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1. Inleiding 3 

1.1. Aanleiding 

XL Wind wil een windturbinepark in het Botlekgebied op de oever van het Hartelkanaal ont-
wikkelen. De locatie is gelegen langs de zuidzijde van de Nieuwesluisweg op de noordoever 
van het Hartelkanaal. Met het plan wordt de ontwikkeling van acht windturbines mogelijk 
gemaakt met een elektrisch vermogen van 3 MW per stuk. Het te ontwikkelen windpark ligt 
in het verlengde van het bestaande windpark Hartelbrug-West dat bestaat uit zes windturbi-
nes. De locatie is in het convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven (sep-
tember 2009) aangewezen als mogelijk geschikte locatie voor de ontwikkeling van windtur-
bines. Deze ontwikkeling is niet toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan en 
wordt met een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan mogelijk 
gemaakt. Daarnaast is voor de bouw van de windturbines een omgevingsvergunning voor 
het bouwen en voor milieu nodig. 
 
 
1.2. Ligging en begrenzing van projectgebied 

Het projectgebied beperkt zich tot de strook waar de windturbines worden geplaatst en de 
aangrenzende gronden waarover overslag van de wieken plaats vindt. De ligging en begren-
zing van het projectgebied zijn weergegeven in figuur 1.1. 
In het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplanplan 'Partieel plan in hoofdzaak ten 
noorden van de Groene Kruisweg, vastgesteld 24 augustus 1962 (voorheen gemeente Heen-
vliet) gedeeltelijk goedgekeurd 17 juli 1963, Koninklijk Besluit 30 december 1965 en vastge-
steld op 16-6 1964 (voorheen gemeente Geervliet), gedeeltelijk goedgekeurd 18 april 1965 
en Koninklijk Besluit 13 juni 1967. 
 
 
1.3. Leeswijzer 

De ruimtelijke onderbouwing is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het rijks-, provin-
ciaal, regionaal en gemeentelijk beleid beschreven en wordt getoetst of de ontwikkeling past 
binnen de gestelde beleidskaders. In hoofdstuk 3 wordt een ruimtelijke en functionele be-
schrijving van het projectgebied gegeven en wordt een ruimtelijke afweging gemaakt. In 
hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling getoetst aan sectoraal beleid- en regelgeving en worden 
de resultaten van de uitgevoerde mer-beoordeling beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de fi-
nanciële uitvoerbaarheid van het project. 
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2. Ruimtelijk beleid 5 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijke beleid beschreven van Rijk, provincie en gemeente 
voor zover relevant voor de ontwikkeling van een windturbinepark. Beleid dat betrekking 
heeft op sectorale aspecten zoals landschap, ecologie en water komt aan de orde in het 
hoofdstuk onderzoek. 
 
 
2.2. Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte (januari 2006) is het nationaal ruimtelijk beleid voor de periode 2004-
2020 met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd. De nota stelt een aantal be-
leidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de komende periode. Hoofddoel is om 
ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. In deze nota is het rijks-
beleid voor plaatsing van windturbines op land beschreven. Het is aan provincies om te kie-
zen voor grootschalige dan wel kleinschalige bundeling van windturbines. Dit is afhankelijk 
van het landschapstype en van de mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en be-
drijventerreinen. 
 
 De beleidsuitspraken over windenergie in de Nota Ruimte zijn afgestemd op de in 2001 
afgesloten Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) tussen vijf 
Ministeries, het IPO en de VNG. In de Nota Ruimte is een sleutelrol weggelegd voor de 
provincies bij het aangeven van locaties voor windmolens. De Nota Ruimte geeft aan dat 
(het behalen van de) rijksdoelstelling voor windenergie een dwingende reden is van groot 
openbaar belang. 
 
In het BLOW is afgesproken dat er op 31 december 2010 een windvermogen van minimaal 
1.500 MW op land moest zijn gerealiseerd. Deze taakstelling voor windenergie op land is 
verdeeld tussen de provincies, waarbij de windrijke provincies het grootste gedeelte voor 
hun rekening hebben genomen. De taakstelling is in nationaal perspectief inmiddels bereikt. 
Op provinciaal niveau zijn er echter nog een aantal provincies die hun gecommitteerde 
doelstel¬ling nog niet hebben bereikt. In Zuid-Holland is dat wel het geval. 
 
Nationaal plan van aanpak Windenergie 
Op 30 januari 2008 hebben het Rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) en een aantal natuur-, milieu- en maatschappelijke organisaties afgesproken 
om samen te werken aan de realisatie van in totaal 4.000 MW vergund en/of gerealiseerd 
windvermogen op land in 2011. Dit Nationaal plan van aanpak Windenergie bestaat uit de 
onderstaande vier actielijnen: 
1. inventariseren van projecten in de pijplijn en eventuele knelpunten; 
2. onderzoeken van knelpunten en randvoorwaarden; 
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3. ontwikkelen van beleid van windenergie op land voor de langere termijn; 
4. vergroten positieve betrokkenheid bij windenergie. 
 
Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren is het noodzakelijk de onder punt 1 genoemde 
pijplijnprojecten versneld succesvol af te ronden. In het Nationaal plan van aanpak wordt 
tevens verkend op welke manier het windenergiebeleid voor de langere termijn kan worden 
vormgegeven. Onderdeel van de afspraken is dat voor de periode 2011-2020 een ruimtelijke 
perspectief wordt ontwikkeld voor het ontwikkelen van 2.000 MW extra boven op het 
vermogen dat in 2011 moet zijn gerealiseerd. Het opgesteld vermogen moet daarmee op 
6.000 MW komen. Het ruimtelijk perspectief 'Wind op land' is in juni 2009 in concept 
gepubliceerd. 
 
 
2.3. Provinciaal beleid 

Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland 
In de provinciale structuurvisie 'Visie op Zuid-Holland' zijn zoekgebieden voor grootschalige 
windenergielocaties op de middellange termijn opgenomen. Dit betreffen het havengebied 
Rotterdam (inclusief Tweede Maasvlakte) en het Oostelijk deel van Goeree-Overflakkee. 
 
Nota Wervelender 
Het provinciaal beleidskader voor de ontwikkeling van windenergie op land bestaat uit de 
Nota Wervel en de Nota Wervelender die in ontwerp is gepubliceerd. De Nota Wervelender 
vervangt de Nota Wervel. De nieuwe nota bevat een heroverweging van het plaatsingsbeleid 
en heeft meer de status van een uitvoeringsnota. Doel van de nota is om de realisatie van 
windenergieprojecten te versnellen teneinde de provinciale doelstelling van 1.000 MW in 
2020 te behalen. Een van de uitgangspunten in de plaatsingsvisie is dat windturbines bij 
voorkeur worden geplaatst in lijnopstellingen langs grote infrastructuur (snelwegen, kanalen, 
spoorwegen en rivieren) en het liefst gecombineerd met economische activiteiten. De locatie 
Hartelbrug II is in de ontwerpnota opgenomen als gewenste locatie (locatienummer 81, 
Nieuwe Sluisweg). 
 
 
2.4. Regionaal/lokaal beleid 

Convenant Realisatie Windenergie 
In september 2009 hebben diverse partijen, onder andere het havenbedrijf Rotterdam en de 
gemeente Rotterdam, het convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven on-
dertekend. In dat convenant is opgenomen dat de betrokken partijen zich inspannen voor 
een optimale benutting van de mogelijkheden om met behulp van windenergie duurzame 
energie op te wekken. De doelstelling is in de periode 2009-2020 locaties te realiseren met 
minimaal 150 MW aan extra opgesteld vermogen. Dit zou een verdubbeling betekenen van 
het huidig opgesteld vermogen in het Rotterdamse havengebied. Volgens het vorige conve-
nant dat dateert uit 2001 zou er in 2010 120 MW aan windenergie gerealiseerd moeten wor-
den. Die doelstelling is ruimschoots gehaald aangezien er in 2009 reeds 151 MW was gereali-
seerd.  
 
Aan het nieuwe convenant ligt een locatiestudie ten grondslag waarin de mogelijke locaties 
voor windenergie zijn onderzocht. Met deze quickscan is het technische windenergiepoten-
tieel in het openbare gedeelte van het Rotterdamse Havengebied (HIC) in beeld gebracht 
waarbij per locatie aandachtspunten zijn aangeven die van belang zijn bij de ontwikkeling 
van het potentieel. De locatie die onderwerp is van de voorliggende beoordeling is benoemd 
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als locatie Nieuwesluisweg in het gebied Botlek West. Deze locatie wordt in de quickscan 
gecategoriseerd als locatie waar goede mogelijkheden zijn om windturbines te plaatsen. De 
voorwaarden die in de quickscan worden genoemd zijn als volgt: 
- De mogelijkheid voor overdraai op de vaargeul van het Hartelkanaal is vereist. Een 

risicoanalyse moet aantonen dat er geen onacceptabele risico's plaatsvinden. 
- Geen overdraai op bebouwing of een risicoanalyse moet aantonen dat er geen onaccep-

tabele risico's plaatsvinden (douanekantoor, distriloods). 
- Uit overleg met Inspectie Verkeer en Waterstaat moet blijken dat er geen ontoelaatbare 

verstoring van de luchtradar zal plaatsvinden. 
 
Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de locatie zich niet bevindt in een high impact 
zone van een hogedrukaardgasleiding en dat de locatie niet is gelegen binnen het invloeds-
gebied van scheepvaartradar. In dit onderzoek wordt overigens nog gesproken over negen 
windturbines van 3 MW uitgaande van een ashoogte en rotordiameter van 90 m.  
 
Rotterdam Climate Initiative 
Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is een ambitieus klimaatprogramma waarin vier par-
tijen een unieke samenwerking zijn aangegaan: de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rot-
terdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs. Het Rotterdam Climate Initiative 
creëert een beweging waar overheid, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners 
in de regio Rotterdam samenwerken aan halvering van de CO2-uitstoot, aanpassen aan kli-
maatverandering en versterking van de Rotterdamse economie. De doelstelling van het RCI 
is de meest ambitieuze van Nederland: vijftig procent minder CO2 in 2025 ten opzichte van 
1990. De ontwikkeling van windenergie in het Rotterdams havengebied levert een bijdrage in 
het bereiken van deze ambitieuze doelstelling. 
 
 
2.5. Conclusie 

Het initiatief past binnen het vigerend ruimtelijk beleid van Rijk, provincie en gemeente. 
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3. Planbeschrijving en ruimtelijke afweging  

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het project verder uiteengezet en ruimtelijke onderbouwd. Daarbij is 
gebruik gemaakt van het ruimtelijk beleid dat in hoofdstuk 2 is beschreven en de uitkomsten 
van het milieuonderzoek dat u in hoofdstuk 4 aantreft. 
 
 
3.2. Project en locatie 

De windturbines worden op korte afstand van de oever van het Hartelkanaal geplaatst waar-
bij de opstelling van de turbines de lijn van het kanaal volgt. De totale lengte van de lijnop-
stelling bedraagt circa 3.700 m. De windturbines staan op een onderlinge afstand van circa 
435 m met uitzondering van turbine 2. Deze turbine bevindt zich op een afstand van circa 
300 m van turbine 1 en circa 570 m van turbine 3. Met de afwijkende positie van turbine 2 
kan worden voldaan aan de normstelling in het kader van externe veiligheid. Dit wordt toe-
gelicht in paragraaf 4.3.5. De ashoogte van de windturbines (inclusief fundering) bedraagt 
ten hoogste 100 m, de rotordiameter is maximaal 105 m, waarmee de tiphoogte circa 150 m 
bedraagt. De locaties bevinden zich ten zuiden van de A15 aan de rand van het Distripark 
Botlek. De omgeving ten noorden van de locatie bestaat uit het distributiepark Botlek, de 
snelweg A15 en verder weg gelegen, ten noorden van de A15, uit chemische industrie in het 
gebied Botlek-Pernis. Ten zuiden van de locatie ligt het Hartelkanaal en het voedingskanaal. 
Aan de overzijde van deze vaarwegen ligt het buitengebied van de gemeente Bernisse en de 
op een afstand van circa 400 m tot het plangebied de woonkernen Geervliet en Heenvliet. 
Tussen beide kernen is het recreatiegebied De Bernisse gelegen. 
 
