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus

met onze belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden.

OMWONENDEN WORDEN ONEVENREDIG GERAAKT

Er zijn taakstellingen voor windenergie geformuleerd waar ook u als gemeente aan dient te

voldoen. Dat behoort dan vervolgens echter niet met zich te brengen, dat ondoordachte en/of

onevenwichtige keuzes worden gemaakt. Het gaat primair om landelijke en provinciale

fbeleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op uw gemeentelijke organen een
onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot planologische

facititering van “een park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er enige

onontkoombare en rechtens relevante noodzaak bestaat, om juist op deze locatie en/of zo

snel mogeLijk een project als het ware “door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke
ingrepen is een bredere afweging en de bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens

vereist, dan in ieder geval bestuurlijk behoorlijk. Het zou in de rede liggen om te bezien, in



hoeverre een windpatk als het onderhavige gerealiseerd kan worden op een locatie elders,

waar gebieden überhaupt minder worden aangetast en/of bewoners überhaupt minder

worden benadeeld. Te meet omdat dit windpark als doel geformuleerd heeft “de Filmwijk

energie neutraal te maken” Het enige natuurgebied met een aanzienlijke oppervlakte is

gelegen aan de westkant van de beoogde locatie. Realisatie van het windpark op de voorziene

locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit gebied wordt verstoord; de windturbines zijn

immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er zijn vele negatieve effecten op het woon-,

werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect op de leefomgeving van de bewoners

van Almere en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden in dat natuurgebied. Van

realisatie van het windpark op de thans voorziene locatie zou dan ook reeds om deze redenen

moeten worden afgezien. Zeker omdat u in verschillende gemeenteraadvergaderingen heeft

aangegeven dat het beleid “Opschalen en Saneren” waar bi] de proviciale doelstellingen

minder molens met meet vermogen is, niet gerealiseerd wordt in dit beoogde windmolenpark.

Het bevreemd mij dat er langs de Eemmeerdijk wel minder molens kunnen komen (en

derhalve wel voldaan wordt aan de proviciale doelstelling) terwijl u geen gehoor geeft aan dit

beleid. Gezien de omgeving van de Eemmeerdijk lijkt het mij voor de hand liggen dat er daar

wel 1 molen extra bij kan die in het beoogde opschalingvanjaap Rodenburg II dan weer

geminderd kan worden. Overige locaties zijn niet onderzocht terwijl er meerdere geschikte

locaties zijn benoemd in uw structuurvisie Almere 2.0. Locaties die geen effecten met zich mee

brengen op omwonenden.

U gaf aan tijdens verschillende sessies, dat dit de enige plek is waar het windmolenpark

gerealiseerd kan worden, echter het bestemmingsplan spreekt u zichzelf tegen. Dit is de reden

waarom de initiatiefnemer Nuon een tijdelijke afwijking bestemmingsplan heeft aangevraagd.

Er zijn voldoende andere plekken waar totaal meet windmolens gerealiseerd kunnen worden.

De molens hoeven niet per sé geclusterd te worden op 1 locatie. De molens kunnen verspreid

worden over heel Almere. Enige motivatie om juist deze locatie te kiezen en een goed werkend

windmolenpark jaap Rodenburg 1 te slopen ontbreekt. Tevens ontbreekt een beschrijving van

de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken. In uw

structuurvisie beschrijft u dat er mogelijk 3 locaties zijn. “Ook bij de bedrijventerreinen buiten

de woonkernen is een windpark mogelijk.” U heeft in verschillende raadsvergaderingen

aangegeven dat door de subsidiedeadline van de initiatiefnemers het zaak is dit project zo snel

mogelijk af te ronden anders zou het financieel niet haalbaar zijn. Het is voor mij onbegrijpelijk

waarom dit alternatief nooit is onderzocht. Des te meer zie ik zaak dat het huidige park in ere

blijft bestaan en dat voor een alternatieve locatie gekeken wordt. Dit bewerkstelligt de

beoogde doelstellingen om energieneutraal te worden. U heeft al 1 6.,S MW met het huidige

park. Als u daaraan de beoogde aantal MW toevoegt op een locatie elders zou er 1 6,5 + 35 MW

= 41,5 MW totaal hebben. Dit scheelt ii 1 6,5 MW op de doelstelling, Ik zie hier een win-win

situatie omstaan als u uw horizon gaat uitbreiden naar locatie elders.



GEEN AANBESTEDINGSIRAJECT DOORLOPEN.

Een windmolen neerzetten is niet langer een kwestie van klimaatbeleid, maar is een kwestie

geworden van keuzes op het gebied vanruimtelijk, economisch en sociaal beleid. Aanbesteden

is het moment om vorm te geven aan deze keuzes en aan de vraag wie daarin de beste

partner is. Pas als die keuzes enigszins bekend zijn, en het partnerschap contouren krijgt, is

toepassing van het aanbestedingsrecht. Gezien het karakter van de samenwerking tussen de

gemeente, Nuon en Almeerse Wind, is een procedure noodzakelijk waarin bepaald wordt dat

geen van de bovengenoemde partijen bevoordeeld is ten opzichte van andere marktpartijen.

In de door u ter inzage gelegde stukken ontbreekt een dergelijke procedure waarin is bepaald

dat bepaalde partijen bevoordeetd zijn.

Bedrijven als Nuon, Eneco of Essent en vele andere zijn altijd geïnteresseerd in een locatie

waar zij vergunning kunnen krijgen om een windmolen neer te zetten. Zij verkopen de

geproduceerde energie op de Vrije markt en zijn als particulier bedrijf vrij om de bestemming
van de winst te bepalen. De klant is verder niet bekend en heeft geen enkele relatie met de

windmolen. Een gemeente die weinig andere interesse heeft dan de eigen

klimaatdoelstellingen halen, weet dat met dit soort bedrijven snelheid in buis wordt gehaald.

De verkoop van grond is niet aanbestedingsplichtig, tenzij de gemeente verdergaande eisen
wil stellen die uitgaan boven haar publieke bevoegdheden. De gemeente wil de realisatie van
windmolens faciliteren en ondersteunen, maar de betrokkenheid houdt vaak op als het

bestemmingsplan is aangepast en/of de locatie waar de windmolens gerealiseerd gaan
worden, is overgedragen. Het spreekt voor zich dat de sturingsmogelijkheden van de
gemeente in deze variant beperkt zijn. De gemeente kan uiteraard gebruik maken van haat
publiekrechteljke mogelijkheden om de komst van windmolens planologisch mogelijk te

maken of te blokkeren. De gemeente kan daarbij eisen stellen aan onder meer de hoogte en

afmetingen van de windmolens. Dit heeft u ook gedaan. Het stellen van eisen aan het soort

molens, de snelheid van bouwen of de manier waarop de opbrengsten moeten worden
verdeeld is vanuit de publieke bevoegdheden van de gemeente niet mogelijk. Als de gemeente

eigenaar is van de grond (en dat bent u gedeeltelijk), dan kunnen dergelijke eisen wel gesteld

worden, als voorwaarden bij de verkoop van de grond.

De eerste mogelijkheid is om een adviseur onderzoek te laten doen naar de mogelijke opzet

en samenwerking van het project, de daarbij behorende risico’s te benoemen en met de advies
de markt te benaderen. Op deze manier kan een goed inzicht worden verkregen in de

mogelijkheden, maar het onderzoek moet worden betaald en eventueel aanbesteed, indien de
adviesopdracht meer kost dan € 200.000 exclusief BTW. Bovendien leidt dit er vaak toe dat de

adviseur in het vervolgtraject niet meet aan de aanbesteding van de daaruit volgende

opdracht mag deelnemen. Door het doen van het onderzoek heeft hij een kennisvoorsprong

en daardoor is hij in een ongelijke positie terecht gekomen. Dit is te voorkomen door zeker te



stellen dat alle informatie van het onderzoek openbaar wordt gemaakt. Een dergelijk

onderzoek ontbreekt echter in de ter inzage gelegde stukken. Ik conciudeer dat er geen

marktconsuftatie gedaan is. U heeft dit ook in meerdere raadsvergadering bevestigd.

De mïnimumeisen hebben betrekking op de financiële draagkracht, de technische

bekwaamheid en de beroepsbevoegdheid. De financiële draagkracht kan worden getoetst

door het stellen van eisen aan de omzet, financiële ratio’s of een verklaring van een bank. Het

doel is zeker te stellen dat een marktpartij voldoende financiële draagkracht heeft om de

opdracht uit te kunnen voeren. Uit het formulier “Aanvraag 3393765 l:ormulierversie 2017.02

d.d. 16januari 2018 Bouwen Overig bouwwerk bouwen” blijkt dat de financiële draagkracht er

is met een omzet van meer dan 43 miljoen euro. Een goede vuistregel in windprojecten is een

minimale jaaromzet van 50% van de opdrachtwaarde te stellen. Ook deze berekening is

onvindbaar in de ter inzage gelegde stukken. In een ander hoofdstuk zal ik benaderen dat er

geen enkele financiële huishouding is toegevoegd.

U had moeten kiezen voor een aanbestedingsprocedure, om aan de algemene beginselen van

gelijkheid en transparantie te voldoen. Daarnaast had dit project Europees aanbesteed

moeten worden. Op het moment dat een subsidie zich kwalificeert als een overheidsopdracht,

is in de aanbestedingsrichtlijn f2014/241EU) van toepassing en dient de opdracht (Europees)

aanbesteed te worden. De overheidsopdracht is recentelijk verleend (zie gemeenteblad

Jaargang 2018 Nr. 75927 onder de noemer Anterieure overeenkomst windpark Almere

Pampus). U heeft deze stap simpelweg overgeslagen omdat Nuon op de beoogde locatie al

een soortgelijk windmolenpark heeft. Deze conclusîe is onjuist en onrechtmatlg.

MEERDERE BEDRIJVEN GENOEMD IN DE STUKKEN.

Mij is onduidelijk wel bedrijf nu precies de vergunning aanvraagt. Er wordt gesproken over 4

bedrijven. Echter in het aanvraagformulier staat er 1. Welk bedrijf vraagt deze vergunning nu

precies aan. Het kvk nummer van dit bedrijf ontbreekt op de aanvraag.

FAILLISSEMENT INITIATIEFNEMERS

Voorts merk ik op dat uit het ter inzage gelegde stuk onvoldoende is op te maken, op welke

wijze het risico van faillissement van de initiatiefnemers door de Gemeente Almere wordt

ondervangen. Hierdoor zullen de effecten op het milieu zwaar voelbaar worden indien een

dergelijk voorval gebeurd.

VERKLARINGEN VAN GEEN BEDENKING IS WEL VEREIST.

U geeft aan dat een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is, maar u wel wacht totdat

de gemeenteraad deze afgeeft. Een verklaring van geen bedenking is een instemming van een

ander bestuursorgaan dan het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning met het verlenen

van die vergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning

niet worden verleend.

De aanwijzing van de activiteiten is geregeld in:

paragraaf 6.2 Bot lid 2 (zie ook het volgende onderwerp bevoegd gezag is niet bevoegd.)



BEVOEGD GEZAG IS NIET BEVOEGD

Uit artikel 9e van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: “EW) volgt het uitgangspunt dat de

Provinciale Staten (hierna: ‘VS”) het bevoegd gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van een

productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie

met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de EWvolgt

vervolgens dat GS de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten dle nodig zijn voor de

aanleg en uitbreiding van een windpark coördineten.

In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren

aan het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente indien (zie

artikel 9f lid 6 EW): in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende

productie-installatie, redeljkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de

besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins

aanmerkelijke voordelen zijn verbonden, of is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid,

voor die provincie gestelde minimum realisatienorm. In het besluit van de Gedeputeerde

staten van Flevoland van 18 april2017 is op het onderwerp WindparkJaap Rodenburg II bij

beslispunt 2 alleen te verklaren dat de vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten

als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van toepassing is voor het

windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten over het

merendeel van de benodigde toestemmingen voor het toekomstige windpark. De artikelen 9e

en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en

bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen

delegeren. Een bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen,

volgt niet uit dit artikel. Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (dat de

delegatiebepaling kent) slechts ziet op de bevoegdheden van GS, terwijl de bevoegdheid tot

vaststelling van het plan nu juist bi] P5 ligt. Het gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn

voor de vaststelling van het plan.ln de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel 9f lid 6

van de EW zich tegen de nu toegepaste delegatie. Uit dit artikel volgt immers dat delegatie niet

is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid

de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins

aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in dit geval niet voldaan. Zeker nu

de coördinatieregeling niet voorziet in het in één geheel ter inzage leggen van alle stukken.

Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn PS en niet de gemeente Almere in dit geval het

bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve onrechtmatig.

OMGEVINGSVERGUNNING AANGEVRAAGD NIET TIJDELIJK

U geeft aan dat het beoogde gebruik van de windmolens niet tijdelijk van aard is, echter het

tijdelijk afwijken bestemmingsplan staat letterlijk het woord tijdelijk in. Dit kan dus nimmer een

vergunning van niet tijdelijk aard zijn. Dit is ook niet geheel rechtsgeldig



REALISATIE VAN HETWINDPARK IS FINANCIEEL NIET UITVOERBAAR

Ik wijs u erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het

ontwerp omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de

investeringen afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeiing subsidie.

Zonder nadere onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die

de initiatiefnemers moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te verdienen.

Gezien het feit de voor de initiatiefnemers niet meet in aanmerking komen voor de voorronde

2018 is de financiële haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor

SDE÷ subsidie in aanmerking te komen, moet uw aanvraag voltedig zijn. Zorg voor een goed

onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen

en een compleet digitaal aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan
voldaan. Gezien de laatste fase om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot S april

17.00 uur en de benodigde vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en

gezien het feit er zienswijze ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden tegen

respectievelijk de Wet Natuurbescherming en de Waterwetvergunning wordt de SDE+ subsidie

in 2018 niet toegekend. Er zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring

Bestuur verzoeken ingediend waarbij gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan,

en u uitstel heeft gevraagd en de benodigde gegevens pas op 30 mei (na de termijn voor

zienswijze indienen) pas wordt opgeleverd. Dan is nog de vraag of de gevraagde gegevens

daadwerkelijk geleverd worden, gezien u in het verleden zeer ontwijkend heeft geleverd op de

gevraagde stukken. Het is overigens vreemd dat u uitstel nodig heeft voor een termijn van 6

waarbij de gevraagde stukken ten eerste al bij de ter Inzage gelegde stukken aanwezig hadden

moeten zijn, en u daarbij ook nog eens extra tijd nodig heeft de gevraagde financiële gegevens

op te leveren. Hieraan kunnen slechts twee oorzaken ten grondslag liggen: (1) u heeft de

financiële gegevens niet. Dit zou betekenen dat u de financiële haalbaarheid niet

gecontroleerd heeft, (2) u heeft de stukken wel beschikbaar maar wilt ze niet openbaar maken

totdat er geen mogelijkheid meer Is deze toe te voegen aan de zienswijze termijnen. Gezien

het feit ik en mijn buren deze gegevens meerdere malen hebben opgevraagd heeft u

meerdere malen de kans gehad deze gegevens op te vragen bij de initiatiefnemers. Aangezien

u deze kans niet heeft gegrepen wil ik aanvoeren dat dit onrechtmatig bestuur is. Dit is in strijd

met artikel 2 lidi en lid 2, artikel 3 lid 5, artikel 6 lid 1, lid 3, tid 6 a t/m c, artikel 7 van de wet

openbaarheid van bestuur.

Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid wordt voldaan, verzoeken ik u

nogmaals via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of de realisatie van het

windpark financieel uitvoerbaar is. In dat kader dient dit schrijven tevens te worden

beschouwd als een Wob-verzoek aan de betrokken gemeentelijke bestuursorganen (de raad

en het college).



WETTELiJKE TERMIJNEN ZIJN OVERSCHEDEN

deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene Wet bestuursrecht

overschreden. Tevens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag

de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient deze

omgevingsvergunning en tijdelijke afiijking bestemmingsplan te worden afgewezen.

BEOOGD WINDMOLENPARK IS NIET IN LIJN MET UW STRUCTUURVISIE

Dit project is tegenstrijdig met de structuurvisie Almere 2.0 en Almere 2030. In Almere IjIand

en Almere Pampus worden meer stedelijke woon- en werkmilieus toegevoegd. Door dit project

nu door te zetten is de haalbaarheid van de beoogde structuurvisie niet reëel. Dit is een

verkwisting van overheidsgelden. Beter zou zijn het bestaande Jaap Rodenburg Ite laten staan

en dit project op een nadere locatie te laten uitvoeren. Doordat in de vergunning nu

permanent aangevraagd wordt en afgegeven wordt kunnen de plannen in uw structuurvisie

niet worden doorgezet. Dit betekend concreet dat woningbouw in dit gebied niet mogelijk zal

zijn. Het onderliggende bestemmingsplan is echter uitgegaan van de beoogde woningbouw. Er

zijn al stappen ondernomen en samenwerkingsverbanden aangegaan met de gemeente

Amsterdam voor de realisatie van de IjmeerliJn. Hierdoor benadeelt u bedrijven die zich aan

het voorbereiden zijn om uw structuurvisie te realiseren.

VOORWAARDELIJKE VERPLiCHTING OM LICHTSCHITERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat de windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om

lichtschittering tegen te gaan. Het ontwerp omgevingsvergunning kent echter ten onrechte

geen voorwaardelijke verplichting om llchtschltterlng daadwerkelijk te voorkomen.

Gezien het feit het beoogde park naast een curciale verbindingsweg N701 ligt en deze weg

naast het water ligt, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan wanneer lichtschittering

optreed bij automobilisten. Dit kan leiden tot letselschade alsmede verkeersslachtoffers.

Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde coating wordt toegepast op de gehele

windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen. Maatregelen ter voorkoming van

lichtschittering zijn dus onvoldoende geborgd, Dergelijke verplichting is noodzakelijk en dient

te worden toegevoegd in de ontwerp-omgevingsvergunn Ing.

VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING OM OESTAKELMARKERING TEGEN TE GAAN ONTBREEKT

Van belang is dat bijgesloten stukken en op de

websitewebsite https://almeregeeftenergie.nl volgt dat de windturbines U als gemeente

waarde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de betreffende turbines U een eis stelt

dat de molens < 150 meter hoog moeten. Hiermee impliceert u tegen te willen gaan dat

obstakelmarkering niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp omgevingsvergunning kent

echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om obstakelmarkering daadwerkelijk te

voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn en nog niet bekend is welke type
turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een bandbreedte de gestelde eis
van <150 meter overschrijdt zullen deze maatregelen geborgd moeten worden. Maatregelen



ter voorkoming van obstakelmarkering zijn dus onvoldoende geborgd. Het staat de

initiatiefnemer immers vrij om een dergelijke verlichting te hanteren ook op turbines <150

meter. Hiermee voldoet u niet aan de beloftes die u in de gemeenteraad gedaan heeft en op

alle informatieavonden naar betrokken omwonenden. Een dergelijke maatregel dient worden

toegevoegd aan het ontwerp-omgevi ngsvergunning.

IMPACT OP GEZONDHEID ONTBREEKT

Los van het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de

gezondheidsaspecten, die de realisatie van een windpark met zich kan brengen, ontbreekt. De

thans reeds voorziene cumulatie van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen

hebben voor de volksgezondheid en kan leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat

binnen Almere. Ook de eventuele schade die bewoners kunnen oplopen door het minder

verkoopbaar of onverkoopbaar worden van woningen, moet niet worden onderschat. Gelet

hierop verzoek ik u om het gezondheidsaspect bij het ontwerp omgevingsvergunning

zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan met een M.E.R.

beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse is gedaan. Een aanzienlijk aantal

woningen en andere objecten, zoals scholen, kinderopvang, recreatiegebieden

winkelgelegenheden en andere instellingen staan op geringe afstand van het voorgenomen

plaatsingsgebied, Met als gevolg dat een aanzienLijk aantal van de omringende bewoners,

kinderen en bezoekers van recreatiegelegenheden overlast zal ervaren, die kan resulteren in

negatieve gezondheidseffecten zoals stress- en slaapproblemen. Wanneer de plaatsing van de

windturbines conform uw voorgenomen plannen doorgang vindt, zijn mitigerende

maatregelen noodzakelijk. Uit onderzoek van het RIVM (RIVM-rapport 200000001/2013) blijkt

dat sommige mensen hinder of overlast ervaren (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij

het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van

windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan.Ten aanzien deze overlast

wordt slechts zeer summier en voorwaardelijk ingegaan op mitigerende maatregelen. De

mogelijke maatregelen zijn gekoppeld aan het type turbine, dat nog niet bekend is. In het

bijgestoten akoestisch onderzoek spreek men van een representatieve indicatie, Daarnaast

wordt In het akoestisch onderzoek het volgende genoemd: “Er is geen geluidsreductle nodig

om aan de norm uit het Activiteitenbesluit te votdoen.” Het is onmogelijk te staven of de

geluidswaarde in het bijgesloten akoestisch rapport representatief zijn. Andere mitigerende

maatregelen zijn helemaal niet beschreven. Zo worden de De Vi 0-rekenregels helemaal niet

benoemd. De Vi 0-rekenregels schrijven voor dat de turbines stil moeten staan als 1) de wind

op 10 meter hoogte minder is dan 3,5 m/s of 2) de wind op 10 meter hoogte minder is dan 4,5

m/s en de wind op as-hoogte meet is dan 7,5 m/s. Er is niet beschreven hoe snel

initiatiefnemers in actie komen als er klachten zijn en hoe lang het duurt voordat de

mitigerende maatregelen zullen worden ingezet. Wind verandert van minuut tot minuut.

Hierdoor kunnen bewoners het ene moment zeer veel overlast hebben en het andere moment

niet. Er is geen concreet plan opgesteld om richtlijnen te stellen waaraan de initiatiefnemers



moeten voldoen bij overlast of hinder. Ook is er geen meldpunt benoemd waar overlast

gemeld kan worden, noch zijn er concrete afspraken gemaakt hoe lang de initiatiefnemers

hebben om deze overlast te verhelpen. ik zou graag zien dat in de ontwerp

omgevingsvergun ning mitigerende maatregelen worden beschreven ten aanzien van

geluidsoverlast. Tevens zou ik graag zien dat het ontwerp omgevingsvergunning een meldpunt

in het leven roept en concrete afspraken maakt hoe lang het duurt voordat er actie
ondernomen wordt ten aanzien van overlast (geluid en andere soorten overlast) alvorens

overgegaan wordt tot het vertenen van de vergunning. Ook dit meldpunt en afspraken dienen

in de ontwerp-omgevingsvergunning te worden toegevoegd. Ik conciudeer dat in de

beoordelingsnotitie de mitigerende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan

onvoldoende zijn uitgewerkt en onderbouwd en aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Het

spreekt overigens voor zich, dat liet plan vele aanspraken op planschadevergoedingen of

nadeelcompensatie uittokt en ik mijn mede inwoners hierin zal faciliteren, wanneer zij hun

aanspraken geldend proberen te maken.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING BIEDT ONVOLDOENDE WAARBORGEN DAT ER

DAADWERKELIJK TIEN IDENILEKE WINDTURBINES WORDEN GEREALISEERD

Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien

identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt

namelijk op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde

windturbines (dus van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren. U

geeft aan in de bijgevoegde stukken dat de initiatiefnemers gebruikt wensen te maken van

artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling

omgevingsrecht (Mor). Hierdoor wordt het onmogelijk te borgen dat het landschapsbeeld

rustgevend is en blijft. U dient hiervan aspecten op te nemen in de ontwerp

omgevingsvergunning daar onmogelijk gesteld kan worden dat het Iandschapsbeeld niet

aangepast wordt. Als windrijke provincie wil Flevoland 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. Door een plaatsingsgrid in een cluster op het ‘uiterste punt’ van

de polder, is de opstelling van grotere afstand herkenbaar. De koppeling met de bestaande

Iandschapsstructuren is echter niet volledig door de introductie van een nieuwe richting en het

beheren van één 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. 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 niet ten goede komt

Het project is in een zeer vroeg stadium voorgelegd aan de commissie welstand. Deze heeft



advies gegeven niet mee te gaan in de huidige opstelling, Dit advies is echter niet gehanteerd.

Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakelijke

goede landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog

meet geschaad. Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt

gerealiseerd met elk andere (financiële) belangen en/of een andere (beleid)visie/keuze. Het

ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek

moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingsvergunning opgenomen. Ook

hierbij geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven naar

te verlenen omgevingsvergunningen, die door verschillende partijen zijn aangevraagd en die

ieder voor zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft de gememoreerde

gecoördineerde procedure immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

LOCATIE VAN DE BEOOGDE TURBINES IS NIET CONSISTENT.

De gps longtitude en latitude uit de opgegeven waarden vermeld in de brief

“Radarhindertoetsing windparkJaap Rodenburg II” met referentie (DHW-201 8-01 00312874)

afwijkend ten opzichte van de gegevens die gebruikt zijn door Bosch en Van Rijn. Ik kan

hierdoor niet bepalen wat nu de daadwerkelijke locatie van de molens wordt. Dit is tegen de

wet natuurbescherming en de europeese richtlijnen voor Natura2000. De impact kan niet

worden bepaald en dit is randvoorwaardeljk bij een project als deze.

TOEKOMSTIG VLIEGVELD LELYSTAD

De ingebruikname van de vernieuwde Luchthaven Lelystad staat nu gepland voor 1 april 201 9.

Op dit moment is Lelystad het grootste General Aviation vliegveld van Nederland: er zijn zo’n

110.000 vliegtuigbewegingen per jaar van VER verkeer (Visual Flight Ru les: kleine vliegtuigen

die op zicht navigeren). Ondanks de geleidelijke afbouw van het kleine vliegverkeer naar

40,000 vliegtuigbewegingen per jaar, worden er nieuwe vliegroutes voor deze

gebruikerscategorie vastgesteld. Een van deze routes doorkruist de zoeklocatie van het

Windmolenpark, waardoor er mogetijk turbines uit het plan geschrapt moeten worden of dat

geplande turbines lager moeten zijn. Ook dit heeft een negatieve invloed op de business case,

nog los van de onduidelijkheid die er over de vliegroutes bestaat. Ondanks het jarenlange

bestaan van de Alderstafel Lelystad en alle uitgevoerde onderzoeken, werd pas In juli 201 6

bekend dat de uitbreiding van Luchthaven Lelystad een mogelijk negatief effecten zou hebben

op verschillende nieuwe windparken in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Ook de andere

zoeklocaties hebben te maken met de schaduw van de uitbreiding van Luchthaven Lelystad.

De gevolgen van de vliegroutes van zowel groot- als kleinverkeer (resp. IER en VER verkeer)

blijven onduidelijk waardoor de precieze situering en hoogte van turbines nog niet zeker is. De

uitbreiding van Luchthaven Lelystad zal dus niet alleen de C02 uitstoot in de Provincie

Flevoland verhogen, maar ook de productie van duurzame energie verlagen. Officieel worden

de effecten van Luchthaven Lelystad niet meegerekend bij de klimaatcijfers van de provincie,

omdat het een nationale luchthaven is en daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk.

Wegens een intern conflict is het huiswerk van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) niet op



tijd gereed voor de geplande opening op 1 april 2018. De laatste prognose is dat het

vernieuwde Luchthaven Lelystad minstens een jaar later, 1 april 2079, open gaat. De

definitieve vliegtoutes zijn hierdoor ook vertraagd en daarmee de onzekerheid voor de

windontwikkelaars verlengd. Mogelijk zullen de cumulatieve effecten van windpark een

signïficant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied

Ijsselmeer. De MER zat het moeten aanwijzen. Het is daarom ook onlogisch te concluderen uit

de M.E.R. beoordelingsnotitie dat er geen aanvullend onderzoek nodig is. Het besluit van het

coltege van B&W is dus niet alleen onrechtmatig maar ook onjuist. Een MER is noodzakelijk om

juiste impact te bepalen. In de berekeningen van TNO is de impact op het vliegveld Lelystad

niet onderzocht. Hier radargebied wordt door de komst van het vliegveld (wellicht) geraakt. Dit

zou kunnen betekenen dat uw wens om geen obstakelmarkering te voeren die wellicht alsnog

ingevoerd dient te worden. Door ontbreken van een expliciete voorwaardelijke plicht geen

obstakelverlichting te voeren in het ontwerp omgevingsvergunning zult u in de toekomst

wellicht (eerder dan gepland) het windmolenpark moeten afbreken. Onderzoek naar de impact

van de plannen van de provincie om het vliegveld Lelystad uit te breiden en de capaciteit van

Schiphol te verdelen over vliegveld Lelystad zou moeten worden onderzocht. Dit kan

consequenties hebben voor de maten, hoogte en aantallen molens. Ook de fysieke kenmerken

van de beoogde molens zouden hierdoor kunnen veranderen. Door toepassing van de van

artikel 4.7 van het Besluit omgevtngsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling

omgevingsrecht (Mor) wordt onduidelijk welke molens er gaan komen en wat de impact is op

de maatvoering en plichten die gelden omtrent de luchtveiligheid van het nieuw te bouwen

vliegveld. Dit project gaat hand in hand met het project voor uitbreiding van Schiphol. Hierop

had, op zijn minst, een onderzoek gedaan moeten zijn om de impact op mens, natuur en

milieu te kunnen bepalen. Mi. is het TNO rapport dan ook incompleet en incorrect. Data welke

gebruikt is in het TNO rapport is tegenstrijdig met de gegevens welke gebruikt zijn door Bosch

& Van Rijn. Hierdoor valt voor mij niet te bepalen wat nu concreet de impact is voor mij als

persoon. Ik verwacht grote impact voor mijn woongenot en mogelijke waardedaling door de

onzekerheid die u introduceert. Door af te wijken van het bestemmingsplan zonder concrete

eisen te stellen aan het beoogde plan zal mogelijk planschade ontstaan. Het vermoeden

ontstaat dat het woongenot wat ik momenteel ervaar teniet gedaan wordt en dat er, door de

onzekerheid ook milieueffecten zullen optreden welke niet benoemd zijn in het zeer matige

M.E.R. Beoordelingsnotitle.

M.E.R. BEOORDELINGSNOTITIE STROOKT NIET MET DE VERSIE VOORGELEGD AAN COLLEGE

VAN B&W.

Ik heb geconstateerd dat het M.E.R. Beoordelingsnotitie welke u ter inzage heeft gelegd bij de

stukken die meengenomen zijn voor de ontwerp-omgevingsvergunning sterk afwijkt van de

M.E.R. Beoordelingsnotitie v4.3 van 1 5-9-2017. U schrijft echter dat op 16januari 2018 ten

behoeve van de realisatie van WindparkJaap Rodenbutg II een omgevingsvergunningaanvraag

ingediend, met kenmerk 3393765, voor de Wabo-activiteiten bouwen’, ‘oprichting inrichting’ en



‘handelen in strijd rriet regels ruimtelijke ordening’. Vooruitlopend op de

omgevingsvergunningaanvraag is een aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling

ingediend waarop het bevoegd gezag op 26 september 2017 een me. r.-beoordelingsbesluit

heeft genomen. De aanmeldnotitie dle u op bijgevoegd heeft in de ter inzage gelegde stukken

is van 13-4-2017 Versie 2.3 hierin staat echter 5 varianten benoemd waarin geen van de 5

varianten is gekozen door het college van B&W. Hiermee heeft het college dus een besluit

genomen op basisvan onjuistheden. In mijn zienswijzewelke ikvorige jaar heb ingediend op

20 november 2017 op de M.E.R. beoordelingsnotitïe omtrent het voorleggen van deze notitie

aan het college van B&W heeft u geantwoord dat deze niet in behandeling werd genomen

omdat de procedure voor de omgevingsvergunning nog niet gestart is. Ik heb u destijds

gewezen op het feit dat de zienswijze niet over een toekomstige omgevingsvergunning ging,

maar op inhoudelijke punten die onjuist onderbouwd zijn en dat het besluit van het college

van B&W gebaseerd is op foutieve gegevens en zonder onderbouwde gegevens van het

onderzoeksbureau. Nu conciudeer ik dat er een ander beoordelingnotitie ten grondslag ligt

aan het besluit. De onderzoeks gegevens uit versie 2.3 en 4.3 wijken sterk af. Enige conclusie

welke getrokken kan worden uit beide notities is dat aanvullend onderzoek gedaan dient te

worden. Ook dit wordt in beide notities geadviseerd. Ik conciudeer dat de ter inzage getegde

stukken incompleet en onjuist zijn. Derhalve dient deze ontwerp- omgevingsvergunnings

aanvraag afgekeurd te worden op basis van onjuist aanleveren van stukken. Het besluit van

het college van B&W is derhalve onwettig daar zij niet het bevoegd gezag is. Het bevoegd

gezag dient derhalve een besluit te nemen op de juiste stukken en juiste gegevens. Het

weglaten van gegevens in het onderzoeksrapport duidt op het misleiden van het bevoegd

gezag. Het weglaten van cruciale informatie sturen van het bevoegd gezag en het in de mond

leggen van een conclusie. Door deze scoping van de initiatiefnemers wordt u als gemeente

misleid en is het bevoegd gezag niet in staat een juiste beslissing te nemen.

BESCHIKBAARHEID VAN DE BEOORDELINGNOTITIE.

Op datum 11-10-2017 is aangekondigd in het weekblad “Almere Deze week” (zie bijlage 2) dat

de M.E.R.-beoordelingsnotitie beschikbaar zou zijn vanaf 12 oktober 2017 tot en met 22

november 2017 en tevens ook het besluit van college van B &W omtrent de uitvoering van een

M,E.R op basis van deze M.E.R.-beoordelingsnotitie. Toen ik echter op donderdag 12 oktober

2017 bij het gemeentehuis was, wisten de medewerksters van niets en vroegen mij op een

ander moment terug te komen. Ik ben de volgende dag, rond 14:45 teruggegaan naar het

gemeentehuis en gevraagd of de beoordelingsnotitie beschikbaar was en de medewerkster

van het gemeentehuis gaf aan geen sleutel te hebben van de kast waar de beoordelingsnotitie

in lag. Hierdoor was ik genoodzaakt was wederom op een andere dag terug te komen. Mijn

conclusie is dat het document op 12 oktober niet beschikbaar is gesteld. Pas 13 oktober 2017,

wat ik niet heb kunnen controleren, is het document openbaar gemaakt. Na mijn klacht heb ik

gezien dat de M.E.R Beoordelingsnotitie inmiddels wel openbaar gemaakt is. Echter niet op 12

oktober 2017. De data in de publicatie u in het weekblad “Almere deze week” (zie bijlage 2)en



de data die u noemt op de beoordelingsnotitie af. Hierdoor is niet iedereen op de hoogte van

de daadwerkelijke beschikbaarheid van dit document. Ik kan hierdoor concluderen dat de

beschikbaarheid van de beoordelingsnotitie afwijk van de wettelijke norm van 6 weken. U

heeft ook geen uitstel gevraagd om deze termijn te verlengen.