De ontwikkeling levert een bijdrage aan de nationale, provinciale en regionale/gemeentelijke 
doelstelling voor de opwekking van duurzame energie. De locatie is, samen met enkele 
andere locaties, in het convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse Haven 
aangewezen als geschikte locatie voor de ontwikkeling van windturbines. De locatiekeuze is 
bepaald door het convenant.  
 
Tijdens de aanlegwerkzaamheden dient elke locatie voor een afzonderlijke windturbine be-
reikbaar te zijn voor zwaar verkeer. De opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het on-
derhoud van de windturbines worden zoveel mogelijk binnen het projectgebied in de groen-
strook geplaatst. Ook na de bouw dienen de windturbines bereikbaar te zijn voor voertuigen 
en kranen in verband met onderhoud. 
 
De werkzaamheden voor de aanleg van de windturbines omvatten naast de bouw van de 
turbines, het graven van sleuven voor de elektrische infrastructuur en de bouw van een on-
derstation voor aansluiting op het regionaal elektriciteitsnet. 
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3.3. Ruimtelijke afweging  

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
Het projectgebied is gelegen aan de zuidzijde van het Rotterdams havengebied en begrenst 
de overgang tussen het haven- en industriegebied en het buitengebied van de gemeente 
Bernisse aan de zuidzijde van het Hartelkanaal. Het plan maakt de ontwikkeling van wind-
turbines mogelijk op de noordoever van het Hartelkanaal. Deze oever maakt geen onderdeel 
uit van een primaire waterkering aangezien het Rotterdamse havengebied in zijn geheel 
buitendijks is gelegen. Langs de noordoever van het Hartelkanaal is wel een kanteldijk aan-
wezig die het achterliggende gebied moet beschermen tegen hoogwater. Het Hartelkanaal 
staat onder invloed van het getij. In de huidige situatie is ten oosten van het projectgebied, 
eveneens op de noordoever van het Hartelkanaal, een windpark aanwezig bestaande uit 
6 windturbines. Op korte afstand van het plangebied bevindt zich de bedrijfsbebouwing van 
het distripark Botlek. De wiekoverslag van enkele beoogde turbines lopen gedeeltelijke over 
een drietal bedrijfspercelen heen. De consequenties hiervan zijn onderzocht. In de directe 
omgeving van het plangebied zijn geen overige ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn 
op de ontwikkeling van windpark Hartelbrug II.  
 
Toekomstige situatie 
Zoals reeds is aangegeven is de locatie voor de ontwikkeling van het windpark opgenomen in 
het convenant 'Realisatie Windenergie in de Rotterdamse Haven' (2009). Voor het park is 
geen onderzoek gedaan naar alternatieve locaties, dit onderzoek heeft reeds plaatsgevonden 
bij het opstellen van het convenant. Voor de overige locaties in het Rotterdams havengebied 
die goede mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van windturbines worden eveneens 
initiatieven genomen. Om de doelstelling voor de realisatie van windenergie in het 
Rotterdams Havengebied in 2020 te kunnen bereiken zullen alle locaties met goede 
mogelijkheden voor windenergie worden onderzocht. Ten tweede is het niet reëel om 
alternatieve locaties buiten het Rotterdams Havengebied te onderzoeken aangezien het 
Rotterdams havengebied in diverse beleidskaders is aangewezen als zoekgebied voor de 
realisatie van windenergie. Met de ontwikkeling van windturbines op verspreide locaties, die 
niet aansluiten op infrastructuur of bedrijvigheid wordt restrictief omgegaan.  
In de mer-beoordeling zijn de milieueffecten onderzocht bij een maximale invulling en benut-
ting van het gebied. Dit komt neer op de realisatie van windturbines met een ashoogte van 
100 m en een nominaal vermogen van 3 MW. In de toekomst zal het standaardtype 
windturbines waarschijnlijk een groter vermogen en een grotere ashoogte en rotordiameter 
hebben. In het havengebied zijn echter nog geen windturbines van deze toekomstige 
generatie gerealiseerd. Gelet op de omgeving is op deze locatie maximaal ruimte voor 
windturbines met een ashoogte van circa 100 m en een rotordiameter van 101 m. Vanwege 
de onderling aan te houden afstand , in verband met het rendement van de windturbines, is 
op deze locatie langs het Hartelkanaal ruimte voor 8 windturbines.  
Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten 
die het opstellen van een projectmilieu-effectrapport noodzakelijk maken. Bovendien blijkt 
uit de onderzoeken dat voldaan kan worden aan het beleid en de regelgeving op gebied van 
geluidshinder, externe veiligheid, ecologie, landschap, archeologie en cultuurhistorie, bodem 
en water, schaduwwerking, lichthinder, radarverstoring en hoogtebeperkingen.  
 
 
3.4. Conclusie 

Gelet op de onderbouwing van de locatiekeuze en de resultaten van de mer-beoordeling en 
bijbehorende onderzoeken waarin de mogelijke effecten van de beoogde windturbines zijn 
onderzocht, wordt geconcludeerd dat met de uitvoering van het voorliggende project sprake 
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is van een goede ruimtelijke situatie. De financiële uitvoerbaarheid van het project is ook 
aangetoond (zie hiervoor hoofdstuk 4). 
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4. Milieuonderzoek  

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de relevante milieuaspecten beschreven. Ten behoeve van het mi-
lieuvergunningdeel van de omgevingsvergunning is een mer-beoordelingsnotitie opgesteld. 
Ten behoeve van deze mer-beoordelingsnotitie zijn voor alle relevante milieuaspecten onder-
zoeken uitgevoerd. Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van deze (technische) onderzoeken 
met conclusies. In elke paragraaf komt achtereenvolgens een korte beschrijving van de be-
oogde ontwikkeling aan de orde in relatie tot het betreffende milieuaspect. Vervolgens wordt 
de conclusie van het onderzoek vermeld en de aanvaardbaarheid van het project, gelet op de 
uitkomsten van dit onderzoek en de normstelling en het beleid.  
 
 
4.2. Mer-beoordeling 

Toetsingskader en activiteit 
De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 maken onderscheid in: 
- een mer-plicht voor plannen (planmer); 
- een mer-(beoordelings)plicht voor projecten (projectmer). 
Het doel van de milieueffectrapportages (planMER en projectMER) is ervoor te zorgen dat 
milieuaspecten volwaardig worden meegenomen in de besluitvorming. Een milieueffectrap-
portage staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de overheid 
over een plan of een project.  
 
Een planMER moet worden opgesteld als het bestemmingsplan het kader vormt voor een 
toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)plichtige activiteit (opgenomen in bijlagen C 
en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994) of voor het plan een passende beoordeling 
moet worden gemaakt op grond van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). 
 
De mer-beoordelingsplichtige activiteit betreft het oprichten van één of meer met elkaar sa-
menhangende installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie 
met een gezamenlijk vermogen van meer dan 15 megawatt (categorie 22.2 van onderdeel D 
van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage). Het mer-beoordelingsplichtige besluit 
betreft in dit geval het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning (onderdeel milieu-
vergunning).  
 
Procedure 
Het project voor de realisatie van 8 windturbines op de locatie aan het Hartelkanaal is niet 
mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Bij de start van de onderzoeken is 
ingezet op het planologisch mogelijk maken van het park met een projectbestemmingsplan. 
Omdat dit bestemmingsplan het kader voor een mer-beoordelingsplichtige activiteit zou 
vormen is ook de planmer-procedure opgestart. Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht in werking getreden. Initiatiefnemer heeft in overleg met het ha-
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venbedrijf en het bevoegd gezag ervoor gekozen om alle benodigde toestemmingen voor het 
project in de aanvraag van de omgevingsvergunning op te nemen. De planmer-procedure is 
daarmee stopgezet.  
 
De mer-beoordelingsnotitie is ingediend bij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergun-
ning. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk 6 weken na ontvangst of een projectMER noodzake-
lijk is.  
 
In de navolgende paragrafen is op basis van de mer-beoordeling en bijbehorende onderzoe-
ken beschreven wat de mogelijke nadelige gevolgen van het windturbinepark zijn op de di-
verse milieuaspecten en welke maatregelen redelijkerwijs genomen kunnen worden om 
nadelige effecten te voorkomen of te beperken dan wel te compenseren. Daarbij is voor 
zover relevant onderscheid gemaakt in effecten in de aanlegfase en de gebruiksfase. Voor 
een volledige beschrijving en achterliggende onderzoeken wordt verwezen naar de 
aanmeldingsnotitie voor de mer-beoordeling. 
 
Conclusie 
De belangrijkste conclusies zijn: 
- de instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Haring-

vliet, Voornes Duin en Voordelta zijn niet in het geding. Effecten als gevolg van even-
tuele barrièrewerking voor vogels zijn als nihil beoordeeld, aangezien vogels met een 
marginale inspanning het windturbinepark kunnen omzeilen; 

- het plangebied is geen geschikt leefgebied voor soorten planten of dieren die zijn be-
schermd op grond van de Flora- en faunawet. Wanneer de aanlegwerkzaamheden bui-
ten het broedseizoen voor vogels worden uitgevoerd, heeft de ingreep geen negatieve 
invloed op beschermde soorten; 

- er treden geen negatieve effecten op de bodem, het grondwater of het oppervlaktewa-
ter op. Indien in de aanlegfase sprake is van vrijkomende grond zal deze grond worden 
gekeurd conform het Besluit bodemkwaliteit teneinde de afvoerbestemming van de 
grond vast te stellen. In het kader van de exploitatieovereenkomst zal door het Haven-
bedrijf Rotterdam, die eigenaar is en blijft van de gronden, een nulmeting worden uitge-
voerd. Ten eerste om een toetsingsgrondslag te hebben op het moment dat de terrei-
nen worden teruggenomen om te beoordelen of er sprake is van bodemschade en ten 
tweede om na te gaan of de bodem in milieuhygiënische zin geschikt is voor de beoogde 
functie; 

- de windturbines tasten geen landschappelijke structuren en patronen of historische 
landschapskenmerken aan. De belevingswaarde vanuit de dorpskernen, het meest in-
tensieve verblijfsgebied, wordt niet aangetast door de plaatsing van de windturbines. 
De belevingswaarde vanuit de dorpsranden neemt door de plaatsing van de 
windturbines af, de beleving van het industriegebied wordt versterkt. De 
belevingswaarde van het recreatiegebied van Bernisse wordt in beperkte mate 
aangetast door de plaatsing van de windturbines. De belevingswaarde van de polder 
Geervliet blijft nagenoeg gelijk, doordat het industriegebied in de huidige situatie al 
nadrukkelijk beleefd wordt; 

- de windturbines worden geplaatst op gronden waar gedeeltelijk een redelijke tot grote 
kans op het aantreffen van archeologische sporen aanwezig is. De plaatsing van de tur-
bines zal niet leiden tot een aantasting van archeologische waarden omdat het project 
grotendeels boven de 2,5 m NAP wordt uitgevoerd en alleen de heipalen dieper gaan. 
Een nader archeologisch onderzoek is niet nodig; 

- vanuit externe veiligheid is er sprake van een verhoging van het risico voor de omge-
ving. Deze verhoging voldoet aan de richtwaarden die volgen uit het handboek risicozo-
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nering windturbines. De gemeente beoordeelt of de toename van het externe veilig-
heidsrisico aanvaardbaar is; 

- de windturbines zorgen voor een verhoogde geluidsbelasting in de omgeving. Op de 
meest nabijgelegen woningen aan de zuidzijde van het Hartelkanaal wordt na het tref-
fen van maatregelen voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit die met de 
wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2011 op alle windturbines van 
toepassing zijn; 

- om schaduwhinder bij woningen te voorkomen worden vier turbines uitgevoerd met een 
geprogrammeerde stilstandregeling. De maximale hinderduur ligt bij toepassing van de 
stilstandsregeling ruimschoots beneden de norm uit het Activiteitenbesluit; 

- als gevolg van de beoogde windturbines treedt er geen verstoring van scheepvaartradar 
op. Het plangebied is gelegen op de grens van het toetsingsvlak dat behoort bij een 
VDF-antenne voor navigatieapparatuur voor vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport 
maar de windturbines zorgen niet voor een verstoring van de apparatuur. 

 
 
4.3. Toetsing milieueffecten 

4.3.1. Ecologie 
Toetsingskader 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). 
 
Gebiedsbescherming 
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. 
Deze wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 
a. door de minister van LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en Habitat-

richtlijn; 
b. door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten; 
c. door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten. 
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de 
vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde 
Staten of de minister van LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt 
plaats door middel van een bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben 
een externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kun-
nen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en ha-
bitats. 
 
Bij de voorbereiding van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering 
van het project niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen 
noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.  
 
Soortenbescherming 
Wat de soortenbescherming betreft is de Flora- en faunawet van belang. Deze wet is gericht 
op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Flora- en 
faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, veront-
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rusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onder-
houd of gebruik gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen 
van de Flora- en faunawet níet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor 
zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbe-
palingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit (LNV). Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, in-
dien: 
- er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bos-

bouw, bestendig gebruik en dwingende reden van openbaar belang); 
- er geen alternatief is; 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
De Flora- en faunawet is in zoverre voor de onderhavige ontwikkeling van belang, dat bij de 
voorbereiding van het project moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van de 
ontwikkeling niet in de weg staat.  
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Natura 2000 
Het plangebied ligt niet in of binnen een straal van 3 km van een gebied dat is aangewezen 
als Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Wel liggen er in de wijdere omge-
ving van het plangebied gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en/of be-
schermd natuurmonument waarop de realisatie van een windturbinepark van invloed kan 
zijn, te weten: 
- Haringvliet; 
- Voornes Duin; 
- Voordelta. 
In relatie tot de ontwikkeling in het plangebied zijn vooral beschermde vogels van belang. 
 
Door bureau Waardenburg is in 2004 onderzoek gedaan naar vliegbewegingen van vogels 
rond het Hartelkanaal iets verder noordelijk dan het projectgebied. De oevers van het Har-
telkanaal vormen ter hoogte van het projectgebied mogelijk een rust- en foerageergebied 
voor enkele tientallen scholeksters, (kok)meeuwen en kieviten. Het plaatsen van windturbi-
nes op deze locatie zorgt ervoor dat de rust- en foerageerplaats voor deze vogels groten-
deels verdwijnt. De scholeksters, (kok)meeuwen en kieviten die hier langs het Hartelkanaal 
verblijven zijn lokale dieren die niet afkomstig zijn uit de Natura 2000-gebieden in de omge-
ving. De effecten zijn bovendien beperkt aangezien er voldoende uitwijkmogelijkheden voor 
deze vogels zijn elders langs het Hartelkanaal. Voor vogels die wisselen tussen het Hartelka-
naal en het voedingskanaal van het Brielse Meer of die vanaf het Hartelkanaal naar polders 
ten westen van Spijkenisse willen vliegen vormen de windturbines mogelijk een barrière. De 
meeste vogels vliegen ten zuiden van de turbines, over het Hartelkanaal zelf, een beperkt 
deel zal maar over het plangebied vliegen. Deze dieren hoeven echter slechts marginaal om 
te vliegen wat geen invloed heeft op de fitheid van deze vogels. Significant negatieve effec-
ten als gevolg van barrièrewerking zullen daarom met zekerheid niet optreden. Wat betreft 
aanvaring concludeert Waardenburg dat slechts een beperkt aantal eenden en meeuwen 
over het plangebied vliegen. Het geschat aantal slachtoffers per jaar en per turbine bedraagt 
maximaal een enkele vogel. Deze inschatting wordt ondersteund door het feit dat bij het 
naastgelegen windturbinepark Hartelbrug west tweemaandelijks inspecties plaatsvinden en 
er in de zes jaar dat dit park bestaat in totaal slechts vijf vogelslachtoffers zijn gevonden. 
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Gezien het feit dat de kans op aanvaring van vogels met windturbines langs het Hartelkanaal 
in het Botlekgebied nihil is en dat de effecten als gevolg van barrièrewerking eveneens als 
nihil zijn beoordeeld, kan een negatief effect op de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Voor-
nes Duin en Voordelta worden uitgesloten. 
 
In het havengebied van Rotterdam zijn en worden in de toekomst naar verwachting meer 
windturbineparken gerealiseerd. Dit zou mogelijk effecten kunnen hebben op de aangewezen 
vogels in de Natura 2000-gebieden. Er zijn echter geen dagelijkse vliegroutes (om te foera-
geren, rusten, broeden en ruien) tussen de Natura 2000-gebieden ten zuiden en zuidwesten 
van het havengebied en gebieden ten noorden daarvan. Alleen de seizoenstrek is wel noord-
zuid en zuid-noordgericht. Bij de seizoenstrek vliegen de vogels echter vaak al op grote 
hoogte over het havengebied heen, zodat van een negatief effect geen sprake zal zijn. 
 
EHS 
De locatie van de windturbines maakt geen onderdeel uit van de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). Het Hartelkanaal direct langs het projectgebied maakt wel onderdeel 
uit van de Ecologische Hoofdstructuur, maar vormt een natte verbindingszone. Deze wordt 
door de windturbines niet aangetast. Dat betekent dat de wezenlijke kenmerken van de EHS 
niet worden aangetast. Nadere toetsing in de vorm van een 'nee, tenzij-toets' is niet noodza-
kelijk. 
 
Soortenbescherming 
In het projectgebied zijn geen Rode Lijstsoorten en beschermde planten, vissen, amfibieën, 
reptielen en ongewervelden aanwezig. In het projectgebied komen licht beschermde konijnen 
voor. Deze konijnen worden zeer waarschijnlijk verstoord tijdens de aanleg van de windtur-
bines. Na aanleg kunnen de konijnen weer gebruikmaken van het plangebied. Voor konijnen 
geldt een vrijstellingsregeling van de Flora- en faunawet, zodat er geen maatregelen getrof-
fen hoeven te worden om de verstoring te voorkomen. Het projectgebied maakt geen onder-
deel uit van primair foerageergebied of vliegroutes van vleermuizen. Ook vaste verblijfplaat-
sen zijn niet aanwezig. De windturbines leveren derhalve geen gevaar op voor de staat van 
instandhouding van beschermde soorten vleermuizen en er is dan ook geen sprake van een 
negatief effect. In het projectgebied broeden waarschijnlijk enkele soorten meeuwen, schol-
ekster en witte kwikstaart. Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels 
plaatsvindt, dan heeft de ingreep geen negatieve invloed op broedende vogels en treedt er 
geen negatief effect op. 
 
Conclusie 
Er is geen sprake van effecten op beschermde gebieden. Voor de aanleg en exploitatie van 
het windturbinepark is geen ontheffing nodig in het kader van de Flora- en faunawet. Wan-
neer de werkzaamheden buiten het broedseizoen voor vogels worden uitgevoerd, dan heeft 
de ingreep geen negatieve invloed op beschermde soorten. De Natuurbeschermingswet en 
Flora- en faunawet staan de uitvoering van het project niet in de weg. 
 
4.3.2. Landschap en archeologie 
Toetsingskader 
Het Verdrag van Malta is geïmplementeerd in de Wet op de Archeologische monumenten-
zorg. Op grond van de gewijzigde Monumentenwet wordt in het kader van de ruimtelijke 
ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen. 
Concreet betekent dit dat voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar 
reële verwachtingen bestaan ten aanzien van archeologische waarden, voorafgaand aan bo-
demingrepen archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het 
archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden 
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betrokken. Het Rijk heeft de beleidsuitgangspunten ten aanzien van archeologie neergelegd 
in onder meer de Nota Ruimte en de wijziging van de Monumentenwet 1988. 
Er is geen specifiek beleid voor landschap voor het projectgebied en de directe omgeving. 
 
Onderzoek 
Landschap 
Het te onderzoeken gebied is gelegen op de grens van twee zeer verschillende landschappen, 
deze landschappen worden van elkaar gescheiden door het grootschalige structurerend ele-
ment van het Hartelkanaal. Ten noorden van het Hartelkanaal is sprake van een grootschalig 
geïndustrialiseerd landschap (het Rijnmondgebied). Terwijl ten zuiden van het Hartelkanaal 
sprake is van het historische polderlandschap met kleinschalige historische kernen. In het 
projectgebied is de oever van het Hartelkanaal het belangrijkste structurerende element, dat 
aansluit op de grootschalige landschapsstructuur ter plaatse. 
Huidige situatie 
Voor het bepalen van de effecten op de belevingswaarde vanuit het historische poldergebied 
is onderscheid gemaakt in de mate van beleefbaarheid vanuit plaatsen waar veel mensen 
verblijven en plaatsen waar minder mensen verblijven. Vanuit de kernen Heenvliet en Geer-
vliet is in de huidige situatie weinig zicht op het industriegebied. Het zicht wordt beperkt door 
woningen en bomen. Vanuit de dorpsranden is het industriegebied wel duidelijk zichtbaar. 
Plaatselijk wordt het industriegebied aan het zicht onttrokken door beplanting. Ook vanuit 
het recreatiegebied De Bernisse is het industriegebied grotendeels aan het zicht onttrokken 
door de vele beplanting. Ten slotte is er vanuit de polder Geervliet, die voornamelijk bestaat 
uit agrarische percelen en door fietsers/recreanten wordt gebruikt, goed zicht op het be-
staande industriegebied en de bestaande windturbines langs het Hartelkanaal. 
 
Toekomstige situatie 
Met de turbines in een lijnvormige opstelling langs de oever van het Hartelkanaal wordt aan-
gesloten op de bestaande oeverstructuur en de Nieuwesluisweg. De turbines (ashoogte circa 
100 m; tiphoogte circa 150 m) verstoren geen markante bebouwing van het industriegebied. 
Ten zuiden van het Hartelkanaal speelt de beleving een rol. Voor de kernen Heenvliet en 
Geervliet geldt dat er weinig zicht op de windturbines is. Het zicht wordt in de dorpskernen 
beperkt door woningen en bomen. De belevingswaarde verandert door de plaatsing van de 
windturbines niet. Voor de dorpsranden geldt dat de windturbines ver boven de dijk van de 
landtong uitsteken en de beleving van het achter de dijk gelegen industriegebied versterken. 
Vanuit het recreatiegebied De Bernisse zijn de windturbines beperkt zichtbaar vanwege de 
vele beplanting in het gebied. Alleen in de Polder Geervliet zullen de windturbines, vanwege 
het grotendeels ontbreken van beplanting, markant aanwezig zijn in het landschapsbeeld. In 
de huidige situatie zijn het industriegebied en de huidige windturbines langs het Hartelkanaal 
overigens al duidelijk zichtbaar. 
 
Archeologie 
De Monumentale Waardenkaart van de provincie Zuid-Holland laat zien dat aan de west- en 
oostkant van het plangebied een redelijke tot grote kans is op het aantreffen van archeologi-
sche sporen. Voor het midden van het plangebied ontbreekt een archeologische verwach-
tingswaarde. De plaatsing van de turbines zal niet leiden tot een aantasting van archeologi-
sche waarden, omdat het project grotendeels boven de 2,5 m NAP wordt uitgevoerd en al-
leen de heipalen dieper gaan. Een nader archeologisch onderzoek acht het Bureau Oudheid-
kundig Onderzoek Rotterdam niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen onaanvaardbare effecten voor het landschap en de 
belevingswaarde van het landschap. Er worden geen effecten ten aanzien van archeologie 
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verwacht. Geconcludeerd wordt dat de aspecten landschap en archeologie de uitvoering van 
het plan niet in de weg staan.  
 
4.3.3. Bodem en grondwater 
Toetsingskader 
Op grond van de Wet bodembescherming dient de kwaliteit van de bodem te worden be-
waakt en dient de bodem te worden beschermd tegen vervuiling. Wanneer grond wordt ont-
graven of wordt aangevoerd naar of vanaf de projectlocatie is sprake van roering van de 
bodem en moet worden voldaan aan de vereisten uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond 
van het Besluit bodemkwaliteit worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de af te voeren 
grond. 
 