DOELSTELLINGEN EN NOODZAAK

in de M.E.R. -beoordelingsnotitie staat beschreven dat het de Coöperatie Almeerse wind

samen met Nuon Energy het initiatief hebben genomen om een nieuw windpark te realiseren

in het deelgebied Almere Pampus. Zoals beschreven is het doel van de coöperatie Almeerse

Wind en Nuon Energy is om de filmwijk energie neutraal te maken. De cijfers met betrekking

tot het huidige energieverbruik van de filmwijk ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie

waardoor het niet mogelijk is om te controleren of deze doelstelling gehaald gaat worden met

de realisatie van dit windpark.Daarnaast is het discutabel om één specifieke wijk de voorkeur

te gunnen om energie neutraal te worden. De realisatie van dit project heeft directe gevolgen

op het energielabel van mensen in de filmwijk. Hierdoor ontstaat een mogelijk

belastingvoordeel voor mensen uit de betreffende filmwijk. Dit is tegen de wet. Ik voel mij

benadeeld als bewoner van de Noorderplassen ten opzichte van bewoners uit de Filmwijk. Ook

beschrijft Bosch & Van Rijn dat het huidige windpark Jaap Rodenburg 1, 8.500 huishoudens van

stroom voorziet. Met deze doelstelling dupeert u 8.500 huishoudens, door het huidige

windparkJaap Rodenburg 1 weg te halen en daar een nieuwwindparkJaap Rodenburg II neer

te zetten met als doel de filmwijk energie neutraal te maken. In de beoordelingsnotitie staat

beschreven dat het huidige windpark tot uiterlijk 2025 in bedrijf kan blijven. De opbrengsten

van het huidige windmolenparkJaap Rodenburg 1 en kosten om het huidige windmolenpark te

slopen ontbreken echter in deze beoordelingsnotitie. Er valt te lezen in deze

beoordelingsnotitie dat windenergie op dit moment een groot aandeel heeft in de productie

van duurzame energie. Het is daarom ook tegenstrijdig om een bestaand windmolenpark te

vervangen voor een nieuw park. Motivatie om een goed werkend windpark]aap Rodenburg l

te slopen ontbreek eveneens. In dit document staat tevens beschreven dat de provincie

Flevoland als doelstelling heeft gesteld een opgesteld vermogen van 1390,5 MW in 2020

gerealiseerd wil hebben wat is vastgelegd in de in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-

03-2014. Uit deze beoordelingsnotitie blijkt niet hoe dit project bijdraagt aan het behalen van

deze doelstelling als beschreven in de structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014.

Hierdoor is het bereiken van de doelstelling minimaal en past het niet in het beleid van de

provincie. Alternatieve opties zoals het plaatsen van nieuwe windmolens op een andere

locaties en het huidige windmolenpark intact te laten tot de gestelde termijn van 2025 zijn niet

beschreven in deze MER-beoordelingsnotitie en zijn m.i. ook niet onderzocht. Door niet alle

alternatieve mogelijkheden te onderzoeken zoals het bestaande Jaap Rodenburg 1 te laten

staan en op een andere locatie in Almere Windmolens te plaatsen draagt dit project niet bij

aan de doelstelling. Er zijn betere alternatieven te vinden om meet energie op te wekken

zonder de benodigde kosten, en mogelijke bijkomende schade te krijgen op deze ptek. Deze



alternatieven zijn echter niet onderzocht. Eveneens is het de ambitie van de Provincie om in
2020 energie neutraal te zijn zo valt te lezen. Door alleen de filmwijk energie neutraal te maken
draagt dit project niet bij aan de doelstellingen van de provincie. Daarnaast wordt deze
deadline niet gehaald. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid aanvullend onderzoek te doen naar
de impact op het milieu en andere alternatieven te onderzoeken. BESTEMMINGSPLAN;ln de
Staatscourant nr 63198 van 2016 staat dat Burgemeester en wethouders bekend maken dat
voor het gebied ‘Almere Pampus en Markermeer’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid.
Dit bestemmingsplan NL.l MRO.0034. BPalgOS (https:/Jzoek.offlcielebekendmakingen.nl/stcrt

2017-27732.html) Is heeft de status vastgesteld en is op 31-05-2017 officieel bekend gemaakt
middels de Staatscourant. In de beoordelingsnotitie wordt beschreven dat in het

bestemmingsplan opgenomen is dat de huidige turbines vervangen worden door nieuwe en
dat hierbij een vergunningsprocedure voor afwijking op dit bestemmingsplan gevolgd zal
worden. In het betreffende bestemmingsplan N L.IM RO.0034.BPaigO5

(https://zoek.officielebekendmakingen.nlfstcrt-201 7-27732.html) staat het volgende: ‘2.2 Het
bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In het plangebied spelen een
drietal nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn niet meegenomen in de actualisatie.
Het gaat om: 1. Nieuwe windmolenpark; 2. Gebiedsontwikkeling Almere Pampus; 3. ljmeerljn.
AU.J De tien bestaande windmolens in WindparkJaap Rodenburg zullen worden vervangen
door nieuwe windmolens. Nuon en Almeerse Wind hebben daartoe een initiatief Ingediend
voor het oprichten van 9 windmolens. Voor de ontwikkeling van het nieuw windmolenpark
wordt een aparte planologische procedure gevolgd (wabo- procedure).” In deze
beoordelingsnotitie wordt gesproken over 9 tot 11 windmolens. Echter als ik de

dubbeidraalperiode in bepaalde scenario meeneem staan er zelfs 15 windmolens. Het is voor
mij onmogelijk te bepalen welke informatie nu wel en niet relevant is en wat de plannen zijn.
Mijns inziens biedt de uitsluiting ad.1 onvoldoende informatie om nu concreet te bepalen wat
er gaat gebeuren. Hierdoor is het ook onmogelijk de plannen te staven op correctheid,

VERVANGEN VS NIEW

In verschillende documenten wordt uitgegaan van het vervangen van het windmolenpark. Ik
durf echter te stellen dat dit niets met het vervangen van de oude windmolens te maken heeft.
De enige overeenkomst die het oude park met het nieuwe park hebben is dat het 10 molens
betreft en dat de energieleverancier Nuon de eigenaar van het park is. Mijns inziens betreft het
hier een geheel nieuwe windmolenpark met nieuwe eigenschappen, nieuwe opstelling, nieuwe
eigenaren. Hier had dus een geheel nieuw aanbestedingstraject moeten plaatsvinden om zo

de marktwerking niet uit te sluiten. Omdat u in uw stukken de termen nieuw en vervangen
door elkaar heen gebruikt is onduidelijk welke gegevens nu wel en niet van toepassing zijn op
uw plannen. Bij vervangen van de huidige windmolens beschouw ik de beoogde locatie als
anders dan de huidige locaties. Hiermee suggereert u dat de windturbines op exact dezelfde

gps locatie komen als de huidige Jaap Rodenburg 1 turbines. Echter in de door u ter inzage

gelegde stukken staan meerdere verschillende andere locaties aangegeven. Hierdoor stroken



de gegevens die u voorlegt aan het onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn, TNO, Provincie en

Waterschap niet met de plannen die Nuon en AW hebben met hun project. Hier dient eerst

helderheid te komen over wat nu de beoogde (exacte) locatie is. Er gelden andere regels voor

het vervangen van een bestaand windmolenpark vs. Het uitbreiden van een bestaand

windmolenpark. In het provincieblad jaargang 2018 nr. 11 valt te lezen dat molens buiten een

windgebied (waar dit park het geval is) een bestaand windmolenpark niet opgeschaald mag

worden (titel 1 Ob.2. Instructies als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 van de wet ruimtelijke ordening

voor bestemmingsplannen inzake toelaatbaarheid van nieuwe windmolens. Artikel 1 Ob.4

Buiten een windgebied• 1: Een bestemmingsplan sluit uit dat buiten een windgebied nieuwe

windmolens worden gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden opgeschaald. Ook

subsidie technisch gezien is het uitbreiden van een bestaand windmolenpark niet toegestaan
waardoor de financiële haalbaarheid er niet meer is. U drukt als gemeente alle onderzoeken

en conclusie erdoor zodat de initiatiefnemers hun beoogde SDE+ subsidie op tijd kunnen

aanvragen. In vorige paragrafen heb ik al aangegeven dat deze beoogde SDE+ subsidie in 201$

niet meer realistisch is waardoor ik mijn vraagtekens zet hij de financiële haalbaarheid. Te

meet reden is er om additioneel onderzoek te verrichten zodat u als gemeente bi] het]uiste

bevoegd gezag toestemming kunt vragen om uitbreiding van het bestaande windmolenpark

Jaap Rodenburg. Tevens wil ik u wijzen op het feit dat uitbreiding en vervanging van een

bestaand windmolenpark als u beoogde project aan provinciale eisen moet voldoen. Ook

ontbreekt de berekeningen van de gebiedsgebonden bijdragen. Initiatiefnemers moeten een

gebiedsgebonden bijdrage afdragen. Hierover valt niets te lezen in de bijgeleverde stukken. Ik

concludeer dus dat het beoogde park zich in geen van beide situaties kan handhaven. Bij een

nieuw windmolenpark mag niet opgeschaald worden. Bij vervanging had de locatie van de

bestaande turbines gehandhaafd moeten worden. De beoogde opstetling (welke mij nog

onduidelijk is wat nu de exacte locaties worden) zijn onrealistisch en onwettig.

OPSCHALEN EN SANEREN

Nergens in Nederland staan zoveel windmolens als in Flevoland: 630 exemplaren om precies

te zijn. In 2005 heeft de provincie zelfs een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe

windmolens. Reden hiervoor was dat het rommelige effect op het landschap groter was dan

eerder gedacht. De provincie vindt het belangrijk dat het open landschap wordt hersteld en de

nieuwe windmolens een rustiger beeld realiseren. Dat kan door bij het ontwerp en de

inrîchting meet en anders te kijken naar de lijnen waarop de windmolens staan. De

windmolenparken moeten aansluiten bij de infrastructuur (wegen, sloten en dijken) en het is

wenselijk dat ze de natuurlijke Lijnen versterken. Het beoogde plan staat haaks op deze

doelstellingen, In de praktijk betekent dit dat het huidige aantal windmolens sterk zal

verminderen. In plaats van verspreid in het landschap komen de nieuwe windmolens

geconcentreerd in lijnopstellingen. Terwijl u een clusteropstelling voor ogen heeft. In juni 2008

is de Beleidsregel Windmolens van kracht geworden die een verhoging van zowel de

duurzame energieproductie als van de landschappelijke kwaliteit in de provincie Flevoland



beoogt. Dit door de sanering en opschaling van het opgestetde vermogen van windenergie

productie. Begin 2010 is de werkgroep opschalen windenergie (WOWF) op verzoek van de

provincie gestart met in beeld brengen van de onderdelen van de beleidsregel die voor een

effectieve beleidsuitvoering explicitering behoeven. Flevoland profileert zich als de

windprovincie van Nederland. In 2012 had Flevoland 600 turbines met een opstellend

vermogen van 600 MW. Tot en met 2015 is een uitbreiding voorzien met circa 100

windturbines en een groei van het vermogen naar 1170 MW. De ruimtelijke mogelijkheden

voor de plaatsing van turbines in Flevoland zijn daarmee volledig benut. De productie van

windenergie kan alleen nogtoenemen door sanering en modernisering van bestaande

turbines. In het provinciaal blad jaargang 201 8 nr 110 valt te lezen “Opschalen en saneren:

Aanpak gericht op het opwekken van meer windenergie met significant minder windmolens

binnen Flevoland;” Hier wordt derhalve niet aan voldaan, Er worden 10 molens weggehaald en

er wordt een nieuw windmolenpark neergezet met meer vermogen maar met het zelfde aantal

windturbines. De beleidsregel van het Provinciale Beleidsregel 2008 beoogt het open

landschap te herstellen door het aantal turbines te halveren en nieuwe turbines in windparken

te concentreren. Ter tegemoetkoming mogen turbines veel zwaarder worden: Minimaal 12

molens per windpark, bij voorkeur lijnopstellingen langs wegen Ashoogte minimaal 100 meter

Ashoogte en totale hoogte moeten voldoen aan verhoudingen van de ‘Gulden Snede’ Minimaal

3 MW per turbine (gemiddeld ongeveer het dubbele van de oude molens) Saneringstermijn

oude molens maximaal 6 maanden f’dubbeldraaien’) Gebiedsgebonden bijdrage (GGB)10 â

30% van de winst voor belasting. Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan in dit project.

In deze beleidsregels valt te lezen dat één nieuwe molen vervangt 2,5 bestaande molens. Dit is

hier echter niet het geval. Derhalve dient de omgevingsvergunning niet worden afgegeven aan

de initiatiefnemers.

BEKENDMAKING VAN DE ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS INCOMPLEET

Tevens wil ik kenbaar maken dat de bekendmaking van de afwijking van het bestemmingsplan

helemaal niet aangekondigd is in het gemeenteblad. Hierin wordt alleen gesproken over de

ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

HET ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING IS ONVOLDOENDE OBJECTIEF BEGRENSD.

Het ontwerp omgevÏngsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren windturbines

in het plan onvoldoende objectief zijn begrensd. Uit de stukken volgt dat voor de voorziene

windturbines een ashoogte van tussen de 85 meter en 100 meter is toegestaan en een

rotordiameter van tussen de 1 OOm en 1 30m. Het gevolg daarvan is, dat op dit moment

volstrekt onduidelijk is: — wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en;—

wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn. De bandbreedte is te ruim

en dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid tot stand te brengen

ten aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en wat de

daadwerkelijke (schadelijke) effecten zullen zijn. Een zo een ruimte bandbreedte maakt het

voor alle belanghebbende onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. dit schaad de



rechtszekerheid te zeer. Tevens voldoet de bandbreedte niet aan de stelregel van de provincie

dat de gulden snede toegepast dient te worden. Derhalve is de bandbreedte te ruim genomen

en moeten alle berekeningen opnieuw gedaan worden. Ik wil ook opmerken dat gedurende de

inzageperiode de betreffende stukken niet beschikbaar waren om in te zien. De stukken waren

alleen op afspraak in te zien. Deze afspraak kon maximaal 30 minuten omdat de stukken

anders niet beschikbaar zouden zijn voor andere mensen.

LANDSCHAPSONTWERP ONTBREEKT

Er moet een landschapsontwerp worden gemaakt conform de Beleldsregel Windmolens 2008.

Deze ontbreekt.

OMGEVINGSVERGUNNING IN STREID MET VIJFDE WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOOR

FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2013

In het provinciebtad Jaargang 2018 Nr. 1 10 valt het volgende te lezen: Artikel lOb.3 Tijdeljkheid

van windmolens. 1. Voor de realisatie van een nieuwe windmolen kan uitsluitend een
omgevingsvergunning voor bepaalde tijd worden verleend. • 2.b. na het verstrijken van de

gebruiksperiode als bedoeld in onderdeel a wordt de vr de verlening van de

omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld, dan wel moet de situatie in

overeenstemming met het bestemmingsplan worden gebracht, inhoudende dat de windmolen

wordt gesaneerd. De beoogde ontwerpvergunning voldoet aan geen van deze voorwaarden.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend voor onbepaalde tijd en de

gesaneerde windmolens worden niet voor verlening van de omgevingsvergunning van de

bestaande toestand (lees Jaap Rodenburg 1) gesaneerd. Eerst moeten de bestaande molens

gesaneerd worden voordat het nieuw te bouwen park gerealiseerd kan worden. Anders

spreekt men over dubbeldraai en dat is in strijdt met de keuzes van het college van B&W.

Compensatieplan ontbreekln de planregels is bepaald dat de windturbines alleen gebouwd en

gebruikt kunnen worden onder de voorwaarde dat uitvoering wordt gegeven aan het

compensatieplan. Dit plan ontbreekt echter in de stukken. Omdat het compensatieplan een

voorwaardelijke verplichting is voor het bouwen en in gebruik hebben van de windturbines en

de uitvoering van het compensatieplan voldoende gewaarborgd moet worden, moet het

compensatieplan integraal opgenomen worden in de ter inzagelegging. Thans is niet duidelijk

op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het compensatieplan en kan niet goed

beoordeeld worden of en in hoeverre de uitvoering van het compensatieplan voldoende
gewaarborgd is. Ook het ontwerp compensatieplan lig niet ter inzage. Hierdoor wordt
wederom de cooördinatieregeling niet juist gehanteerd. Er wordt slechts aangegeven dat

wanneer bekend is waar compensatie plaats gaat vinden, nadere invulling wordt gegeven aan

de inrichting en het beheer van het compensatiegebied en de maatregelen die nodig zijn o de

natuurtypen uit het NNN teru te laten komen in het compensatiegebied. Ook wordt niets

gezegd over eventuele aantasting doorversnippering, terwijl vanwege de aanleg van de

toegangsweg een doorsnijding van het NNN. Het ontwerp bevat geen nadere concretisering. In

de toelichting wordt slechts verwezen naar het compensatieplan en gesteld dat dit plan



voldoet aan de beleidsregel. Gezien het voorgaande is dit onjuist. Ten onrechte verplicht u de
initiatiefnemers niet dat de compenserende maatregelen binnen een termijn worden

geimplementeerd. Daarnaast wordt er met geen woord gerept over compenserende

maatregelen terwijl dit wel wettelijk gezien noodzakelijk is. Dit is in strijd met het Vijfde

wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 artikel 1 Ob.9

Randvoorwaarden projectplan Lid 1 een artikel lOb.13.

VOORWAARDEN SANERING IN DE ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING IN STRIJDT MET DE
VIJFDE WIJZING VAN DE VERORDENING VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING FLEVOLAND 2012.

Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens

van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet

uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Deze sanctie gaat

pas in nadat de Gemeente Nuon per aangetekende brief heeft gesommeerd gehoor te geven
aan de plicht tot Saneren en Nuon de Sanering niet binnen 6 maanden heeft voltooid. Deze

voorwaarden is in strijdt met de termijn als gesteld in Artikel 1 Ob.1 2 Eisen aan de fasering van

het opschalen en saneren in een projectplan lid 1 c. De sanering vindt plaats binnen een half

jaar na de ingebruikname van de nieuwe windmolens in de plaatsingszones (saneringstermijn);

HEI SANERINGSPLAN ONTBREEKT

De sanering van de windmolens wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma dat de exacte

locatie en het type windmolen vermeldt en het tijdstip waarop deze uiterlijk wordt gesaneerd.
Deze gegevens ontbreken. Deze gegevens hadden al bekend moeten zijn bij de aanvraag van

de omgevingsvergunning en vallen niet onder artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Bij het bepalen van de

volgorde van de sanering wordt door initiatiefnemer de beoogde landschappelijke verbetering

meegewogen, waarbij het uitgangspunt is dat het saneren van de oudste windmolens en van
de windmolens nabij de nieuwe opstelling voorrang krijgt boven het saneren van de jongere

windmolens en van de windmolens die verder weggelegen zijn van de nieuwe

windmolenopstelling. Het projectplan maakt de gemaakte afweging inzichteljk. Ook dit

ontbreekt.

FINANCIELE PARTICIPATIE

Ten aanzien van de financiële participatie gelden per fase de volgende eisen: In de ontwikkel

en bouwfase biedt initiatiefnemer in ieder geval aan bewoners en ondernemers gevestigd In
het projectgebied, de gelegenheid om vanaf de eerste risicodragende (ontwikkel)fase

financieel risicodragend te participeren bij de ontwikkeling van de nieuwe windmolens binnen

dat projectgebied. In de exploitatiefase biedt initiatiefnemer alle bewoners en ondernemers

die gevestigd zijn in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om financieel te participeren

in de exploitatie van de nieuwe windmolens (vanaf de fase vanaf ingebruikname) Uitgangspunt

is dat in de explortatiefase minimaal 2,5% van de initiële totale investeringsomvang door

middel van participatie wordt ingevuld; Van dit minimumpercentage van 2,5% wordt alleen



afgeweken indien de Initiatiefnemer kan aantonen dat er een gebrek aan belangstelling voor

participatie bestaat dat niet te wijten is aan voldoende participatiemogelijkheden en/of

communicatie daarover. 3. Uitgangspunten bij de financiële participatie zijn in elke fase: De

risico’s en de verwachte financiële rendementen van de participatie worden helder in beeld

gebracht; b. Er wordt een redelijke vergoeding gegeven voor het risico in relatie tot de

potentiele winstgevendheid; c Participaties ZIJn Vrij verhandelbaar, eventueel na een lock-in

periode van maximaal 2 jaar; a. De initiatiefnemer legt de mogelijkheden voor bewoners en

ondernemers tot financiële projectparticipatie vast in een overeenkomst met de gemeente;

Aan geen van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en de onderbouwende stukken

ontbreken in de ter inzagelegging. Het is voor mij volstrekt onduidelijk wanneer ik kon

participeren. Het participeren met de initiatiefnemer NUON is niet voorgelegd aan

geïnteresseerden.

BOSCH & VAN RIjN GEBRUIKEN SOFTWARE WELKE GEEN REKENING HOUDT MET

AFWIJKINGEN IN DE BEREKENINGEN.

Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80— 120 meter over het

windsnelheidsaanbod op basis van Iangjarige gemiddelden van het KNMI, voor zowel dag,

avond en nacht. Op de website van de softwareleverancter is het een rapport te vinden

genaamd EXPERIENCES-WITH.lSO-1 7534-AND-RECOMMENDATIONS-FOR-CNOSSOS-EU

(https://softwa re.dgmr.nl/papers/EXPERI ENCES-WITH-lSO-J 7534-AN D-RECOM MEN DATIONS

FOR-CNOSSOS-EU-finalpdf). Hierin wordt aangegeven dat de iso standaard welke de

leverancier GeoMilieu gebruikt mogelijk 5db tot 10db kan afwijken tot andere

softwareleveranciers. Als we kijken naar tabel;]aargemiddelde geluidsbelasting uit de M.E.R.

Onderzoeksnotitie komt door deze afwijking dejaargemiddelden boven de wettelijk norm uit

van 41 LUen en/of 47Lden. Om een representatief beeld te krijgen van de meetresultaten zou

een verdergaand onderzoek moeten gebeuren met andere software en eventueel door een

ander onderzoeksbureau. De conclusie dat door de grote afstand van de windturbines tot

geluidgevoelige objecten (>1 500m) met zekerheid is vast te stellen dat er geen sprake is van

belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving als gevolg van geluid vanwege de

windturbines, inclusief laagfrequent geluid, in beide alternatieven, zowel met als zonder

dubbeldraai is daarmee dus onjuist. De softwareleverancier geeft zelf aan dat de

meetresultaten kunnen afwijken waardoor er geen sprake kan zijn van zekerheid. Additioneel

onderzoek is hier zeker op zijn plaats.

GELUIDSNORMEN NIET REALISTISCH. GEPRODUCEERD GELU(D ZORGT VOOR OVERLAST.

In de beoordelingsnotitie wordt verwezen naar een brief van de toenmalige Minister van

infrastructuur en milieu Wilmaj. Mansveld met als kenmerk IENM/BSK-2014/44564

(https://www.windenergie.nl/bina ries/windenergie/documenten/publ icaties/20 14/3/31 /kamerbrief

laagfrequent-geluid-van-windturbines/laagfreq uent-geluid-van-windturbines.pdf)

Hierin geeft toenmalig Minister Mansveld aan dat er onderzoek is gedaan door verschillende

GGD’s van Groningen en Drenthe en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies



Groningen en Drenthe, en een update van het informatieblad Windturbines; invloed op de

beleving en gezondheid van omwonenden’.

Een aantal van de belangrijkste inzichten uit die studies:

Allereerst is het inzicht van belang, dat het menselijk gehoororgaan voor de waarneming van

laagfrequent geluid van windturbines het gevoeligste lichaamsdeel is. BIJ zeer hoge niveaus

(die bij windturbines en bij het gangbare omgevingslawaai niet voorkomen) kunnen andere

lichaamsdelen ook in trilling geraken.

Laagfrequent geluid wordt bij windturbines (en ook bij veel andere bronnen) in samenhang

met hogere frequenties gehoord en niet afzonderlijk hiervan.

Dit betekent dat laagfrequent geluid van windturbines kan worden gemeten en beoordeeld

met het daarvoor gangbare akoestische instrumentarium.

Het stellen dat de brief van de minister naar de voorzitter van de tweede kamer der staten

generaal voldoende is als u[tgangpunt voor 41 Lden en 47Lden is mijns inziens te kort door de

bocht. In de brief wordt duidelijk aangegeven dat laagfrequent geluid gemeten en beoordeeld

kan worden met de daarvoor gangbare akoestische Instrumentarium. In deze MER

beoordelingsnotities zijn dusdanige metingen niet opgenomen. Het is daarom dus onmogelijk

om te bepalen wat de impact van het laagfrequent geluid is. De brief van Minister Mansveld is

tevens bijna 4jaar oud en nieuwe onderzoeken zijn inmiddels gedaan. In de bijlage van deze

zienswijze vindt u de verschiltende onderzoeken omtrent laagfrequent geluid terug. Hieruit

kan geconcludeerd worden dat de Minister toentertijd een verkeerd uitgangspunt had

waardoor haar brief niet meet actueel is. Het ontbreken van een dergelijk onderzoek maakt

het daarom ook onmogelijk te concluderen dat er geen nadelige effecten zijn en zullen daarom

alsnog onderzocht moeten worden. Een besluit nemen op grond van deze gebrekkige

informatie lijkt mij daarom ook onmogelijk.

Tevens verwijst Minister Mansveld naar een rapport van de RIVM RIVM rapport

200000001/2013 (https://www.rivm.nh/bibliotheeklrapporten/200000001 .pdf) waar in het

volgende beschreven staat: “Geluidhinder Het geluid van windturbines is minder luid dan van

andere bronnen, zoals verkeer en industrie, maar wordt sneller als hinderLijk ervaren. Dit

wordt vooral veroorzaakt door het karakter van het geluid (zoeven en zwiepen). Wellicht kan

het Jaagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen, tot extra

hinder leiden, maar hier is nog geen bewijs voor.” De conclusie is derhalve dat ten tijde van het

schrijven van dit onderzoek in 2013 de beschikbare gegevens niet aanwezig zijn welke nu 4

jaar later wel beschikbaar zijn. In de MER beoordelingsnotitie zijn onvoldoende mitigerende

maatregelen beschreven om de effecten van geluidshinder tegen te gaan.

De conclusie van de M.Ë.R.-beoordetingsnotitie dat door de grote afstand van de windturbines

er met zekerheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn vanwege het geluid,

inclusief laagfrequent geluid is daarom ongegrond en onjuist. De stelling dat dit een waarde

toevoeging biedt aan de bes]uitvormlng is eveneens onjuist omdat de betreffende

onderzoeken en cijfers ontbreken in dit rapport. Aanvullend onderzoek naar laagfrequent



geluid, metingen en resultaten van deze betreffende metingen zuilen gedaan moeten worden

om enige conclusie mogelijk te maken. Naar aanleiding van overlast van enkele inwoners heeft

de gemeenteraad van Almere op de politieke markt van 25 februari 2076 een motie (RG

20/201 6 (https://wwwieefmilieu.nl/sites/www.leefmilîeu.nl/files/importedlpdf_s/2016-02-

25_Motie_AlmereLFG.pdf)) aangenomen om de minister te vragen een norm te maken voor

Iaagfrequent geluid. U stelt in deze motie vast dat u wilt afwachten tot de omgevingswet in

2018 intreedt. Gezien het feit er nu een windmolenpark in de planning staat lijkt het me zinvol

af te wachten tot de nieuwe omgevingswet van kracht is.

Het toetsingskader omtrent geluid is ook niet volledig. Bosch & Van Rijn geeft het volgende

aan: ‘Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maximaal

toegestane waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten7 47 dB LUen en 41 dB Lnight. De

LUen (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door

omgevingslawaai uit te drukken.” Ik wil u echter wijzen op artikel 2.17 van het

activiteitenbesluit. Hierin wordt nimmer gesproken over de genoemde waardes door Bosch en

Van Rijn. Wat welaangegeven wordt zijn maximale waarden in lid 1 van dat artikel
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RECREATIEGEBIED WORD ONBEGMNBMR.

In Pampushout ligt het landschapskunstwerk ‘Potderland Garden of Love and Fire’. Het is

ontworpen door architect Daniel Libeskind. Libeskind heeft met kanalen en wandelpaden

ingegrepen in de natuur en maakte een tuin voor meditatie. Hij ontwikkelde het idee voor de

tuin naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Fuente’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam,

georganiseerd in 1 991 ter ere van de vierhonderdste sterfdag van de Spaanse dichter-mysticus

juan de la Cruz. Het kunstwerk verwijst naar een gedicht van De la Ctuz, ‘De levende vlam van



de liefde’. Daniel Libeskind bouwde het kunstwerk op uit vijf lijnen. Lijnen spelen een

belangrijke rol in het werk van Libeskind. De lijn staat voor de grens maar tegelijkertijd voor de

verbinding. Zo verbeeldt de lijn onder meet de onderlinge relaties tussen mensen en

instellingen in de samenleving. Polderland Garden of Love and Fire’ is een plek om te

reflecteren op het verleden en te dromen over een betere toekomst. In 2017 is het kunstwerk

gerestaureerd en op 4 oktober 2017 opnieuw onthuld.

Door het windmolenpark zo dicht nabij de Polder Garden of Love and Fire neer te zetten

worden de vijf lijnen mogelijk onderbroken. Hierdoor kan het artistieke beeld wat de archtect

Daniel Libeskind neergezet heeft tenietgedaan worden. Er is geen toetsing geweest op het

effect van de plaatsing van windmolens ten opzichte van het lijnenspel van het kunstwerk. Het
doel is volgens Daniel Libeskind om in de tuin te mediteren, dit is met 100+ DB boven je hoofd
straks nïet meer mogelijk. Dit recreatiegebied word door de slechte plaatsing onbegaanbaar.

Ten aanzien van het geluid nabij de windmolens blijkt uit onderzoek dat bij de fictieve turbine

types uit de verschillende varianten dat het geluid onder de molen groter is dan de
voorgeschreven norm van 47DB Lden. Polder Garden of Love and Fire zit wel binnen de
geluidscontouren en de bezoekers van dit landschapskunstwerk zullen hinder ondervinden

van zowel slagschaduw alsmede geluidshinder.

De normering van 1 0-6 is hier niet aan de orde zelfs 1 0-4 wordt hier niet gehaald. Dit

onderbouwd wederom dat deze molens niet geplaatst moeten worden gezien het risico dat

mensen lopen op in dit recreatiegebied.

Conform de gegevens die in het voortraject zijn verstrekt door de initiatiefnemers kan het
geluid onder en nabij een windturbine oplopen tot 107db. Hierdoor kan ernstige

gehoorschade ontstaan. Het effect wat hieruit volgt is niet meegewogen in de M.E.R.

beoordelingsnotitie. Mediteren wordt hier onmogelijk. Dit is geen recreatiegebied meerte

noemen, Ik maak me ernstig zorgen dat de waarde van mijn woning mede hierdoor daalt. Mijn
woning ligt op een steenworp afstand van dit prachtige recreatiegebied. Ik loop dagelijks met
mijn hond door dit gebied. U zult begrijpen dat dit nu niet meer mogelijk is daar ik geen

gehoorschade wil oplopen.

Zie tabel 3 van het akoestisch onderzoek uit het M.E.R.-beoordelingsnotite v4.3:



(https://i1 .wp.com/belangenvereniginga lmerepampus.nh/wp

contentfuploads/201 8/05/Picture3.png?ssl=1)

MEETGEGEVENS ZIJN DISCUTABEL

Het onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn schrijft in versie 4.3 “De windsneiheidsverdeling ter

plaatse van elke windturbine is te vinden in de bijlage. De gemiddelde windsnelheid varieert

van 7,1 (overdag op SSm) tot 7,6 (‘s nachts op 1 OOm hoogte) meter per seconde.” echter de

meetgegevens in dat zelfde rapport komen uit De Bilt (zoals het rapport stelt: UQp deze locatie

is gebruik gemaakt van KNMI-gegevens van station De Bilt (afstand tot parklocatie : ca 31 km).”

In het M.E.R. beoordelingsrapport V4.3 stond vermeld dat de gebruikte meetgegevens voor dit

onderzoek zijn afkomstig van de “snuffelpaal” in Lopikerwaard. De afstand tot de planlocatie is

hemelsbreed ongeveer 50 km. In de bijgevoegde versie van ditzelfde rapport v.2.3 is

weggelaten waar de metingen zijn gedaan. Opvallend is echter dat de waarde niet afwijken. Ik

concludeer derhalve dat de metingen nog steeds in Lopikerwaard gedaan zijn. Ik concludeer

hieruit dat de onderzoekers die dit rapport hebben geschreven te weinig concreet onderzoek

hebben gedaan en slechts gebruik hebben gemaakt van de data die in het gebruikte

computersysteem beschikbaar was. Kijkend naar het omringende landschap in Cabauw

(Lopikerwaard) is deze situatie niet te vergelijken met de omgeving van het plangebied. Binnen



een straal van 20 km van de meetapparatuur in Cabauw bestaat de omgeving voornamelijk uit

weiland, Dit is hier in Almere Pampus niet het geval. Op 1500 meter van het plangebied staan

namelijk geen koeien en statten, maar bomen, bos, dijken, een woonwijk en water.

Wind gedraagt zich anders, zal andere windsnelheden hebben welke van invloed zijn op het

geluid. Wind ontstaat doordat de lucht beweegt van plaatsen met hogere luchtdruk naar

plaatsen met een lagere luchtdruk.

(https://iO.wp.com/belangenverenigingalmerepampus.nh/wp

content/u ploads/201 8/05/Picturel png?sst= 1)

Obstakels zoals bebouwing en bosgebieden remmen de wind nabij het oppervlak af door de

wrijving die ontstaat. Deze invloed van obstakels heet ook wel ‘ruwheid van het landschap’ en

zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gemiddelde windsnelheid langs de kust hoger is dan in

gebieden verder landinwaarts, met veel obstakels, zoals de Bitt. Op de bovenstaande kaart is

goed te zien dat de gemiddelde jaarlijkse windsnelheid rond de Bild tussen 0 en 4,0 meter per

seconde is. Waar bij het gebied Almere Pamus de gemiddelde snelheid eerder tussen de 5.5 en

groter dan 6 meter per seconde is. Het waait gemiddeld dus harder op de locatie van het

beoogde windmolenpark, dan waar de metingen zijn verricht door adviesbureau Bosch & Van

Rijn. De meetgegevens zijn niet representatief ten opzichte van het plangebied en daarom zou

additioneel onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke 41 Lden en 47Lden normen te

toetsen. In de M.E.R.- beoorde]ingsnotitîe V4.3 staat dat uit berekeningen blijkt dat er geen (0)

woningen binnen de 42Lden en 47Lden contour liggen. De metingen uit te tabel

]aargemiddelde geluidsbelasting bij dichtgelegen woningen zijn niet onderbouwd. In

de statistiek wordt het begrip gemiddetde veel gebruikt. We moeten hierbij onderscheiden of

het om de gehele populatie gaat of om een steekproef daaruit. Het soort gemiddelde is niet

aangegeven. Zijn deze metingen over de gehele populatie gehouden? Of betreft het een

steekproef. En hoe representatief is deze steekproef.