Onderzoek 
Huidige situatie 
Uit boringen rondom het projectgebied blijkt dat de bodem vooral bestaat uit een dunne laag 
zand met daaronder klei. Plaatselijk is de kleilaag al aanwezig op maaiveldniveau. In het 
projectgebied hebben in het verleden opspuitingen plaatsgevonden met havenslib. Na de 
opspuiting met havenslib heeft ophoging met zandig materiaal plaatsgevonden.  
Van het projectgebied zelf zijn geen grondwaterstanden bekend. Uit bodemonderzoeken van 
het noordelijk gelegen industrieterrein door het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat de grond-
waterstand niet eenduidig is. Globaal worden grondwaterstanden gevonden op het indu-
strieterrein zelf variërend tussen NAP +1,2 m en NAP +3,6 m. Aangenomen kan worden dat 
dichter bij het kanaal de grondwaterstand meer overeen zal komen met het peil van het op-
pervlaktewater. 
 
Toekomstige situatie 
De windturbines die deel uitmaken van het initiatief worden geplaatst op een fundering met 
een doorsnede van 17 m en een hoogte van circa 2 m. De heipalen zijn circa 30 m lang en 
circa 0,5 m breed. De fundering wordt aan drie zijden omsloten door een stalen damwand 
met een diepte van circa 20 m. Daarnaast zal naast de windturbines elektrische 
infrastructuur in de bovenlaag van de bodem worden gelegd en zal verharding ten behoeve 
van de ontsluiting worden aangelegd. De activiteiten zullen geen negatieve effecten op de 
bodemkwaliteit hebben. Indien er sprake is van vrijkomende grond bij de aanleg van de 
onderhoudsweg en de bouw van de turbines zal deze grond conform de regelgeving uit het 
Besluit bodemkwaliteit worden onderzocht om de afvoerbestemming te bepalen. De grond 
wordt door de ontwikkeling dermate weinig geroerd dat verplaatsing van vervuiling 
uitgesloten is. 
 
In het kader van de exploitatieovereenkomst zal door het Havenbedrijf Rotterdam, die eige-
naar is en blijft van de gronden, een nulmeting worden uitgevoerd. Ten eerste om een toet-
singsgrondslag te hebben op het moment dat de terreinen worden teruggenomen om te be-
oordelen of er sprake is van bodemschade en ten tweede om na te gaan of de bodem in mi-
lieuhygiënische zin geschikt is voor de beoogde functie. Nulonderzoeken worden in opdracht 
van HbR uitgevoerd. Bij terreinterugnames wordt een eindonderzoek in opdracht van HbR 
uitgevoerd op kosten van de vertrekkende gebruiker. 
 
De grondwaterstand wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de verspreid aanwezige bouw-
werken en verhardingen omdat het hemelwater direct naast de verharding in de bodem in-
filtreert. Het grondwaterpeil is naar verwachting sterk afhankelijk van het waterpeil in het 
Hartelkanaal. De grondwaterstromen richting het Hartelkanaal zullen vanwege de zeer be-
perkte barrièrewerking van de heipalen en de damwanden niet worden verstoord. 
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Conclusie 
Het aspect bodemkwaliteit en grondwater staat de uitvoering van het project niet in weg.  
 
4.3.4. Water 
Toetsingskader 
In het Besluit ruimtelijke ordening is de watertoets opgenomen. Deze heeft tot doel om 
ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het vigerende waterbeleid en de wateraspecten 
volwaardig mee te laten wegen bij de besluitvorming omtrent een goede ruimtelijke orde-
ning.  
 
Watertoets 
Het water (het Hartelkanaal) rondom de Botlekhaven is rijkswater. Bij provinciale verorde-
ning is het waterbeheer overgedragen aan het Havenbedrijf Rotterdam. Het Hartelkanaal 
loopt tussen de linkeroever van de getijdenrivier de Oude Maas en de Hartelhaven. Na aan-
leg van de Hartelkering in 1997 is de Beerdam tussen het Beerkanaal en het Hartelkanaal 
doorgestoken en zijn de Hartelsluizen geopend. Het Hartelkanaal is vanaf die tijd een brak-
water kanaal geworden dat onder invloed van het getij staat. Het projectgebied ligt in een 
gebied waar vrijstelling van de vergunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerken 
geldt. Het bestaand waterbergend vermogen wordt niet aangetast. Door de toename van het 
verhard oppervlak zal de afstroming van hemelwater enigszins versnellen. Vanwege het 
totale debiet van het Hartelkanaal heeft dit geen negatieve effecten. De waterkwaliteit mag 
niet negatief worden beïnvloed door milieubedreigende stoffen. Als gevolg van het initiatief 
wordt geen afvalwater op oppervlaktewater geloosd. Voor de bouw van de windturbines 
wordt gebruikgemaakt van duurzame bouwmaterialen (dus geen zink, koper, lood en PAK-
houdende materialen) die niet uitlogen, of worden de bouwmaterialen voorzien van een coa-
ting om uitloging tegen te gaan. Op deze manier wordt diffuse verontreiniging van water 
voorkomen. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het project geen negatieve gevolgen heeft voor de waterhuishoud-
kundige situatie. Er wordt aan de doelstellingen van duurzaam waterbeheer voldaan. 
 
4.3.5. Woon- en leefklimaat 
Inleiding 
Voor de beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat wordt in dit geval onder-
scheid gemaakt in de aspecten geluidshinder, schaduwwerking, lichthinder en veiligheid. In 
deze paragraaf wordt achtereenvolgens het toetsingskader geschetst, wordt een beschrijving 
gegeven van de beoogde ontwikkeling in relatie tot het betreffende aspect en worden conclu-
sies getrokken ten aanzien van de aanvaardbaarheid van het project. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de effecten van de ontwikkeling wordt verwezen naar de onderzoeken bij de 
mer-beoordelingsnotitie.  
 
Geluidshinder 
Toetsingskader 
Een windturbinepark wordt gezien als een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Met 
de wijziging1 van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2011 geldt voor windturbines een 
nieuw toetsingskader voor geluid. Tevens is een gewijzigd meet- en rekenvoorschrift 
gepubliceerd.. Met deze wijziging gaat voor alle windturbines de Lden dosismaat gelden met 
47 Lden als norm voor de etmaalperiode en 41 Lden als norm voor de nachtperiode 
                                               
1) Besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit  
    van 14 oktober 2010, tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en 
   het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines) (Stb. 749) 
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(jaargemiddeld). Vooruitlopend op de wijziging van het Activiteitenbesluit heeft de minister 
de 'Circulaire geluidhinder veroorzaakt windturbines' gepubliceerd. Deze circulaire vervangt 
de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) op het punt van windturbines.  
 
Onderzoek 
Huidige situatie 
In het projectgebied en directe omgeving zijn geen geluidsgevoelige functies aanwezig. Op 
grotere afstand van het plangebied, ten zuiden van het Hartelkanaal en het voedingskanaal 
bevinden zich de kernen Geervliet en Heenvliet. In de omgeving van het projectgebied is 
geen ontwikkeling van geluidsgevoelige bestemmingen voorzien. 
 
Toekomstige situatie 
Uit het akoestisch onderzoek,waarin is gerekend met het nieuwe meet- en rekenvoorschrift 
en waarin is getoetst aan het nieuwe toetsingskader voor geluid, blijkt dat na de uitvoering 
van het project aan de normering van 47 Lden  voor de etmaalperiode en 41 Lnight  voor de 
nachtperiode kan worden voldaan. 
 
Conclusie 
Aan de geluidnormen voor windturbines die volgen uit het Activiteitenbesluit kan worden 
voldaan.  
 
Schaduwwerking 
Toetsingskader 
Schaduweffecten van draaiende windturbines (slagschaduw) kunnen hinder en gezondheids-
klachten veroorzaken. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de blootstelling 
zijn van invloed op de mate van hinder die kan worden ondervonden. Het is bekend dat flik-
kerfrequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren.  
Ook bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Regeling 
behorende bij het Activiteitenbesluit. In deze Regeling is opgenomen dat een windturbine 
moet zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de schaduw meer dan 
17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een gevoelige bestemming en 
indien de afstand tussen de windturbine en de woning of andere slagschaduwgevoelige be-
stemmingen minder dan 12x de rotordiameter bedraagt. 
 
Onderzoek 
Huidige situatie 
In de huidige situatie speelt schaduwwerking van windturbines geen rol. 
 
Toekomstige situatie 
Uit het schaduwhinderonderzoek blijkt dat na uitvoering van het plan maatregelen nodig zijn 
om aan de norm te kunnen voldoen. In de milieuvergunning zal een automatische stilstand-
regeling worden voorgeschreven bij vier windturbines (zie onderzoeksrapport). De rotor 
wordt stilgezet op de momenten waarop slagschaduwhinder kan optreden. In de besturing 
van de turbines worden daarvoor blokken van dagen en tijden geprogrammeerd waarop po-
tentiële schaduw kan optreden. Als gevolg van de geprogrammeerde stilstand bedraagt de 
jaarlijkse hinderduur ter hoogte van woningen maximaal 2 uur en 15 minuten. Deze ver-
wachte hinderduur ligt ruim beneden de norm uit het Activiteitenbesluit die omgerekend 
neerkomt op een maximum van 5 uur en 40 minuten. De stilstandregeling gaat naar ver-
wachting gepaard met een gemiddeld opbrengstverlies van 0,22% over alle 8 turbines. 
Gezien het maximale toerental en het aantal van 3 rotorbladen liggen de passeerfrequenties 
van rotorbladen tussen de 0.25 en 0,8 Hz. Deze frequenties worden niet als erg storend er-
varen. Frequenties van meer dan 2,5 Hz komen niet voor. 
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Conclusie 
Door een stilstandregeling toe te passen kan voldaan worden aan de regels voor schaduw-
hinder. 
 
Lichthinder 
Toetsingskader 
In de Regeling behorende bij het Activiteitenbesluit is bepaald dat lichtschittering bij het in 
werking hebben van windturbines wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt door 
toepassing van niet-reflecterende materialen of coatinglagen. Het meten van reflectiewaar-
den vindt plaats overeenkomstig NEN 2813 of een gelijkwaardige meetmethode. 
 
Onderzoek en conclusie 
Lichtschittering als gevolg van de reflectie van de zon op de rotorbladen komt bij moderne 
windturbines nauwelijks voor, aangezien tegenwoordig standaard een antireflectielaag wordt 
aangebracht. 
 
Externe veiligheid 
Toetsingskader 
Het Besluit externe veiligheid inrichting (Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waar-
aan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot 
een aanvaardbaar minimum te beperken. Het Bevi is niet van toepassing op windturbines. 
Windturbineparken moeten echter wel voldoen aan de algemene uitgangspunten op het ge-
bied van externe veiligheid. Voor het beoordelen van risico's in de omgeving van windturbi-
nes is het 'Handboek risicozonering windturbines' opgesteld waarmee risico's rond windturbi-
nes op vergelijkbare wijze als inrichtingen uit het Bevi kunnen worden getoetst. De risicocri-
teria uit het handboek dienen als richtlijn en hebben geen wettelijke status. Het bevoegd 
gezag zal daarom zelf de aanvaardbaarheid van de risico's moeten afwegen. 
 
Onderzoek  
Huidige situatie 
In de omgeving van het plangebied zijn enkele objecten en risicobronnen aanwezig die rele-
vant zijn voor de beoordeling van het beoogde windpark. Het betreft de rijksweg A15 en de 
Nieuwesluisweg, de bedrijfsbebouwing die is gelegen aan de Nieuwesluisweg, de nabijgele-
gen spoorweg en waterweg en de buisleidingenstraat parallel aan de A15. 
 
Toekomstige situatie 
Rijkswegen, waterwegen en spoorwegen: 
- de windturbines bevinden zich buiten de veiligheidszone van de A15 die op grond van 

de beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatwerken 
moet worden aangehouden; 

- de afstand tot de vaarroute in het Hartelkanaal bedraagt 55 m. Daarmee wordt voldaan 
aan de afstandeis van 50 m die is opgenomen in de beleidsregel van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Ook wordt voldaan aan de toetsingswaarde voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over water; 

- de afstand tot de nabijgelegen havenspoorlijn bedraagt circa 230 m. Het project voldoet 
ruimschoots aan de minimale afstand tot de spoorlijn en aan de toetsingswaarde voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen die volgen uit het handboek; 

- op de A15 en Nieuwesluisweg wordt de toetsingswaarde van 1-10-6 voor het Individueel 
Passanten Risico (IPR) en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen niet overschreden; 
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- de toename van de faalkans van leidingen in de leidingstraat bedraagt minder dan 10% 
zodat wordt voldaan aan de toetsingswaarde uit het handboek Risicozonering Windtur-
bines. 