Tevens zijn er geen gegevens beschikbaar van de meetmomenten. Zoals plaats van meten

(GPS), datum van het meten en het tijdstip van de meting. Zeker als gaat om jaargeniddelden

is het belangrijk te weten wanneer er een meetmoment is geweest. Het valt niet te controleren

op basis van deze tabel of de cijfers accuraat zijn en hier een conclusie aan te verbinden. Stel

dat de metingen zijn gedaan op een datum waarop het windstil was. Dan zijn de resuttaten

niet representatief. Het is niet na gaan wanneer de metingen gedaan zijn dus is het

onderzoeksrapport incompleet. Onderzoeksbureau stelt vervolgens dat “binnen de

invloedsfeer van het windpark ontwerpbestemmingsplan “Almere Poort West en Pampusbout”

ligt. Daarbij is een bestemming met”Enkelbestemming Woongebied — Uitte 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.” De conclusie die hieraan gesteld kan worden is dat niet alle

effecten in beeld zijn gebracht. Het lijkt me zinvol aanvullend onderzoek te plegen om ook

deze risico’s en effecten in kaart te brengen. Laat u niet leiden door een subsidie deadline van

de initiatiefnemer(s).

VEILIGHEIDSRISICO’S ZIJN TEN ONRECHTE NIET (VOLDOENDE) IN KMRT GEBRACHT

Het ontwerp orngevingsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere.

Ten onrechte is geen of te weinig aandacht besteed aan de effecten voor de gemeente

(inwoners van) Almere. Het gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een

dichtbevolkt gebied en aangrenzend aan een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen

recreëren.ln het ontwerp omgevingsvergunning is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan

op de veiligheidsrisico’s. Veiligheidsrisico’s van ijsvorming op de rotorbladen dienen

verwaarloosbaar klein te zijn, door onder meer de toepassing van ijsdetectiesystemen met een
adequate stilstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen

vinden ten onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning. De

waarden voor het plaatsgebonden risico zijn alleen berekend voor de beoogde nieuwe situatie.

Bij vervanging van oude windturbines moet alsnog aan de waarden voldaan worden, zodat

uiteindelijk alle turbines aan de waarden voldoen. Deze berekeningen zijn echter niet gemaakt.

Hierdoor is onzeker welke veiligheidsrisico’s er plaats gaan vinden ten tijde van het saneren.

PLANTEN EN DIEREN

Mechanische effecten (betreding, luchtwervelingen, golfslag) Door mechanische activiteiten

kunnen negatieve effecten op soorten en habitats optreden. Ook hier geldt dat de kennis over

effecten vaak nog is beperkt tot het kwalitatief signaleren van risico’s. Bodemverdichting als

gevolg van betreding kan bijvoorbeeld leider tot een verandering van de soortensamenstelling

van een habitattype. Sterke golfslag in water kan tot beschadiging van oevervegetatie leiden.

20 Alterra-rapport 1375 Luchtwervelingen van bijvoorbeeld windmolens hebben vogelsterfte

tot gevolg (Winkelman 1992 a-d). De sterfte kan, afhankelijk van de omvang, een negatief effect



op de populatieomvang tot gevolg hebben.

De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels door verstoring
en sterfte en bij aantegfase verlies van leefgebied. Verstoring treedt op door geluid en de
beweging van de wieken. Voor trekkende vogels en vleermuizen kunnen windturbines een
barrière vormen tussen bijvoorbeeld slaap- en foerageergebied of broed- en

overwinteringsieefgebied. Zo leidt plaatsing ook tot versnippering van leefgebied. In gebieden

met geconcentreerde vogelbewegingen levert plaatsing een substantieel aanvaringsrisico op.

Doordatu scoping toepast op uwonderzoeks rapport schrijft Bosch en Van Rijn hetvolgende:
“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.” Echter de de andere soorten broedvogels leven

ook in dit gebiedt wanneer het geen broedtijd is. Hun actieradius ligt dan wel in het plangebied
en zou onderzocht moeten worden.

De nabijgelegen Natura 2000-gebieden Markermeer & lJmeer, 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 pendelviuchten tussen rust- of slaappiaatsen in voornoemde

Natura 2000-gebieden en foerageergebieden daarbuiten. Andere soorten, zoals fuut, pijlstaart,

slobeend, krooneend, kuifeend, tafeleend, grote zaagbek, nonnetje, slechtvalk, dwergmeeuw,

reuzenstern, zwarte stem, grutto, kemphaan, kluut en meerkoet worden 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 naar verwachting beperkt.
Dit is een aanname en ook dit is niet onderzocht.

Het plangebied grenst aan de Pampushaven. Andere diersoorten zijn helemaal niet

onderzocht. 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). Verstoring van deze

dagrustplaatsen kan leiden tot negatieve effecten op het behalen van de

instandhoudingsdoelstellingen voor genoemde soorten. Een aantal van de regelmatig

gebruikte dagrustplaatsen van duikeenden liggen 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) fhttps://eolien

biodiversite.com/IMG/pdf/englischewindkraftstudie_1 252510701 .pdf), bij (veel) kleinere

windturbines dan nu voorzien voor windpark Jaap Rodenburg II. In de toelichting bij het
ontwerp omgevingsvergunning en het M.E.R. beoordetingsnotitie wordt aangegeven dat geen
significante effecten worden verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten,



omdat de effecten ten aanzien van mogelijke vogelslachtoffers beneden de 1%- regel met
betrekking tot de landelijke instandhoudingsdoetstelling (< 0,1%) blijven. Het 1%-
mortaliteitscriterium houdt in dat bij een verwachte sterfte van minder dan 1% van de
natuurlijke jaarlijkse sterfte van de aanwezige populatie wordt aangenomen dat de natuurlijke
kenmerken van het betrokken gebied niet worden aangetast. Het onderzoek of de natuurlijke
kenmerken van een gebied worden aangetast dient plaats te vinden in het kader van een
passende beoordeling (artikel 2.5 Lid 3 Wet natuurbescherming). In dit geval is geen passende
beoordeling gemaakt, wat gezien het voorgaande wel had gemoeten. Het 1%-
mortaliteitscriterium heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte van de aanwezige

populatie en niet op 1% van de landelijke instandhoudingsdoelstetling. Aannemelijk is dat de
berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt berekend. Van belang is
oak dat de conclusie over de effecten mede is gebaseerd op het uitgangspunt dat de onderste
rotortip tot 60 meter hoogte komt, terwijl

de bovenste rotortip reikt tot 160+ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt
echter dat de ashoogte ten minste 85 meter en ten hoogste 150 meter mag zijn, met een
rotordiameter van ten minste 100 meter en ten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten
hoogste 1 60 meter. Uitgaande van een tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120
meter komt de onderste rotortip niet op 60 maat op 40 meter hoogte. De conclusie in het
M.E.R. beoordelingsnotitie is dus gebaseerd op een bepaalde situatie, terwijl in de toelichting
zonder nadere motivering de conclusie uit hetM..R. beoordetingsnotitie wordt overgenomen
ten aanzien van een andere situatie. Wij vinden derhalve dat (significante) effecten op basis
van de beschikbare gegeven niet uitgesloten kunnen worden en dat het ontwerp

omgevingsvergunning en in de huidige vorm strijdig zou zijn met de Wet natuurbescherming.

Mn conclusie is dat de effecten zijn niet afdoende zijn onderzocht. Ik zou graag zien dat er
hier aanvullend onderzoek naar komt.

PLANSCHADE NIET (OBJECTIEF) ONDERZOCHT

Windturbines zijn markante elementen in het landschap. In dit gevat wordt gekozen voor
plaatsing van windturbines in een gebied, dat zich laat karakteriseren als een relatief open
agrarisch gebied. De komst van windturbineparken leidt daardoor tot een duidelijke

doorbreking van het landelijke karakter. Door de maatvoering van windturbines is er sprake
van een aantasting van het uitzicht van omliggende objecten, alsmede van een aantasting van
de situeringswaarde. Zo ook mijn woning. Daar kan aan worden toegevoegd, dat de
prijsvorming bij planschade verondersteld wordt plaats te vinden touter aan de hand van
objectief bepaalbare, ruimtelijk relevante factoren.

Ik wil benadrukken dat de planschade niet voortkomt door het plaatsen van de windturbines.
Echter door de situering van het beoogde windmolenpark is het recreatiegebied niet meet
begaanbaar is. Dit heeft directe consequenties voor potentiele redelijk handelende koper ziet
dat in de nabije omgeving een aantrekkelijk gebied is om te kunnen recreëren, echter ben ik



genoodzaakt de redelijk handelende koper te informeren bij verkoop dat dit gebied potentiele

gehoorschade kan opleveren. Deze verwachte schade zal ontstaan doordat een “redelijk

handelende koper” zijn prijs voor mijn ontroerend goed in neerwaartse zin za] aanpassen als

direct gevolg van uw planologische mutatie. Daarbij ga ik uit van de fictie (een gebruikelijke

methodiek), dat deze “redelijk handelende koper” alle maximale bouwen

gebruiksmogelijkheden van het oude planologische regime in zijn oorspronkelijke biedprjs (de

prijs die hij bereid is te betalen onder de vigeur van dat regime) verdisconteert, en dat de

“nieuwe” biedprijs éâk is gebaseerd op de “nieuwe” maximale bouw- en

gebruiksmogelijkheden. Dit is (zowel wat betreft de oude als de nieuwe prijsvorming) een

duidelijk verschil met de prijsbepaling zoals die op basis van “de markt” plaatsvindt. Ook zullen

de dieren die nu in dit gebied verblijven, vertrekken naar plekken elders waardoor het

natuurgebied slechts weinig diersoorten zullen zijn die momenteel wel aanwezig zijn.

De combinatie van negatieve effecten op mijn woon- en leefklimaat, zoals geluidsoverlast,

meer horizonvervuiling en uitzicht en aantasting van natuur- en recreatiewaarde, zal

resulteren in significante waardedaling van Almeerse vastgoed. Een gedegen, toetsbare,

inventarisatie van planschade objecten ontbreekt echter. De huidige zeer algemene en

vrijblijvende procesbeschrijving doet naar mijn mening geen recht aan de impact van de

plannen. Ik verzoek u om vôér besluitvorming een gedegen en objectieve planschade analyse

te (laten) maken op alle mogelijke scenario’s. Zodat de impact kan worden meegewogen in de

besluitvorming. Ik vrees voor waardevermindering van mijn ontroerende goederen. Tevens

vrees ik ook dat door de komst van hogere windturbines deze zichtbaar zullen worden vanaf

mijn achtertuin. Naar verwachting zal mijn ontroerende goederen dalen tussen de 5% en 15%.

Enige belemmeringen in de vergoedbaarheid jegens mij is niet voorzien. Er zijn geen

compensatiemogelijkheden aangeboden zoals bijvoorbeeld korting op de energiekosten. De

regeling behelst, kort samengevat, onder meet de mogelijkheid om een vergoeding van

energiekosten te krijgen. Een dergelijke “prestatie” is op geld waardeerbaar; het daarmee

gemoeide bedrag kan als een “vergoeding anderszins” van planschade worden gezien.

CONCLUSIE

Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit plan. Er wordt niet voldaan aan

meerdere wetten en regelgeving. Daarnaast wordt het provinciale beleid niet gevolgd en is het

plan tegenstrijdig met uw eigen planologisch regime. Mijn advies is daarom om nader

onderzoek te doen naar de (nadelige) gevolgen met betrekking tot het aangrenzende

natura2000 gebiedt. Het beoogde project draagt nauwelijks bij aan de doelstellingen om in

2020 energie neutraal te zijn. Daar zijn veel betere alternatieven voor. Ook lijkt het mij zinvol

de bestaande situatie (Jaap Rodenburg 1) in ere te laten staan zolang de technische levensduur

het toelaat. Gezien het financieel onhaalbaar is dit project neer te zetten lijkt me dit project

een onhaaibare kaart. Zoek een andere locatie om 10 windmolens neer te zetten en zorg zo

voor een zo hoog mogelijk rendement. Mocht u toch anders doen beslissen wil wil ik u wijzen

dat u, als gemeente, niets te maken heeft met de subsidiedeadline van de initiatiefnemers. Het



lijkt mij dan zaak zo spoedig mogelijk vervolgonderzoek te plegen naar de ontbrekende data.

Stel Uit onderzoek in op basis van uw eigen opdracht en zotg ervoor dat een onafhankelijke

partij (adviesbureau) geraadpleegd wordt. Vooropgesteld dat uw energiedoelstelling de

drijfveer voor deze vergunning zijn, lijkt het mij zinvol deze vergunning daarom nu niet te

verlenen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Betreft: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning “Windpark Jaap Rodenburg II” en bijbehorende
stukken

Geachte college van B&W en geachte leden van degemeenteraad,

Bij de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsvergunning Windpark Jaap Rodenburg II (“het
ontwerp omgevingsvergunning”), het milieueffectrapport beoordelingsnotitie en de ontwerp
bescheiden bij besluit, tot vergunningverlening en onderliggende stukken voor Windpark Jaap
Rodenburg II (“het windpark”), heeft u eenieder in de gelegenheid gesteld om in de periode van 12
april 201$ tot 23 mei 2018 en een zienswijze in te dienen. Hierbij, en derhalve tijdig, zend ik u, (1)
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, (2) de gemeenteraad van
Almere en (3) de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Almere (hierna tezamen
kortheidshalve: “U”), zienswijzen aan de beide organen en de rechtspersoon. Ik heb de indruk dat
een ontheffing die door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Ftevoland (“GS”) ten
behoeve van dit projectplan is verLeend, ten onrechte niet bij de gemeente Almere of op de daartoe
bestemde website ter inzage is gelegd. Desalniettemin dien ik ook ter zake een zienswijze in. Deze
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het onderstaande. Kort gezegd, ben ik van mening dat het
plan voor het voorziene windpark niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. In
dat kader behelst deze zienswijze onder meet de volgende onderwerpen:

Ik begrijp dat er taakstellingen voor windenergie zijn geformuleerd. Dat behoort dan vervolgens
echter niet met zich te brengen, dat ondoordachte en/of onevenwichtige keuzes worden gemaakt.
Het gaat primair om landelijke en provinciale (beleids)keuzes. Daarmee is niet gezegd, dat (ook) op
uw gemeentelijke organen een onontkoombare en rechtens relevante noodzaak drukt om tot
planologische facilitering van “een park” in uw gemeente over te gaan. Te minder is gezegd, dat er
enige onontkoombare en rechtens relevante noodzaak bestaat, om juist op deze locatie en/of zo
snel mogelijk een project als het ware “door te drukken”. Bij dergelijke ingrijpende ruimtelijke
ingrepen is een bredere afweging en de bredere beschouwing van locaties zo niet rechtens vereist,
dan In ieder geval bestuurlijk behoorlijk, Het zou in de rede liggen om te bezien, in hoeverre een
windpark als het onderhavige gerealiseerd kan worden op een locatie elders, waar gebieden
überhaupt minder worden aangetast en/of bewoners überhaupt minder worden benadeeld. Te
meet omdat dit windpark als doel geformuleerd heeft “de Filmwijk energie neutraal te maken” Het
enige natuurgebied met een aanzienlijke oppervlakte is gelegen aan de westkant van de beoogde
locatie. Realisatie van het windpark op de voorziene locatie maakt dat de rust en openheid ook in dit
gebied wordt verstoord; de windturbines zijn immers direct aan de woonwijken geprojecteerd. Er
zijn vele negatieve effecten op het woon-, werk- en leefklimaat. Dit heeft dan ook een groot effect
op de leefomgeving van de bewoners van Almere en raakt uiteraard de bruikbaarheid van gronden
in dat natuurgebied. Van realisatie van het windpark op de thans voorziene locatie zou dan ook
reeds om deze redenen moeten worden afgezien.

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



In de eerste plaats wens ik het volgende onder de aandacht te brengen. De realisatie van windpark
Jaap Rodenburg II is zeer ingrijpend voor Almere en haat bewoners. Niet alleen zal het landschap
random Almere ingrijpend worden gewijzigd, maar het voornemen splijt ook de gemeenschap:
initiatiefnemers worden gewantrouwd en tegenstanders voelen zich niet gehoord. Het geringe
maatschappelijke draagvlak is met name gelegen in de gebrekkige en eenzijdige en vooral
manipulatieve communicatie over dit project. Het beeld dat nu bij de gemeenschap en de
omliggende gemeenten leeft — en wederom wordt bevestigd door de inhoud van het ontwerp
omgevingsvergunning- is, dat de plannen zijn toegeschreven naar de wensen en financiële belangen
van de initiatiefnemers. De ruimtelijke, maatschappelijke en landschappelijke belangen die juist
doorslaggevend hadden moeten zijn en in de afweging hadden moeten worden betrokken, zijn van
meet af aan ondergeschikt geweest aan deze financiële belangen. Die handelwijze steekt mij.
Gezien het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, verzoek ik u met klem om het traject alsnog ter
hand te nemen op een wijze die wel voLdoet aan eisen en normen die erop zien dat serieus met onze
belangen en de belangen van onze inwoners rekening wordt gehouden. Het ontwerp
omgevifigsvergunning gaat uit van de veiligheidssituatie in de gemeente Almere. Ten onrechte is
geen of te weinig aandacht besteed aan de effecten voor de gemeente (inwoners van) Almere. Het
gaat hier immers om een windpark in de nabijheid van een dichtbevolkt gebied en aangrenzend aan
een recreatiegebied waar doorgaan veel mensen recreëren.
In het ontwerp omgevingsvergunning is ten onrechte niet of onvoldoende ingegaan op de
veiligheidsrisico’s. Veiligheidsrisico’s van ijsvorrning op de rotorbladen dienen verwaarloosbaar klein
te zijn, door onder meet de toepassing van ijs dectectiesystemen met een adequate
stilstandsvoorziening. Deze laatste risico’s en de risico’s voor ons in het algemeen vinden ten
onrechte geen of te weinig bespreking in het ontwerp omgevingsvergunning. Uit artikel 9e van de
Elektriciteitswet 1998 (hierna: “EW”) volgt het uitgangspunt dat de Provinciale Staten
(hierna: “P5”) het bevoegd gezag zijn voor de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor
opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten
minste 5 maat niet meer dan 100 MW. Uit artikel 9f van de ËW volgt vervolgens dat GS de
voorbereiding en bekendmaking van de besluiten die nodig zijn voor de aanleg en uitbreiding van
een windpark coördineren.
In de rechtspraak is aangenomen dat GS deze laatstgenoemde bevoegdheid kunnen delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente indien fzie artikel 9f lid
6 EW):
in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging von de desbetreffende productie-installatie,
redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zun verbonden, of
is voldaan aan de krachtens artikel 9e, zesde lid, voor die provincie gestelde minimum realisatienorm.
Ik heb gelezen dat er ten behoeve van de realisatie van de hier aan de orde zijnde windturbines op

In het besluit van de Gedeputeerde staten van Flevoland van 18 april 2017 is op het onderwerp
Windpark Jaap Rodenburg II bij beslispunt 2 alleen te verklaren dat de vergunningen-coördinatie
door Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van
toepassing is voor het windpark]aap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf kan besluiten
over het merendeel van de benodigde toestemmingen voor het toekomstige windpark. De artikelen
9e en 9f van de EW dienen zo gelezen te worden, dat GS de coördinatie van voorbereiding en
bekendmakingen van de benodigde besluitvorming aan het college van B&W kunnen delegeren. Een
bevoegdheid om de beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk over te dragen, volgt niet uit dit artikel.
Dat laatste zou overigens ook vreemd zijn, nu artikel 9f (datde delegatiebepaling kent) slechts ziet
op de bevoegdheden van GS, terwijl de bevoegdheid tot vaststelling van het plan nu juist bij PS ligt.
Het gevolg daarvan is dat P5, het bevoegd gezag zijn voor de vaststelling van het plan.
In de tweede plaats verzet ook het bepaalde in artikel Of lid 6 van de EW zich tegen de nu toegepaste



delegatie. Uit dit artikel volgt immers dat delegatie niet is toegestaan in dien “redelijkerwijze niet
valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal
versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden. Aan deze norm is in
dit geval niet voldaan. Zeker nu de coördinatieregeting niet voorziet in het in één geheel ter inzage
leggen van alle stukken. Gelet op de hiervoor genoemde redenen zijn PS en niet de gemeente
Almere in dit geval het bevoegde gezag. Elk besluit wat genomen is door u als gemeente is derhalve
onrechtmatig. Een adequate stilstandsregeling is noodzakelijk ter mîtigatie van de als gevolg van de
realisatie van het windturbinepark ontstane mitieueffecten en het behouden van een goed woon- en
leefklimaat. Deze mitigerende maatregel dient in het (ontwerp)omgevingsvergunning te worden
opgenomen om te verzekeren dat het goede woon- en leefklimaat niet wordt aangetast en
milieueffecten worden beperkt. In het ontwerp omgevîngsvergunning is niet in een adequate
stilstandsregeling voorzien, waardoor het ontwerp omgevingsvergunning onzorgvuldig is voorbereid.
Overigens is het “doorschuiven” van deze verplichtîng naar de mogelijk (aanvullend) te verlenen
omgevingsvergunningen of naar later opleveren van deze gegevens in verband met het toepassen
van artikel 4.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bot) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling
omgevingsrecht fMor) niet toegestaan.
Het spreekt overigens voor zich, dat het genoemde verbod op doorschuiven ook geldt, wanneer
besluiten gecoördineerd worden voorbereid, zoals dat In het onderhavige geval geschiedt. De
betreffende coördinatie is immers procedureel van aard en behelst niet een verschuiving of
verplaatsing van (delen van) toetsingskaders.

Uit het milieueffectrapport Beoordelingsnotitie (MER Beoordelingsnotitie) volgt dat slechts de
milieueffecten (waaronder de slagschaduw- en geluidseffecten) zijn onderzocht van windturbines
met minimale en maximale geluidbelasting in de omgeving van het windpark kan worden
weergegeven. Dit onderzoek is ontoereikend. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk
dat er windturbines mogen worden gerealiseerd met een ashoogte van maximaal 150 m. Hoogst
waarschijnlijke additionele milieueffecten van windturbines met een dergelijke aanzienlijk forsere
ashoogte zijn in het MER Beoordelingsnotitie ten onrechte niet steeds onderzocht, Niet valt in te
zien waarom aan dit aspect en de respectievelijke alternatieven met betrekking tot de ashoogte(n)
in het ontwerp omgevingsvergunning niet steeds aandacht wordt besteed.
Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat op het
bevoegd gezag de verplichting rust om de milieueffecten van een windturbine op basis van de
maximale ashoogte te onderzoeken:
ABRvS 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2982 (onderstreping gemeente):
111n het akoestisch onderzoek is ten onrechte uitgegaan van een ashoogte van 100 m. Gelet hierop
heeft de raad het geluidonderzoek niet aan de aanduidingen “windturbine” ten grondslag mogen
leggen. Het betoog s/oogt. t...)
De Afdeling overweegt dat, nu in het onderzoeksrapport niet is uitgegaan van windturbines met een
ashoogte van 105 m niet inzichtelijk is geworden of ook bij deze woningen een overschrijding van de
norm van artikel 3.12 Rarim zal optreden en in hoeverre het treffen van maatregelen moge/ijk is.
Gelet hierop heeft de road het onderzoek naar s/agschaduw eveneens niet aan het bestreden besluit
ten grondslag mogen leggen. Het betoog slaagt.”
ABRvS 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3331 (onderstreping gemeente):
“Volgens de aanvraag voorziet het bouwplan in windturbines met een ashoogte van minimaal 29 m
tot maximaal 100 m, een rotordiameter van minimaal 110 tot maximaal 131 m en met een
generatorvermogen van maximaal 4,5 MW Bij de beoordeling van het bouwplan is het college
terecht van de maxima/e waarden binnen de genoemde bandbreedtes uitgegaan.”
Nu de milieueffecten op het moment van het vaststellen van het dit projectplan al bekend hadden
moeten zijn en de ruimtelijke effecten — vanwege de ontoereikende onderzoeken — in dit geval niet
kenbaar zijn, is de gemeenteraad van Almere hier ten onrechte aan voorbij gegaan. Eveneens is de
gemeenteraad van Almere voorbij gegaan aan eventuele nadere geluidsnormen. Op basis van de



maximale ashoogte kan immers een andere uitkomst worden verwacht dan thans is opgenomen
in het ontwerp omgevingsvergunning. Bovendien zijn ook de alternatieven en de gevolgen van
deze alternatieven ten onrechte niet steeds beschreven en derhalve onduidelijk. Ik ben van mening
dat de gevolgen voor de in en random het plangebied aanwezige natuurwaarden in het ontwerp
omgevingsvergunning onvoldoende c.q. onzorgvuldig in de afweging zijn betrokken. Het gevolg
daarvan is, dat niet kan worden vastgesteld dat het windpark geen significante effecten heeft op
Natura 2000 en evenmin dat de aanwezigheid van beschermde soorten niet in de weg staat aan de
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, en voorts dat het plan in de huidige vorm alsmede de
ontheffing die door GS is verleend strijdig zijn met de Verordening ruimte van de provincie
Flevoland en de regels omtrent compensatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Volgens de
toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning en het M.E.R beoordelingsnotitie zijn er geen
significante effecten te verwachten op Natura 2000. Ik ben dat deze conclusie niet kan worden
getrokken op basis van de beschikbare gegevens.
Indien een vergunning significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, moet
daarvoor een passende beoordeling worden gemaakt. Het plan mag uitsluitend worden vastgesteld
indien uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken
van het gebied niet zal aantasten. Natura 2000-gebied Markermeer & ljmeer is aangewezen voor
Kolgans, Dwerggans, randgans en Smient. In de toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning
en het M.E.R. beoordelingsnotitie wordt aangegeven dat geen significante effecten worden
verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten, omdat de effecten ten aanzien
van mogelijke vogelslachtoffers beneden de 1%- regel met betrekking tot de landelijke
instandhoudingsdoelstelling (< 0,1%) blijven. Het 1%-mortaliteitscriterium houdt in dat bij een
verwachte sterfte van minder dan 1% van de natuurlijke jaarlijkse sterfte van de aanwezige
populatie wordt aangenomen dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet worden
aangetast. Het onderzoek of de natuurlijke kenmerken van een gebied worden aangetast dient
plaats te vinden in het kader van een passende beoordeling (artikel 2.8 lid 3 Wet
natuurbeschermlng). In dit geval is geen passende beoordeling gemaakt, wat gezien het voorgaande
wel had gemoeten. Het 1%-mortaliteitscriterium heeft betrekking op 1% van de natuurlijke sterfte
van de aanwezige populatie en niet op 1% van de landelijke instandhoudingsdoelstelling.
Aannemelijk is dat de berekening hoger uitvalt indien de mortaliteit op deze manier wordt
berekend. Van belang is oak dat de conclusie over de effecten mede is gebaseerd op het
uitgangspunt dat de onderste rotortip tot 60 meter hoogte komt, terwijl de bovenste rotortip reikt
tot 160+ meter hoogte. Het ontwerp omgevingsvergunning bepaalt echter dat de ashoogte ten
minste 85 meter en ten hoogste 150 meter mag zijn, met een rotordiameter van ten minste 100
meter en ten hoogste 120 meter en een tiphoogte van ten hoogste 160 meter. Uitgaande van een
tiphoogte van 150 meter en een rotordiameter van 120 meter komt de onderste rotortip niet op 60
maar op 40 meter hoogte. De conclusie in het M.E.R. beoordelingsnotitie is dus gebaseerd op een
bepaalde situatie, terwijl in de toelichting zonder nadere motivering de conclusie uit hetM.E.R.
beoordelingsnotitie wordt overgenomen ten aanzien van een andere situatie. Wij vinden derhalve
dat (significante) effecten op basis van de beschikbare gegeven niet uitgesloten kunnen worden en
dat het ontwerp omgevingsvergunning en In de huidige vorm strijdig zou zijn met de Wet
natuurbescherming. Deze vergunningsaanvraag heeft de termijn zoals in art 3.18 Algemene wet
bestuutsrecht overschreden, levens heeft u verzuimd om binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag de in het eerste lid bedoelde termijn met een redelijke termijn verlengen. Derhalve dient
deze omgevingsvergunning en tijdelijke afwijking bestemmingsplan te worden afgewezen. Uit de
stukken bij het ontwerp omgevingsvergunningen bltjkt dat effecten op vleermuizen niet worden
uitgesloten. Er zijn geen onderliggende cijfers om de conclusie te onderbouwen. Om die reden
wordt voorzien in een mitigerende maatregel bestaande uit een stilstandsvoorziening. De
effectbeoordeling uit het M.E.R. Beoordelingsnotitie is nagenoeg integraal opgenomen in de
toelichting bij het ontwerp omgevingsvergunning, met dien verstande dat bij de beschrijving van de
effecten op vogels is overgenomen dat de onderste rotortip tot 40 meter hoogte komt met een



bovenste rotortip tot 150 meter, terwijl bij de beschrijving van de effecten op vleermuizen wordt
aangegeven dat de rotor bij het voorkeursalternatief vanaf 40 meter boven het maaiveld reikt.
Ik wijs u erop dat alleen maatregelen die zien op het voorkomen van overtreding van de
verbodsbepalingen kunnen worden betrokken bij de beoordeling of een verbod wordt overtreden.
Uit de jurisprudentie volgt dat bij elke doding van een dier dat behoort tot een beschermde
inheemse diersoort, daargelaten of die doding voorzienbaar dan wel incidenteel is, sprake is van
overtreding van de verbodsbepalingen. Dit betekent dat het ontwerp omgevingsvergunning en
afwijking van het bestemmingsplan alleen kan worden vastgesteld indien aannemelijk is dat een
ontheffing kan worden verkregen. De benodigde ontheffing is echter niet aanwezig in de
bijgevoegde stukken. Daarvoor is onder meer van belang wat het effect is op de gunstige staat van
instandhouding van de betreffende vleermuissoorten, waarbij de maatgevende populatie de
populatie is die wordt beïnvloed door de activiteit. Voor vleermuizen is dat in de regel de lokale
populatie (niet de bïogeogtafische populatie). Onduidelijk in de betreffende vergunning is wanneer
de stilstand voorziening in actie treed. Ook hierbij ontbreken onderliggende stukken. Een vermelding
dat het gaat om de windsnelheid op ashoogte ontbreekt. Ook wordt ten aanzien van een aantal
vogetsoorten aangegeven dat de afstanden van de nestellocaties tot turbines voldoende lijken om
niet gevoelig te zijn voor verstoring, terwijl er anderzijds in de omgeving voldoende alternatieven
zijn voor nestellocaties van deze vogelsoorten, zodat ook bij eventueLe verstoring voor de
gebruiksfase geen significantie aan de orde is. Met deze laatste passage lijkt verwezen te worden
naar de clausulering van artikel 3.1 lid S van de Wet natuurbescherming. Deze clausulering is echter
niet van toepassing voor zover het gaat om vogels die ook zijn opgenomen op bijlage II bij het
Verdrag van Bern. Andere diersoorten die ook in dit gebiedt leven en foerageren zijn helemaal niet
benoemd en onderzocht. De M.E.R. beoordelingsnotitie is incompleet. Dit onderzoek behelst slechts
een verkennende analyse en aanvullend onderzoek is zeer op zijn plaats. In het onderzoek wordt ten
onrechte geconcludeerd dat effecten van verstoring door geluid op soorten uit de groepen
zoogdieren en dagvlinders zijn niet aan de orde is. Door de positie van de molens ten opzichte van
het NNN gebiedt zal leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen en broedvogelsoorten,
afkomstig uit het bosgebied die jagen langs de rand van het bos. Hierdoor word ook onderbouwd
dat het 1%-mortaliteitscriterium niet gehaald gaat worden. Het onderzoek en de conclusie zijn
derhalve tegenstrijdig. Gemeente wenst geen inspraak en/of burgerinitiatieven tot inspraak. Gedane
toezeggingen in flagrante tegenspraak met realiteit. Commerciële partij kost miljoenen aan subsidies
en leges. Democratisch gehalte van de procedure wordt uitgehold door veegwet welke bezwaren
onmogelijk maakt. Er wordt uitgenodigd tot het leveren van zienswijzen welke vervolgens alleIlt van
tafel worden geveegd als zijnde zienswijzen van een niet belanghebbende. Van WOB verzoeken
worden beslistermijnen opgeschort en verdaagd tegelijkertijd. Juristen geven aan dat de gemeente
op de rand van de Wet opereert. John van Diepen komt persoonlijk melden dat je niet alles kunt
hebben wanneer een burgerinitiatief van tafel wordt geveegd. Klankbordgroepen worden
uitgenodigd mee te denken waarna vervolgend het gedachtegoed van de klankbordgroep terzijde
wordt geschoven. Burgers worden overrompeld met enquêtes welke telkens weer tijdens
zomervakantie perioden worden gehouden. Raad dient beslissingen te nemen op basis van
incorrecte en onvolledige gegevens. Vergunningen welke juridisch noodzakelijk zijn, zijn niet
aangevraagd.

Er is nog geen ontheffing is verleend en dit is in strijd met de Verordening en de daaraan gestelde
eisen. De vergunning Wet Natuurbescherming ontbreekt in deze. Tevens is er ook geen
compensatieplan opgesteld wat in deze zeer gebruikelijk is. Om een uitspraak te kunnen doen over
de verwachte resultaten dient op zijn minst ingegaan te worden op de kenmerken van de
natuurtypen die zullen verdwijnen en die ontwikkeld worden, op de functie die deze natuurtypen
vervullen binnen het lokale ecosysteem en de tijd die deze natuurtypen nodig hebben om op een
andere plaats tot optimale kwaliteit te komen. Bij de herontwikkeling van een bepaald
natuurdoeltype op een andere plaats gaat het niet alleen om het herstel van de begroeiing, maar om



herstel van het natuurdoeltype met al zijn kenmerken. Dat het ruimtebeslag beperkt is, zegt nog
niets over de natuurwaarden die verloren gaan en/of over de mogelijkheden voor compensatie. Ik
wijs u er in dit verband op dat in het compensatieplan staat dat in het NNN-gebied een ongestoorde
natuurlijke ontwikkeling gedurende zo’n 30 a 35 jaar heeft plaatsgevonden en dat dit natuurlijk
gebied nergens in Almere zijn gelijke vindt, dat het gebied van grote waarde is voor vogels en grenst
aan een zoetwatergetijdengebied dat een voor Nederland uniek biotooptype is met bijzondere
plantensoorten. Op grond van artikel 5 lid 7 van de Beleidsregel kan areaalverlies onder
omstandigheden inderdaad worden gecompenseerd. Het compenseren van areaalverlies door
kwaliteitsverbetering is blijkens de toelichting alleen toegestaan indien het echt niet anders kan en
indien het maatregelen betreft die nog niet in een vastgesteld inrichtings- of beheerplan zijn
voorzien. Het compensatieplan ontbreekt echter. Evenals de benodigde vergunning. Het is derhalve
onmogelijk enige vorm van conclusie te trekken zonder de benodigde stukken. Nu het
compensatieplan ontbreekt en dus niet blijkt welke maatregelen waar en hoe genomen moeten
worden, is deze bepaling rechts onzeker en geeft het geen zekerheid omtrent de compensatie die

moet plaatsvinden. Het ontwerp omgevingsvergunning is gebrekkig, omdat de mogelijk te realiseren

windturbines in het ontwerp omgevingsvergunning onvoldoende objectief zijn begrensd. Tevens zijn

de bijgesloten onderzoeken uitgegaan van fictieve gegevens.
Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt dat voor de voorziene windturbines een ashoogte van
tussen de 85 en 100 meter is toegestaan en een rotordiameter van tussen de 100 en 120 meter. Het

gevolg daarvan is, dat op dit moment volstrekt onduidelijk is:
wat de daadwerkelijke ashoogte wordt (er wordt gerekend met verschillende minimale hoogten en
verschillende maximale hoogten); wat voor soort windturbines uiteindelijk worden gerealiseerd, en
wat de effecten van deze windturbines op de omgeving zullen zijn. De bandbreedte is te ruim en
dient te worden gereduceerd, ten einde voldoende rechtszekerheid tot stand te brengen ten
aanzien van de vragen welke (soort) windturbines worden gerealiseerd en wat de daadwerkelijke
(schadelijke) effecten zijn. Een zo een ruime bandbreedte maakt het voor alle belanghebbenden
onmogelijk om een dergelijke inschatting te maken. Dit schaadt de rechtszekerheid te zeer.
Het ontwerp omgevingsvergunning bevat onvoldoende waarborgen dat er daadwerkelijk tien
identieke windturbines worden gerealiseerd. Uit het ontwerp omgevingsvergunning volgt namelijk

op geen enkele wijze dat de initiatiefnemers verplicht worden om exact dezelfde windturbines (dus
van hetzelfde merk en met dezelfde (uiterlijke) kenmerken) te realiseren.
Zonder dezelfde windturbines wordt de voor een goede ruimtelijke ordening noodzakeTijke goede
landschappelijke inpassing en het voorkomen van visuele hinder in ieder geval nog meer geschaad.
Daarbij komt, dat het windpark door twee verschillende initiatiefnemers wordt gerealiseerd met elk
andere (financiële) belangen en/of een andere (beleid)visie/keuze.
Het ontbreken van een, voldoende objectief begrensd, voorschrift dat de windturbines identiek
moeten zijn, is ten onrechte niet in het ontwerp omgevingsvergunning opgenomen.
Ook hierbij geldt overigens, dat een eventuele afstemming niet mag worden doorgeschoven naar te
verlenen omgevingsvergunningen, die door verschillende partijen zijn aangevraagd en die ieder voor

zich tot wijzigingen kunnen leiden. Ook hier heeft dc gememoreerde gecoördineerde procedure
immers geen verschuiving van toetsingskaders tot gevolg.

Van belang is dat bijgesloten stukken en op de website >https://alrneregeeftenergie.nl volgt dat de
windturbines zullen worden voorzien van een matte coating om lichtschittering tegen te gaan. Het
ontwerp.omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om
lichtschittering daadwerkelijk te voorkomen. Verder is bijvoorbeeld niet duidelijk of de beoogde
coating wordt toegepast op de gehele windturbine, inclusief mast, of alleen op bewegende delen.
Maatregelen ter voorkoming van lichtschittering zijn dus onvoldoende geborgd. Van belang is dat
bijgesloten stukken en op de websitewebsite https://almeregeeftenergie.nl volgt dat de
windturbines U als gemeente waarde hecht geen obstakelmarkering te plaatsen op de betreffende
turbines U een eis stelt dat de molens < 150 meter hoog moeten. Hiermee impliceert u tegen te



willen gaan dat obstakelmarkering niet hoeft worden toegevoegd. Het ontwerp
omgevingsvergunning kent echter ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting om
obstakelmarkering daadwerkelijk te voorkomen. Gezien het feit de rekenmodellen fictief zijn en nog
niet bekend is welke type turbine, hoogte en maten gebruikt gaan worden, en alsmede een
bandbreedte de gestelde eis van <150 meter overschrijdt zulten deze maatregelen geborgd moeten
worden. Maatregelen ter voorkoming van obstakelmarkering zijn dus onvoldoende geborgd. Los van
het bovenstaande ben ik van mening dat een zorgvuldige afweging van de gezondheidsaspecten, die
de realisatie van een windpark met zich kan brengen, ontbreekt. De thans reeds voorziene cumulatie
van hinderaspecten kan namelijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid en kan
leiden tot de verstoring van het woon- en leefklimaat binnen Almere. Ook de eventuele schade die
bewoners kunnen oplopen door het minder verkoopbaar of onverkoopbaar worden van woningen,
moet niet worden onderschat. Gelet hierop verzoek ik u om het gezondheidsaspect bij het ontwerp
omgevingsvergunning zorgvuldig in de afweging te betrekken en niet slechts te volstaan met een
M.E.R. beoordelingsnotitie waarin slechts een verkennende analyse is gedaan. Het spreekt overigens
voor zich, dat het p]an vele aanspraken op planschadevergoedingen uitlokt en ik mijn mede
inwoners hierin zal faciliteren, wanneer zij hun aanspraken geldend proberen te maken. Ik wijs u
erop dat de economische uitvoerbaarheid van het plan niet is aangetoond. In het ontwerp
omgevingsvergunning wordt namelijk zonder nadere motivering gesteld dat de investeringen
afhankelijk zijn van tijdslijnen voor de SDE+ stimuleringsregeling subsidie. Zonder nadere
onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid betwijfelen ik of de kosten die de initiatiefnemers
moeten maken wel voldoende zijn om de investeringen terug te verdienen. Gezien het feit de voor
de initiatiefnemers niet meer in aanmerking komen voor de voorronde 2018 is de financiële
haalbaarheid er niet. Op de website van RVO valt te lezen dat om voor SDË+ subsidie in aanmerking
te komen, moet uw aanvraag volledig zijn. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke
haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaat
aanvraagformulier. Geen van de bovengenoemde criteria wordt aan voldaan. Gezien de laatste fase
om in te schrijven opent vanaf 26 maart 17.00 uur tot 5 april 17.00 uur en de benodigde
vergunningen en procedures uitsluiten dat dit nog haalbaar is, en gezien het feit er zienswijze
ingediend worden en er nog in beroep gegaan kan worden wordt de SDE+ subsidie in 2018 niet
toegekend. Er zijn door verschillende bewoners meerdere Wet Openbaring Bestuurverzoeken
ingediend waarbij gevraagd is naar de financiële haalbaarheid van dit plan, echter tot noch toe is er
niet geantwoord op deze verzoeken. Nu wordt betwijfeld of aan de eis van kostendekkendheid
wordt voldaan, verzoeken ik u nogmaals via het overleggen van stukken nader te onderbouwen of
de realisatie van het windpark financieel uitvoerbaar is.

Ten einde wil ik u vriendelijk doch dringend verzoeken aanvullend onderzoek te doen en zich te
conformeren naar de wetten waaraan u gebonden bent. U dient een gedegen onderzoekte doen
naar de impact en onpartijdig controle uit te laten oefenen op de door de initiatiefnemer(s)
ingedïende stukken. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit ontwerp juridisch niet geldig is.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.





Het College van B&W 
Postbus 200 
1300 AW Almere 

Almere, 1 mei 2018 

Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning windpark Almere Pampus 

Geachte heer, mevrouw, 

In navolging van uw oproep in uw schrijven van 12 april 2018, maak ik graag gebruik 
om mijn zienswijze aan u kenbaar te maken. 
In een tijd waarin we van het Gronings gas af willen en moeten, we met z'n allen een 
andere koers moeten gaan varen voor onze energievoorziening, zijn er blijkbaar buren 
die bezwaren hebben tegen een vernieuwing van een bestaand windpark op bijna twee 
kilometer afstand. De manier waarop die buren zich verzetten en de oneigenlijke 
argumenten die zij daarvoor aanvoeren, stuiten mij tegen de borst. 

Het doet het mij dan ook plezier u een positieve zienswijze voor te leggen ten aanzien 
van de plannen om het Windpark Jaap Roodenburg te vernieuwen. 

De initiatiefnemers NUON en Almeersewind hebben u vijf alternatieven voorgelegd ter 
besluitvorming. Ik heb begrepen dat u echter het alternatief met de meeste opbrengst 
("11 turbines in 3 lijnen"), mede onder druk van de "bewonersvertegenwoordiging", in 
uw besluitvorming niet ter overweging heeft meegenomen. Dat vind ik jammer en 
betreurenswaardig omdat: 

a. het verschil met het genomen besluit ("10 turbines in 3 lijnen"] vanuit een 
omgevingsperspecief te verwaarlozen is: als iemand al last zou kunnen hebben 
van deze turbines, maakt het niet uit of er 10 of 11 staan, 

b. door het niet ter overweging nemen van deze vijfde variant wordt de opbrengst 
van deze extra turbine (112.000MWh -/- 102.300 MWh) bij voorbaat teniet 
gedaan. 

Mijn zienswijze en mijn verzoek komt er dan ook op neer om op uw besluit terug 
te komen en alsnog in te stemmen met het vernieuwen van het huidige windpark 
door 11 turbines in 3 rijen. 

Met vriendelijke groet. 

R.Spaargaren 
Fokkeboom 39 (Noorderplassen-West) 
1319 BH Almere 
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Verloop participatieproces windpark Almere Pampus 
 

• N.a.v. de online bewonersraadpleging uit 2016 waar weinig respons op kwam (70 man), is een nieuw 

participatieproces gestart  collegebesluit en raadsbrief dd. 6 juni 2017 

• Stappen in dat proces: 

o In april-mei 2017 ruim 20 keukentafelgesprekken waarvoor mensen zich te aller tijden konden 

aanmelden. De mogelijkheid voor deze gesprekken is als volgt aangekondigd: 

▪ Bewonersbrieven (huis-aan-huis) in heel NPW 

▪ Nieuwsberichten op social media / lokale media 

▪ in algemene NPW nieuwsbrief 

o Windsafari op 20 mei 2017, met informatiemarkt en de wethouder om vragen te beantwoorden. En 

mogelijkheid tot aanmelden klankbordgroep. Er waren circa 40 man aanwezig, voornamelijk uit NPW. 

De vragen die niet konden worden beantwoord zijn genoteerd en in een Q&A beantwoord. De Q&A is 

als volgt verspreid: 

▪ De Q&A staat op de website https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-

windpark-in-almere-pampus/vraag-en-antwoord/,  

▪ per mail aan de aanwezigen van de bijeenkomst  

▪ per mail aan de mensen die zich hebben ingeschreven voor de mailing over het windpark 

▪ via social media in een nieuwsbericht 

o De klankbordgroep heeft op 12 juni 2017 hun wensen mbt de opstelling besproken: nieuwe molens 

zoveel als mogelijk op de huidige plek. Dit heeft geresulteerd in de variant ‘3 lijnen met 9 molens’. 

Gegeven de wens van de raad (raadsconsultatie dd 26-01-2017) om het gebied zo efficiënt mogelijk te 

benutten en gegeven het feit dat geen enkele milieucontour in de buurt komt van de woningbouw zijn 

ook varianten met 10 en 11 molens gemaakt. 

o Op 27 juni 2017 een bewonersbijeenkomst om feedback te vragen op de verschillende varianten. Hier 

waren vooral mensen uit NPW aanwezig (circa 50). 

o Van 6 juli t/m 7 augustus 2017 een online bewonersraadpleging over de 5 varianten: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conclusie: de variant met 10 windmolens komt als 

meest favoriet uit de bus, kijkend naar het gewogen 

gemiddelde. Staat ook het minst vaak op de laatste 

plaats, kent een betere landschappelijke inpassing 

en meer energieopbrengst. Het is de gulden 

middenweg. De bewonersvariant (9 molens) staat 

wel het vaakst op 1 (want hogere respons uit NPW). 

De raad is per brief over de uitslag geïnformeerd op 

26-9-2017.  

 

https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/vraag-en-antwoord/
https://almeregeeftenergie.almere.nl/windenergie/het-nieuwe-windpark-in-almere-pampus/vraag-en-antwoord/
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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 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. 

 
 

 
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. In eerste instantie zijn twee 
opstellingen met 9 nieuwe turbines, waarbij 5 van de huidige turbines een periode 
zouden dubbeldraaien, onderzocht. Deze opstellingen bleken bij een deel van om-
wonenden onwenselijk omdat hierbij 2 turbines aan de oostkant van het bos ge-
projecteerd werden. Naar aanleiding van de wens uit de omgeving om te onder-
zoeken wat er mogelijk is voor opstellingen met alle turbines aan de westkant van 
het bos, zijn drie nieuwe opstellingen van 9 tot 11 turbines toegevoegd. Alle opstel-
lingen worden in deze aanmeldnotitie onderzocht. Het totale park zal hiermee be-
staan uit 9 tot 11 nieuwe turbines. 
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 Locatie  

Het plan is om in 2020/2021 negen tot elf nieuwe turbines in verschillende cluster-
vormen of dubbele lijnopstelling aan de noordzijde van Almere Pampus te plaatsen. 
Hiervoor zijn vijf alternatieven onderzocht. De vijf noordelijke turbines van het be-
staande windpark worden direct voorafgaand aan de bouw van het nieuwe park 
verwijderd. De vijf overige turbines zullen in 2 van de 5 alternatieven nog maximaal 
vijf jaar dubbeldraaien met het nieuwe park.  

Figuur 2  3 lijnen met 9 molens 
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Figuur 3  3 lijnen met 11 molens 

 

Figuur 4  3 lijnen met 10 molens 
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Figuur 5  Dubbele lijn inclusief dubbeldraaien 

 

Figuur 6  Cluster 9 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 en mogelijk de drempelwaarde van 10 of meer windturbines wordt overschre-
den. Om die reden moet voorafgaand aan de indiening van de omgevingsvergun-
ningaanvraag een m.e.r.-beoordelingsprocedure worden doorlopen.  
 
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; 
- binnen 6 weken na ontvangst: beslissing bevoegd gezag over noodzaak doorlo-

pen m.e.r.-procedure; 
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- 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’, en alle benodigde vergunningen voor de realisatie van het wind-
park. Deze deeltoestemmingen worden op grond van art. 7.17 lid 2 Wm gecoördi-
neerd aangevraagd. Er worden op dit moment geen overige samenhangende ver-
gunningen voorzien. 

 Afwijken bestemmingsplan 

De voorgenomen ontwikkeling van negen tot elf nieuwe windturbines met toebe-
horen in een nieuwe opstelling past niet in het vigerende bestemmingsplan. De 
keuze voor de procedure afwijken van het bestemmingsplan is gebaseerd op de 
volgende argumenten: 
 

 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.  
 

 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 nadat is besloten omtrent de omgevingsvergunning 
een beroepsprocedure op te starten. 

                                                           
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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 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 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 over-
gedragen.  

 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 alternatieven. Tot slot is in Hoofdstuk 4 een samenvatting opgenomen en 
wordt een eindconclusie getrokken over de noodzaak tot het uitvoeren van een 
MER, gelet op de kenmerken van het project, de locatie en de beoordeelde effec-
ten. 
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Hoofdstuk 2 Projectbeschrijving en 

locatiekeuze 
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 Inleiding 

De initiatiefnemers voor windpark Jaap Rodenburg II hebben onderzoek verricht 
naar de mogelijkheden voor de bouw van nieuwe windturbines binnen diverse ka-
ders die worden gesteld door het ruimtelijk beleid. Het doel is om het gebied zoveel 
mogelijk te gebruiken voor de productie van duurzame energie met behulp van mo-
derne windturbines en zoveel mogelijk acceptatie in de omgeving te bereiken zon-
der dat daarbij onaanvaardbare effecten op de omgeving optreden. In dit hoofd-
stuk volgt een beschrijving van het voornemen en een bespreking van het ruimtelijk 
beleidskader. 

 Projectbeschrijving en locatiekeuze 

Het voornemen bestaat uit de ontwikkeling van negen tot elf moderne windturbi-
nes in verschillende clustervormen of dubbele lijnopstelling. Op de locatie zijn reeds 
tien windturbines aanwezig. Deze zullen in 2 van de 5 alternatieven gefaseerd wor-
den verwijderd waarbij vijf jaar na in bedrijf stelling van de nieuwe windturbines 
(naar verwachting in 2020) de laatste oude turbines zullen zijn verwijderd. Het ver-
wijderen van de turbines na deze periode is vastgelegd bij anterieure overeen-
komst. De provincie heeft ruimte gegeven om op economische gronden oude tur-
bines dubbel te laten draaien. De turbines worden uiterlijk na 5 jaar verwijderd om-
dat deze dan ouder zijn dan 25 jaar en het doordraaien niet meer economisch haal-
baar is (baten versus de kosten). De verwijderde turbines kunnen naar verwachting 
worden verkocht en in principe hergebruikt. De locatie past bij het provinciaal be-
leid van opschalen en saneren. De gemeente voorziet toekomstige woningbouw in 
Almere Pampus. Met deze mogelijke nieuwbouw 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 7:  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 2020.6 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.   
 
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 

 
 

                                                           
6 Structuurvisie Windenergie op Land, 31-03-2014 
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In het ‘ontwerp Vijfde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevo-
land 2012’ is het gebied van het windpark aangewezen als projectgebied, zie Figuur 
9. 

Figuur 9 Project- en plaatsingszones, ontwerp Vijfde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Fle-
voland 2012 

 

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. 
Op 26 januari 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van het 
windpark. 
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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 is gekoppeld aan de bouw van de IJmeerlijn en de daadwer-
kelijk vraag naar 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.  

Figuur 10:  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 qua generatorver-
mogen van circa 2,5 tot circa-4MW met een ashoogte van 90 tot 100 meter en een 
rotordiameter van 100 tot- 120 meter, waarbij de tiphoogte is gemaximaliseerd op 
150 meter. 

Figuur 11 Schematische weergave van de onderzochte alternatieven en 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 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 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 Lden8 ook onderzocht. deze geluids-
belasting op 5 dB Lden onder de norm maakt het mogelijk om realistische alterna-
tieven te vergelijken 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. 
 

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

verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagens-
tandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. Bron: Wet geluidhinder. 
8 42 dB Lden contour is gekozen om ook de contour voor een lagere geluidsbelasting dan 
de norm inzichtelijk te maken. De 42 dB Lden is verder niet gekoppeld aan een norm.  
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Om deze reden heeft de Staatssecretaris van I&M enige tijd geleden een brief aan 
de Tweede Kamer gestuurd9 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 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. 

                                                           
9  Kenmerk brief: IENM/BSK-2014/44564 
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Figuur 12:  Lden 47- en 42 dB-contour van de referentiesituatie. 

 
 

3.2.4 Windpark Jaap Rodenburg II 

De effecten van geluid zijn onderzocht voor alle 5 de alternatieven en, waar rele-
vant, inclusief en exclusief dubbeldraai. 

Figuur 13 LDEN-contouren van de in de m.e.r.-beoordeling opgenomen opstellingen. Woningen zijn weergege-
ven met rode stippen. 

 
 

Cluster 9 incl dubbeldraai 

 
 

Cluster 9 excl dubbeldraai 
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Dubbele lijn incl dubbeldraai 

 

Dubbele lijn excl dubbeldraai 

 
 

3 lijnen met 10 molens 

 

 

3 lijnen met 9 molens 

 
 

3 lijnen met 11 molens 

 

 

 
 

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. Hieronder wordt de jaargemiddelde geluidsbelasting gegeven. Deze ta-
bel toont ook de woningen met de hoogste geluidsbelasting per alternatief. 
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Jaargemiddelde geluidsbelasting bij dichtsbijgelegen woningen. Schuingedrukt zijn de woningen met de hoogste 
geluidsbelasting a.g.v. dat alternatief.  

Kop 1 Opstelling Dichtsbijgelegen woning   

   Lnight Lden 
 Bestaand Robert Pearystraat 4  

Centaurenstraat 10 

29 

29 

35 

36 

 Cluster 9 Sprietzeil 89  

Sprietzeil 71 

30 

30 

37 

37 

 Cluster 9 met DD Robert Pearystraat 4 

Sprietzeil 89 

Medusastraat 15 

30 

31 

31 

37 

37 

38 

 Dubbele lijn Sprietzeil 89 

Brikzeil 27 

30 

31 

37 

37 

 Dubbele lijn met DD Robert Pearystraat 4 

Sprietzeil 89 

Sprietzeil 73 

30 

31 

31 

37 

37 

38 

 Drie lijnen met 10 
molens 

Damarapad 12 

Damoclesstraat 22  

29 

30 

36 

36 

 Drie lijnen met 9 
molens 

Damarapad 12 

Cyclopenstraat 7  

29 

30 

36 

36 

 Drie lijnen met 11 
molens 

Centaurenstraat 3  

Damoclesstraat 20 

31 

31 

37 

37 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle opstelling ruimschoots wordt voldaan aan 
de landelijk geldende geluidsnormen van 41 dB Lnight en 47 dB Lden. 

3.2.6 Conclusie 

Door de grote afstand van de windturbines tot geluidgevoelige objecten (>1500m)  
is met zekerheid geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving 
als gevolg van geluid vanwege de windturbines, inclusief laagfrequent geluid, in 
beide alternatieven, zowel met als zonder dubbeldraai. Belangrijke negatieve effec-
ten op de leefomgeving, 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. 
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 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.  

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. 
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Figuur 14 5 uur en 40 uur en 0 uur slagschaduwcontour van de referentie situatie 

 

3.3.3 Windpark Jaap Rodenburg II 

Om de effecten van slagschaduw te beschouwen, zijn de vijf alternatieven onder-
zocht en, waar relevant, inclusief en exclusief dubbeldraai.  
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Cluster 9 incl dubbeldraai 

 

 

Cluster 9 excl dubbeldraai 

 

Dubbele lijn incl dubbeldraai 

 

Dubbele lijn excl dubbeldraai 

 

 

3 lijnen met 10 molens 

 

 

3 lijnen met 9 molens 
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3 lijnen met 11 molens 

 

 

3.3.4 Beoordeling 

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. Dit wil zeggen dat de woningen geen slagschaduw ontvangen. 
Er is geen stilstandvoorziening nodig om aan de norm uit het Activiteitenregeling 
Milieubeheer te voldoen. 
Wel valt een deel van de gronden van Pampushout 1, die bestemd worden voor 
woningbouw (1000) middels een uitwerkingsplicht (18 september in procedure), 
binnen de 0 uur contour, maar niet binnen de 5 uur en 40 minuten contour. Hier-
door ontstaan er geen beperkingen voor de geplande nieuwbouw. 

3.3.5 Conclusie 

Door de grote afstand van de windturbines tot woningen en geplande nieuwbouw 
is met zekerheid geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving 
als gevolg van slagschaduw vanwege de windturbines, voor alle alternatieven, zo-
wel met als zonder dubbeldraai. Belangrijke negatieve effecten op de leefomge-
ving, zoals bedoeld in de Europese richtlijn, treden niet op. Het opstellen van een 
MER heeft, vanuit het oogpunt 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). 
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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 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). 

3.4.2 Resultaten gebiedsbescherming 

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 & IJmeer 
en Naardermeer aangewezen voor enkele soorten die beschermd zijn op basis van 
de Habitatrichtlijn. Echter, deze soorten hebben een sterke binding beperkt tot 
deze gebieden zelf. Bovendien is de afstand tot het plangebied van genoemde ge-
bieden erg groot. Wel is het geval dat de meervleermuis in het plangebied 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 zeker-
heid geen sprake van verstoring (inclusief sterfte) van de betrokken soorten of ver-
slechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats van deze soorten in de Na-
tura 2000-gebieden als gevolg van de bouw en het gebruik van het windpark. Dit 
geldt voor alle alternatieven. 
 
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 
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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 is aanvullend veldonderzoek ter plaatse uitgevoerd om 
te onderzoeken of het plangebied wezenlijk deel uitmaakt van de dagelijkse vlieg-
routes 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 aanleg en het gebruik van 
het geplande windpark op de broedpopulaties van deze soorten in de Natura 2000-
gebieden met zekerheid uitgesloten worden. Dit geldt voor alle alternatieven. 
 
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 brilduikers 
en zaagbekken. Een aantal van de regelmatig gebruikte dagrustplaatsen van dui-
keenden liggen mogelijk net binnen de voor duikeenden vastgestelde verstorings-
afstand van 150- 350 m. Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat met name 
de meest noordoostelijk geplande windturbine een veelgebruikte dagrustplaats 
achter de 2e strekdam in Pampushaven zal verstoren. Het merendeel van de dag-
rustplaatsen in de oostelijke helft van Pampushaven liggen echter buiten de versto-
ringsinvloed van de geplande windturbines, zodat uitwijkmogelijkheden beschik-
baar zijn binnen de Pampushaven. Op grond van deze verkennende analyse wordt 
geconcludeerd dat de verstoringseffecten van het geplande windpark op duikeen-
den niet op voorhand zijn uit te sluiten, maar dat deze niet resulteren in significant 
negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Signifi-
cant effecten als gevolg van verstoring in de gebruiksfase van het geplande wind-
park op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van de niet-broedvogelpo-
pulaties in de voornoemde Natura 2000-gebieden zijn op voorhand met zekerheid 
uit te sluiten. Dit geldt voor alle alternatieven. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
In vier van de vijf alternatieven van het windpark zijn 3-4 windturbines dicht bij het 
bosgebied ‘Polderland Garden of Love and Fire’ gepland. Alleen in alternatief ‘3 lij-
nen met 9 molens’10 zijn geen windturbines dicht bij dit bosgebied gepland. Dit bos-
gebied vormt onderdeel van het Pampushout en tevens een gebied dat behoort tot 
het NNN (voormalige EHS) van de provincie Flevoland. In alle alternatieven worden 
de windturbines (en bijbehorende infrastructuur, zoals toegangswegen en kraan-
opstelplaatsen) buiten het NNN gerealiseerd. Er is dus in geen van de alternatieven 

                                                           
10 In de onderbouwende studie “Verkennende ecologische analyse windpark Jaap Roden-
burg II” worden drie van de alternatieven anders genoemd. Hierbij is Cluster 10 = 3 lijnen 
met 10 molens, Paralellogram = 3 lijnen met 9 molens en Vierkant = 3 lijnen met 11 mo-
lens. 
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sprake van ruimtebeslag. In het bosgebied is in alle alternatieven 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 vol-
doende 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 alternatieven zijn hierin niet onderscheidend. Ef-
fecten van verstoring door geluid op soorten uit de groepen zoogdieren en dagvlin-
ders 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. Al-
ternatief ‘3 lijnen met 9 molens’ 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 alternatieven. De overige alternatieven zijn onderling niet onder-
scheidend.  
 
Op basis van hiervoor gepresenteerde informatie wordt in deze verkennende ana-
lyse geconcludeerd dat de alternatieven vergelijkbare en (zeer) kleine effecten (mo-
gelijk aanvaringsslachtoffers van enkele doelsoorten) op het NNN kunnen hebben 
die de wezenlijke kenmerken en waarden van dit gebied niet significant zal aantas-
ten. 

3.4.3 Resultaten soortenbescherming 

Aanlegfase  
Het ruimtebeslag van een windturbine (inclusief verstorings-contour die voor de 
meeste vogelsoorten met een jaarrond beschermd nestplaats tijdens het broedsei-
zoen beperkt is tot hooguit tientallen meters) ten opzichte van de actieradius van 
de desbetreffende vogelsoorten is relatief gering. Effecten in de aanlegfase op vo-
gelsoorten met jaarrond beschermde nesten en verblijfplaatsen van vleermuizen 
zijn daarom verwaarloosbaar. Dit geldt voor alle alternatieven. Negatieve effecten 
in de aanlegfase van de windturbines op beschermde soorten, bijvoorbeeld als ge-
volg van grondwerkzaamheden, zijn in het algemeen goed te mitigeren door buiten 
het broedseizoen te werken en door preventief buiten het broedseizoen ruigte 
vroegtijdig te maaien. Bovendien kan hier tijdens de werkzaamheden in de aanleg-
fase 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 (in vier van de vijf alternatieven) vormen het 
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grootste risico voor vleermuizen, zodat alternatief ‘3 lijnen met 9 molens’ (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 la-
ger vanwege kleiner windturbines) aantal vogel- en vleermuisslachtoffers zal vallen 
als in de toekomstige situatie.  
 
Voor vleermuizen blijft dit in ordegrootte vergelijkbaar voor de vier alternatieven 
met windturbines nabij het bos (meeste slachtoffers vallen bij de 3-4 nieuwe wind-
turbines naast het bos). De alternatieven zijn weinig onderscheidend voor dit as-
pect. 
 
Omdat het voor vogels om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een onthef-
fing van verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 van de Wnb nodig of die-
nen maatregelen te worden genomen om dit te voorkomen. Ter onderbouwing van 
een ontheffingsaanvraag dient een lijst met soorten opgesteld te worden, waar-
voor meer dan incidentele sterfte wordt voorzien. Tevens dient een inschatting ge-
maakt 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 ko-
men.  
 
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’. Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een ontheffing van 
verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.5 lid 1 van de Wnb nodig. Ten behoeve 
van de ontheffingsaanvraag dient nader te worden onderbouwd voor welke vleer-
muissoorten een ontheffing aangevraagd dient te worden en of het aantal aanva-
ringsslachtoffers per soort de gunstige staat van instandhouding van de betrokken 
soorten in het geding kan brengen. Anders dan voor vogels dient hierbij aan de lo-
kale populatie te worden getoetst. Aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen bij 
windturbines zijn relatief eenvoudig te mitigeren middels een automatische stil-
standsvoorziening, zodat effecten, indien nodig tot een acceptabel niveau kunnen 
worden teruggebracht. De alternatieven zijn daarna ook voor dit aspect niet onder-
scheidend. 

3.4.4 Aanbevelingen  

De geplande windturbines hebben in twee alternatieven 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 alter-
natieven geldt daarnaast dat exemplaren van (niet)-broedvogelsoorten, waarvoor 
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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-gebie-
den zijn op voorhand met zekerheid uit te sluiten. De alternatieven zijn voor dit 
aspect niet onderscheidend. 
 
Voor vier alternatieven 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 aantas-
ten. De alternatieven zijn voor dit aspect niet onderscheidend. 
 
In het kader van de Wnb soortenbescherming kunnen de windturbines in de ge-
bruiksfase leiden tot aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen (voorzien-
bare sterfte). Omdat het om voorzienbare sterfte gaat, is waarschijnlijk een onthef-
fing van verbodsbepalingen genoemd in Artikel 3.1 lid 1 en Artikel 3.5 lid 1 van de 
Wnb nodig. De 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 
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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)11” 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 
het 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 

                                                           
11 Handboek Risicozonering Windturbines versie 3.1, sep 2014  



 

 Windpark Jaap Rodenburg II 
 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoorde-

ling   
  

 
 

 

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). 

3.5.2 Beoordeling 

Gebouwen 
In onderstaande figuren worden ter illustratie de 10-5 en 10-6 contouren van het 
alternatief 3 lijnen met 11 molens en dubbele lijn met dubbeldraai weergegeven. 
Deze contouren rijken van alle alternatieven het verst, waardoor zichtbaar wordt 
dat er voor alle alternatieven geen kwetsbare objecten binnen de 10-5 en 10-6  con-
tour liggen. De overige opstellingen zijn afgebeeld in bijlage 3.  

Figuur 15:  Risicocontouren van opstelling 3 lijnen met 11 molens. 
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Figuur 16  Risicocontouren van opstelling dubbele lijn incl. dubbeldraai. 

 
 
Risicovolle installaties, hoogspanning, spoorlijnen en buisleidingen 
In onderstaande figuren worden de maximale werpafstanden gegeven van de al-
ternatief drie lijnen met 11 molens en dubbele lijn met dubbeldraai, inclusief de 
ligging van risicovolle installaties. Er bevinden zich geen risicovolle installaties bin-
nen werpafstand bij overtoeren. Binnen de invloedssfeer van de windturbines be-
vinden zich geen hoogspanning, spoorlijnen en buisleidingen. 

Figuur 17:  Maximale werpafstanden van opstelling 3 lijnen met 11 windturbines 
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Figuur 18: Maximale werpafstanden van alternatief dubbele lijn incl. dubbeldraai. 
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Infrastructuur 
De locatie van de windturbines zijn zodanig gekozen dat voldaan wordt aan de be-
leidsregels van Rijkswaterstaat. De windturbines staan in alle alternatieven op mi-
nimaal een wieklengte afstand tot openbare wegen. In onderstaande afbeeldingen 
zijn alternatief 3 lijnen met 9 molens en lijnopstelling met dubbeldraai weergege-
ven omdat deze het dichts bij openbare wegen staan. De overige opstellingen zijn 
afgebeeld in bijlage 3.  

Figuur 19:  Ligging rotordiameter t.o.v. openbare wegen van alternatief 3 lijnen met 9 molens 

 

Figuur 20:  Ligging rotordiameter t.o.v. openbare wegen van alternatief dubbele lijn incl. dubbel draai. 
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3.5.3 Conclusie 

Alle alternatieven resulteren niet in onacceptabele risico’s voor gebouwen, risico-
volle installaties en openbare wegen. Het opstellen van een MER is, vanuit het oog-
punt 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)12 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 
waar de wind vrij spel heeft. Windturbines passen daarbij. Als windrijke provincie 
wil Flevoland optimaal gebruik maken van de milieuvoordelen en economische po-
tenties 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 opscha-
ling en sanering. Er wordt gestreefd naar meer energie met minder windturbines 
en concentratie 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. Bovendien is in het ‘ontwerp Vijfde wijziging verordening 
voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012’ het park aangewezen als projectge-
bied voor windpark Jaap Rodenburg. 

 

                                                           
12  Ministerie I&M structuurvisie Infrastructuur en Ruimte13-3-2012 
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3.6.2 Beoordeling 

In het kader van deze m.e.r.-beoordeling is een landschappelijke beoordeling uitgevoerd, zie bijlage 4. De beoordeling van de opstellingen is 
gebaseerd op vijf toetsingscriteria: 
 

 Koppeling met landschapsstructuur 
 Herkenbaarheid van de opstelling in het landschap 
 Visuele rust 
 Horizon 
 Interferentie 

 
 
Hieronder een schema waarop de beoordelingen per landschapscriterium staan beschreven. Tabel 1 bevat de uitleg van de scores per land-
schapscriterium. Tabel 2 geeft de periode 2025-2035 weer voor de alternatieven ‘dubbele lijn’ en ‘cluster’. De alternatieven ‘3 lijnen met 10 
molens’, ‘3 lijnen met 9 molens’ en ‘3 lijnen met 11 molens’ staan beschreven voor de periode 2020-2035. Tabel 3 geeft de periode 2020-
2025 weer voor de alternatieven ‘dubbele lijnopstelling’ en ‘clusteropstelling’ vanwege het ‘dubbeldraaien’ met een deel van het huidige 
windpark. 
 