 
Bebouwing: 
- het kantoor van het bedrijf Van Mourik bv langs de Nieuwesluisweg is een kwetsbaar 

object dat oorspronkelijk binnen de PR 10-6-contour van de tweede windturbine ligt. Om 
aan de grenswaarde voor het PR te kunnen voldoen is deze turbine 135 m oostwaarts 
opgeschoven ten opzichte van de oorspronkelijke locatie. Verder zijn er veertien bedrij-
ven, die worden gekenmerkt als beperkt kwetsbaar object, gedeeltelijk aanwezig binnen 
de PR 10-6-contouren;  

- er zijn verder twee risicovolle inrichtingen gelegen aan de Nieuwesluisweg waar sprake 
is van een toename van de faalkans van aanwezige risicobronnen. Het betreft de inrich-
tingen Veembedrijf De Rijke en Henny Bath. Uit berekeningen met de exacte locaties 
van de risicobronnen blijkt dat de toename van de faalkans minder dan 10% bedraagt; 

- ten slotte is gekeken naar de toename van de faalkans van bovengrondse leidingen. 
Deze neemt minder dan 10% toe.  

 
Conclusie 
Het project voldoet aan het beleid dat volgt uit het handboek risicozonering windturbines. 
Voor de toename van externe veiligheidsrisico's als gevolg van windturbines geldt geen wet-
telijk toetsingskader. Het bevoegd gezag onderbouwt bij de beslissing op de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning de aanvaardbaarheid van de risico's. 
 
Radarverstoring en hoogtebeperkingen 
Scheepvaartradar 
In de omgeving van het projectgebied bevinden zich enkele radarposten voor het scheep-
vaartverkeer in de haven. Voor het project zijn enkel de radarposten langs het Hartelkanaal 
van belang. Dit betreft de radarpost op het Sluishoofd ter hoogte van de Rozenbrugsesluis en 
de radarpost 30 ter hoogte van de Hartelbrug. De radarposten bestrijken geen landoppervlak 
dat is gelegen in het projectgebied. Er vindt als gevolg van de beoogde windturbines geen 
verstoring van het bereik van de radarposten plaats. 
 
Toetsingszones en hoogtebeperkingen Rotterdam Airport 
In de omgeving van Rotterdam Airport gelden hoogtebeperkingen en obstakelvrije zones in 
verband met aanvliegroutes voor vliegverkeer en in verband met communicatie- en naviga-
tieapparatuur. Het projectgebied valt buiten het gebied met hoogtebeperkingen in verband 
met aanvliegroutes. Het projectgebied valt gedeeltelijk in de buitenste ring van het toet-
singsvlak van VDF-antenne Maasland. Met behulp van deze antenne wordt oriëntatie- en 
richtingsinformatie verkregen en worden vliegtuigen geïdentificeerd op een radardisplay. Uit 
een toets die is uitgevoerd door de Luchtverkeersleiding Nederland blijkt dat vier windturbi-
nes buiten het toetsingsvlak vallen, dat twee windturbines op de grens staan en dat bij twee 
windturbines een doorsnijding van de rotorblad plaatsvindt van circa 10 m. De luchtver-
keersleiding Nederland concludeert dat windturbines niet zullen leiden tot een verstoring. 
 
 
4.4. Duurzaamheid en energie 

Duurzaamheid is onder andere zodanig bouwen, renoveren en beheren dat, gedurende de 
hele kringloop van het bouwwerk en de gebouwde omgeving, het milieu en de menselijke 
gezondheid zo min mogelijk negatieve effecten ondervinden. Het begrip duurzaamheid speelt 
op verschillende schaalniveaus een rol, zowel op het niveau van de stad, de wijk als het ge-
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bouw. Rotterdam heeft een ambitieus klimaatprogramma vastgesteld. Initiatieven voor wind-
energie kunnen een bijdrage leveren aan het klimaatprogramma van Rotterdam. 
 
Met de bouw van het windturbinepark wil de initiatiefnemer gebruikmaken van wind als 
schone energiebron dat in het gebied ruim voorhanden is. Het voornemen past binnen het 
landelijke en regionale beleid voor het opwekken van duurzame energie. Het realiseren van 
wind op land is essentieel voor het behalen van de doelstellingen voor de opwekking van 
duurzame energie. Daarbij komt dat het havengebied van Rotterdam vanwege het windaan-
bod en de functiecombinatie tussen windturbines en industrie uitermate geschikt is voor de 
ontwikkeling van windturbines.  
 
Het initiatief bestaat uit 8 windturbines met een nominaal vermogen van 3 MW per stuk. 
Indien het type Enercon E101 wordt toegepast met een ashoogte van circa 100 m en een 
rotordiameter van 101 m heeft het windpark een jaarlijkse energieopbrengst van circa 
83.300 MWh per jaar. Dit staat gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van circa 24.000 huis-
houdens. Wanneer wordt gerekend met een gemiddelde CO2 uitstoot per opgewekte kWh 
windenergie in Nederland (0,581 gram /kWh; bron SenterNovem) dan draagt de 
ontwikkeling bij aan een vermeden CO2 uitstoot van circa ton CO2. Daarmee is er sprake van 
een grote hoeveelheid vermeden emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende 
stoffen.  
 
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het gewenst om te kiezen voor een opstelling met 
een zo hoog mogelijke productie. Vandaar dat het initiatief bestaat uit 8 windturbines met 
een ashoogte van circa 100 m en een rotordiameter van 101 m. In onderstaande tabel is de 
elektriciteitsopbrengst vergeleken met een opstelling waarvan de haalbaarheid aanvankelijk 
is onderzocht. Deze opstelling bestaat uit 9 windturbines met een ashoogte van circa 108 m 
en een rotordiameter van 82 m. Zoals uit tabel 4.1 is af te lezen is de jaarlijkse opbrengst 
van de opstelling met 9 windturbines met een kleiner rotoroppervlak circa 26% lager waarbij 
ook nog eens een extra windturbine moet worden gebouwd.  
 
In Nederland zijn op dit moment enkele plannen in voorbereiding voor de oprichting van 
windturbines met een vermogen van 5-8 MW. Deze hebben een hogere ashoogte en een 
grotere rotordiameter dan de E101. Windturbines van een dergelijk type zijn echter nog niet 
in het Rotterdams havengebied gebouwd en kunnen, gelet op de omgeving, niet  op deze 
locatie worden gerealiseerd.  
 
Tabel 4.1 Kenmerken en elektriciteitsopbrengst windpark Hartelbrug II  
 

windturbines  E 82 E 101 
aantal windturbines 9 stuks 8 stuks 
ashoogte circa 108 m  circa 100 m  
rotordiameter 82 m  101 m 
rotordiameter per windturbine 5.281 m² 8.011 m 
totaal rotoroppervlakte 47.529 m² 64.088 m² 
specifieke productie 1.300 kWh/m² 1.300 kWh/m² 
jaarlijkse opbrengst per windturbine 6.865.300 kWh 10.414.300 kWh 
totale opbrengst park 61.787.700 kWh 83.314.400 kWh 
vermeden ton CO2  
(kWh*0,581 kg CO2) 
(bron: SenterNovem) 

35.899 ton CO2 48.406 ton CO2 
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5. Uitvoerbaarheid 25 

De kosten die gemoeid zijn met de realisatie van de windturbines komen ten laste van het 
Havenbedrijf en de exploitant. Deze komen derhalve niet ten laste van de gemeente Rotter-
dam. Bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf zijn tussen gemeente Rotterdam en Ha-
venbedrijf afspraken gemaakt over het beheer van het havengebied. Daarbij is afgesproken 
dat het Havenbedrijf verantwoordelijk is voor het beheer van het gebied. Het Havenbedrijf 
sluit bij de uitgifte van gronden contracten af met de toekomstige gebruikers waarin afspra-
ken worden gemaakt over onder meer het kostenverhaal (privaatrechtelijke exploitatieover-
eenkomst). In deze afspraken worden de kosten die gemaakt moeten worden voor het 
bouwrijp maken van het gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de 
openbare ruimte betrokken. Deze kosten komen derhalve niet ten laste van de gemeente 
Rotterdam. Aan de initiatiefnemer wordt het recht van erfpacht verleend inclusief recht van 
opstal voor een looptijd van 20 jaar. Verder zullen partijen een planschadeovereenkomst 
tekenen. Van planschade zal overigens geen sprake zijn. De windturbines staan het gebruik 
van de onderliggende en omliggende gronden niet in de weg. Ook is er geen sprake van pla-
nologisch nadeel zoals een wezenlijke beperking van uitzichtmogelijkheden of verminderde 
situeringswaarde. Planschade is derhalve ook niet aannemelijk en de kans hierop wordt nihil 
geacht. 
Het initiatief wordt gefinancierd door XL Wind b.v. De investeringen voor de ontwikkeling van 
het gehele windpark inclusief infrastructuur en voorzieningen lopen in de miljoenen en 
worden gedragen door de initiatiefnemer. De investeringen worden terugverdiend door ver-
koop van de geproduceerde elektriciteit op de elektriciteitsmarkt, waarvoor de initiatiefnemer 
een contract zal afsluiten met een trader die stroom op de beurs aanbiedt. Daarnaast wordt 
gebruikgemaakt van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) die 
door AgentschapNL (voorheen SenterNovem) wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Eventueel worden aanvullende subsidie-
mogelijkheden gezocht. Met de SDE+ vult het Rijk de elektriciteitsopbrengsten voor de initia-
tiefnemer aan tot het basisbedrag dat nodig is om de investering terug te kunnen verdienen 
in een periode van maximaal 15 jaar. De SDE+regeling vergoedt het verschil tussen de kost-
prijs van reguliere energie en van duurzame energie in de vorm van een vaste vergoeding 
per geleverde kWh. Zo kunnen investeerders een zeker rendement krijgen op hun projecten 
op het gebied van duurzame energie. 
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Bijlage 1:  Situatieschets 
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Bijlage 2:  Aanmeldingsnotitie 
                  mer-beoordeling 
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1. Inleiding 3

1.1. Beoogde ontwikkeling windpark Hartelkanaal 

XL Wind BV is voornemens om in het haven- en bedrijventerrein van Rotterdam een wind-
park te ontwikkelen. De locatie is gelegen langs de zuidzijde van de Nieuwesluisweg op de 
noordoever van het Hartelkanaal. Met het project worden acht windturbines gerealiseerd met 
een elektrisch vermogen van 3 MW per stuk waarmee het totale vermogen van het windpark 
meer dan 15 MW bedraagt. De beoogde rotordiameter bedraagt 101 m. Het te ontwikkelen 
windpark ligt in het verlengde van het bestaande windpark Hartelbrug-West dat bestaat uit 
zes windturbines. De locatie is in het 'Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse 
haven' (5 september 2009) reeds aangewezen als mogelijk geschikte locatie voor de ontwik-
keling van windturbines. Omdat deze ontwikkeling niet is toegestaan op grond van het vige-
rende bestemmingsplan wordt een omgevingsvergunningaanvraag voor afwijking van het 
bestemmingsplan ingediend teneinde de ontwikkeling van de windturbines juridisch-planolo-
gisch mogelijk te maken.  

1.2. Mer-(beoordelings)plicht 

1.2.1. Mer-beoordeling  
In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. is wettelijk geregeld voor welke 
projecten en besluiten een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen activiteiten waarvoor altijd een mer-procedure moet worden 
doorlopen (mer-plicht) en activiteiten waarvoor het bevoegd gezag moet beoordelen of een 
mer-procedure al dan niet nodig is (mer-beoordelingsplicht). 

De ontwikkeling van een windpark met een vermogen van meer dan 15 MW (elektrisch) is 
mer-beoordelingsplichtig. Dit is opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het besluit 
m.e.r. onder categorie 22.2. Het mer-beoordelingsplichtige besluit (kolom 4 van bijlage D) 
betreft in dit geval het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning.  

De wettelijke regeling voor de mer-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' en een diepgaand onderzoek naar alternatieven en milieueffecten door middel van 
een MER wenselijk is. Op grond van de Wet milieubeheer 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). 
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In figuur 1.1 is schematisch weergegeven welke aspecten van belang kunnen zijn bij een de 
beoordeling. 