 Tabel 1:  Uitleg scores 

-- Voldoet helemaal niet aan het gestelde criterium  

- Voldoet onvoldoende aan het gestelde criterium 

0 Voldoet enigszins aan het gestelde criterium 

+ Voldoet goed aan het gestelde criterium 

++ Voldoet helemaal aan het gestelde criterium 
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Tabel 2: Beoordeling alternatieven per landschapscriterium 

Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 3 lijnen met 10 molens 3 lijnen met 9 molens 3 lijnen met 11 molens 

Koppeling met land-
schapsstructuur (lokaal 
niveau) 

+ 
Aan de noordzijde kent 
de lijnopstelling een dui-
delijke koppeling met de 
dijk.  
 
Met overige landschaps-
structuren is geen duide-
lijke koppeling zichtbaar. 
 

- 
De clusteropstelling kent 
geen duidelijke koppe-
ling met de dijk en ove-
rige structuren. 

++ 
Aan de westzijde kent de 
lijnopstelling een duide-
lijke koppeling met de 
dijk.  
 
Ook met de verkaveling is 
er een koppeling zicht-
baar. 

+ 
Aan de westzijde kent de 
lijnopstelling een duide-
lijke koppeling met de 
dijk.  
 
Met overige landschaps-
structuren is geen duide-
lijke koppeling zichtbaar. 

++ 
Aan de westzijde kent de 
lijnopstelling een duide-
lijke koppeling met de 
dijk.  
 
Ook met de verkaveling is 
er een koppeling zicht-
baar. 

Koppeling met land-
schapsstructuur (regio-
naal niveau) 

- 
Op regionaal niveau kent 
de opstelling geen duide-
lijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent 
de opstelling geen duide-
lijke koppeling met land-
schapsstructuren. 
 

- 
Op regionaal niveau kent 
de opstelling geen duide-
lijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent 
de opstelling geen duide-
lijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent 
de opstelling geen duide-
lijke koppeling met land-
schapsstructuren. 

Herkenbaarheid opstel-
ling 

+ 
Vanuit oost-westelijke en 
noord-zuidelijke richting 
is de dubbele lijn goed 
herkenbaar.  
 
Wanneer de kijker diago-
naal op de opstelling 
kijkt is de dubbele lijn op-
stelling moeilijk te her-
kennen en wordt de op-
stelling ervaren als clus-
ter. 

-- 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een 
cluster waarin windturbi-
nes ‘willekeurig’ lijken te 
zijn geplaatst.  
 
Vanuit alle kijkhoeken 
wordt deze ‘willekeur’ 
ervaren en is er geen 
sprake van een herken-
bare opstelling. 

- 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een 
cluster waarin windturbi-
nes ‘willekeurig’ lijken te 
zijn geplaatst.  
 
Alleen vanuit noord-zui-
delijke richting is er 
sprake van een herken-
bare opstelling. 

- 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een 
cluster waarin windturbi-
nes ‘willekeurig’ lijken te 
zijn geplaatst.  
 
Alleen vanuit noord-zui-
delijke richting is er 
sprake van een herken-
bare opstelling. 

0 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een 
cluster waarin windturbi-
nes ‘willekeurig’ lijken te 
zijn geplaatst.  
 
Alleen vanuit oost-wes-
telijke en noord-zuide-
lijke richting is er sprake 
van een herkenbare op-
stelling. Weliswaar in 
mindere mate dan de 
dubbele lijnopstelling. 
 



 

 Windpark Jaap Rodenburg II 
 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoorde-

ling   
  

 
 

 

Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 3 lijnen met 10 molens 3 lijnen met 9 molens 3 lijnen met 11 molens 

Visuele rust (draaisnel-
heid) 

+ 
Deze opstelling bestaat 
uit windturbines met een 
rotordiameter van ca. 
100 meter en kent daar-
mee een draaisnelheid 
van ca. 14-16 rpm.  
 
Dit resulteert in een be-
duidend rustiger beeld 
dan de huidige windtur-
bines (18-22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat 
uit windturbines met een 
rotor-diameter van ca. 
114 meter en kent daar-
mee een draaisnelheid 
van ca. 12-14 rpm.  
 
Dit resulteert in een be-
duidend rustiger beeld 
dan de huidige windtur-
bines (18-22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat 
uit windturbines met een 
rotor-diameter van ca. 
120 meter en kent daar-
mee een draaisnelheid 
van ca. 12-14 rpm.  
 
Dit resulteert in een be-
duidend rustiger beeld 
dan de huidige windtur-
bines (18-22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat 
uit windturbines met een 
rotor-diameter van ca. 
120 meter en kent daar-
mee een draaisnelheid 
van ca. 12-14 rpm.  
 
Dit resulteert in een be-
duidend rustiger beeld 
dan de huidige windtur-
bines (18-22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat 
uit windturbines met een 
rotor-diameter van ca. 
120 meter en kent daar-
mee een draaisnelheid 
van ca. 12-14 rpm.  
 
Dit resulteert in een be-
duidend rustiger beeld 
dan de huidige windtur-
bines (18-22 rpm). 

Visuele rust (onderlinge 
afstand) 

0 
Vanuit oost-west is gro-
tere onderlinge afstand 
nauwelijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is gro-
tere onderlinge afstand 
goed zichtbaar. 
 

 + 
Vanuit oost-west is gro-
tere onderlinge afstand 
nauwelijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is gro-
tere onderlinge afstand 
beperkt zichtbaar. 

++ 
In tegelstelling tot de op-
stellingen ‘dubbele lijn’ 
en ‘cluster’, is er hier 
geen sprake van verschil 
in de onderlinge afstand. 

++ 
In tegelstelling tot de op-
stellingen ‘dubbele lijn’ 
en ‘cluster’, is er hier 
geen sprake van verschil 
in de onderlinge afstand. 

++ 
In tegelstelling tot de op-
stellingen ‘dubbele lijn’ 
en ‘cluster’, is er hier 
geen sprake van verschil 
in de onderlinge afstand. 

Horizon (lokaal) 0 
Vanuit oost-westelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon vanwege de oost-
westelijke positionering 
groot te noemen. 
 

0 
Vanuit oost-westelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon vanwege de oost-
westelijke positionering 
groot te noemen. 

0 
Vanuit oost-westelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon vanwege de oost-
westelijke positionering 
groot te noemen. 

0 
Vanuit oost-westelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon beperkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon vanwege de oost-
westelijke positionering 
groot te noemen. 

0 
Vanuit oost-westelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon beperkt. 
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de hori-
zon vanwege de oost-
westelijke positionering 
groot te noemen. 
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Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 3 lijnen met 10 molens 3 lijnen met 9 molens 3 lijnen met 11 molens 

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. 

+ 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op 
de horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op 
de horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op 
de horizon zeer beperkt. 

 
  

Periode 2025 - 2035 
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Periode 2020 – 2025 

Tabel 3: Beoordeling alternatieven per landschapscriterium bij ‘dubbeldraaien’ 

Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 

Koppeling met landschapsstructuur (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 windpark. 

- 
De clusteropstelling kent geen duidelijke koppeling 
met de dijk en overige structuren. 

Koppeling met landschapsstructuur (regionaal ni-
veau) 

- 
Op regionaal niveau kent de opstelling geen duide-
lijke koppeling met landschapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de opstelling geen duide-
lijke koppeling met landschapsstructuren. 

Herkenbaarheid opstelling - 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is er weinig 
herkenbaarheid in de opstelling. De parken zullen 
vanwege het verschil in kleur, afmetingen en onder-
linge afstanden als twee aparte opstellingen ervaren 
worden. 

- 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is er weinig 
herkenbaarheid in de opstelling. De parken zullen 
vanwege het verschil in kleur, afmetingen en onder-
linge afstanden als twee aparte opstellingen ervaren 
worden. 

Visuele rust (draaisnelheid) - 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tijdelijk een dui-
delijk verschil zijn in de draaisnelheid. 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tijdelijk een dui-
delijk verschil zijn in de draaisnelheid. 

Visuele rust (onderlinge afstand) - 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tijdelijk een dui-
delijk verschil zijn in de onderlinge afstand. 

- 
Bij de fase van dubbeldraaien zal er tijdelijk een dui-
delijk verschil zijn in de onderlinge afstand. 

Horizon (lokaal) - 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is de invloed 
op de horizon wat groter omdat er twee verschil-
lende tiphoogtes zijn en ze een groter deel van de ho-
rizon vullen. Dit is op lokaal niveau goed zichtbaar 

- 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is de invloed 
op de horizon wat groter omdat er twee verschil-
lende tiphoogtes zijn en ze een groter deel van de ho-
rizon 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. 
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3.6.3 Conclusie 

Bij de alternatieven ‘dubbele lijn’ en ‘cluster’ is er in de eerste 5 jaar (2020-2025) 
sprake van ‘dubbeldraaien’ met een deel van het huidige windpark. Hierdoor zal er 
in de eerste 5 jaar een duidelijke scheiding worden gezien tussen het nieuwe wind-
park en de 5 bestaande windturbines. Hoe dichter bij het park (lokaal 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 afstand goed waar-
neembaar. Het nieuwe windpark (na 2025) heeft een duidelijke koppeling met be-
staande landschapsstructuren, evenals dit het geval is met het huidige park. De her-
kenbaarheid in het landschap is het minst aanwezig bij het alternatief cluster. De 
lijnopstelling is vanuit verschillende punten wel goed herkenbaar, wat met name 
op lokaal niveau geldt.  
 
Voor  de andere drie alternatieven (3 lijnen met 10 molens, 3 lijnen met 9 molens 
en 3 lijnen met 11 molens) is er geen sprake van dubbeldraaien. Hierdoor is er, na 
de aanleg, meteen sprake van een koppeling met het lokale landschapsstructuur. 
Verder is de onderlinge afstand in deze drie alternatieven gelijk en staan bovendien 
alle windturbines aan dezelfde kant het bos ‘Polderland Garden of Love and Fire’. 
Hierdoor is de visuele rust bij deze drie alternatieven positiever.  
 
Bij alle alternatieven is er sprake van grotere windturbines, deze 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 bestemmingsplan ‘Almere Pampus en Markermeer’13 worden delen van het 
plangebied aangeduid met archeologie waarde 1 en archeologie waarde 4. Op Fi-
guur 21 zijn deze waarden in beeld gebracht. Deze waarden geven aan dat het een 
terrein met mogelijke archeologische waarde betreft welke voor beide opstellingen 
van invloed zijn. Voor het bouwen zal een omgevingsvergunning nodig zijn waarbij 
tevens archeologisch onderzoek verricht moet worden. Ten noorden van de alter-
natieven zijn in totaal 4 rode stippen weergegeven waar een archeologische 
waarde 5 geldt. Het gaat daarbij om drie scheepswrakken en om een herbegraven 

                                                           
13 Bestemmingsplan ‘Almere Poort West’ is in voorbereiding. Op dit moment zijn de be-
treffende gegevens nog niet beschikbaar en het kan daarom nog niet verwerkt worden in 
deze notitie. 
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scheepslading bestaande uit de een geprefabriceerde houten kerkkap met klokken-
toren. Op deze plekken is door het college vastgesteld dat er archeologische 
waarde is. 
 

Figuur 21 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). Bij de alternatieven “cluster 9” en “dubbele lijn” zullen de turbines 
aan beide zijden van het park komen te staan. Voor de overige alternatieven geldt 
dat de turbines alleen langs de westzijde van het park geplaatst worden.   

3.7.2 Conclusie 

Aanvullend archeologisch onderzoek is nodig om aantasting uit te sluiten. Dit on-
derzoek vormt een harde voorwaarde voor vergunningverlening 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 besluitvor-
ming. 
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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 alternatieven 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 
Langs het plangebied loopt een gedeelte van de Oostvaardersdijk en de IJmeerdijk. 
Dit zijn primaire waterkeringen. 
 
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 ont-
werpbestemmingsplan). 

 
Alle alternatieven vallen buiten de beschermingszones. De windturbines fundaties 
zijn buiten de ‘vrijwaringszone dijk 2’ gepland. In de referentiesituatie staan vier 
turbines ‘vrijwaringszone dijk 2’. Twee van deze turbines blijven staan bij dubbel-
draai. 
 
Bovendien geldt nog dat op grond van art. 4.2 van de Keur van waterschap Zuider-
zeeland windturbines niet zonder vergunning zijn toegestaan in het gebied tot en 
met de buitenbeschermingszone. Voor alle opstellingen geldt dat de turbines bui-
ten de buitenbeschermingszone gepland zijn en daarmee niet vergunning plicht op-
treedt.  
 
Daarnaast stelt het “Beleid primaire waterkeringen voor windmolens, kabels en lei-
dingen en beplantingen” 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 beleid voldoen. Tijdens de bouwfase en bij 
de inrichting van de parkbekabeling en aanvoerroutes zal ook met dit beleid reke-
ning gehouden worden. 
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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 
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 wordt aangevraagd heeft het opstellen van een MER 
geen toegevoegde waarde voor de besluitvorming. Het aspect bodemkwaliteit is 
niet relevant voor de beoordeling van effecten van het beoogde windpark. Moge-
lijke onbekende verontreinigingen ter plaatse van de te bouwen windturbines die-
nen gesaneerd worden. 
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 Overige aspecten 

3.9.1 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. 
 
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 tot elf moderne windturbi-
nes. Op de locatie zijn reeds tien windturbines aanwezig. Deze zullen worden ver-
wijderd. Bij de alternatieven dubbele lijn en cluster 9 zullen vijf turbines blijven 
staan, waarbij uiterlijk in 2025 alleen nog de nieuwe turbines zullen staan. De ver-
wijderde turbines worden verkocht en in principe hergebruikt. De nieuwe windtur-
bines variëren in ashoogte van 90 tot 100 meter en een rotordiameter van 100 tot 
120 meter. 

Figuur 22 – Situatieschets alternatieven, bestaande en te verwijderen turbines 

Cluster 9 incl dubbeldraai 

 

 

 

 

 

 

Lijnopstelling incl dubbeldraai 

 

file:///C:/Users/hrc64/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_content_server_10.5_prod/Afbeeldingen/Slagschaduw - Cluster 9 met dubbeldraai.jpg
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3 lijnen met 10 molens 

 

3 lijnen met 9 molens 

 

  

3 lijnen met 11 molens 

 

 

 

4.1.3 Locatie van de ontwikkeling 

Het plan is om in 2020/2021 negen tot elf nieuwe turbines aan de noordzijde van 
Almere Pampus te plaatsen. De vijf noordelijke turbines van het bestaande wind-
park worden direct voorafgaand aan de bouw van het nieuwe park verwijderd. De 
vijf overige turbines zullen in twee alternatieven (cluster 9 en dubbele lijn) nog 
maximaal vijf jaar dubbeldraaien met het nieuwe park. Als voor deze alternatieven 
de negen nieuwe windturbines worden geplaatst, ontstaat er een periode van on-
geveer vijf jaar waarbij er zowel nieuwe als oude windturbines in het windpark 
staan. In het projectgebied en directe omgeving zijn geen waardevolle natuurge-
bieden aanwezig die worden aangetast door het windpark. De afstand tot wonin-
gen 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 waarden. 
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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 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 alternatie-

ven. 
 Nieuw windpark, zonder de bestaande windturbines. In 5 alternatieven. 
 
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 Alternatieven 

In de m.e.r.-beoordeling worden diverse alternatieven van de opschaling van Jaap 
Rodenburg onderzocht, die onderscheidende windturbinelocaties hebben. Doel is 
om te onderzoeken of het windpark aanzienlijke effecten heeft op de woon- en 
leefomgeving.  

Tabel 1  Alternatieven.  

Kop 1 Alternatief Aantal windturbines Ashoogte (m) Rotordiameter (m) 

 1 Cluster 9 9 93 114 

 2 Dubbele lijn 9 100 100 

 3 3 lijnen met 10 molens 10 90 120 

 4 3 lijnen met 9 molens 9 90 120 

 5 3 lijnen met 11 molens 11 90 120 

      

  Referentie 10 67 66 

 
Van de alternatieven 1 en 2 wordt de situatie zowel met als zonder ‘dubbeldraai’ 
beschouwd; zie paragraaf 1.3. 
Alle alternatieven worden vergeleken met de referentiesituatie; zie paragraaf 1.7. 
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Figuur 1 Afmetingen van de onderzochte alternatieven. 

 
 

Figuur 2 Alternatief 1: Cluster 9. 
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Figuur 3 Alternatief 2: Dubbele lijn. 

 
 

Figuur 4 Alternatief 3: 3 lijnen met 10 molens. 
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Figuur 5 Alternatief 4: 3 lijnen met 9 molens. 

 

Figuur 6 Alternatief 5: 3 lijnen met 11 molens. 
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Voor de verschillende alternatieven is een type gekozen dat een representatieve 
indicatie geeft van de geluidsproductie van deze windturbineklasse.  
Cluster 9:     Senvion 3.2M114 
Dubbele lijn:     Lagerwey L100-2,5MW 
3 lijnen met 9,10 en 11 molens:   Siemens SWT2.5-120 

 
Zie Bijlage A voor akoestische details van de beschreven windturbines. De locaties 
van de windturbines in de alternatieven zijn gegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 2 Locaties van de windturbines in de onderzochte alternatieven. 

 Cluster 9 Dubbele lijn 3 lijnen 10 molens 3 lijnen 9 molens 3 lijnen 11 molens 
WTB x y x y x y x y x y 

1 137.176 487.485 137.182 487.470 137.164 487.516 137.164 487.516 137.164 487.516 

2 137.417 487.878 137.300 488.057 137.342 487.213 137.369 487.165 137.363 487.178 

3 137.600 487.407 137.513 487.666 137.520 486.911 137.475 487.931 137.470 488.157 

4 137.656 488.265 137.631 488.253 137.563 487.983 137.578 486.821 137.563 486.839 

5 137.849 487.799 137.844 487.863 137.734 487.674 137.680 487.580 137.663 487.804 

6 138.100 488.196 137.962 488.450 137.902 487.366 137.786 488.346 137.855 487.453 

7 138.366 487.709 138.176 488.059 137.962 488.450 137.888 487.236 137.962 488.450 

8 138.441 488.734 138.441 488.734 138.127 488.139 137.991 487.995 138.047 487.100 

9 138.797 488.088 138.655 488.343 138.291 487.828 138.200 487.651 138.154 488.088 

10     138.456 487.519   138.346 487.727 

11         138.538 487.364 

1.3 Naamgeving 

Met ‘WP Jaap Rodenburg’ worden de 10 bestaande windturbines bedoeld. Met ‘WP 
Jaap Rodenburg II’ worden de nieuwe windturbines bedoeld. Met ‘dubbeldraaien’ 
wordt bedoeld dat 5 bestaande windturbines (tijdelijk) blijven staan terwijl WP Jaap 
Rodenburg II al operationeel is. Dit scenario is alleen mogelijk bij alternatief 1 en 2. 

1.4 Wettelijke norm 

De windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maxi-
maal toegestane waarde op de gevel van 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  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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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. 
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Figuur 7 Bestaande alternatief: referentiesituatie. 
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Hoofdstuk 2 Rekenmethode 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
Akoestisch onderzoek t.b.v. MER-beoordeling   

 
  

  

Rekenmethode 

1
2
 

12 

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 V4.21. 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 8 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.  



 

Windpark Jaap Rodenburg 
Akoestisch onderzoek t.b.v. MER-beoordeling   

 
  

  

Rekenmethode 

1
3
 

13 

2.3 Spectrale verdeling 

Voor de onderzochte windturbinetypen is een spectraalverdeling aangehouden. 
Hiermee wordt een schatting gemaakt van de verdeling van het brongeluid in hoge 
en lage tonen. Waar beschikbaar hebben we gerekend met de gegevens die door 
de fabrikant ter beschikking zijn gesteld. Indien dergelijke gegevens niet voorhan-
den waren is gebruik gemaakt van een standaard referentiespectrum, gebaseerd 
op diverse typen: 
 

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 alter-
natieven van WP Jaap Rodenburg II zijn op hun respectievelijke ashoogtes onder-
zocht. 
 
Hieronder zijn enkele windsnelheidsverdelingen op ashoogte weergegeven. 

Figuur 9 Gegevens windsnelheid. Bron: KNMI. X-as: windsnelheid op ashoogte. Y-as: frequentie waarmee 
die windsnelheid voorkomt (% van de tijd). 
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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. 

Figuur 10 Windsnelheidsverdeling op 100m hoogte, per periode. 

 

2.5 Jaargemiddelde geluidsproductie 

Per windturbinetype is bekend bij welke windsnelheid hoeveel geluid wordt gepro-
duceerd (zie bijlage A.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 

Siemens SWT2.5-120 90 107,0 103,0 103,2 103,3 109,7 

2.6 Scenario’s 

De volgende scenario’s worden doorgerekend: 
 Alternatief Windturbines 

 Referentie 10 x V66 

 Cluster 9 9 x 3.2M114 

 Cluster 9 met dubbeldraaien 9 x 3.2M114  5 x V66 

 Dubbele lijn 9 x L100 

 Dubbele lijn met dubbeldraaien 9 x L100   5 x V66 
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 3 lijnen met 10 molens 10 x SWT2.5 

 3 lijnen met 9 molens 9 x SWT2.5 

 3 lijnen met 11 molens 11 x SWT2.5 

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. 

2.7 Woningen 

Voor het bepalen van nabijgelegen woningen is gebruikgemaakt van de Basisadmi-
nistratie Adressen en Gebouwen (BAG), datum januari 2017. Woningen zijn als mi-
crofoon in de vrije ruimte gemodelleerd. Dit is een worst case benadering. 
Onderstaande tabel toont de afstand van de dichtsbijgelegen woning tot het be-
staande park en de twee alternatieven. 

Tabel 4 Afstand tot dichtsbijgelegen woning. 

Kop 1 Windturbines Dichtsbijgelegen woning Afstand (m) Windturbine 

 Bestaand Robert Pearystraat 4 Almere 1.489 b2 

 Cluster 9 Sprietzeil 89 Almere 1.679 9 

 Dubbele lijn Sprietzeil 89 Almere 1.684 9 

 3 lijnen met 10 molens Damarapad 12 Almere 1.625 3 

 3 lijnen met 9 molens Damarapad 12 Almere 1.518 4 

 3 lijnen met 11 molens Centaurenstraat 3 Almere 1.536 8 

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. 

                                                           
2 kenmerk brief: IENM/BSK-2014/44564 
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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. 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
Akoestisch onderzoek t.b.v. MER-beoordeling   

 
  

  

Resultaten 

1
7
 

17 

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 alternatieven uit de m.e.r.-beoordeling (inclusief 
dubbeldraaien bij alternatief 1 en 2). 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 jaargemiddelde 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 B zijn de contouren op groot formaat weergegeven. 

3.1.1 Referentiesituatie 

Figuur 11 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 alternatieven. In de bijla-
gen zijn de afbeeldingen op groot formaat weergegeven. 
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Figuur 12 LDEN-contouren van de in de m.e.r.-beoordeling opgenomen alternatieven. Woningen zijn weerge-
geven met rode stippen. 

Cluster 9 incl dubbeldraai 

 
 

Cluster 9 excl dubbeldraai 

 

Dubbele lijn incl dubbeldraai 

 

Dubbele lijn excl dubbeldraai 

 
 

3 lijnen met 10 molens 

 

 

3 lijnen met 9 molens 

 
 

3 lijnen met 11 molens 
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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 in Tabel 4 genoemde woningen is hieronder de jaargemiddelde geluidsbe-
lasting gegeven. Deze tabel toont ook de woningen met de hoogste geluidsbelas-
ting per alternatief. Dit hoeft niet de dichtsbijgelegen woning te zijn vanwege de 
effecten van absorberende en reflecterende bodems. 

Tabel 5 Jaargemiddelde geluidsbelasting bij dichtsbijgelegen woningen. Schuingedrukt zijn de woningen 
met de hoogste geluidsbelasting a.g.v. dat alternatief.  

Kop 1 Alternatief Dichtsbijgelegen woning   

   Lnight Lden 

 Bestaand Robert Pearystraat 4  

Centaurenstraat 10 

29 

29 

35 

36 

 Cluster 9 Sprietzeil 89  

Sprietzeil 71 

30 

30 

37 

37 

 Cluster 9 met DD Robert Pearystraat 4 

Sprietzeil 89 

Medusastraat 15 

30 

31 

31 

37 

37 

38 

 Dubbele lijn Sprietzeil 89 

Brikzeil 27 

30 

31 

37 

37 

 Dubbele lijn met DD Robert Pearystraat 4 

Sprietzeil 89 

Sprietzeil 73 

30 

31 

31 

37 

37 

38 

 3 lijnen met 10 molens Damarapad 12 

Damoclesstraat 22  

29 

30 

36 

36 

 3 lijnen met 9 molens Damarapad 12 

Cyclopenstraat 7  

29 

30 

36 

36 

 3 lijnen met 11 molens Centaurenstraat 3  

Damoclesstraat 20 

31 

31 

37 

37 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat bij alle alternatieven ruimschoots wordt voldaan 
aan de landelijk geldende geluidsnormen van 41 dB Lnight en 47 dB Lden.  Aangezien 
de effecten van laagfrequent geluid zijn verwerkt in de geluidsnorm uit het Activi-
teitenbesluit treedt ook met zekerheid geen significant negatief effect op voor wat 
betreft laagfrequent geluid. 

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 5 alternatieven onderzocht met in 
totaal 7 alternatieven, evenals een referentiesituatie (inclusief autonome ontwik-
kelingen).  

Tabel 6 Samenvatting milieueffecten geluid MERalternatieven bij omliggende woningen. 

Kop 1 

O
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r 
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t 

L d
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 >
 4

2
 d

B
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  m m  dB dB   

 Referentie 67 66 V66-1,65 104,2 106,5 nee nee 

 Cluster 9 93 114 3.2M114 104,2 108,2 nee nee 

 Cluster 9 met DD      nee nee 

 Dubbele lijn 10
0 

100 
L100-2.5 106,0 108,3 nee 

nee 

 Dubbele lijn met DD      nee nee 

 3 lijnen met 10 molens 90 120 SWT2.5-120 107,0 109,7 nee nee 

 3 lijnen met 9 molens 90 120 SWT2.5-120 107,0 109,7 nee nee 

 3 lijnen met 11 molens 90 120 SWT2.5-120 107,0 109,7 nee nee 

 
Voor dit onderzoek is gerekend met windturbinetypes die niet de stilste of de luid-
ste zijn in hun klasse, maar een representatieve 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 alle alternatieven, zowel met als zonder 
dubbeldraai. 
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Hoofdstuk 5 Bijlagen 
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De bijlagen bestaan uit: 
Bijlage A Overzicht windturbinegegevens 
Bijlage B Geluidscontouren 
Bijlage C In- en uitvoergegevens GeoMilieu 
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Bijlage A Overzicht windturbinegegevens 

A.1 Algemene kenmerken  

Tabel 7 Opstellingsgegevens 

Kop 1 Alternatief Aantal  Ash./Rotordiam. (m) Type Vermogen 

 nieuw     

 Cluster 9 9 93/114 Senvion 3.2M114 3,2 MW 

 Dubbele lijn 9 100/100 Lagerwey L100-2,5MW 2,5 MW 

 3 lijnen met 10 molens 10 90/120 Siemens SWT2.5-120 2,5 MW 

 3 lijnen met 9 molens 9 90/120 Siemens SWT2.5-120 2,5 MW 

 3 lijnen met 11 molens 11 90/120 Siemens SWT2.5-120 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) 

 Siemens SWT2.5-120 WindPRO database 

 Vestas V66-1,65MW VESTAS V66- 1.65 MW OptiSlip® Wind Turbine, 943511 VER 10 

 

A.2 Bronsterkte LW 
 
Onderstaande tabel en figuur geven aan hoeveel geluid de in dit rapport be-
schouwde windturbines produceren bij elke windsnelheid. 

Tabel 8 Bronsterktes op masthoogte bij verschillende types en modi, in dB. 

Windsnelheid op ashoogte (m/s) V66-1,65 3.2M114 L100-2,5MW SWT2.5-120 

1     

2   94,1  

3 97,5 96,7 94,1 93,9 

4 97,5 96,7 94,1 93,9 

5 97,5 96,7 94,1 93,9 

6 97,7 98,4 97,6 98,1 

7 98,5 101,2 100,7 101,6 

8 101,2 103,7 102,6 104,3 

9 101,8 104,2 103,7 106,1 

10 102,2 104,2 104,3 107,0 

11 102,5 104,2 104,9 107,0 

12 102,9 103,9 105,4 107,0 

13 103,2 103,8 105,6 107,0 

14 103,5 103,8 105,8 107,0 

15 103,8 103,8 106,0 107,0 

16-max 104,2 103,8 106,0 107,0 
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Figuur 13 Geluidscurves van de verschillende types. 
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Bijlage B Geluidscontouren 

Onderstaande pagina’s geven de berekende geluidscontouren in groot formaat.
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B.1 Contour referentiesituatie 
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B.2 Contouren alternatieven 
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Bijlage C In- en uitvoergegevens GeoMilieu 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Windturbinegegevens - Bronsterkte Windsnelheidsverdeling

LW Ashoogte 80 90 93 100

vhub V66-1,65 3.2M114 L100-2 SWT-2.5-120 PROFIEL (D)_1 2,3 2,3 2,2 2,2

1 PROFIEL (D)_2 4,4 4,4 4,1 4

2 94,1 PROFIEL (D)_3 6,8 6,8 6,4 6,3

3 97,5 96,7 94,1 93,9 PROFIEL (D)_4 9,9 9,9 9,3 8,8

4 97,5 96,7 94,1 93,9 PROFIEL (D)_5 11,9 11,8 11,2 11

5 97,5 96,7 94,1 93,9 PROFIEL (D)_6 12,7 12,7 12,2 11,9

6 97,7 98,4 97,6 98,1 PROFIEL (D)_7 12,4 12,4 12,6 12,6

7 98,5 101,2 100,7 101,6 PROFIEL (D)_8 10,7 10,8 10,8 10,6

8 101,2 103,7 102,6 104,3 PROFIEL (D)_9 7,8 7,8 8,4 8,5

9 101,8 104,2 103,7 106,1 PROFIEL (D)_10 6,3 6,4 6,4 6,6

10 102,2 104,2 104,3 107,0 PROFIEL (D)_11 5 5,1 5,3 5,5

11 102,5 104,2 104,9 107,0 PROFIEL (D)_12 3,4 3,4 3,9 4,1

12 102,9 103,9 105,4 107,0 PROFIEL (D)_13 2,1 2,1 2,4 2,6

13 103,2 103,8 105,6 107,0 PROFIEL (D)_14 1,2 1,2 1,4 1,5

14 103,5 103,8 105,8 107,0 PROFIEL (D)_15 1,3 1,3 1,3 1,3

15 103,8 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_16 0,8 0,8 0,9 1

16 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_17 0,4 0,4 0,6 0,7

17 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_18 0,2 0,2 0,2 0,3

18 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_19 0,1 0,1 0,1 0,2

19 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_20 0,1 0,1 0,1 0,1

20 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_21 0,1 0,1 0,1 0,1

21 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_22 0 0 0 0

22 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_23 0 0 0 0

23 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_24 0 0 0 0

24 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (D)_25 0 0 0 0

25 104,2 103,8 106,0 107,0 PROFIEL (A)_1 1,5 1,5 1,4 1,4

PROFIEL (A)_2 3,7 3,7 3,4 3,3

Referentiespectrum PROFIEL (A)_3 6,2 6,1 5,6 5,5

PROFIEL (A)_4 9,6 9,5 9,2 9,1

RefSp 31 -10 -10 -10 70 PROFIEL (A)_5 11,8 11,7 11,1 10,7

RefSp 63 -16,6 -16,6 -16,6 88,4 PROFIEL (A)_6 13,6 13,5 12,6 12,2

RefSp 125 -11 -11 -11 95,2 PROFIEL (A)_7 12,4 12,4 13 13,2

RefSp 250 -7,4 -7,4 -7,4 99,2 PROFIEL (A)_8 11,7 11,7 11,2 10,9

RefSp 500 -6,1 -6,1 -6,1 101,3 PROFIEL (A)_9 9,1 9,2 9,8 10,3

RefSp 1k -5,8 -5,8 -5,8 101,5 PROFIEL (A)_10 6,9 6,9 7,2 7,3

RefSp 2k -8,4 -8,4 -8,4 98,6 PROFIEL (A)_11 4,4 4,5 4,7 4,7

RefSp 4k -12 -12 -12 93,8 PROFIEL (A)_12 3,1 3,2 3,8 4,1

RefSp 8k -24 -24 -24 86,2 PROFIEL (A)_13 2,4 2,5 2,5 2,6

PROFIEL (A)_14 1,5 1,5 1,8 2

LE per periode PROFIEL (A)_15 0,9 0,9 1,1 1,2

LE (D) Totaal 100,0 101,5 101,7 103,0 PROFIEL (A)_16 0,6 0,7 0,8 0,7

LE (A) Totaal 100,0 101,7 101,8 103,2 PROFIEL (A)_17 0,4 0,4 0,4 0,4

LE (N) Totaal 100,1 101,9 102,0 103,3 PROFIEL (A)_18 0,1 0,1 0,2 0,3

LE (DEN) 106,5 108,2 108,3 109,7 PROFIEL (A)_19 0 0 0 0

PROFIEL (A)_20 0 0 0 0

LE per octaaf PROFIEL (A)_21 0 0 0 0

LE (D) 31 89,5 91,1 91,3 66,0 PROFIEL (A)_22 0,1 0,1 0,1 0

LE (D) 63 82,9 84,5 84,7 84,4 PROFIEL (A)_23 0 0 0 0,1

LE (D) 125 88,5 90,1 90,3 91,2 PROFIEL (A)_24 0 0 0 0

LE (D) 250 92,1 93,7 93,9 95,2 PROFIEL (A)_25 0 0 0 0

LE (D) 500 93,4 95,0 95,2 97,3 PROFIEL (N)_1 1,1 1,2 1,1 1,1

LE (D) 1k 93,7 95,3 95,5 97,5 PROFIEL (N)_2 3 3 2,8 2,7

LE (D) 2k 91,1 92,7 92,9 94,6 PROFIEL (N)_3 4,8 4,8 4,7 4,6

LE (D) 4k 87,5 89,1 89,3 89,8 PROFIEL (N)_4 7,7 7,6 6,9 6,5

LE (D) 8k 75,5 77,1 77,3 82,2 PROFIEL (N)_5 11,3 11,3 10,5 10,2

PROFIEL (N)_6 13,8 13,7 13 13

LE (A) 31 89,6 91,3 91,3 66,2 PROFIEL (N)_7 15,2 15,2 14,8 14,4

LE (A) 63 83,0 84,7 84,7 84,6 PROFIEL (N)_8 13 13 13,7 13,8

LE (A) 125 88,6 90,3 90,3 91,4 PROFIEL (N)_9 8,9 8,9 9,3 9,6

LE (A) 250 92,2 93,9 93,9 95,4 PROFIEL (N)_10 6,5 6,6 7 7,1

LE (A) 500 93,5 95,2 95,2 97,5 PROFIEL (N)_11 4,9 5 5,2 5,1

LE (A) 1k 93,8 95,5 95,5 97,7 PROFIEL (N)_12 3,5 3,5 3,7 4

LE (A) 2k 91,2 92,9 92,9 94,8 PROFIEL (N)_13 2,2 2,2 2,9 3

LE (A) 4k 87,6 89,3 89,3 90,0 PROFIEL (N)_14 1,6 1,6 1,5 1,7

LE (A) 8k 75,6 77,3 77,3 82,4 PROFIEL (N)_15 1 1 1,2 1,4

PROFIEL (N)_16 0,7 0,7 0,9 0,9

LE (N) 31 89,7 91,5 91,6 66,3 PROFIEL (N)_17 0,4 0,4 0,6 0,7

LE (N) 63 83,1 84,9 85,0 84,7 PROFIEL (N)_18 0,1 0,1 0,1 0,2

LE (N) 125 88,7 90,5 90,6 91,5 PROFIEL (N)_19 0 0 0,1 0,1

LE (N) 250 92,3 94,1 94,2 95,5 PROFIEL (N)_20 0,1 0,1 0 0

LE (N) 500 93,6 95,4 95,5 97,6 PROFIEL (N)_21 0 0 0,1 0,1

LE (N) 1k 93,9 95,7 95,8 97,8 PROFIEL (N)_22 0 0 0 0

LE (N) 2k 91,3 93,1 93,2 94,9 PROFIEL (N)_23 0 0 0 0

LE (N) 4k 87,7 89,5 89,6 90,1 PROFIEL (N)_24 0 0 0 0

LE (N) 8k 75,7 77,5 77,6 82,5 PROFIEL (N)_25 0 0 0 0
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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 

alternatieven (dubbele lijn en cluster). 
 Nieuw windpark, zonder de bestaande windturbines. In 5 alternatieven. 