Figuur 1.1  Schema mer-beoordeling 

1.3. Procedure mer-beoordeling 

1.3.1. Mer-beoordeling 
Het windpark wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt door middel van een omge-
vingsvergunning met bijbehorende afwijking van het bestemmingsplan aangezien het vige-
rende bestemmingsplan de ontwikkeling van windmolens op de beoogde locatie niet toe-
staat. In de wet milieubeheer is bepaald dat de procedure voor de mer-beoordeling moet 
worden doorlopen voorafgaand aan het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag. Op 

omstandigheden die een mer-procedure noodzakelijk kunnen maken 

kenmerk projecten plaats projecten kenmerken van het potentiële 
effect

- omvang project 
- gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen 
- productie van 

afvalstoffen 
- verontreiniging en 

hinder 
- risico en ongevallen 
- de cumulatie met 

andere projecten 

- bijzondere gebieden 
- bestaand grondgebruik 
- rijkdom/kwaliteit/ 

regeneratievermogen 
van natuurlijke 
hulpbronnen van het 
gebied 

- het opnamevermogen 
van het natuurlijk 
milieu, met in het 
bijzonder aandacht voor 
de typen gebieden zoals 
weergegeven in 
onderstaand kader

- bereik 
- grensoverschrijdende 

karakter van het effect 
- orde/grootte/ 

complexiteit effect 
- waarschijnlijkheid effect 
- duur, frequentie, 

onomkeerbaarheid van 
het effect 

Kunnen deze omstandigheden leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen die het 
opstellen van een MER noodzakelijk maken? 

Gebieden waarbij het opnamevermogen van het natuurlijk milieu in het bijzonder van belang is 
a. wetlands; 
b. kustgebieden; 
c. berg- en bosgebieden; 
d. reservaten en natuurparkengebieden die in de wetgeving van Nederland zijn aangeduid/door die 

wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones in het kader van de Vogel- of Habitat-
richtlijn; 

e. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds 
worden overschreden; 

f. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
g. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 
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grond van artikel 7.28 lid 2 van de Wet milieubeheer dient een omgevingsvergunningaan-
vraag buiten behandeling te worden gelaten indien aan de hand van de mer-beoordelingsno-
titie door het bevoegd gezag nog geen besluit is genomen over een mogelijke projectmer-
plicht. 

De procedure voor de mer-beoordeling is als volgt: 
- indienen aanmeldingsnotitie bij het bevoegd gezag; 
- binnen 6 weken na ontvangst: beslissing bevoegd gezag over noodzaak doorlopen mer-

procedure; 
- bekendmaking beslissing al dan niet doorlopen mer-procedure in dag-, nieuws of huis-

aan-huisbladen en Staatscourant1).

1.4. Leeswijzer  

In de voorliggende aanmeldingsnotitie voor de mer-beoordeling wordt de voorgenomen acti-
viteit toegelicht zodat het bevoegd gezag kan beoordelen of het opstellen van een project-
MER noodzakelijk is. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het initiatief en van 
de projectlocatie. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de bestaande milieusituatie en de te 
verwachten gevolgen voor het milieu. Op grond van deze informatie vindt een beoordeling 
plaats waarbij de vraag centraal staat of de activiteiten die met het bestemmingsplan moge-
lijk worden gemaakt tot zodanige milieugevolgen leiden dat het opstellen van een volwaardig 
milieueffectrapport noodzakelijk is. Hoofdstuk 4 bevat ten slotte een samenvattende conclu-
sie die is gebaseerd op de resultaten uit het voorgaande hoofdstuk.  

                                              
1)  Een beslissing dat geen milieueffectrapport dient te worden opgesteld, dient tevens te worden gepubliceerd in de 

Staatscourant. 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 Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens jurisprudentie kunnen echter alleen de initiatiefnemers als 
belanghebbende beschouwd worden. Overige organisaties of personen kunnen alleen in latere fasen van de 
planvorming (bestemmingsplanprocedure) bezwaar maken tegen deze beslissing. 
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2. Projectbeschrijving en locatiekeuze 7

2.1. Ruimtelijke situering 

De omgevingsvergunningprocedure heeft tot doel om de oprichting van acht windturbines 
mogelijk te maken. Voor de oprichting van een windpark met een gezamenlijk vermogen van 
meer dan 15 MW is een vergunning vereist op grond van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. Met de ontwikkeling van windpark Hartelbrug II wordt een bijdrage geleverd 
aan de regionale en nationale doelstelling voor de opwekking van duurzame energie. De be-
oogde locatie is, samen met enkele andere locaties, in het 'Convenant Realisatie Windenergie 
in de Rotterdamse Haven' (hierna: het convenant) aangewezen als mogelijk geschikte locatie 
voor de ontwikkeling van windturbines. De locatiekeuze is daarom al bepaald door het con-
venant.
De windturbines zullen op korte afstand van de oever van het Hartelkanaal worden geplaatst 
waarbij de opstelling van de turbines de lijn van het kanaal volgt. De locaties bevinden zich 
ten zuiden van de A15 aan de rand van het Distripark Botlek. De omgeving ten noorden van 
het projectgebied bestaat uit bedrijventerrein, de snelweg A15 en verder weg gelegen, ten 
noorden van de A15, uit chemische industrie in het gebied Botlek-Pernis. Ten zuiden van het 
projectgebied ligt het Hartelkanaal en het voedingskanaal. Aan de overzijde van deze vaar-
wegen ligt het buitengebied van de gemeente Bernisse en op een afstand van circa 400 m 
tot het projectgebied zijn de woonkernen Geervliet en Heenvliet. Tussen beide kernen is het 
recreatiegebied De Bernisse gelegen. In onderstaand figuur is de begrenzing aangegeven 
van de locatie waar de acht windturbines mogelijk zullen worden gemaakt.  

2.2. Beleidskader

Rijksbeleid 
Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte (januari 2006) is het nationaal ruimtelijk beleid voor de periode 2004-
2020 met een doorkijk naar 2030 op hoofdlijnen vastgelegd. De nota stelt een aantal be-
leidsdoelen als leidraad voor de ontwikkelingen in de komende periode. Hoofddoel is om 
ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. In deze nota is het rijks-
beleid voor plaatsing van windturbines op land beschreven. Het is aan provincies om te kie-
zen voor grootschalige dan wel kleinschalige bundeling van windturbines. Dit is afhankelijk 
van het landschapstype en van de mogelijkheden tot combinatie met infrastructuur en be-
drijventerreinen.  

Schoon en Zuinig 
De klimaatdoelstellingen van het vorige kabinet zijn vastgelegd in het programma Schoon en 
zuinig (2007). In dat programma is aangeven dat de eerstkomende jaren de groei van duur-
zame energie in Nederland vooral zal moeten komen van windenergie. In 2020 zal 20%  
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van het energieverbruik moeten zijn opgewekt door middel van duurzame energiebronnen. 
Om dat doel in zicht te houden, zou in de periode 2007-2011 2.000 MW extra windenergie 
op land moeten zijn vergund. Om het groeiende aantal windenergieprojecten ruimtelijk goed 
in te passen, is een Nationaal plan van aanpak windenergie opgesteld dat op 30 januari 2008 
door een groot aantal bestuurlijke en maatschappelijk vertegenwoordigers is bekrachtigd. In 
dat plan van aanpak worden wegen benoemd om het doel van de verdubbeling van het 
windenergievermogen in de huidige kabinetsperiode te behalen. Tevens is verkend op welke 
manier het windenergiebeleid voor de langere termijn kan worden vormgegeven.  
Onderdeel van de afspraken in het plan van aanpak is dat voor de periode 2011-2020 een 
ruimtelijke perspectief wordt ontwikkeld voor het ontwikkelen van 2.000 MW extra boven op 
het vermogen dat in 2010 moet zijn gerealiseerd. Het huidige kabinet zal naar verwachting 
de doelstellingen ten aanzien van windenergie bijstellen. 

Crisis- en herstelwet 
Op 18 maart 2010 is de Wet houdende regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en 
verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet) in wer-
king getreden. De CHW beoogt met snelle en zorgvuldige procedures doelgericht te werken 
aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Eén van de categorieën ruimtelijke ontwikkelingen 
die onder deze wet vallen is de ontwikkeling van duurzame elektriciteit met behulp van 
windenergie. In de CHW wordt met artikel 3.2 onder C onder meer artikel 9e in de Elektrici-
teitswet 1998 (Elektriciteitswet) ingevoegd. Door de invoeging van artikel 9e, lid 1 van de 
Elektriciteitswet heeft Provinciale Staten de bevoegdheid inpassingsplannen vast te stellen 
voor de aanleg of uitbreiding van windturbineparken voor de opwekking van windenergie met 
een capaciteit van 5–100 MW. Provinciale Staten maakt van deze bevoegdheid gebruik in-
dien een gemeente geen medewerking verleent aan de wijziging of vaststelling van een be-
stemmingsplan. De Crisis- en herstelwet is niet van toepassing aangezien de windturbines 
mogelijk worden gemaakt door middel van een omgevingsvergunning. 

Provinciaal beleid 
Nota wervel(ender) 
Het provinciaal beleidskader voor de ontwikkeling van windenergie op land bestaat uit de 
Nota Wervel en de Nota Wervelender die in ontwerp is gepubliceerd. De nota Wervelender 
vervangt de Nota Wervel. De nieuwe nota bevat een heroverweging van het plaatsingsbeleid 
en heeft meer de status van een uitvoeringsnota. Doel van de nota is om de realisatie van 
windenergieprojecten te versnellen teneinde de provinciale doelstelling van 1.000 MW in 
2020 te behalen. Een van de uitgangspunten in de plaatsingsvisie is dat windturbines bij 
voorkeur in lijnopstellingen langs grote infrastructuur (snelwegen, kanalen, spoorwegen en 
rivieren) worden geplaatst en het liefst gecombineerd met economische activiteiten. De loca-
tie Hartelbrug II is als gewenste locatie opgenomen in de ontwerpnota Wervelender (loca-
tie 81, Nieuwe Sluisweg). 

Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland 
In de provinciale structuurvisie zijn zoekgebieden voor grootschalige windenergielocaties op 
de middellange termijn opgenomen. Dit betreffen het havengebied Rotterdam (inclusief 
Tweede Maasvlakte) en het Oostelijk deel van Goeree-Overflakkee. 

Regionaal/lokaal beleid 
Convenant Realisatie Windenergie 
In september 2009 hebben diverse partijen, onder andere het havenbedrijf Rotterdam en de 
gemeente Rotterdam, het convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven on-
dertekend. In dat convenant is opgenomen dat de betrokken partijen zich inspannen voor 
een optimale benutting van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken met be-
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hulp van windenergie. De doelstelling is in de periode 2009-2020 minimaal 150 MW aan ex-
tra opgesteld vermogen te realiseren. Dit zou een verdubbeling betekenen van het huidig 
opgesteld vermogen in het Rotterdamse havengebied. Volgens het vorige convenant dat 
dateert uit 2001 zou er in 2010 120 MW aan windenergie gerealiseerd moeten worden. Die 
doelstelling is ruimschoots gehaald aangezien er in 2009 reeds 151 MW was gerealiseerd.  
Aan het nieuwe convenant ligt een locatiestudie1) ten grondslag waarin de mogelijke locaties 
voor windenergie zijn onderzocht. Met deze Quickscan is het technische windenergiepoten-
tieel in het haven- en industriecomplex van Rotterdam in beeld gebracht waarbij per locatie 
aandachtspunten zijn aangeven waaronder dit potentieel gerealiseerd zou kunnen worden. 
De locatie die onderwerp is van de voorliggende beoordeling is benoemd als locatie Nieuwe-
sluisweg in het gebied Botlek West. Deze locatie wordt in de quickscan gecategoriseerd als 
locatie waar goede mogelijkheden zijn om windturbines te plaatsen. De aandachtspunten die 
in de quickscan worden genoemd zijn als volgt: 
- De mogelijkheid voor overdraai op de vaargeul van het Hartelkanaal is vereist. Een 

risicoanalyse moet aantonen dat er geen onacceptabele risico's plaatsvinden. 
- Geen overdraai op bebouwing of een risicoanalyse moet aantonen dat er geen 

onacceptabele risico's plaatsvinden (douanekantoor, distri-loods). 
- Uit overleg met Inspectie Verkeer en Waterstaat moet blijken dat er geen ontoelaatbare 

verstoring van de luchtradar zal plaatsvinden. 
Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de locatie zich niet bevindt in een high impact 
zone van een hogedrukaardgasleiding en dat de locatie niet is gelegen binnen het invloeds-
gebied van scheepvaartradar. Het onderzoek bevat geen compleet overzicht van de aan-
dachtspunten en gevolgen voor sectorale aspecten. In de aanmeldingsnotitie wordt wel inge-
gaan op alle sectorale aspecten die, mede gelet op de omgeving, op de ontwikkeling van het 
windpark van toepassing zijn. In de Quickscan wordt overigens nog gesproken over negen 
windturbines van 3 MW uitgaande van een ashoogte en rotordiameter van 90 m.  