 
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 Alternatieven 

In de m.e.r.-beoordeling worden vijf alternatieven van de opschaling van Jaap Ro-
denburg onderzocht, die onderscheidende windturbinelocaties hebben. Doel is om 
te onderzoeken of het windpark aanzienlijke effecten heeft op de woon- en leef-
omgeving. De alternatieven inclusief de referentiesituatie worden weergegeven in 
onderstaande figuren . 

Figuur 1 Ligging van windpark Jaap Rodenburg (referentiesituatie). 
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Figuur 2 Ligging van Windpark Jaap Rodenburg II: Alternatief 1 

 

Figuur 3 Ligging van Windpark Jaap Rodenburg II: Alternatief 2 
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Figuur 4 Ligging van Windpark Jaap Rodenburg II: Alternatief 3 

 

Figuur 5 Ligging van Windpark Jaap Rodenburg II: Alternatief 4 
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Figuur 6 Ligging van Windpark Jaap Rodenburg II: Alternatief 5 

 

Tabel 1  Alternatieven.  

Kop 1 Alternatief Naam Aantal windturbines Ashoogte (m) Rotordiameter (m) 

 1 Cluster 9 9 93 114 

 2 Dubbele lijn 9 100 100 

 3 3 lijnen met 10 molens 9 90 120 

 4 3 lijnen met 9 molens 10 90 120 

 5 3 lijnen met 11 molens 11 90 120 

 Ref. Situatie Bestaande windturbines 10 67 66 

Figuur 7 Schematische weergave van de afmetingen van de onderzochte alternatieven en de bestaande 
windturbines. 

  
 
Voor Alternatief 1 is gerekend met de Senvion 3.2M114 (ashoogte 93m). Bij Alter-
natief 2 is gerekend met de Lagerwey L100-2,5MW (ashoogte 100m).  
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Voor de Alternatieven 3,4 en 5 is gebruik gemaakt van de GE2.5-120 (ashoogte: 
90m).  De drie windturbinetypes geven de worst-case scenario van de slagschaduw-
duur van deze windturbineklasse weer. 
 
 De locaties van de windturbines in de alternatieven zijn gegeven in Bijlage 0. 

1.3 Naamgeving 

Met ‘WP Jaap Rodenburg’ worden de 10 bestaande windturbines bedoeld. Met ‘WP 
Jaap Rodenburg II’ worden de nieuwe windturbines bedoeld. Met ‘dubbeldraaien’ 
wordt bedoeld dat 5 bestaande windturbines (tijdelijk) blijven staan terwijl WP Jaap 
Rodenburg II al operationeel is. 

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, 

                                                           
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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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. 

1.7 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 daarom moge-
lijk 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 dat 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 8 Gegevens windrichting en –snelheid. 
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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 alternatieven 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. 



 

Windpark Jaap Rodenburg 
Slagschaduwonderzoek t.b.v. MER-beoordeling  

 

  

Berekening 1
3
 

13 

 Minimale zonhoek 
Als de zon te laag boven de horizon staat moet het licht een grotere afstand 
door de atmosfeer afleggen. Hierdoor wordt het licht diffuus en kan het 
geen duidelijke schaduw meer vormen. In deze studie  zijn we uitgegaan 
van een minimale zonhoek van 3 graden. 
 

Bovenstaande drie correcties zijn gebaseerd op gegevens over het klimaat. De cor-
rectie van de gemiddelde zonneschijnduur wordt op de maandgemiddelde metin-
gen gebaseerd 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 softwa-
repakket WindPRO, een programma dat slagschaduw nauwkeurig berekend 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 vijf alternatieven (in-
clusief en exclusief dubbeldraaien voor Alternatief 1 en 2). Dergelijke contouren 
geven grafisch weer hoe hoog de jaargemiddelde slagschaduwbelasting is op elke 
plek rondom het windpark. Een 5 uur en 40 minuten slagschaduwcontour wil zeg-
gen 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 con-
touren op groot formaat weergegeven. 

3.1.1 Referentiesituatie 

Figuur 9 5 uur en 40 uur en 0 uur slagschaduwcontour van de referentiesituatie 

 

3.1.2 Windpark Jaap Rodenburg II 

Zie de volgende pagina voor de slagschaduwcontouren van de alternatieven. In de 
bijlagen zijn de afbeeldingen op groot formaat weergegeven. 
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Figuur 10 5 uur en 40 min en 0 uur slagschaduwcontour Alternatief 1 inclusief dubbeldraai 

 

Figuur 11 5 uur en 40 min en 0 uur slagschaduwcontour Alternatief 1 exclusief dubbeldraai 
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Figuur 12 5 uur en 40 min en 0 uur slagschaduwcontour Alternatief 2 inclusief dubbeldraai 

 

Figuur 13 5 uur en 40 min slagschaduwcontour Alternatief 2 exclusief dubbeldraai 
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Figuur 14 5 uur en 40 min slagschaduwcontour Alternatief 3 

 

Figuur 15 5 uur en 40 min slagschaduwcontour Alternatief 4 
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Figuur 16 5 uur en 40 min slagschaduwcontour Alternatief 5 

 

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. Dit wil zeggen dat de woningen geen slagschaduw ontvangen op 
basis van een realistisch gemiddelde situatie.  
Wel valt een deel van de gronden van Pampushout 1, die bestemd worden voor 
woningbouw (1000) middels een uitwerkingsplicht (18 september in procedure), 
binnen de 0 uur contour, maar niet binnen de 5 uur en 40 minuten contour. Hier-
door ontstaan er geen beperkingen voor de geplande nieuwbouw. 

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 vijf alternatieven on-
derzocht waarvan twee tevens dubbeldraai, evenals een referentiesituatie (inclu-
sief autonome ontwikkelingen). 

Tabel 2 Samenvatting milieueffecten slagschaduw m.e.r.beoordelingsalternatieven bij omliggende wonin-
gen. 
      Effecten WP II Jaap 

Rodenburg (aantal 
woningen) 

 Dubbel-
draaien 

Ashoogte 
(m) 

rd 
(m) 

Fab. Type >5 uur en 
40 min 

>0 uur 

Ref. Nee 67 66 Vestas V66-1.65 0 0 

A1: Cluster 9 
Ja 

93 

67 

114 

66 

Senvion 

Vestas 

3.2M114 

V66-1.65 
0 0 

Nee 93 114 Senvion 3.2M11 0 0 

A2: Dubbele lijn 
Ja 

100 

67 

100 

66 

Lagerwey 

Vestas 

L100-2.5MW 

V66-1.65 
0 0 

Nee 100 100 Lagerwey L100-2.5MW 0 0 

A3: 3 lijnen 10 molens Nee 90 120 GE GE2.5-120 0 0 

A4: 3 lijnen 9 molens Nee 90 120 GE GE2.5-120 0 0 

A5: 3 lijnen 11 molens Nee 90 120 GE GE2.5-120 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 (en 
ook niet voor de nieuwbouwplannen) als gevolg van slagschaduw vanwege de 
windturbines, in alle alternatieven, 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 3 Opstellingsgegevens 

Kop 1 Alternatief 
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 

 3 lijnen 9 molens 9 90/120 GE GE2,5MW-120 2,5 MW 

 3 lijnen 11 molens 11 90/120 GE GE2,5MW-120 2,5 MW 

 3 lijnen 10 molens 10 90/120 GE GE2,5MW-120 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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A.2 Coördinaten van de verschillende alternatieven 

 

Alt WTB X Y 
1 1 137176 487485 

1 2 137417 487878 

1 3 137600 487407 

1 4 137656 488265 

1 5 137849 487799 

1 6 138100 488196 

1 7 138366 487709 

1 8 138441 488734 

1 9 138797 488088 

2 1 137182 487470 

2 2 137300 488057 

2 3 137513 487666 

2 4 137631 488253 

2 5 137844 487863 

2 6 137962 488450 

2 7 138176 488059 

2 8 138441 488734 

2 9 138655 488343 

3 1 137164 487516 

3 2 137342 487213 

3 3 137520 486911 

3 4 137563 487983 

3 5 137734 487674 

3 6 137902 487366 

3 7 137962 488450 

3 8 138127 488139 

3 9 138291 487828 

3 10 138456 487519 

4 1 137164 487516 

4 2 137369 487165 

4 3 137475 487931 

4 4 137578 486821 

4 5 137680 487580 

4 6 137786 488346 

4 7 137888 487236 

4 8 137991 487995 

4 9 138200 487651 

5 1 137164 487516 

5 2 137363 487178 

5 3 137470 488157 

5 4 137563 486839 

5 5 137663 487804 

5 6 137855 487453 

5 7 137962 488450 

5 8 138047 487100 

5 9 138154 488088 

5 10 138346 487727 

5 11 138538 487364 
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Bijlage B Slagschaduwcontouren 
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B.1 Contour referentiesituatie 
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B.2 Contour Alternatieven 
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Bijlage C Uitdraai WindPRO 
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Hans / Hans@boschenvanrijn.nl
Calculated:
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SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw referentiesituatie - MER beoordeling

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence 1.200 m

All coordinates are in

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

© OpenStreetMap contributors - www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:40.000

New WTG

WTGs

WTG type

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 137.063 487.506 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

2 137.280 487.124 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

3 137.463 488.237 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

4 137.476 487.481 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

5 137.506 486.748 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

6 137.676 487.844 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

7 137.690 487.097 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

8 137.884 487.459 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

9 138.095 487.075 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

10 137.259 487.876 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0
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4-9-2017 10:08/3.0.654

SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw Cluster zonder dubbeldraai - MER Beoordeling

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence 1.368 m

All coordinates are in

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

© OpenStreetMap contributors - www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:25.000

New WTG

WTGs

WTG type

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 138.797 488.088 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

2 138.441 488.734 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

3 138.366 487.709 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

4 137.176 487.485 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

5 137.656 488.265 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

6 137.417 487.878 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

7 137.600 487.407 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

8 138.100 488.196 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

9 137.849 487.799 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TOT... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1
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SHADOW - Map

Calculation: Slagschaduw Cluster zonder dubbeldraai - MER Beoordeling
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SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw Cluster met dubbeldraai MER Beoordeling

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence 1.368 m

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

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 138.797 488.088 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

2 138.441 488.734 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

3 138.366 487.709 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

4 137.176 487.485 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

5 137.656 488.265 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

6 137.417 487.878 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

7 137.600 487.407 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

8 138.100 488.196 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

9 137.849 487.799 0,0 SENVION 3.2M114 3200 114.0 !O! hub: 93,0 m (TO... Yes SENVION 3.2M114-3.200 3.200 114,0 93,0 12,1

10 137.280 487.124 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

11 137.506 486.748 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

12 137.690 487.097 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

13 137.884 487.459 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

14 138.095 487.075 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (TOT: ... No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0
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SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw Dubbele lijnen MER Beoordeling

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence 1.200 m

All coordinates are in

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

© OpenStreetMap contributors - www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:25.000

New WTG

WTGs

WTG type

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 138.655 488.343 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

2 138.441 488.734 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

3 138.176 488.059 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

4 137.962 488.450 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

5 137.844 487.863 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

6 137.513 487.666 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

7 137.182 487.470 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

8 137.631 488.253 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

9 137.300 488.057 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: 1... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2
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SHADOW - Main Result

Calculation: Slagschaduw Dubbel Draai dubbele lijn MER Beoordeling

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence 1.200 m

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

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 138.655 488.343 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

2 138.441 488.734 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

3 138.176 488.059 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

4 137.962 488.450 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

5 137.844 487.863 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

6 137.513 487.666 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

7 137.182 487.470 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

8 137.631 488.253 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

9 137.300 488.057 0,0 LAGERWEY L100-2.5MW 2520 100.0 !O! hub: ... Yes LAGERWEY L100-2.5MW-2.520 2.520 100,0 100,0 15,2

10 137.280 487.124 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (T...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

11 137.506 486.748 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (T...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

12 137.690 487.097 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (T...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

13 137.884 487.459 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (T...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0

14 138.095 487.075 0,0 VESTAS V66 1650-300 66.0 !O! hub: 67,0 m (T...No VESTAS V66-1.650/300 1.650 66,0 67,0 19,0
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Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence 1.440 m

All coordinates are in

Dutch Stereo-RD/NAP 2008

© OpenStreetMap contributors - www.openstreetmap.org/copyright

Scale 1:40.000
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WTG type

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 138.127 488.139 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

2 137.962 488.450 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

3 137.734 487.674 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

4 137.164 487.516 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

5 137.563 487.983 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

6 138.456 487.519 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

7 137.520 486.911 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

8 138.291 487.828 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

9 137.902 487.366 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

10 137.342 487.213 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0
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New WTG

WTGs

WTG type

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 137.786 488.346 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

2 137.164 487.516 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

3 137.475 487.931 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

4 137.991 487.995 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

5 137.369 487.165 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

6 137.680 487.580 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

7 138.200 487.651 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

8 137.578 486.821 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

9 137.888 487.236 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0 !...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0
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Scale 1:40.000

New WTG

WTGs

WTG type

X (east) Y Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub RPM

(north) rated diameter height

[m] [kW] [m] [m] [RPM]

1 138.154 488.088 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

2 137.962 488.450 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

3 137.663 487.804 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

4 137.164 487.516 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

5 137.470 488.157 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

6 138.538 487.364 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

7 138.047 487.100 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

8 137.563 486.839 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

9 138.346 487.727 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

10 137.855 487.453 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0

11 137.363 487.178 0,0 GE WIND ENERGY GE 2.5-120 2500 120.0...Yes GE WIND ENERGY GE 2.5-120-2.500 2.500 120,0 90,0 13,0
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Titel  Jaap Rodenburg II: Externe veiligheid 
Datum 24-08-2017 

Auteur Hans Kerkvliet 

 

Inleiding 

In onderstaande paragrafen worden de risicocontouren en werpafstanden van de 
verschillende alternatieven weergegeven van Jaap Rodenburg II. Voor de bereke-
ning van de risicocontouren en werpafstanden is gebruik gemaakt van de volgende 
referentiewindturbines: 
 
Referentiesituatie:    Vestas V66 op 67 meter. 
Alternatief 1 (Cluster 9):   Senvion M114 op 93 meter. 
Alternatief 2 (Dubbele lijn):  Lagerwey L100 op 100 meter. 
Alternatief 3 (Cluster 10):  GE2.5-120 op 90 meter. 
Alternatief 4 (Paralellogram): GE2.5-120 op 90 meter. 
Alternatief 5 (Vierkant):  GE2.5-120 op 90 meter. 

Risicocontouren – Gebouwen 

Referentiesituatie 
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  Alternatief 1 
 

 
 
  Alternatief 1 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 2 exclusief dubbeldraai 

 
 
  Alternatief 2 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 3 

 
 
  Alternatief 4 
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  Alternatief 5 

 

Risicovolle installaties 

Referentiesituatie 
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  Alternatief 1 exclusief dubbeldraai 

 
 
  Alternatief 1 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 2 exclusief dubbeldraai 

 
 
  Alternatief 2 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 3 
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  Alternatief 5 

 

Hoogspanningsinfrastructuur 

Referentiesituatie 
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   Alternatief 1 exclusief dubbeldraai 

 
 
   Alternatief 1 inclusief dubbeldraai 
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   Alternatief 2 exclusief dubbeldraai 
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   Alternatief 5 

  

Buisleidingen 

Referentiesituatie 
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  Alternatief 1 exclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 2 exclusief dubbeldraai 

 
 
  Alternatief 2 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 5 

 

Spoorwegen 

Referentiesituatie 
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  Alternatief 1 exclusief dubbeldraai 

 
 
  Alternatief 1 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 2 exclusief dubbeldraai 

 
 
 
  Alternatief 2 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 3 
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  Alternatief 5 

 

Overdraai 

 Referentiesituatie 
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  Alternatief 1 exclusief dubbeldraai 

 
 
  Alternatief 1 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 2 exclusief dubbeldraai 

 
 
  Alternatief 2 inclusief dubbeldraai 
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  Alternatief 3 
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  Alternatief 5 
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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 twee participatierondes door de gemeente Al-
mere van de bewoners van de stad, een plan ontwikkeld voor negen tot elf grotere 
windturbines met maximaal 150 meter tiphoogte. 

1.2 Het plan 

Het plan is om in 2020/2021 negen tot elf nieuwe turbines aan de noordzijde van 
Almere Pampus te plaatsen. Daar zijn vijf mogelijke opstellingsalternatieven voor 
bedacht die naar aanleiding van twee participatierondes en een raadsconsultatie 
tot stand zijn gekomen. Hieronder staan de vijf alternatieven kort beschreven: 
 

Hoofdstuk 1 Inleiding 
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1.2.1 Dubbele lijn 

Bij deze opstelling worden er negen nieuwe windturbines geplaatst. Om dit moge-
lijk te maken worden de vijf noordelijke turbines van het bestaande windpark ver-
wijderd om plaats te maken voor de nieuwe turbines. De vijf overige turbines van 
het bestaande windpark 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 wind-
molens bereikt en moeten ze worden gesloopt. 
 

1.2.2 Cluster 

Bij deze opstelling worden er negen nieuwe windturbines geplaatst. Om dit moge-
lijk te maken worden de vijf noordelijke turbines van het bestaande windpark ver-
wijderd om plaats te maken voor de nieuwe turbines. De vijf overige turbines van 
het bestaande windpark 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 wind-
molens bereikt en moeten ze worden gesloopt. 
 

1.2.3 3 lijnen met 10 molens 

Bij deze opstelling worden er tien nieuwe windturbines geplaatst. Om dit mogelijk 
te maken worden de tien turbines van het bestaande windpark verwijderd om 
plaats te maken voor de nieuwe turbines.  
 

1.2.4 3 lijnen met 9 molens 

Bij deze opstelling worden er negen nieuwe windturbines geplaatst. Om dit moge-
lijk te maken worden de tien turbines van het bestaande windpark verwijderd om 
plaats te maken voor de nieuwe turbines.  
 

1.2.5 3 lijnen met 11 molens 

Bij deze opstelling worden er elf nieuwe windturbines geplaatst. Om dit mogelijk te 
maken worden de tien turbines van het bestaande windpark verwijderd om plaats 
te maken voor de nieuwe turbines.  
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Figuur 2  Dubbele lijn inclusief dubbeldraaien (periode 2020 – 2025) 

 

 
Figuur 3  Dubbele lijn exclusief dubbeldraaien (periode >2025) 
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Figuur 4  Cluster inclusief dubbeldraaien (periode 2020 – 2025) 

 

 
Figuur 5  Cluster exclusief dubbeldraaien (periode >2025) 
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Figuur 6  3 lijnen met 10 molens 

 

 

Figuur 7  3 lijnen met 9 molens 
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Figuur 8 3 lijnen met 11 molens 
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2.1 Inleiding 

De totstandkoming van de opstellingsalternatieven is grotendeels bepaald door po-
litieke beslissingen waarbij veel rekening is gehouden met de wensen van de om-
geving. Hieronder volgt een weergave van de achtergrond van de totstandkoming 
van de huidige opstellingsalternatieven. 
 

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 9:  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 10:  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.  
 

 
Figuur 11  Voorkeursopstelling omgeving 

A B C 



 

 Landschappelijke beoordeling 
Windpark Jaap Rodenburg II   

  

 
 

11 
 

De oost-west opstelling van alternatief A heeft als gevolg van de overheersende 
windrichting beduidend minder energieopbrengsten dan de huidige noord-zuid op-
stelling van Jaap Rodenburg. Hierop heeft de initiatiefnemer de gemeente Almere 
verzocht een negende turbine toe te voegen. Dat verzoek werd gehonoreerd. Dit 
resulteert in onderstaande opstelling: 
 

 
Figuur 12:  Meest gewenste opstelling uitgebreid met een windturbine. 

 
 

2.5 Opstellingsalternatieven 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. Onderstaand figuur toont de clus-
teropstelling: 
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Figuur 13:  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 14:  Opstelling in periode 2020 t/m 2025. 
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Figuur 15:  Opstellingen van de drie alternatieven: ‘3 lijnen met 10 molens’, ‘3 lijnen met 9 molens’ 
en ‘3 lijnen met 11 molens’. 

De andere drie alternatieven zijn ontstaan nadat de omwonenden hadden aangegeven dat een 
betere situatie zou zijn als het gehele windpark achter de bomen van het bos ‘Polderland Gar-
den of Love and Fire’ zou komen. Dit is mogelijk mits het huidige windpark compleet wordt 
vernieuwd, dat betekent dat alle tien de huidige windmolens moeten worden verwijderd om 
een nieuw windpark mogelijk te maken. De situatie van de 3 nieuwe opstellingen ziet er als 
volgt uit: 
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3.1 Inleiding 

De locatie valt binnen het gebied op de kaart  ‘projecten wind toegestaan’ van de 
partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie.  
 

 
Figuur 16:  Projecten wind toegestaan (Partiele Herziening Omgevingsplan Flevoland). 

 
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 gebied en de dijk langs het IJmeer. Het IJmeer 
zelf is een recreatief watergebied. In het plangebied is bos aanwezig. In de toekomst 
zal het stedelijk gebied van Almere zich uitbreiden 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 lucht 
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 17:  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 steeds minder zichtbaar.  
 
Het open gebied waarin de windturbines staan is omringd door bomen, zie groene vlakken in onderstaand figuur. Bezien vanuit een plan buiten dit bomen-
kader is de koppeling met het verkavelingspatroon niet meer zichtbaar en vormen de windturbines een cluster welke zich duidelijk achter de bomen bevindt.  
 

  
Figuur 18:  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. Het bestaande windpark benadrukt het ‘uiterste punt’ van de polder. 
 

  
Figuur 19:  De bestaande windturbines volgen het strakke verkavelingspatroon. 
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Koppeling met lokale structuren 
 

 
 

 
 

Dubbele lijn 
In het alternatief 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 
ervaren door de passanten op de dijk in het gedeelte zoals hiernaast met een rode 
stippellijn 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 het ‘uiterste punt’ van de 
polder.  

Cluster 
In het alternatief cluster is er geen koppeling met de loop van de dijk en waterlijn 
aan de noord- of westzijde.  
 
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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Koppeling met lokale structuren 
 

 
 

  3 lijnen met 9 molens 
In het alternatief 3 lijnen met 9 molens is er koppeling met de loop van de dijk en 
waterlijn aan de westzijde. Deze koppeling wordt met name ervaren door de pas-
santen op de dijk in het gedeelte zoals hiernaast met een rode stippellijn aangege-
ven.  
 
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 het ‘uiterste punt’ van de 
polder.  

3 lijnen met 10 molens 
In het alternatief 3 lijnen met 10 molens is er koppeling met de loop van de dijk en 
waterlijn aan de westzijde. Deze koppeling wordt met name ervaren door de pas-
santen op de dijk in het gedeelte zoals hiernaast met een rode stippellijn aangege-
ven.  
 
Doordat de verkaveling in het gebied met name noord-zuid (gele lijnen) georiën-
teerd is en de ontsluiting van de geplande windturbines grotendeels op deze ver-
kaveling zal staan, kan er een koppeling met het verkavelingspatroon ervaren 
worden. Deze koppeling zal met name in de directe nabijheid van het plangebied 
ervaren worden. Een drietal turbines zal haaks op de verkaveling komen te staan 
(paarse pijlen).  
 
Net zoals het huidige windpark benadrukt het windpark het ‘uiterste punt’ van de 
polder.  
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3 lijnen met 11 molens 
In het alternatief 3 lijnen met 11 molens is er koppeling met de loop van de dijk en 
waterlijn aan de westzijde. Deze koppeling wordt met name ervaren door de pas-
santen op de dijk in het gedeelte zoals hiernaast met een rode stippellijn aangege-
ven.  
 
Doordat de verkaveling in het gebied met name noord-zuid (gele lijnen) georiën-
teerd is en de ontsluiting van de geplande windturbines grotendeels op deze ver-
kaveling zal staan, kan er een koppeling met het verkavelingspatroon ervaren 
worden. Deze koppeling zal met name in de directe nabijheid van het plangebied 
ervaren worden. Een drietal turbines zal haaks op de verkaveling komen te staan 
(paarse pijlen).  
 
Net zoals het huidige windpark benadrukt het windpark het ‘uiterste punt’ van de 
polder.  
 

Koppeling met lokale structuren 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Buiten het plangebied is de koppeling met het verkavelingspatroon niet meer zichtbaar en vormen de windturbines een cluster, welke zich duidelijk achter 
de bomen bevindt. De koppeling met landschapsstructuren op regionaal niveau is daarom niet aantoonbaar, dit geldt voor alle alternatieven. 
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De periode 2020 – 2025 
 

 
 

 

 
Cluster 
Ook in dit alternatief blijven de 5 zuidelijke windturbines van het huidige 
windpark staan. Eveneens in combinatie met het cluster neemt de koppeling 
met het verkavelingspatroon sterk af.  Ook in het geval van de clusteropstel-
ling 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, in dit alternatief, de 5 zuidelijke windturbi-
nes van het huidige windpark staan. Vanwege de noord-zuidelijke verkave-
lingspatroon (en de oost-west georiënteerde opstelling) en het korter wor-
den 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 onder-
linge 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 en de directe nabijheid van het windpark en de regio-
nale 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 (kijkpunt B).  
 

 
 

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 D). 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 C).  
 

 
 

D 

C 

D 
C 
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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 bijna alle kijkhoeken wordt deze ‘willekeur ervaren’, 
alleen als er parallel de windparklijnen gevolgd wordt is er 
een herkenbare opstelling te zien. Dit is op een zeer beperkt 
aantal punten waar te nemen. 
 
Er is dus geen sprake van een herkenbare opstelling. 
 

A 

B C 
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Herkenbaarheid op lokaal niveau 
 

 

 
  

 
3 lijnen met 10 molens 
 
De opstellingen ‘3 lijnen met 10 molens’ wordt ervaren als 
een cluster waarin windturbines ‘willekeurig’ lijken te zijn 
geplaatst. Vanuit kijkhoek B is een herkenbare opstelling te 
zien. Alleen als er parallel de windparklijnen gevolgd wordt 
is er een herkenbare opstelling te zien. Dit is op een beperkt 
aantal punten waar te nemen. 
 
Vanuit de meeste kijkhoeken is er dus geen sprake van een 
herkenbare opstelling. 
 

A 

B C 
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Herkenbaarheid op lokaal niveau 
 

 

 
 

 
3 lijnen met 9 molens 
 
De opstellingen ‘3 lijnen met 9 molens’ wordt ervaren als 
een cluster waarin windturbines ‘willekeurig’ lijken te zijn 
geplaatst. Alleen vanuit kijkhoek B is een herkenbare opstel-
ling te zien. Alleen als er parallel de windparklijnen gevolgd 
wordt is er een herkenbare opstelling te zien. Dit is op een 
beperkt aantal punten waar te nemen. 
 
Vanuit de meeste kijkhoeken is er dus geen sprake van een 
herkenbare opstelling. 

A 

B C 
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Herkenbaarheid op lokaal niveau 
 

 

 
 

 
3 lijnen met 11 molens 
 
De opstellingen ‘3 lijnen met 11 molens’ wordt ervaren als 
een cluster waarin windturbines ‘willekeurig’ lijken te zijn 
geplaatst. Alleen vanuit kijkhoek A is een herkenbare op-
stelling te zien. Alleen als er parallel de windparklijnen ge-
volgd wordt is er een herkenbare opstelling te zien. Dit is op 
een beperkt aantal punten waar te nemen. 
 
Vanuit de meeste kijkhoeken is er dus geen sprake van een 
herkenbare opstelling. 

A 

B C 
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Dubbeldraaien 
Tijdens de periode van dubbeldraaien van de twee alternatieven 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 foto C1 is te zien dat de bestaande windturbines afbreuk doet 
aan de herkenbaarheid van de dubbele lijn. Op foto A1 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 D2 en A2).   
 

Dubbele lijn Cluster         
 
 

  
C2 C1 

A1 A2 
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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.  
Alle alternatieven 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 alle alternatieven grotere turbines geplaatst worden, is de draaisnelheid lager dan die van de huidige windmolens. Hierdoor ontstaat er meer 
visuele rust. De rotordiameter van de nieuwe alternatieven verschilt onderling ook, hierdoor zijn er tussen de alternatieven tevens verschillen op te merken 
qua draaisnelheid. Hieronder staat het per situatie kort beschreven : 
 
- Referentiesituatie 

rotordiameter 66 meter  
draaisnelheid 18 tot 22 keer per min. 

 
- Opstelling ‘dubbele lijn’ 

rotordiameter 100 meter 
draaisnelheid 14 tot 16 keer per min. 

- Opstelling ‘cluster’ 
rotordiameter 114 meter 
draaisnelheid 12 tot 14 keer per min. 

- Opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’, ‘3 lijnen met 9 molens’ 
en ‘3 lijnen met 11 molens’ 
rotordiameter 120 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 20: 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 
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Dubbeldraaien 
Bij de fase van dubbeldraaien, bij alternatief ‘dubbele lijn’ en ‘cluster’, 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. 
 
3 lijnen met 10 molens 
In de opstelling ‘3 lijnen met 10 molens’ is de onderlinge afstand gelijk. Hierdoor is er sprake van visuele rust. 
 
3 lijnen met 9 molens 
In de opstelling ‘3 lijnen met 9 molens’ is de onderlinge afstand gelijk. Hierdoor is er sprake van visuele rust. 
 
3 lijnen met 11 molens 
In de opstelling ‘3 lijnen met 11 molens’ is de onderlinge afstand gelijk. Hierdoor is er sprake van visuele rust. 
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3.5 Horizon 

Moderne windturbines zullen met hun ashoogte en wieklengte op lokaal niveau de horizon domineren. Op regionaal niveau is het oppervlak dat de opstel-
ling bestrijkt en de eenheid van de opstelling van belang in het waarderen van dit onderdeel. De opstelling domineert op lokaal niveau de horizon. 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 grotendeels is omringd door bos, bevinden zich veel bomen op de voorgrond. Hierdoor is het park minder zichtbaar dan 
wanneer er sprake zou zijn van een open gebied. Bij de alternatieven ‘3 lijnen met 10 molens’, ‘3 lijnen met 9 molens’ en ‘3 lijnen met 11 molens’ is er nog 
minder sprake van invloed op de horizon, omdat het windpark in deze situaties in het geheel achter het bos bevindt. Dit neemt niet weg dat, bij alle 
alternatieven, 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 ruimtebe-
slag op de horizon beperkt. 

Opstelling dubbele lijn en cluster 

Clusteropstelling 

Opstelling 3 lijnen met 10 molens, 3 lijnen met 9 molens en 3 lijnen met 11 molens 

Het windpark neemt minder duidelijk zijn plek in op de ho-
rizon. Dit komt met name doordat alle windturbines zich 
achter het bos bevinden. Vanuit oost-westelijke richting 
bekeken is het ruimtebeslag op de horizon eveneens be-
perkt. 
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Het blauwe vlak toont het ruimtebeslag 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 blauwe vlak toont het ruimtebeslag 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. 
 

Opstelling dubbele lijn en cluster 
excl. dubbeldraaien 

Opstelling dubbele lijn en cluster 
incl. dubbeldraaien 

Het blauwe vlak toont het ruimtebeslag 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. 
 

Opstelling 3 lijnen met 10 mo-
lens, 3 lijnen met 9 molens en 3 
lijnen met 11 molens 
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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 windturbi-

nes 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. 

  

 

 
  

Beeld windturbines op regionaal niveau 
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Vanuit de overkant, in Amsterdam,  is het beslag op de horizon zeer beperkt. 

Beeld windturbines op regionaal niveau 
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Vanuit de overkant, in Amsterdam, is het beslag op de horizon zeer beperkt. 
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3.6 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 windturbines 
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 

 
 

 

Lijnopstelling Clusteropstelling 

Wulpweg 

Kluutweg 

Kluutmolen 

De Nes 
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Hieronder een schema waarop de beoordelingen per landschapscriterium staan beschreven. Tabel 1 bevat de uitleg van de scores per landschapscriterium. 
Tabel 2 geeft de periode 2025-2035 weer voor de alternatieven ‘dubbele lijn’ en ‘cluster’. De alternatieven ‘3 lijnen met 10 molens’, ‘3 lijnen met 9 molens’ 
en ‘3 lijnen met 11 molens’ staan beschreven voor de periode 2020-2035. Tabel 3 geeft de periode 2020-2025 weer voor de alternatieven ‘dubbele lijnop-
stelling’ en ‘clusteropstelling’ vanwege het ‘dubbeldraaien’ met een deel van het huidige windpark. 
 
 

 Tabel 1:  Uitleg scores 

-- Voldoet helemaal niet aan het gestelde criterium  

- Voldoet niet goed aan het gestelde criterium 

0 Voldoet enigszins aan het gestelde criterium 

+ Voldoet goed aan het gestelde criterium 

++ Voldoet helemaal aan het gestelde criterium 

Tabel 2: Beoordeling alternatieven per landschapscriterium 

Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 3 lijnen met 10 molens 3 lijnen met 9 molens 3 lijnen met 11 molens 

Koppeling met landschaps-
structuur (lokaal niveau) 

+ 
Aan de noordzijde kent de 
lijnopstelling een duidelijke 
koppeling met de dijk.  
Met overige landschaps-
structuren is geen duide-
lijke koppeling zichtbaar. 

- 
De clusteropstelling kent 
geen duidelijke koppeling 
met de dijk en overige 
structuren. 

++ 
Aan de westzijde kent de 
lijnopstelling een duidelijke 
koppeling met de dijk.  
Ook met de verkaveling is er 
een koppeling zichtbaar. 

+ 
Aan de westzijde kent de 
lijnopstelling een duidelijke 
koppeling met de dijk.  
Met overige landschaps-
structuren is geen duidelijke 
koppeling zichtbaar. 

++ 
Aan de westzijde kent de 
lijnopstelling een duidelijke 
koppeling met de dijk.  
Ook met de verkaveling is er 
een koppeling zichtbaar. 

Hoofdstuk 4 Conclusie 
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Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 3 lijnen met 10 molens 3 lijnen met 9 molens 3 lijnen met 11 molens 

Koppeling met landschaps-
structuur (regionaal ni-
veau) 

- 
Op regionaal niveau kent 
de opstelling geen duide-
lijke koppeling met land-
schapsstructuren. 
 

- 
Op regionaal niveau kent 
de opstelling geen duide-
lijke koppeling met land-
schapsstructuren. 
 
 

- 
Op regionaal niveau kent de 
opstelling geen duidelijke 
koppeling met landschaps-
structuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de 
opstelling geen duidelijke 
koppeling met landschaps-
structuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de 
opstelling geen duidelijke 
koppeling met landschaps-
structuren. 

Herkenbaarheid opstelling + 
Vanuit oost-westelijke en 
noord-zuidelijke richting is 
de dubbele lijn goed her-
kenbaar.  
Wanneer de kijker diago-
naal op de opstelling kijkt is 
de dubbele lijn opstelling 
moeilijk te herkennen en 
wordt de opstelling ervaren 
als cluster. 

-- 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een clus-
ter waarin windturbines 
‘willekeurig’ lijken te zijn 
geplaatst.  
Vanuit alle kijkhoeken 
wordt deze ‘willekeur’ er-
varen en is er geen sprake 
van een herkenbare opstel-
ling. 

- 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een clus-
ter waarin windturbines 
‘willekeurig’ lijken te zijn 
geplaatst.  
Alleen vanuit noord-zuide-
lijke richting is er sprake 
van een herkenbare opstel-
ling. 

- 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een clus-
ter waarin windturbines 
‘willekeurig’ lijken te zijn 
geplaatst.  
Alleen vanuit noord-zuide-
lijke richting is er sprake 
van een herkenbare opstel-
ling. 

0 
De opstellingen ‘cluster’ 
wordt ervaren als een clus-
ter waarin windturbines 
‘willekeurig’ lijken te zijn 
geplaatst.  
Alleen vanuit oost-weste-
lijke en noord-zuidelijke 
richting is er sprake van 
een herkenbare opstelling. 
Weliswaar in mindere mate 
dan de dubbele lijnopstel-
ling. 

Visuele rust (draaisnelheid) + 
Deze opstelling bestaat uit 
windturbines met een ro-
tordiameter van ca. 100 
meter en kent daarmee een 
draaisnelheid van ca. 14-16 
rpm.  
 
Dit resulteert in een bedui-
dend rustiger beeld dan de 
huidige windturbines (18-
22 rpm). 
 

++ 
Deze opstelling bestaat uit 
windturbines met een ro-
tor-diameter van ca. 114 
meter en kent daarmee een 
draaisnelheid van ca. 12-14 
rpm.  
 
Dit resulteert in een bedui-
dend rustiger beeld dan de 
huidige windturbines (18-
22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat uit 
windturbines met een ro-
tor-diameter van ca. 120 
meter en kent daarmee een 
draaisnelheid van ca. 12-14 
rpm.  
 
Dit resulteert in een bedui-
dend rustiger beeld dan de 
huidige windturbines (18-
22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat uit 
windturbines met een ro-
tor-diameter van ca. 120 
meter en kent daarmee een 
draaisnelheid van ca. 12-14 
rpm.  
 
Dit resulteert in een bedui-
dend rustiger beeld dan de 
huidige windturbines (18-
22 rpm). 

++ 
Deze opstelling bestaat uit 
windturbines met een ro-
tor-diameter van ca. 120 
meter en kent daarmee een 
draaisnelheid van ca. 12-14 
rpm.  
 
Dit resulteert in een bedui-
dend rustiger beeld dan de 
huidige windturbines (18-
22 rpm). 
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Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 3 lijnen met 10 molens 3 lijnen met 9 molens 3 lijnen met 11 molens 

Visuele rust (onderlinge af-
stand) 

0 
Vanuit oost-west is grotere 
onderlinge afstand nauwe-
lijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is gro-
tere onderlinge afstand 
goed zichtbaar. 
 

 + 
Vanuit oost-west is grotere 
onderlinge afstand nauwe-
lijks zichtbaar. 
Vanuit noord-zuid is gro-
tere onderlinge afstand be-
perkt zichtbaar. 

++ 
In tegelstelling tot de op-
stellingen ‘dubbele lijn’ en 
‘cluster’, is er hier geen 
sprake van verschil in de 
onderlinge afstand. 

++ 
In tegelstelling tot de op-
stellingen ‘dubbele lijn’ en 
‘cluster’, is er hier geen 
sprake van verschil in de 
onderlinge afstand. 

++ 
In tegelstelling tot de op-
stellingen ‘dubbele lijn’ en 
‘cluster’, is er hier geen 
sprake van verschil in de 
onderlinge afstand. 

Horizon (lokaal) 0 
Vanuit oost-westelijke rich-
ting bekeken is het ruimte-
beslag op de horizon be-
perkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de horizon 
vanwege de oost-westelijke 
positionering groot te noe-
men. 

0 
Vanuit oost-westelijke rich-
ting bekeken is het ruimte-
beslag op de horizon be-
perkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de horizon 
vanwege de oost-westelijke 
positionering groot te noe-
men. 

0 
Vanuit oost-westelijke rich-
ting bekeken is het ruimte-
beslag op de horizon be-
perkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de horizon 
vanwege de oost-westelijke 
positionering groot te noe-
men. 

0 
Vanuit oost-westelijke rich-
ting bekeken is het ruimte-
beslag op de horizon be-
perkt.  
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de horizon 
vanwege de oost-westelijke 
positionering groot te noe-
men. 

0 
Vanuit oost-westelijke rich-
ting bekeken is het ruimte-
beslag op de horizon be-
perkt. 
Vanuit noord-zuidelijke 
richting bekeken is het 
ruimtebeslag op de horizon 
vanwege de oost-westelijke 
positionering groot te noe-
men. 

Horizon (regionaal) + 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op de 
horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op de 
horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op de 
horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op de 
horizon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal per-
spectief is het beslag op de 
horizon zeer beperkt. 
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Periode 2020 – 2025 

Tabel 3: Beoordeling alternatieven per landschapscriterium bij ‘dubbeldraaien’ 

Landschapscriterium Dubbele lijn Cluster 

Koppeling met landschapsstructuur (lokaal niveau) + 
De sterke koppeling met de dijk in het noord van de op-
stelling wordt niet negatief beïnvloedt door de 5 windtur-
bines van het huidige windpark. 

- 
De clusteropstelling kent geen duidelijke koppeling met 
de dijk en overige structuren. 

Koppeling met landschapsstructuur (regionaal niveau) - 
Op regionaal niveau kent de opstelling geen duidelijke 
koppeling met landschapsstructuren. 

- 
Op regionaal niveau kent de opstelling geen duidelijke 
koppeling met landschapsstructuren. 

Herkenbaarheid opstelling - 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is er weinig herken-
baarheid in de opstelling. De parken zullen vanwege het 
verschil in kleur, afmetingen en onderlinge afstanden als 
twee aparte opstellingen ervaren worden. 

- 
Tijdens de periode van dubbeldraaien is er weinig herken-
baarheid in de opstelling. De parken zullen vanwege het 
verschil in kleur, afmetingen en onderlinge afstanden als 
twee aparte opstellingen ervaren worden. 

Visuele rust (draaisnelheid) - 
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 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 hori-
zon zeer beperkt. 

+ 
Vanuit een regionaal perspectief is het beslag op de hori-
zon zeer beperkt. 
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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.  
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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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Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Windpark Jaap Rodenburg II 

Beslispunten 

1. In te stemmen met het projectplan voor het windpark Jaap Rodenburg II en 
het daarbij behorende projectgebied en plaatsingszones; 

2. Te verklaren dat de vergunningen-coördinatie door Gedeputeerde Staten als 
bedoeld in artikel 9f eerste lid van de Elektriciteitswet niet van toepassing is 
voor het windpark Jaap Rodenburg II, waardoor de gemeente Almere zelf 
kan besluiten over het merendeel van de benodigde toestemmingen voor het 
toekomstige windpark; 

3. Als medegrondeigenaar in te stemmen met de afspraken die door de betrok
ken grondeigenaren bij dit windpark zijn gemaakt over de retributieverde
ling en deze instemming aan de andere grondeigenaren kenbaar te maken 
door ondertekening van bijgevoegde brief (2049255) door de Commissaris 
van de Koning. 

4. De gemeente Almere van de bovengenoemde besluitvorming op de hoogte 
brengen met de ondertekening van bijgevoegde brief (2049133) 

Kern voorstel 

Op 22 maart j . l . hebben Provinciale Staten ingestemd met het voornemen om 
voor het toekomstige windpark Jaap Rodenburg II een projectgebied aan te 
wijzen. In het voorliggende voorstel wordt u gevraagd definitief in te stemmen 
met het projectplan, de vergunningen-coördinatie over te dragen aan de ge
meente Almere en als mede eigenaar van de gronden (0,5%) in te stemmen met 
een voorgestelde retributieverdeling. 

Argumenten 

1.1 Vloeit voort uit eerdere besluitvorming door Gedeputeerde Staten 
Bij besluit van 6 december 2016, nummer 1993278 hebben Gedeputeerde 
Staten besloten om hun voornemen om in te stemmen met het windpark 
Jaap Rodenburg II met bijbehorend projectgebied en plaatsingszones voor 
te leggen aan Provinciale Staten. Bij het nemen van dit besluit hebben Ge
deputeerde Staten zich er van gewist dat het voornemen voldoet aan de 
relevante beleidskaders voor windenergie, (zie bijlagen) 

1.2 Conform instemming Provinciale Staten 
Bij de vaststelling van het regioplan hebben Provinciale Staten een motie 
aangenomen die luidt "geen nieuwe projectgebieden binnen of buiten de 
plangrenzen aan te wijzen, maar eerst met Provinciale Staten te overleg
gen over de wenselijkheid en noodzaak van nieuwe projectplannen". Het 
projectplan is daarom op 22 maart 2017 voorgelegd aan Provinciale Staten. 
Zij hebben conform het voorstel ingestemd met het voornemen van Gede
puteerde Staten om voor het initiatief een projectgebied met plaatsingszo
nes aan te wijzen, (zie bijlagen) 

2.1 De gemeente Almere wil zelf medewerking verlenen aan het verzoek, 
zodat de provincie in dit geval geen inpassingsplan hoeft vast te stellen. 
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Gelet op artikel 9̂  van de Elektriciteitswet moeten provincies voor windmolenprojecten met 
een capaciteit tussen de 5 en 100 MW een inpassingsplan vast stellen, als het plan past binnen 
het ruimtelijk beleid en de gemeente geen medewerking wil verlenen. 
Met de realisatie van het windpark Jaap Rodenburg II wordt 17 MW opgewekt. Gezien het feit 
dat de gemeente Almere zelf medewerking wil verlenen aan het verzoek van Nuon en Almeer
se Wind, is de provincie Flevoland niet verplicht een inpassingsplan op te stellen. 

2.2 De Elektriciteitswet biedt de mogelijkheid om de coördinatieregeling niet van toepassing te 
verklaren. Hiertoe bestaat aanleiding omdat er geen versnelling of extra voordelen verbon
den zijn aan het opstellen van provinciaal inpassingsplan en/of een provinciale coördinatie 
van de benodigde vergunningen. 
Artikel 9f van de Elektriciteitswet bepaalt dat uw college de benodigde besluiten voor wind
molenparken tussen de 5 en 100 MW coördineert. In artikel 9f lid 6 van de Elektriciteitsnet 
wordt de mogelijkheid geboden dat uw college bepaalt dat de coördinatie niet van toepassing 
is als "gelet op de omvang, aard en ligging van de productie-installatie, redelijkerwijze niet 
valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate 
zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden". 

3.1 Omdat de provincie Flevoland een klein aandeel van de gronden in eigendom heeft is ze 
betrokken bij retributieafspraken. 
Het gebied voor het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II kent meerdere grondeigenaren. De 
provincie heeft 0,5% van de gronden in eigendom. In dit kader zijn tussen de betrokken 
grondeigenaren afspraken gemaakt over het gebruik van de gronden en de verdeling van de 
opbrengsten van de realisatie en exploitatie van het windpark (zie bijlage voor het afspraken-
kader). De overige grondeigenaren hebben de brief al ondertekend. Alleen de provincie Flevo
land moet nog ondertekenen. Omdat Provinciale Staten nog niet hadden Ingestemd met het 
initiatief is deze brief nog niet eerder ondertekend. 

3.2 Hierdoor wordt duidelijk dat de provincie met de afspraken instemt. 
Door ondertekening van bijgevoegde brief is voor de overige betrokken grondeigenaren 
duidelijk dat ook de provincie met de afspraken over de retributieverdeling instemt. De 
commissaris van de koning is op grond van de Provinciewet bevoegd om deze brief te onder
tekenen. 

Kanttekeningen 

1.1 Het projectgebied en de plaatsingszones worden meegenomen in de Vijfde wijziging van de 
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012. De initiatiefnemer onderzoekt in het 
Milieu Effect Rapport (MER) twee varianten in de opstelling van de 9 toekomstige windturbines. 
Het projectgebied en de plaatsingszones worden afgestemd op de definitieve voorkeursvariant 
van het MER. 

2.1 Gedeputeerde Staten blijven bevoegd voor het slopen van de bestaande windmolens en het 
ontsluiten en aansluiten van de nieuwe windmolens. Voor realisatie van windpark Jaap Roden
burg II zijn op grond van de Noodverordening wind nog vergunningen van Gedeputeerde Staten 
nodig voor een aantal activiteiten, namelijk het slopen van windmolens en het aanleggen van 
verhardingen om de windmolens te ontsluiten en het aanbrengen van kabels en leidingen voor 
aansluiting op het elektriciteitsnet. Op grond van de Noodverordening wind (en later de Vijfde 
wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012) zijn Gedeputeerde 
Staten hiervoor bevoegd gezag. Een voorstel hierover wordt u voorgelegd zodra deze vergunnin
gen zijn aangevraagd. 
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Financiële impact 
In voorliggend voorstel wordt gevraagd in te stemmen met de retributieverde/;ng. Wanneer duide
lijk is wat de hoogte van de retributie zal zijn, wordt een begrotingswijziging gemaakt om de baten 
in de begroting op te nemen. 

Personele impact 

n.v.t. 

Externe communicatie 

Het besluit zal per brief bekend gemaakt worden aan de gemeente. De retributiebrief wordt na 
ondertekening toegezonden aan de gemeente Almere. 

Samenvatting voor de publieksvriendelijke besluitenlijst 

Direct publiceren. 

Gedeputeerde Staten hebben besloten definitief in te stemmen met het projectplan voor windpark 
Jaap Rodenburg II en hiervoor een projectgebied aan de te wijzen in de verordening voor de fysieke 
leefomgeving. Daarnaast hebben zij besloten de vergunningen-coördinatie over te dragen aan de 
gemeente Almere en als mede eigenaar van de gronden (0,5%) in te stemmen met een voorgestelde 
verdeling van de (retributie) opbrengsten van het park. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Concept-brief aan gemeente 2049133 
Retributie-brief 2049255 
GS besluit d.d. 6 december 2016 1993278 
Statenbesluit d.d. 22 maart 2017 1993259 
Projectplan 2004367 
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Geacht college, 

In oktober 2017 heeft u ons een aangepast projectplan voor de ontwikkeling van het windpark Jaap 
Rodenburg II toegezonden. Daarbij heeft u verzocht om bij de vaststelling van de Vijfde wijziging 
van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL) rekening te houden met dit 
aangepaste projectplan. Vanwege de verschillende ontwikkelingen rondom het project en in de 
provinciale regelingen voor wind, geven we in deze brief een overzicht van de - waar nodig -
geactualiseerde besluiten van de provincie (bijgevoegd onze brief van d.d. 14 april 2017) die van 
belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het windpark Jaap Rodenburg II. 

Aanwijzing projectgebied en plaatsingszones 
Op 13 december 2017 hebben Provinciale Staten de Vijfde wijziging van de Verordening voor de 
fysieke Leefomgeving 2012 (VFL) vastgesteld. Met deze Vijfde wijziging van de VFL is het beleid 
inzake opschalen en saneren van wind in de VFL neergelegd. De Noodverordening wind en de 
Beleidsregel wind 2008 zijn ingetrokken. 
Bij de vaststelling van de Vijfde wijziging van de VFL hebben Provinciale Staten kennis genomen van 
het projectplan en hebben zij de aanwijzing van het projectgebied en de plaatsingszones aangepast 
aan dit nieuwe projectplan. Bijgevoegd is de kaartuitsnede uit het VFL met het projectgebied en de 
plaatsingszones. 

Goedkeuring aangepast projectplan windpark Rodenburg II 
Het aanpaste projectplan Jaap Rodenburg II voorziet in: 

Het realiseren van 10 nieuwe molens waarmee 35 MW wordt opgewekt. 
Het saneren van 10 bestaande molens in Almere, alvorens de nieuwe molens van het park 
Jaap Rodenburg II in exploitatie te nemen. 
Het saneren van 19 bestaande molens langs de Eemmeerdijk in Zeewolde, de termijn voor 
dubbel draaien bedraagt voor deze molens maximaal 2,5 jaar na ingebruikname van de 
nieuwe molens. Gelet op de planning om het nieuwe windpark eind 2020 in gebruik te 
nemen, houdt dit in dat de molens in 2023 gesaneerd moeten zijn. 
Om het langer dubbel draaien tegen te gaan, zal daar een boete op worden gezet en zal in 
de omgevingsvergunning voor de nieuwe molens worden bepaald dat de nieuwe molens om 
vanwege het te lang dubbel draaien stil gezet kunnen worden. 

Inlichtinsen bij 

J. van der Perk 
Doorkiesnummer 

0320-265518 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Een gebiedsgebonden bijdrage van € 1050,00/MW/jaar. In het projectplan is opgenomen dat 
de bestemming van de gebiedsgebonden bijdrage zal dienen te liggen in het verlengde van 
het programma Energie Werkt! uit 2015 dan wel een daaropvolgend energieprogramma. 
Financiële participatie door bewoners en ondernemers. De coöperatie Almeerse Wind 
vervult hierin een belangrijke rol. 

Gelet op het voorgaande heeft ons college van Gedeputeerde Staten besloten om goedkeuring aan 
het projectplan te verlenen. Het projectplan is bijgevoegd. 

Inpassingsplan en vergunningen-coördinatie 
Gelet op artikel 9e van de Elektriciteitswet moeten provincies voor windmolenprojecten met en 
capaciteit tussen de 5 en 100 MW een inpassingsplan vaststellen, als het plan past binnen het 
ruimtelijk beleid en de gemeente geen medewerking wil verlenen. 

Met de realisatie van het windpark Jaap Rodenburg II wordt 35 MW opgewerkt. Gezien het feit dat u 
zelf medewerking wil verlenen aan het project, is de provincie niet meer verplicht zelf een 
inpassingsplan op te stellen. 

Artikel 9f van de Elektriciteitswet bepaalt dat GS de benodigde besluiten voor windmolenparken 
_tussen-de-5-en-100-MW-coördineert—ln-artikel-9f-lid-6-van-de-Elektriciteitswet"wördt~dë 
mogelijkheid geboden dat GS bepaalt dat de coördinatie niet van toepassing is als "gelet op de 
omvang, aard en ligging van de productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat 
toepassing van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan 
anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden". 
Gezien de aard, omvang en ligging van het project, het feit dat het plan voldoet aan het provinciale 
windenergie-beleid en het gegeven dat wij geen extra voordelen zien van een provinciale 
coördinatie van de benodigde vergunningen, hebben wij op 4 april 2017 en ter zekerstelling nog 
eens op 27 februari 2018 besloten de vergunningen-coördinatie ex 9f van de Elektriciteitswet voor 
dit project buiten toepassing te verklaren. Dit betekent dat u zelf kunt besluiten over de 
coördinatie van de diverse benodigde vergunningen. 

Overige uitvoeringsbesluiten 
Met de Vijfde wijziging van de VFL is de Noodverordening wind ingetrokken. In de VFL is geen 
vergunningplicht meer opgenomen voor de sloop van windmolens, de ontsluiting van de windmolens 
en de aansluiting van de windmolens op het elektriciteitsnet. Hiervoor heeft u dus geen vergunning 
meer nodig van ons college. 
Wellicht ten overvloede merken we op dat ons college wel het bevoegd gezag is voor de vergunning 
op grond van de Wet natuurbescherming. De aanvraag voor deze vergunning wordt op dit moment 
door ons beoordeeld. 

Retributieverdeling 
Het nieuwe projectplan heeft geen invloed op de retributieverdeling. Wij hebben als provincie 0,5% 
van de gronden in eigendom. De afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken grondeigenaren 
over het gebruik van de gronden en de verdeling van de opbrengsten van de realisatie en exploitatie 
van het windpark, blijven onveranderd van kracht. De provincie heeft deze afspraken in april 2017 
ook ondertekend. 
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Tot slot 
De uitvoering van het windpark Jaap Rodenburg II komt in goed overleg steeds dichterbij. De 
prettige samenwerking hierbij willen wij graag voortzetten. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de heer Jan Verhoeven - adviseur windenergie (06-1311 4914, ian.verhoeven@flevoland.nl). 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

Wal L Verbeek 

Bijlagen: 
- Brief 14 april 2017 

Aangepast projectplan 

Kaartuitsnede uit de VFL met daarop projectgebied en plaatsingszones 

Afschrift aan: 
Gemeente Almere, mevrouw M. van Vliet, Postbus 300, 1300 AE Almere 
Gemeente Zeewolde, de heer G. van Dijk, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde 

- NUON, de heer H. Kouwenhoven, Postbus 41920, 1009 DC Amsterdam 
Almeerse Wind, de heer J. van Diepen, Muidergouw 28, 1351 PS Almere 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Aan de raad van de gemeente Almere 
Postbus 200 
1300 AE Almere 

Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(0320-265265 

Fox 
(0320)-265260 

E-mail 

provincieSFlevoland. nl 

Website 

www.flevoland.nl 

Verzenddatum 

14 APR. 2017 
Onderwerp 
Windpark Jaap Rodenburg 

Bijlagen 
1 

Uw kenmerk Ons kenmerk 
2049133 

Geachte heer/mevrouw. 

Uw gemeente, initiatiefnemers en provincie werken al geruime tijd prettig samen aan de 
ontv\dkkeling van het windpark Jaap Rodenburg II. Mede dankzij deze voortvarende samenwerking 
hebben wij onlangs positieve besluiten kunnen nemen over het toekomstige windpark. Met deze 
brief willen wij u op de hoogte stellen van onze besluiten over de aanvfljzing van een 
projectgebied, de vergunningen-coördinatie en de retributieverdeling zodat de vervolgstappen 
genomen kunnen worden richting de uitvoering van het project. 

Besluit Provinciale Staten d.d. 22 maart 2017 
Bij de vaststelling van de Partiële Herziening Omgevingsplan voor wind op 13 juli 2016 hebben 
Provinciale Staten (hierna PS) een motie aangenomen die luidt "geen nieuwe projectgebieden 
binnen of buiten de plangrenzen aan te wijzen, maar eerst met PS te overleggen over de 
wenselijkheid en noodzaak van nieuwe projectplannen". Daarom hebben Gedeputeerde Staten 
(hierna GS) haar voornemen om medewerking te verlenen aan het windpark voorgelegd aan PS. Op 
22 maart 2017 hebben PS besloten in het stemmen met het projectplan voor het v/indpark. Dit 
besluit van PS maakt dat GS op 4 april 2017 de volgende drie vervolgbesluiten heeft kunnen nemen. 

Besluit 1: Aanwijzen projectgebied 
Omdat PS haar Instemming hebben verleend aan het projectplan en het wdndpark voldoet aan het 
provinciale beleid voor windenergie hebben GS op 4 april j . l . besloten een projectgebied (incl. 
plaatsingszones) aan te wijzen voor het windpark Jaap Rodenburg II. De aanvfljzing van het 
projectgebied wordt meegenomen In de vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012, waarin ook het provinciale windbeleid wordt vertaald. Deze v/ijziging van de 
verordening wordt nog voor de zomer als ontwerp ter inzage gelegd en naar verwachting na de 
zomer definitief vastgesteld. 

Inlichtinsen bij 

L. Sipman 
Doorkiesnummer 

0320-265246 
Bezoekadres 
Visarenddreef 1 
Lelystad 
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Besluit 2: Inpassingsplan en vergunningen-coördinatie 
Gelet op artikel 9e van de Elektriciteitswet moeten provincies voor vdndmolenprojecten met een 
capaciteit tussen de 5 en 100 MW een inpassingsplan vast stellen, als het plan past binnen het 
ruimtelijk beleid en de gemeente geen medewerking wil verlenen. 
Met de realisatie van het windpark Jaap Rodenburg II wordt 17 MW opgewekt. Gezien het feit dat u 
zelf medewerking wil verlenen aan het verzoek van Nuon en Almeerse Wind, is de provincie niet 
meer verplicht zelf een inpassingsplan op te stellen. 

Artikel 9f van de Elektriciteitswet bepaalt dat GS de benodigde besluiten voor windmolenparken 
tussen de 5 en 100 MW coördineert. In artikel 9f lid 6 van de Elektriciteitsnet wordt de mogelijkheid 
geboden dat GS college bepaalt dat de coördinatie niet van toepassing is als "gelet op de omvang, 
aard en ligging van de productie-installatie, redelijkervsrijze niet valt te verwachten dat toepassing 
van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins 
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden". 

Gezien de aard, omvang en ligging van het project, het feit dat het plan voldoet aan het provinciale 
windenergie-beleid en het gegeven dat v^j geen extra voordelen zien van een provinciale 
coördinatie van de benodigde vergunningen, hebben vnj op 4 april j . l . besloten om de 
vergunningen-coördinatie ex 9f van de Elektriciteitswet voor dit project buiten toepassing te 
verklaren. Dit betekent dat u zelf kunt besluiten over de coördinatie van de diverse benodigde 
vergunningen. 

Overige uitvoerinssbesluiten 
Op basis van de Noorverordening Wind blijven GS bevoegd gezag voor het verlenen van een aantal 
vergunningen voor: 

- de sloop van de molens 
- de ontsluiting van de molens en de aansluiting van de molens op het elektriciteitsnet 
- Indien dat uit het natuuronderzoek nodig blijkt, een vergunning op grond van de nieuwe 
Natuurwet 

De Wabo (artikel 2.7) bepaalt dat alle onlosmakelijke activiteiten in een project in één keer 
aangevraagd moeten worden. Als initiatiefnemers dat in dit project zouden doen, dan gaan de GS-
vergunningen op in die ene af te geven omgevingsvergunning. Artikel 2.7 maakt het echter ook 
mogelijk om de vergunningen van GS voorafgaand aan de aanvraag omgevingsvergunning in te 
dienen. GS adviseren initiatiefnemers om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Besluit 3: Retributieverdeling 
Het gebied voor het nieuwe windpark kent meerdere grondeigenaren. Wij hebben als provincie 0,5% 
van de gronden in eigendom. In dit kader zijn tussen de betrokken grondeigenaren afspraken 
voorgesteld over het gebruik van de gronden en de verdeling van de opbrengsten van de realisatie 
en exploitatie van het windpark. Ook hebben wij op 4 april j . l . besloten in te stemmen met het 
afsprakenkader en dit net als overige betrokken partijen te ondertekenen. De ondertekende brief is 
als bijlage bij deze brief gevoegd. 
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Tot slot 
De bovenstaande besluiten dragen naar onze mening bij aan een spoedige en efficiënte 
besluitvorming over het windpark maken het bovendien mogelijk om de vervolgstappen te maken 
richting de uitvoering van het v^ndpark. Wij blijven als bevoegd gezag van de bovengenoemde 
vergunningen nog betrokken bij het project en verheugen er ons op de prettige samenwerking 
daarbij voort te zetten. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. L. Sipman - Coördinator 
Windenergie (06 2504/1610/ Lisette.sipman@flevoland.nl) 

Hoogachtend, 
/ 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, '̂̂ ^ 
de secretaris, de voorzitte 

derWi 

Afschrift aan: 
• Gemeente Almere, tav mevr. M. van Vliet, Postbus 300, 1300 AE Almere 
• Gemeente Zeewolde, tav. dhr. G. van Dijk, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde 
• NUON, tav dhr. H. Kouwenhoven, Postbus 41920, 1009 DC Amersterdam 
• Almeerse Wind, tav dhr. J. van Diepen, Muidergouw 28, 1351 PC Almere 
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DSO . 

EW Linüujjer 
Teteloon Q&.-51901003 

E-mail ewlindeijerOalrrcrcnl 

RVB Sectie Agrarisch gebruik (G.R.J. Diffcns) 
.Stichting Flevo-landschap (M.L.E. Jaiiscn) 
Provincie Flevolanil (I...Verbeek) 
Waterschap Zuiderzeeland (J.B. van der Veen) 
Manege Pampushout (G.C.H. van den Berg) 

Stadhuïsple'm ' 
Poiibui 200 
13DCAE,Aln>ore ' 
Telefoon U 036 
Fax 10361 539 99 12 

E-mail tnfolBatmero.nl 
wvAw.almere.nl 

Afspraak retributieverdeling mogeliik windpark Almere Pampus 

Geachte (vertegenwoordigers van) grondeigenaren, 

In de afgelopen maanden is door dc betrokken grondeigenaren overleg gevoerd over 
dc mogelijke verdeling van retributie-inkomsten bij realisatie van een nieuw 
windpark in Almcrc Pampus. Het resultaat van dit overleg is vastgelegd in deze 
brief. 

Namens de grondeigenaren verzoek ik ii deze briefte pndenekenen ter bevestiging: 
van dc afspraak over dc verdeling van dc mogelijke toekomstige reiributie-
inkomsien voor het beoogde windpark in Almcrc Pampus onder de grondeigenaren 
middels een wind-ontwikkclcompIe.N, waarbij Staatsbosbeheer als blooicigenaar 
schriftelijk heeft laten weten dal dc retribuiic-inkonistcn aan Stichting Flevo-
landscliap zullen toekomen. 

Het verzoek is om deze brief op de laatste pagina te ondenekenen in volgorde van 
onderstaande lijst van grondeigenaren, de brief na de ondertekening door dc daanoe 
bevoegde vertegenwoordiger te scannen (in kleur) en per email door le sturen naar 
de volgende ondenekcnaar zoals opgenomen in dc lijst. Het verzoek is dc brief 
biiuien een week door le sturen naar dc volgende ondertekenaar, om le zorgen voor 
een volledig ondertekende brief per half augustus 201ö. De emailadressen en 
volgorde voor doorzending van de gescande versie ten bate van de ondertekeningen 
staan hieronder vermeld: 

Oatum 
1 juli 2016 

Uw hrtel van/kenmerk 

Ons kenmerk 
D.SO/2016//.7O1741 «m 

Bijlegein) 

l.Rijksviisigoedbedriif: PkfcMsaiijSilriifelivsiMMii^ 
a.Stichiing.Flevo-landschap: fiRysMyevy-JuadsiAKn 
3. Manege Pampushout: infoiit'numcKcpamDu.thftüj.pl. 
4. Watcrschap Zuiderzeeland: iiiirolsinliiauMfco;!^^ 
SJProvincic Flevoland: faM,d»kker(i-ï'{levobnd,nl 
ó.Genieente Almere: '̂wlindriK'Ttfggjmi-r»; 

Na de laatste ondertekening (door Maneoc Pamuushoutl ontvang ik als conrdinamr 
dc brief graag weer retour, zodat ik de door alle Prondcigenaren ondertekende vcrsir 
aan eenieder kan toezenden. 
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Afspraken retributieverdeling mogelijk windpark Almere Pampus 

Op de locatie Almere Pampus staan momenteel 10 windmolens met een ashoogte van ca 67 m en een 
totaal vermogen van ca 16,5 MW. De molens worden geëxploiteerd door NUON sinds voorjaar 2000. 
De gemeente Almere onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een uitbreiding van het windpark 
mogelijk te maken. Beoogd is om het windpark op te schalen, waacbij de huidige molens nog 10 jaar 
kunnen doordraaien. De provincie kan zich in deze opschalingsvariant vinden, aangezien de NUON 
hiervoor baar windmolens langs de Eemmeerdijk binnen 5 jaar na ingebruikname van het nieuwe 
windpark zal saneren. 
Het beoogde nieuwe windpark kan echter op termijn conflicteren met de voorziene ontwikkeling van het 
gebied Almere Pampus en de realisatie van de IJmeerlijn die eveneens in hel gebied is voorzien. 

De volgende partijen zijn, op basis van de eigendommenkaatt behorende bij het Windontwikkelcomplex 
Ahnere Pampus (WAP) (zie bijlage), als grondeigenaar betrokken bij de beoogde doorontwikkeling van 
het huidige windpark: 
- Rjjksvastgoedbedrijf (RVB); 
- Stichting Flevo-landschap (SF); 
- Gemeente Almere (GA); 
- Waterschap Zuideizeeland (WZ); 
- Provincie Flevoland (PF); 
- Manege Pampushout (MP) 

Voomoemde partijen worden hiema gezamenlijk aangeduid als "Partiien". 