2.3. Cumulatie met andere projecten 

Ten aanzien van de kenmerken van een project (zie figuur 1.1) bepaalt de EEG-richtlijn mi-
lieueffectbeoordeling dat het aspect cumulatie met andere projecten moet worden beoor-
deeld. In deze mer-beoordeling wordt daarom de samenhang en mogelijke cumulatie van 
milieueffecten met andere relevante ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen en beoordeeld. 
Deze beoordeling is opgenomen in de betreffende paragrafen. Vanwege de aard van de ont-
wikkeling is daarbij vooral gekeken naar de aspecten ecologie, landschap en externe veilig-
heid. 

Windenergieprojecten in de omgeving 
Op grond van het convenant zal op overige mogelijk geschikte locaties in het havengebied 
onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van windturbines. Het doel van het conve-
nant is immers om het potentieel aan geschikte windturbinelocaties te ontwikkelen teneinde 
een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de doelstelling voor de opwekking van duur-
zame energie in het Rotterdams havengebied. In figuur 2.2 is een overzicht opgenomen van 
locaties waar goede mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van windturbines. De afstand 
tot de meest nabijgelegen locatie, eveneens aan het Hartelkanaal, bedraagt circa 750 m. Op 
deze locatie, ten noordwesten van het projectgebied, zal de ontwikkeling van een drietal 
windmolens worden onderzocht. Gelet op de afstand tussen beide locaties is er geen sprake 
van cumulatieve effecten van externe veiligheidsrisico's. Landschappelijk gezien zou de ont-
wikkeling van beide mogelijk geschikte windturbinelocaties uit het convenant leiden tot een 
                                              
1) Bosch & Van Rijn, Quickscan windenergie 'Het haven- en industriecomplex van Rotterdam', versie 7, 24 augustus 
 2009. 
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sterkere markering van de zuidzijde van het industriegebied Botlek/Pernis. De beleving van 
de windturbines sluit aan bij de beleving van het industriegebied waar een groot aantal hoge 
industriële pijpen en installaties aanwezig zijn. Voor wat betreft het aspect ecologie is er 
mogelijk sprake van cumulatieve effecten. Op dit punt wordt nader ingegaan in de paragraaf 
ecologie.  
In de verdere omgeving van het projectgebied, zowel binnen het industriegebied Bot-
lek/Pernis als in het gebied ten zuiden van het Hartelkanaal zijn geen ontwikkelingen voor-
zien die bij de beoordeling van het initiatief moeten worden betrokken. 

Figuur 2.2  Overzichtkaart met windenergielocaties in het Rotterdams havengebied  
(bron: convenant realisatie windenergie in de Rotterdamse haven, oktober 2009) 

Bestaande windturbines 
Solitaire windturbines 
In de bestaande situatie zijn in de directe omgeving van het projectgebied twee solitaire 
windturbines aanwezig. Eén turbine bevindt zich tussen de A15 en de Botlekweg. Het betreft 
een kleiner type windturbine met een ashoogte van 65 m en een wiekdiameter van 44 m. De 
afstand tot de meest nabijgelegen beoogde windturbine van het beoogde windpark bedraagt 
circa 325 m, de afstand tot het bestaande windpark langs het Hartelkanaal bedraagt circa 
360 m. Deze bestaande windturbine bevindt zich ruimtelijk gezien tussen de bestaande en 
beoogde windturbines langs het Hartelkanaal. Er geldt geen wettelijke minimale onderlinge 
afstand tussen windturbines. In de praktijk wordt veelal een onderlinge afstand van 4 tot 
5 maal de rotordiameter toegepast. Bij een kleinere onderlinge afstand is de energieop-
brengst mogelijk niet optimaal. Gelet op de afstand tot de solitaire windturbine en het feit 
dat de beoogde windturbines een ashoogte hebben die tweemaal zo groot is als de solitaire 
windturbine is er in dit geval geen sprake van mogelijke negatieve effecten op de energieop-
brengst. 
De tweede bestaande windturbine bevindt zich ten noorden van de Seinehaven op een af-
stand van circa 600 m van het beoogde windpark. Ook deze turbine is van een kleiner type. 
Gelet op de afstand is er geen sprake van een mogelijk negatief effect. 
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Windpark Hartelbrug-West 
Het beoogde windpark wordt gerealiseerd in het verlengde van het bestaande Windpark 
Hartelbrug-West. Dat windpark bestaat uit 6 turbines van het type E-66 met een ashoogte 
van circa 85 m en een rotordiameter van 70 m. De turbines hebben een geïnstalleerd ver-
mogen van 2 MW. Het beoogde windpark bestaat uit 8 turbines van 3 MW waarvoor een ei-
gen transformatorstation wordt aangelegd en een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet 
wordt gerealiseerd. Er is daarom geen sprake van een technische en functionele binding tus-
sen de beide windparken. Deze beide windparken worden daarom gezien als afzonderlijke 
inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Het initiatief wordt als gevolg daarvan gezien 
als de oprichting van een windpark en niet als de uitbreiding van een bestaand park.  
Tussen beide windparken is geen sprake van cumulatieve effecten als het gaat om externe 
veiligheidsrisico's of energieopbrengst aangezien de afstand tussen beide windparken circa 
400 m bedraagt.  
De afstand van het bestaande windpark Hartelbrug-West tot de meest nabijgelegen woonbe-
bouwing in de kern Geervliet bedraagt circa 1.000 m zodat deze woonbebouwing juist buiten 
het schaduwgebied van het bestaande windpark is gelegen. Gelet op de afstand tot het be-
staande windpark is ter hoogte van de woonbebouwing geen sprake van een effect vanwege 
geluid van de bestaande windturbines. Ten opzichte van de woonbebouwing in de kernen 
Geervliet en Heenvliet is er daarom geen sprake van cumulatieve effecten als het gaat om 
geluid en schaduwwerking. 



Adviesbureau RBOI   241201.15087.00 
Rotterdam / Middelburg 

3. Bestaande milieusituatie en gevolgen voor 
het milieu 

13

3.1. Inleiding

Doel en werkwijze 
Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving van de bestaande milieusituatie en de te ver-
wachten 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 mi-
lieueffectbeoordeling. In deze beoordeling staat de vraag centraal of er belangrijke nadelige 
effecten kunnen optreden die het opstellen van een volwaardig milieueffectrapport, waarin 
ook alternatieven worden onderzocht, noodzakelijk maken.  

Relevante milieuthema's 
Gelet op het karakter van het voornemen en de lokale omstandigheden wordt in deze mer-
beoordeling ingegaan op de volgende milieuthema's: 
- bodem en grondwater; 
- water;
- ecologie; 
- landschap, cultuurhistorie en archeologie; 
- leefomgevingskwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, schaduwwerking, 

radarverstoring); 
- duurzaamheid. 

Beschikbare bronnen 
Per milieuthema is gebruikgemaakt van de beschikbare bronnen met achtergrondinformatie, 
zoals een archeologische waardenkaart. Verder zijn sectorale onderzoeken uitgevoerd waar-
van de resultaten in de desbetreffende paragrafen zijn opgenomen. 

3.2. Bodem en water 

3.2.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 
Toetsingscriteria
Voor de beoordeling van de milieueffecten op het gebied van bodem en water worden, gelet 
op bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, de volgende toetsingscriteria ge-
hanteerd: 
- kenmerk van de activiteit: uitbreiding bebouwing (al dan niet verdiept) en toename 

verharding;
- plaats van de activiteit: bodemkwaliteit op de locatie, regeneratievermogen van het 

watersysteem, bijzondere gebieden, opnamevermogen van het natuurlijk milieu. 
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Deze algemene criteria zijn, mede op basis van de geldende nationale wetgeving en het rele-
vante beleidskader, doorvertaald naar meer concrete criteria (zie tabel 3.1).  

Tabel 3.1  Toetsingscriteria bodem en water 

criterium beschrijving methode 
bodemkwaliteit - invloed bestaande bodemkwaliteit - kwalitatief 
grondwater - effecten grondwaterstroming 

- effect grondwaterstand 
- kwalitatief 
- kwalitatief 

oppervlaktewater - kwaliteit oppervlaktewater - kwalitatief 

Gebruikte bronnen 
Waterstaatkundig beheer en vrijstelling vergunningplicht gebruik waterstaatswerken, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat 15 oktober 2009. 
- RAPPORT C02-262-O, Arnicon juli 2003; 
- http://www.dinoloket.nl 3 mei 2010; 
- http://www.ahn.nl 3 mei 2010. 

3.2.2. Bestaande situatie 
Het projectgebied ligt in het Botlekgebied op de noordoever van het Hartelkanaal aan de 
Nieuwesluisweg. Het Hartelkanaal vormt de verbinding tussen de Oude maas en de Maas-
vlakte en is bedoeld voor de binnenvaart. Het maaiveld varieert van circa NAP +4,0 tot NAP 
+5,2 m.  

Bodemopbouw en bodemkwaliteit 
Uit boringen rondom het projectgebied blijkt dat de bodem vooral bestaat uit een dunne laag 
zand met daaronder klei. Plaatselijk is de kleilaag al aanwezig op maaiveldniveau. Volgens 
het Bijzonder Inventariserend Onderzoek Baggerspecielocaties (BIO-bagger) in het Rijn-
mondgebied, deel B: gemeente Rotterdam (DCMR, 1987) hebben in de periode van 1958-
1965 in het gebied opspuitingen plaatsgevonden met havenslib. De toegekende classificatie 
van de baggerspecie is 0, I, II en III. De herkomst van de specie is niet bekend. Na de op-
spuiting met havenslib heeft ophoging met zandig materiaal plaatsgevonden.  

Grondwater 
Van het projectgebied zelf zijn geen grondwaterstanden bekend. Uit bodemonderzoeken van 
het noordelijk gelegen industrieterrein door het Havenbedrijf Rotterdam blijkt dat de grond-
waterstand niet eenduidig is. Globaal worden grondwaterstanden gevonden op het indu-
strieterrein zelf variërend tussen NAP +1,2 m en NAP +3,6 m. Aangenomen kan worden dat 
dichter bij het kanaal de grondwaterstand meer overeen zal komen met het peil van het op-
pervlaktewater. 

Door de invloed van de getijdenstroming van het Hartelkanaal fluctueert plaatselijk de 
grondwaterstand ook afhankelijk van het getijde. Verwacht kan worden dat het kanaal een 
drainerende werking heeft op de grondwaterstand in het projectgebied.  

Oppervlaktewater 
Het Hartelkanaal loopt tussen de linkeroever van de getijdenrivier de Oude Maas en de Har-
telhaven. Het Hartelkanaal is rijkswater. Bij provinciale verordening is het Havenbedrijf Rot-
terdam aangewezen als waterbeheerder. Na aanleg van de Hartelkering in 1997 is de Beer-
dam tussen het Beerkanaal en het Hartelkanaal doorgestoken en zijn de Hartelsluizen geo-
pend. Het Hartelkanaal is vanaf die tijd een brakwater kanaal geworden dat onder invloed 
van het getij staat. 
Het projectgebied ligt in een gebied waar vrijstelling van de vergunningplicht voor het ge-
bruik van waterstaatswerken geldt.  
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3.2.3. Verwachte milieueffecten 
De windturbines die deel uitmaken van het initiatief worden geplaatst op een fundering met 
een doorsnede van 17 m en een hoogte van circa 2 m hoog. De heipalen zijn circa 30 m lang 
en circa 0,5 m breed. Daarnaast zal naast de windturbines elektrische infrastructuur in de 
bovenlaag van de bodem worden gelegd en zal verharding ten behoeve van de ontsluiting 
worden aangelegd. 