Achtergrond en overweainffen 
- In de Intenrieovereenkomst Uitwerking lAK Programma Groenblauw op 19 december 2011 hebben 
Rijk, gemeente Almere, Staatsbosbeheer en Sbchting Flevo-landschap een (nieuw) windmolenpark in 
Almere Pampus als mogelijke kostendrager genoemd voor het groenblauwe raamwerk. Hiervoor is een 
voorstel ontwikkeld waarbij tevens rekening is gehouden met de toekomstige (gebieds)ontwifckeling van 
Almere Pampus en de IJmeerlijn; 
- In voomoemde Intentieovereenkomst is tevens verwoord dat RV(0)B als (voornaamste) 
grondeigenaar bereid is te onderzoeken op welke wijze de grondopbren^t van een dergelijk 
windmolenpark kan worden ingezet voor de versterking van het groenblauwe raamwerk van Almere; 
- De gemeente Almere heeft sinds september 2015 energiebeleid waarin de mogelijkheid tot vervanging 
c.q. opschaling van het bestaande windpark is opgenomen als maatregel inzake het streven naar een 
energieneucrale stad; 
- De energiecoöperatie Almeerse Wind heeft initiatief genomen om in samenwerking met Nuon een 
nieuw windpark van maximaal 15 windturbines met een maximale ashoogte van lOOm te ontwikkelen; 
- De gemeente Almere wil de opbrengst van de provinciaal gebruikelijke gebiedsgebonden bijdrage in 
het nieuwe windpark inzetten voor uitvoering van het energiebeleid tn de stad; 
- Het beoogde nieuwe windpark is nog niet definitief vormgegeven. Er moet nog onderzocht worden 
hoe te voorkomen dat het windpark conflicteert met de voorziene ontwikkeling van het gebied Almere 
Pampus en de IJmeerlijn. Dit kan betekenen dat het windpark kleiner wordt dan oorspronkelijk door de 
initiatiefoemcrs beoogd, maar zelfs dat het windpark niet gerealiseerd zal kunnen worden. Hiervoor 
dient, naast de inteme gemeenteliike besluitvorming door het college van burgemeester en wediouciers 
en de geiiieénteraad, nog overlegd te worden met onder meer de initiatiefaemers en de provincie. 
Met de uitbreiding van het windpark kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de doelstelling 
van de gemeente om te komen tot een energie neutrale stad. Daamaast biedt dit project de mogelijkheid 
om de opbrengst mede ten goede te laten komen aan burgers middels participatie en tevens aan dc 
ontwikkeling van het groenblauwe raamwerk. 
Met dit opschalingsplan kan de volgende schaalsprong gemaakt worden: 

• Energie: van duurzaam opgewekte stroom voor 9500 gezinnen naar stroom voor max. 21.000 
gezinnen. 

• Burgetporticipatie: 1-2 gehele paiticipadeturbines. 



• Bijdrage aan Groen Blauwe Raamwerk: van O naar 2-2,5 M€. 
• Gebiedsgebonden bijdrage voor uitvoering energiebeleid: van O naar max. 

e 375.000.-. 

ToeUchttop beeunstiigiag eigenaren 
Het gebied waar dc uitbreiding van het windpark Is bedacht, kent meerdere grondeigenaren. Dit houdt 
in dat er afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van de grond en de verdeling van de 
opbrengsten die daaruit bij realisatie en exploitatie van het windpark voortvloeien. De drie 
grondeigenaren met het meeste eigendom in het gebied (RVB, Stichting Flevo-landschap/SBB en 
gemeente Almere) hebben daanoe het voortouw genomen en op ambtelijk niveau overleg gevoeid over 
een mogelijke verdeling van de opbrengst. Daarbij is overeenstemming bereikt over het principe om de 
bij de uitbreiding van het windpark verwachte inkomsten uit het techt van opstal voor de voor de 
plaatsing van de windmolens benodigde grond (retributie inkomsten), van zowel het bestaande 
windpark als het nieuwe park, te (her)verdelen onder alle grondeigenaren, naar rato van het aantal m* 
grond dat zij in eigendom hebben in het gebied rondom de windmolens: het "Windontwikkelcomplex" 
genoemd, 

Alle huidige grondeigenaren m het gebied worden uitgenodigd om zich bij dit verdelingsprincipe aan te 
sluiten en middels ondertekening daarvan in te stemmen met de voorgestelde verdeling van de 
opbrengsten, die (bij daadwerkehjke totstandkoming van het windpark) voortvloeien uit het gebruik van 
de gronden binnen het Windontwikkelcomplex. 

Afsprakenfcader: 
Met betrekking tot de hiervoor omschreven beoogde ontwikkeling van het Windontwikkelcomplex 
Almere Pampus komen de Partijen het volgende overeen: 

1. Parnjen spreken hierbij, met inachtneming van het bovenvermelde, de intentie uit om bij realbatie 
van bet WAP daaraan hun medewerking te verienen onder de navolgende condities en afspraken; 

2. Toepassing van het principe van een windontwikkelcomplex, waarbij de ontwikkelopbtengsten uit 
hoofde van het recht van opstal volgens een vaste verdeelsleutel, naar rato van het grondoppervlak 
binnen het WAP waarvan zij eigenaar of anderszins rechthebbende zijn, worden verdeeld over alle 
Partijen; 

3. Het WAP wordt begrensd door het binnendijks gebied tot op een afstand van 1.500 meter vanuit 
het oorspronkelijk door de initiaüefcemeis beoogde windpark, zoals aangegeven met de oranje 
contour op de kaan in de bijlage; 

4. De onder 1 en 2 beschreven verdeelsleutel leidt bij realisatie van het WAP op basis van GIS-
analyse tot de volgende aanspraak van Partijen op de opbrengsten uii het recht van opstal-
5S.B% Rijksvastgoedbedrijf 
3 2,1 % Stichting Flevo -landschap 
9.9% Gemeente Almere 
i,5% Waterschap Zuiderzeeland 
0,5% Provincie Flevoland 
0,2% Manege Pampushout 

Deze verdeling kan worden herzien als één van deze Partijen zou besluiten om af te zien van 
deelname aan dit initiatief. 

5. De Stichting Flevo-landschap zal haar inkomsten uit het WAP inzetten voor de versterking van de 
Pampushout in het kader van de kwaliteitsimpuls en uitbreiding van het Groen Blauwe Raamwerk, 
als uitwerking van de Intentieovereenkomst Uitwerking lAK Programma Groenblauw; 

6. Nadere concrete uitwerking van de intentie van Partijen tot samenwerking ten behoeve van de 
totstandkoming van het WAP en de bovenstaande afiptaken dient nog plaats te vinden en te 
worden vastgelegd in een te sluiten "Overeenkomst Windontwikkelcomplex Almere Pampus" 
tussen dc Panijen en de initiatiefaemers van het WAP; 

7. In verband met de langjarige exploitatie van het WAP en de voondene ontwikkeling van het 
aansluitende gebied is de planning van het traject om te komen tot realisatie van het windpark een 
hard uitgangspunt; 

8. Alle kosten die Pattijen moeten maken in het kader van de totstandkoming van het WAP worden 
door Partiien zelf gedragen, tenzij zij daanoe uitdrokkeüjk schriftelijk nadere afepraken maken; 



m ^ t ' r ' ' " ' " * iniliatiefaetners c.q. beoogd exploitanten van het 
WAP aan RVB wordt vauuit RVB midd.ls bovenstaande verdeelsleutel bmnec een ™Tnd 
doorbetaald aan de overige partijen. Voor Manege Pampushout wordt een separate 
betalmpreseUog gemaakt om in ecu voorschot op hun toekomtnd deel te voorzien. 

Aldus ondertekend door Partijen: 

namens Rijksvastgoedbedrijf (RVB); namens Srichiing Hevo-ïnndschap: 

i! 

\ \—tioofd secae AgrarjsphlGebnjik y 

I'ücïür^-. ' . ;,rt3!5i. Datum . r i i ' - j ' - / l i ' Locatie L ^ 

namens Provincie FlcvolaDd; namens watenchap Zuidcrsceland; 

1 - / 6 

3e Commissaris van de KonioE iii 
' de provincie Flevoland, 

L. Verbeek 
/ccretaris-directeur waierscliBp 

/Zuider/eeland 
J.B. van der Veen 

U.cocieL^lysmd D : > ^ m \ H ' W Locatie Lelystad Danun 3 ö f ^ e 

Namens Mtmege Pampushout: namens de gcmeeiue Almere: 

G.C.H. vao den Berg 

V 

Dc burgemeester, 
F.M. Weenvind 

Locatie Aljnen; Datum Locatie Almere Datum / 3 ^ L ^ L ^ . ï.^. 

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering

Mirte van der Vliet
Markering



Bijlage Windontwikkelcomplex 
Het oorspronkelijk iniuaiicft'oorstd van Almeerse Wind en de Nuon was om 15 
tt'mdturbines te plaatsen. Een aantal windturbines zouden huidige windttirbines 
vervangen, en ten oosten van het beslaande windpark zouden 2 rijen windturbines 
worden toegevoegd. Op basis liiérvan zijn dc contouren van een 
windont\vikke]eoinplcx bepaald. 

Oni tegemoet ic komen aan de afspraken lussen gemeente, RVB, Staatsbosbeheer 
en Stichting Flevo-landschap uit 2011 over het windpark als kostendrager voor het 
groenblauw raamwerk, is RVB bereid om het recht van opstal voor dit initiatief tc 
'̂erdelen naar rato van liet grondeigendom in een ruimer gebied. Dc grens van dit 

gebied IS getrokken op I500m (binnendijks) van dit oorspronkelijk initiatief, omdat 
deze afstand genoemd is in het energiebeleid van de gemeente Almere. Dat leidt tot 
het volgende (indicatieve) kaartbeeld. l-Iicrin is iivverschiJlende tinten aangegeven 
welke grondeigenaren binnen het windontwiklielcomplex vallen. Daarbij is uiteeeaan 
van de situatie d.d. l februari 20] 6 (het moment dat het initiaücfbij de gemeente i . 
bmnengekomen). > B 

Dc exacte oinyang en plaatsing van het windpark dient nog te worden bepaald Dc 
gemeente staat op het standpunt dat. in verband mei de mogelijke ontwikkeling van 
een IJmeerlijn en gerelateerde bebouwing, er ruimte is voor slechts 8 windturbines. 

De onderliggende eigcndoraraenkaart voor het gebied per 1 -2-2016 is als volgt: 

Datuir. 
1 iuli2016 

Ons kenmerk 
OSC/2C14«7017ilxm 

Pagina 
5/5 
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Management samenvatting 

Op initiatief van de Coöperatieve vereniging Almeerse Wind ontwikkelden de coöperatie en Nuon in 
nauwe samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland een plan voor een nieuw 
windpark op de locatie van het huidige windpark Jaap Rodenburg in Almere. Het nieuwe windpark is 
gepland om in bedrijf te gaan in 2020/2021 en kan, vanwege toekomstige woningbouw op de 
locatie, 15 jaar in bedrijf blijven. 

Het park zal bestaan uit tien windturbines met een vermogen van circa 3 - 4 MW, een ashoogte van 
circa 90 -100 meter en een rotordiameter van circa 100 -120 meter. Samen kunnen ze schone 
stroom produceren voor circa 29.140 huishoudens, 35 procent van de huishoudens in Almere en 
bijna meer dan een verdubbeling (een plus van 91%) ten opzichte van het huidige park. Het project 
zal zodanig uitgevoerd worden dat obstakelverlichting voor de luchtvaart niet nodig is. 

Als onderdeel van dit project worden de bestaande 10 turbines van Jaap Rodenburg gesaneerd 
evenals de turbines langs de Eemmeerdijk (Eemmeerdijk 2,5 jaar na ingebruikname van Jaap 
Rodenburg, maar uiterlijk in 2023) Voor het project wordt, zoals voorgeschreven in het provinciale 
beleid, een gebiedsgebonden bijdrage van € 1050/MW/jaar betaald. 

Almeerse Wind krijgt twee van de tien turbines in het nieuwe windpark in eigendom. Daarmee 
wordt elektriciteit voor ongeveer 5800 woningen opgewekt, meer dan bijvoorbeeld de gehele 
Filmwijk verbruikt. De overige turbines worden eigendom van Nuon. Tussen Almeerse Wind en Nuon 
is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin dit is vastgelegd. Verder is afgesproken dat 
Almeerse Wind verantwoordelijk is voor de participatie gedurende de projectontwikkeling en 
exploitatieperiode van het project en voor de communicatie tijdens de projectontwikkeling. Nuon is 
verantwoordelijk voor het voorbereiden en aanvragen van de vergunningen, de aanbesteding en de 
bouw van het project. 
Complicerende factor was dat de ontwikkeling van een windpark voor een nieuwe coöperatie als 
Almeerse Wind te kapitaalintensief is. Daar is echter een goede oplossing voor gevonden. Nuon zal 
het project vrijwel geheel voorfinancieren. 

Almeerse Wind ziet het als haar taak om aspecten omtrent windenergie in het algemeen en voor 
deze locatie in het bijzonder kenbaar te maken aan een ruime kring van omwonenden en andet-e 
belanghebbenden zoals natuur- en milieu-organisaties. De daaruit voortvloeiende contacten zullen 
tevens worden benut voor ledenwerving van de coöperatie. Dat laatste is belangrijk omdat Almeerse 
Wind een zo groot mogelijk deel van het eigen vermogen (raming: € 1,2 min) door haar eigen leden 
wil laten financieren waarmee de verdiencapaciteit voor dat deel van het project in de eigen 
woonomgeving blijft. 
Draagvlakontwikkeling heeft deels al plaatsgevonden middels stadsdeelbijeenkomsten In Almere-
Poort en Stad-west waar verschillende opstellingsvarianten met virtuele beeld- en geluidstechnieken 
waren te zien. Ook heeft de Gemeente Almere een raadpleging gehouden (zowel fysiek als online). 
Aan de hand daarvan is de opstelling van tien turbines tot stand gekomen. 
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Inleiding 

Sinds de zomer van 2000 is op de locatie Almere Pampus het 
windpark Jaap Rodenburg^ in bedrijf. De tien windturbines 
produceren jaarlijks schone elektriciteit voor 15.700 
huishoudens. Het park is een markant punt op de hoek van de 
polder. De opvallende kleuren van de turbines (rood, oranje 
en geel) werden ontworpen door kunstenares Mary Fontaine 
uit Almere en zijn uit drie ontwerpen gekozen door de 
kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in Almere. 
Kinderen van basisschool De Kameleon in Almere kozen voor 
het thema 'vuur' omdat 'vuur uit het binnenste van de aarde 
komt', 'omdat de kleuren zo mooi overlopen', 'ze zo opvallend 
zijn', 'ze energie geven en dus warmte' en omdat ze 'als het 
oud en nieuw is net vuurpijlen lijken'. 

Kaft in flight magazine KLM 10/2006 

Het windpark werd eind negentiger jaren ontwikkeld. Destijds werd voorzien dat de locatie Almere 
Pampus vanaf 2015 gebruikt zou gaan worden voor woningbouw. De gemeente Almere en Nuon 
maakten afspraken over het verwijderen van de windturbines zodat de locatie na dat jaar 
beschikbaar zou zijn voor de bouw van huizen. Inmiddels is helder dat de bouw van woningen op de 
locatie aanzienlijk later zal plaats vinden dan destijds gedacht. Op initiatief van de cociperatie 
Almeerse Wind uit Almere ontwikkelden de coöperatie en Nuon in nauwe samenwerking met de 
gemeente en de provincie een plan voor een nieuw windpark op de locatie. Met dat plan, dat in dit 
projectplan uiteen wordt gezet, blijft deze mooie plek beschikbaar voor de productie van schone 
elektriciteit tot er uiteindelijk huizen staan. 

^ Jaap Rodenburg was een actievoerder van Greenpeace, overleden in 1998 — 
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Plan en locatie 

Almere Pampus ligt op de zuid westelijke punt 
van Zuidelijk Flevoland. De bestaande tien 
windturbines van 1.65 MW, gebouwd in 2000, 
zijn kleiner dan moderne windturbines. De 
rotordiameter bedraagt 66 meter waardoor 
slechts een deel van de locatie nodig was voor 
tien turbines. De ashoogte bedraagt 67 meter. 
Jaarlijks produceren ze schone stroom voor 
15.700 huishoudens. 

Figuur 1: situatie bestaande windpark 

Moderne windturbines zijn hoger en hebben grotere rotoren waardoor ze effectiever zijn en meer 
stroom produceren. Het parkontwerp is gemaakt met tien windturbines met een vermogen van circa 
3 - 4 M W, een ashoogte van circa 90 -100 meter en een rotordiameter van circa 100 -120 meter. 
Samen kunnen ze schone stroom produceren voor circa 29.000 huishoudens. Het project zal zodanig 
uitgevoerd worden dat obstakelverlichting voor de luchtvaart niet nodig is. 

O SQO 1 DOO f 

• JR2: Cluster 10 

X JR:tevefwijderen ^ 

Figuur 2: toekomstige situatie 

De opstelling in drie rijen haaks aan Pampushaven is tot stand gekomen in overleg met de 
gemeente, nadat de gemeente een online-raadpleging had gehouden onder de inwoners van de drie 
omliggende wijken. Daarbij kon een rangorde aangegeven worden tussen 5 verschillende varianten. 

Met de nu gekozen opstelling staan de windturbines op tenminste 1600 meter van 

Figuur 2: situatie nieuwe windpark 
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de woningen in Almere Poort en op meer dan 2000 meter van Almere Noorderpiassen West. De 
initiatiefnemers hebben er om praktische redenen voorkeur voor om de turbines buiten de 
beschermingszones van de dijk te plaatsen. Met het Flevolandschap, de beheerder van de 
Pampushout, werd afgesproken dat de windturbines niet in het bos zullen worden geplaatst. 
De windturbines zijn geprojecteerd op gronden van de Nederlandse staat. Het Rijksvastgoedbedrijf 
heeft toegezegd mee te werken aan plaatsing van de windturbines, mits er een "bestuurlijk akkoord 
wordt bereikt tussen het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Almere en combinatie 
Staatsbosbeheer/Flevolandschap omtrent het inzetten van gronden ten behoeve van het op te 
richten nieuwe windpark"^ Voor zover de initiatiefnemers zijn geïnformeerd is die overeenkomst 
inmiddels bereikt en wordt de door hen te betalen jaarlijkse retributie (deels) ingezet ten behoeve 
van het groen blauwe raamwerk. 

Zo ziet Almere het "groen blauwe raamwerk": 
Almere is naar het gedachtengoed van de 'Garden City' 
opgebouwd uit meerdere kernen in een omvangrijk, 
weelderig groenblauw raamwerk. Op de stadsplattegrond 
van Almere voegen het groen en blauw van de bossen, 
parken en plassen zich als vanzelfsprekend tussen het grijs en 
het rood van wegen en bebouwing. Veel van de 200.000 
mensen die inmiddels in Almere wonen, doen dat vanwege 
het omringende water en de overweldigende aanwezigheid 
van het groen- éen woonmilieu dat je in de andere steden in 
de Randstad niet gemakkelijk vindt. Almere wil dit succes 
doorzetten in de stadsuitbreiding en heeft de ontwikkeling 
van landschap en natuur nadrukkelijk als voorwaarde gesteld 
bij de groeiopgave. 

Brief 23/11/2015 van het Rijksvastgoedbedrijf aan Almeerse Wind en Nuon 

AUHEBtawino 
aamaiRunouncaA 
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Initiatiefnemers 

Het project kwam tot stand op initiatief van de coöperatie Almeerse Wind. Met het idee een deel 
van de stad met windturbines van groene energie te voorzien viel het oog op de locatie Almere 
Pampus. Die windturbines zouden ook in particulier eigendom moeten zijn, bij voorkeur van de 
inwoners van Almere. De coöperatie zocht contact met Nuon om te onderzoeken of samenwerking 
mogelijk zou zijn. Nuon staat altijd open voor samenwerking met derde partijen waar wederzijds 
toegevoegde waarde is te vinden en de kans op realisatie van ideeën wordt vergroot. Hier is dat de 
combinatie van lokaal initiatief en draagvlak en de kennis en ervaring van een grote partij in 
windenergie. 

De gesprekken tussen Almeerse Wind en Nuon verliepen succesvol en inmiddels bestaat er een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen. Complicerende factor was dat de ontwikkeling van 
een windpark voor een nieuwe coöperatie als Almeerse Wind te kapitaalintensief is. Daar is echter 
een goede oplossing voor gevonden. 
De essenties van die samenwerking zijn: 

• Almeerse Wind krijgt twee windturbines in eigendom en exploitatie; 

• Geraamde investering: 8 miljoen 

• Benodigd particulier ingebracht eigen vermogen exploitatiefase: 1,2 miljoen^ 

• Nuon krijgt acht windturbines in eigendom en exploitatie; 

• Geraamde investering: 32 miljoen 

• Beide delen van het project zijn na ingebruikname zelfstandig; 

• Beide delen van het project krijgen een eigen netaansluiting; 

• Partijen werken op een gelijkwaardige basis samen; 

• Het hele project wordt in nauwe samenwerking ontwikkeld; 

• Almeerse Wind is verantwoordelijk voor de participatie gedurende de projectontwikkeling 

en de exploitatie; 

• Almeerse Wind is verantwoordelijk voor de communicatie tijdens de projectontwikkeling; 

• Nuon is verantwoordelijk voor het voorbereiden en aanvragen van de vergunningen, 

aanbesteding en bouw van het project; 

• Partijen dragen naar rato van het aantal windturbines alle kosten die verbonden zijn met de 

voorbereiding en bouw van het project; 

• Nuon financiert het deel van Almeerse Wind voor*; 

• Vóór ingebruikname worden twee windturbines tegen kostprijs aan Almeerse Wind 

overgedragen; 

• In hoeverre de partijen na dat moment samenwerken teneinde ook tijdens de exploitatie 

synergie te bereiken wordt te zijner tijd besproken. 

' Op basis van bancaire financiering en 15% Eigen Vermogen (verwachtingswaarde) 
' Met uitzondering van het aandeel van Almeerse Wind in de kost i fPiè^fPlmWf0^^^ JaaP Rodenburg II Pagina 7 
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Saneringsplan 

Het beleid van de provincie Flevoland richt zich op het vergroten van de productie van windstroom, 
onder gelijktijdige vermindering van het aantal windturbines. Als onderdeel van dit project worden 
de bestaande 10 turbines van Jaap Rodenburg gesaneerd evenals de turbines langs de Eemmeerdijk 
(Eemmeerdijk 2,5 jaar na ingebruikname van Jaap Rodenburg, maar uiterlijk in 2023): 

Beleidsdoelstellingen, zoals de bestuursafspraak 
windenergie BLOW, zijn geformuleerd in 
Megawatt opgesteld vermogen. De voortdurende 
nadruk op kostenverlaging heeft de industrie ertoe 
gebracht veel efficiëntere windturbines te 
ontwikkelen. Deze kenmerken zich door relatief 
grote rotoren terwijl het opgesteld vermogen per 
turbine veel minder hard is gegroeid. Om die reden 
stijgt in dit project de productie met bijna 40% 
terwijl het vermogen zelfs licht terugloopt. 

De tabel op de volgende pagina vat een en ander 
samen. Ondanks een lichte terugloop in het opgesteld 
vermogen stijgt de productie, met een piek in de 
periode rond circa 2021 - 2023. Die piek wordt 
veroorzaakt doordat in die periode Windpark 
Eemmeerdijk nog operationeel zal zijn (nog 2,5 jaar 
na ingebruikname van Jaap Rodenburg 2). 

AUHIEROWIND 
OU ca oeEiBuaounEn̂  
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Huidige 
situatie 

JR 1 
en 

Eemmeerdijk 

Tijdelijke Situatie na 
Situatie na uitfasering 

ingebruikname Eemmeerdijk 
JR2 

inclusief 
Eemmeerdijk 

Verschil Verschil 
huidig- in % 

na 
sanering 

t.o.v. nu 

Jaap Rodenburg 10 WT's 10 10 

Eemmeerdijk 19 WT's 19 0 -19 -100% 

Totaal aantal 
turbines 

29 29 10 -19 -65% 

Opgesteld 
vermogen (MW) 

35,5 54 35 • 
-0.5 MW 

-0.01% 

Stroomproductie 
(MWh) 

53.400 126.400 102.000 + 48.600 
MWh 

+91% 

Huishoudens 15.250 36.114 29.142 + 13.892 
HH 

+91% 

CO2 reductie 
(ton) 

29.000 68.644 55.393 + 26.393 
ton 

+91% 

Tabel 1: overzicht saneringsplan in cijfers 
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Figuur 4: locaties windparken Jaap Rodenburg en Eemmeerdijk 

AlMEDSiWltlD 
tra oaiauL OU naen 
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Gebiedsgebonden bijdrage 

Conform het beleid van de provincie Flevoland zal het project een gebiedsgebonden bijdrage 
betalen van € 1050/MW/jaar opgesteld vermogen. In de tekst van de Anterieure Overeenkomst^ is 
opgenomen dat de bestemming van de gelden zal dienen te liggen in het verlengde van het 
programma Energie Werkt! uit 2015 dan wel een daaropvolgend energieprogramma. 

^ Wikipedia (https;//n|.wikipedia.org/wiki/Grondexploitatiewet): Een vrijwillige overeenkomst waarin ; 
gemeente en initiatiefnemers afspraken met elkaar maken omtrlfi?i8Sïf^?i'jiM^9ilPéfiy§ëR iff ' i ' igÖyöi^ de Pagi"a " 
gemeente stelt aan de ontwikkeling 

JUMEBOWIND [ N ^ ^ S 



Draagvlakontwikkeling, communicatie en ledenwerving 

Almeerse Wind, Nuon en de Gemeente Almere vinden het belangrijk dat Almeerse burgers en 
bedrijven in het project kunnen participeren. Dat vormgeven en uitvoeren is de 
verantwoordelijkheid van Almeerse Wind. Daarbij gaat het om proces- en financiële participatie. In 
de ogen van Almeerse Wind veel te ambtelijke termen die we naar buiten zeker niet zullen 
gebruiken. 

De provincie Flevoland eist tenminste 2,5% 
financiële participatie in de exploitatiefase 
(Regioplan windenergie). In dit project is er 
sprake van 22% financiële participatie, omdat 
twee van de negen windturbines via Almeerse 
Wind in particulier eigendom zullen zijn. Deze 
zullen zoveel als mogelijk met privaat geld 
gefinancierd worden, waarbij de regels van 
het Regioplan in acht genomen zullen worden. 
De investeringsruimte voor Almeerse Wind is 
8 miljoen, met een minimum van 1,2 miljoen 
indien aanvullende financiering via een bank 
nodig is. 

Almeerse Wind ziet het als haar taak om aspecten 
omtrent windenergie in het algemeen en voor deze 
locatie in het bijzonder kenbaar te maken aan een ruime 
kring van omwonenden en andere belanghebbenden 
zoals natuur- en milieu-organisaties. De daaruit 
voortvloeiende contacten zullen tevens worden benut 
voor ledenwerving van de coöperatie. Dat laatste is 
belangrijk omdat Almeerse Wind een zo groot mogelijk 
deel van het eigen vermogen (raming: € 1,2 min) door 
haar eigen leden wil laten financieren. Daarmee probeert 
de coöperatie zoveel mogelijk verdiencapaciteit binnen 
de eigen samenleving veilig te stellen. 

In december 2016 is een keuze gemaakt tussen twee Almeerse marketing-én 
communicatiespecialisten om de coöperatie te ondersteunen. Daarvoor is in de projectbegroting 
budget opgenomen. Dit budget wordt gefinancierd door leden van Almeerse Wind en Nuon als 
ontwikkelingspartner. 

Doelgroepen 
De initiatiefnemers willen de volgende doelgroepen betrekken bij het project: 
• Leden coöperatie Almeerse Wind 
• College en Raad gemeente Almere 
• Inwoners Almere Poort, Stad West, Filmwijk (initiatiefwijk) 
• Inwoners Almere (overig), Muiderberg, Waterland 
• Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland 
• Natuur- en Milieufederatie Flevoland, Flevolandschap, Vogel- en Natuurwacht Flevoland, KNNV 

afdeling Lelystad, Stichting Blauwe Hart, Manege Pampus 

Draagvlakontwikkeling heeft deels al plaatsgevonden middels stadsdeelbijeenkomsten in Almere-
Poort en Stad-west waar verschillende opstellingsvarianten met virtuele beeld- en geluidstechnieken 
waren te zien. Ook heeft de Gemeente Almere een raadpleging (fysiek en online) en een 
informatieavond gehouden. Aan de hand daarvan is de opstelling van tien turbines tot stand 
gekomen. 

Gommunicatie 
Helpen de initiatiefnemers de gemeente Almere haar groene doelstellingen te realiseren; of helpt de 
gemeente de initiatiefnemers om een financieel rendabel en duurzaam groen project mogelijk te 
maken? Gemeente en initiatiefnemers zijn van mening dat beiden waar zijn. Dat betekent dat de 
communicatie ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Inhoudelijke communicatieplannen 
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zullen worden opgesteld door Almeerse Wind, in overleg met Nuon en de Gemeente. Opgemerkt 
wordt dat ledenwerving ook een vorm van communicatie vereist, maar daarin kunnen nog geen 
procedurele zekerheden worden gecommuniceerd. Intern communiceert Almeerse Wind met haar 
leden via nieuwsbrieven, e-mail en notulen. 

Communicatie-instrumenten: 
i Doelgroepen adequaat informeren over het voornemen en de participatiemogelijkheden 

O Huis-aan-huiskrant 
O Site 
O Nieuwsbrief leden AW 
O Gesprekken met Raadsfracties, inspreken hoorzitting 
O Werkbezoek/windsafari voor de doelgroepen aan Alexia Windpark, i.s.m. Nuon 

f Leden werven voor Almeerse Wind 
O Financiële en marketingpropositie ontwikkelen 
O Enquête / marktonderzoek 
O Ledenwerfacties online en offline: site, flyer, eigen bijeenkomsten, aanwezig op externe 

bijeenkomsten, ambassadeurs, etc. 
i Doelgroepen betrekken 

O Inbreng leden coöperatie 

Ledenwerving 
Leden zijn nodig als visvijver voor eigen vermogen, nodig voor de aanschaf van tw/ee turbines. 
Deelname kan op de volgende manieren: 

1. Sympathiseren door tientjeslid te worden; 
2. Energie afnemen van het handelshuis van o.a. Almeerse Wind, de Duurzame Energie Unie; 
3. Financiële deelname vanaf de ontwikkelingsfase (om het ontwerp en de uitvoering van de 

campagne te kunnen financieren) i.c.m. 1 of 2; 
4. Financiële deelname vanaf de bouwfase, i.c.m. 1 of 2. 

De eerste drie genoemde mogelijkheden staan thans open. Almeerse Wind telt nu 138 leden 
waarvan 67 energieklanten en 19 investeerders. 
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Vergunningen 

1. Ruimtelijke besluitvorming 
Om het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig 
voor de activiteiten 'bouwen', 'afwijken van het bestemmingsplan' en 'het oprichten van een 
inrichting'. Omdat het windpark een omvang krijgt van tussen de 5 en 100 MW zijn Gedeputeerde 
Staten (GS) bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. GS van Flevoland kunnen deze 
bevoegdheid echter delegeren aan het college van B&W van de gemeente Almere. 
Voordat de omgevingsvergunningaanvraag in behandeling kan worden genomen, moet door de 
gemeente Almere6worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Hiervoor 
hebben de initiatiefnemers een zogenaamde 'aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling' opgesteld. 
Deze notitie bevat een omschrijving van de plaats en de kenmerken van het windpark en een 
beoordeling of het windpark tot belangrijke nadelige milieugevolgen kan leiden. De notitie bevat 
onder andere onderzoeken op de aspecten geluid, slagschaduw, ecologie, landschap en 
cultuurhistorie, externe veiligheid, bodem, water, archeologie, radarverstoring en vermeden 
emissies. 

2. Omgevingsvergunning 
Nadat de gemeente Almere een besluit heeft genomen op de m.e.r.-beoordeling, kan de 
omgevingsvergunningaanvraag in behandeling worden genomen. 

Afwijken van het bestemmingsplan 
Voor de inpassing van het windpark is het nodig van het huidige bestemmingsplan af te wijken. 
Daarom wordt een omgevingsvergunning voor de activiteit 'afwijken van het bestemmingsplan' 
aangevraagd. Hiervoor stellen de initiatiefnemers een ruimtelijke onderbouwing op. Deze 
onderbouwing beschrijft de wijze waarop de inpassing van het windpark mogelijk wordt gemaakt. 

Bouwen 
Om het windpark te kunnen bouwen (turbines, kraanopstelplaatsen, bekabeling, etc.) is daarnaast 
een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'bouwen'. Deze wordt door de initiatiefnemers 
aangevraagd en bestaat uit bouwtekeningen en overige bouwtechnische gegevens. 

Oprichten van een inrichting 
Omdat windturbines sinds 1 januari 2011 onder het Activiteitenbesluit vallen en omdat het windpark 
(vooralsnog) niet m.e.r.-plichtig is, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. Wel moet naast 
de melding die nodig is vanwege het Activiteitenbesluit een zogenaamde 'omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets' (OBM) worden aangevraagd. Dit houdt in dat toetsing van de milieugevolgen 
van het wind park plaatsvindt op basis van de eerder beschreven 'm.e.r.-beoordeling'. 

Op het ontwerp van de omgevingsvergunning kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. 

^ Uitgaande van de delegatie van de bevoegdheid door GS van de provincie Flevoland aan B&W van de 
gemeente Almere. Projectplan Windpark Jaap Rodenburg 11 Pagina 14 
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3. Overige vergunningen 
Naast de omgevingsvergunning zijn er, afhankelijk van de precieze inrichting van het windpark en de 
uitkomsten van de 'aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling', bijkomende vergunningen nodig. 
Gedacht kan worden aan een watervergunning en/of een vergunning op basis van de Wet 
natuurbescherming. 

4. Anterieure overeenkomst 
Tussen de gemeente Almere, Almeerse Wind en Nuon wordt een anterieure overeenkomst gesloten. 
Hierin zijn de benodigde afspraken opgenomen omtrent de projectomvang, exploitatietermijn van 
15 jaren, participatie en communicatie, eigendom van windturbines van Almeerse Wind en Nuon, 
planschade, compensatieregeling bij verkorten van de exploitatietermijn, verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van de gemeente en de initiatiefnemers, kostenverhaal, betalen van 
gebiedsgebonden bijdrage door de initiatiefnemers, overdracht van rechten, zekerheidsstellingen en 
planning. 

Globale planning 

1. Gemeente besluit over de m.e.r.-beoordeling: Q3 2017 
2. Ontwerp omgevingsvergunning ligt ter inzage: 01 2018 
3. Gemeente besluit over de omgevingsvergunning: 02 2018 
4. SDE(+) subsidieaanvraag door initiatiefnemers: 03 2018 
5. Financial close 02 2019 
6. Start bouw: 03 2019 
7. Start exploitatie 04 2020 
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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 

 