Bodemopbouw en bodemkwaliteit 
Er treden geen negatieve effecten van bovengenoemde activiteiten op de bodem op omdat: 
- de funderingen en heipalen geen bodemverontreiniging zullen veroorzaken door het 

toepassen van de juiste materialen; 
- het gebruik van potentieel bodemverontreinigende stoffen op een wijze plaatsvindt dat 

er op grond van de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming geen bodembedrei-
gende situatie ontstaat; 

- alle heipalen geslagen worden en niet gebruikt worden voor de uitwisseling van energie; 
- het aanleggen van de elektrische infrastructuur plaatsvindt in de bovengrond waarbij 

slechts weinig grond zal worden geroerd; 
- de ontsluitingswegen inclusief funderingen ervan aangelegd worden met bouwstoffen 

die voldoen aan de gebruikelijke kwaliteitseisen. 
Bij het aantreffen van verontreiniging in de bodem (vanwege de aanwezigheid van ha-
venslib) dient de grond mogelijk van de locatie afgevoerd te worden om conform de regelge-
ving uit het Besluit bodemkwaliteit onderzocht te worden. De grond wordt door de ontwikke-
ling dermate weinig geroerd dat verplaatsing van vervuiling uitgesloten is. Er is geen sprake 
van negatieve effecten.  

Grondwater 
De grondwaterstand wordt niet of nauwelijks negatief beïnvloed door de verspreid aanwezige 
bouwwerken en verhardingen omdat het hemelwater direct naast de verharding in de bodem 
infiltreert. Ook de grondwaterstromen richting het Hartelkanaal zullen naar verwachting 
vanwege de zeer beperkte barrièrewerking van de heipalen niet verstoord worden. 

Oppervlaktewater 
Het bestaand waterbergend vermogen wordt niet aangetast. Door de toename van het ver-
hard oppervlak zal de afstroming van hemelwater enigszins versnellen. Vanwege het totale 
debiet van het Hartelkanaal heeft dit geen negatieve effecten. 

De waterkwaliteit mag niet negatief worden beïnvloed door milieubedreigende stoffen. Als 
gevolg van het initiatief wordt geen afvalwater op oppervlaktewater geloosd. Voor de bouw 
van de windturbines wordt gebruikgemaakt van duurzame bouwmaterialen (dus geen zink, 
koper, lood en PAK-houdende materialen) die niet uitlogen, of worden de bouwmaterialen 
voorzien van een coating om uitloging tegen te gaan. Op deze manier wordt diffuse veront-
reiniging van water en bodem voorkomen. 

3.2.4. Conclusie  
Het initiatief heeft naar verwachting geen negatieve effecten op bodem, grondwater en op-
pervlaktewater. Van cumulatieve effecten is geen sprake. Het uitvoeren van een m.e.r. heeft 
voor deze aspecten geen toegevoegde waarde. 
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3.3. Ecologie

3.3.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 
Toetsingscriteria
Voor de beoordeling van milieueffecten op het gebied van natuurwaarden worden de vol-
gende toetsingscriteria gehanteerd (volgend uit bijlage III van de EEG richtlijn milieueffect-
beoordeling): 
- kenmerk en plaats van de activiteit: bijzondere gebieden, waardevolle kenmerken, be-

staande grondgebruik, natuurlijke hulpbronnen van het gebied, opnamevermogen van 
het natuurlijk milieu; 

- kenmerk van het potentieel effect: bereik en grootte. 

Deze algemene criteria zijn, mede op basis van de geldende nationale wetgeving en het rele-
vante beleidskader, vertaald naar de meer concrete op het gebied toegesneden criteria zoals 
opgenomen in tabel 3.2. Bij de effectbeschrijving wordt ingegaan op beschermde gebieden, 
op de verandering van natuurareaal en natuurkwaliteit (gevolgen voor bestaande en nieuwe 
natuur) en op veranderingen in de ecologische samenhang.  

Tabel 3.2  Toetsingscriteria ecologie 

criterium beschrijving methode 
beschermde gebieden 
(N2000 en PEHS) 

aantasting of verstoring  kwantitatief en kwalitatief op basis 
van quickscan Grontmij 

beschermde soorten aantasting of verstoring be-
schermde soorten 

kwalitatief op basis van quickscan 
Grontmij 

Gebruikte bronnen 
- Quickscan Natuurwetgeving Windturbinepark Hartelbrug II; Grontmij, 2010. 

3.3.2. Bestaande situatie 
De natuur in Nederland wordt beschermd vanuit twee invalshoeken: bescherming van gebie-
den en bescherming van soorten. De gebiedsbescherming is geregeld via de Natuurbescher-
mingswet 1998 (Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten) en provinciale 
structuurvisies/streekplannen (onder andere Ecologische Hoofdstructuur (EHS), weidevogel-
gebieden en ganzenfoerageergebieden). De soortenbescherming is geregeld in de Flora- en 
faunawet. Hieronder wordt beschreven welke beschermde gebieden en soorten in en nabij 
het projectgebied voorkomen. 

Gebiedsbescherming 
Natura 2000 
Het projectgebied ligt niet in of binnen een straal van 3 km van een gebied dat is aangewe-
zen als Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument. Wel liggen er in de wijdere om-
geving van het projectgebied gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en/of 
beschermd natuurmonument waarop de realisatie van een windturbinepark van invloed kan 
zijn, te weten: 
- Haringvliet; 
- Voornes Duin; 
- Voordelta. 

De ligging van deze drie gebieden ten opzichte van het projectgebied is onderstaande fi-
guur 3.1 weergegeven. 



 Bestaande milieusituatie en gevolgen voor het milieu 17 

Adviesbureau RBOI  241201.15087.00 
Rotterdam / Middelburg 

Figuur 3.1  Speciale beschermingszones volgens de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

De drie relevante Natura 2000-gebieden zijn aangewezen als speciale beschermingszone 
volgens de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. In relatie tot de ontwikkeling in het project-
gebied zijn vooral beschermde vogels van belang. Twee andere Natura 2000-gebieden die 
zijn gelegen in de omgeving van het projectgebied, te weten Solleveld & Kapittelduinen en 
Oude Maas, zijn niet relevant omdat deze gebieden alleen zijn aangewezen in het kader van 
de Habitatrichtlijn en niet in het kader van de Vogelrichtlijn. Voor deze beide gebieden zijn 
ook geen doelstellingen voor vogelsoorten opgenomen. In onderstaande tabel is een over-
zicht opgenomen van de in het kader van de Vogelrichtlijn aangewezen soorten die in de drie 
relevante speciale beschermingszones voorkomen. 

Tabel 3.3  Overzicht van aangewezen soorten in het kader van de Vogelrichtlijn 

Voordelta Haringvliet Voornes Duin 
Roodkeelduiker Fuut Geoorde fuut 
Fuut Aalscholver Aalscholver 
Kuifduiker Lepelaar Kleine Zilverreiger 
Aalscholver Kleine Zwaan Lepelaar 
Lepelaar Kolgans  
Grauwe Gans Dwerggans  
Bergeend Grauwe Gans  
Smient Brandgans  
Krakeend Bergeend  
Wintertaling Smient  
Pijlstaart Krakeend  
Slobeend Wintertaling  
Toppereend Wilde eend  
Eider Pijlstaart  
Zwarte zee-eend Slobeend  
Brilduiker Kuifeend  
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Voordelta Haringvliet Voornes Duin 
Middelste Zaagbek Toppereend  
Scholekster Visarend  
Kluut Slechtvalk  
Bontbekplevier Meerkoet  
Zilverplevier Kluut  
Drieteenstrandloper Goudplevier  
Bonte strandloper Kievit  
Rosse grutto Grutto  
Wulp Wulp  
Tureluur   
Steenloper   
Dwergmeeuw   
Grote stern   
Visdief   

Door bureau Waardenburg is in 2004 onderzoek gedaan naar vliegbewegingen van vogels 
rond het Hartelkanaal iets verder noordelijk dan het projectgebied. De oevers van het Har-
telkanaal vormen ter hoogte van het projectgebied mogelijk een rust- en foerageergebied 
voor enkele tientallen scholeksters, (kok)meeuwen en kieviten. Het plaatsen van windturbi-
nes op deze locatie zorgt ervoor dat de rust- en foerageerplaats voor deze vogels groten-
deels verdwijnt. De scholeksters, (kok)meeuwen en kieviten die hier langs het Hartelkanaal 
verblijven zijn lokale dieren die niet afkomstig zijn uit de Natura 2000-gebieden in de omge-
ving.

Ecologische Hoofdstructuur 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het Hartel-
kanaal direct langs het projectgebied maakt wel onderdeel uit van de Ecologische Hoofd-
structuur (natte verbindingszone). De gebieden die onderdeel uitmaken van de EHS zijn op-
genomen in de provinciale structuurvisie Zuid-Holland. 
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Figuur 3.2  Ecologische Hoofdstructuur (bron: geoloket provincie Zuid-Holland)

Soortbescherming 
Flora
Tijdens de havenscan die jaarlijks door het HbR wordt uitgevoerd zijn op een braakliggend 
terrein in de omgeving van het projectgebied de beschermde plantensoorten Parnassia, Riet-
orchis en Moeraswespenorchis waargenomen. Het onderzoeksgebied zelf bestaat uit een 
strook gras langs de oever van het Hartelkanaal. Hier zijn geen beschermde soorten planten 
aangetroffen. Het projectgebied bevat ook geen geschikte habitat voor beschermde soorten 
planten.  

Zoogdieren 
De met stenen beklede oever van het Hartelkanaal en de overwegend kale groenstrook langs 
het kanaal vormen geen geschikt leefgebied voor grondgebonden zoogdieren. Mogelijk dat in 
de meer zandige delen langs het kanaal konijnen voorkomen. Overige beschermde soorten 
grondgebonden zoogdieren worden niet in het projectgebied verwacht. 
In het havengebied komen ook nauwelijks vleermuizen voor. De bomen langs de weg tussen 
het kanaal en het bedrijventerrein vormen wel een potentiële vliegroute voor vleermuizen. 
Deze potentiële vliegroute wordt echter niet aangetast door de ingreep. Er kan niet worden 
uitgesloten dat incidenteel een exemplaar van de gewone dwergvleermuis of de ruige dwerg-

Op land 
Bestaande natuur en nieuwe prioritaire natuur 
Overige nieuwe natuur 
Zoekgebied 
Ecologische verbindingszone 

Op water 
Waternatuurgebied 
Grote wateren en Noordzee 
Overig water (geen EHS) 
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vleermuis dit deel van het havengebied aandoet om te foerageren, maar structurele aanwe-
zigheid van vleermuizen wordt niet verwacht.  

Broedvogels 
In het Rotterdamse havengebied broeden kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen regel-
matig tussen steenbekleding langs watergangen. De aanwezigheid van broedende meeuwen 
in het onderzoeksgebied kan daarom niet worden uitgesloten. Het onderzoeksgebied maakt 
echter geen deel uit van de grotere broedkolonies van beide soorten binnen het haventer-
rein. De belangrijkste broedkolonies van de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw zijn door 
het HbR allemaal in kaart gebracht. Deze bevinden zich vooral in het westelijk deel van het 
havengebied. Rond de Botlek is de dichtheid aan broedende meeuwen aanzienlijk lager. An-
dere vogelsoorten die mogelijk in het onderzoeksgebied broeden zijn scholekster en witte 
kwikstaart. Voor andere vogelsoorten bevat het onderzoeksgebied geen geschikt broedhabi-
tat.

Reptielen, amfibieën en vissen 
In het havengebied komen de zwaar beschermde rugstreeppad en de zandhagedis voor. De 
zandhagedis komt alleen voor langs het Oostvoornse meer en de rugstreeppad op en rond 
het Slufterterrein. Ter hoogte van het projectgebied komen beide soorten niet voor. Het 
projectgebied bevat ook geen geschikte habitat voor de zandhagedis en de rugstreeppad.  
In het onderzoeksgebied is geen oppervlaktewater aanwezig. De aanwezigheid van vissen 
kan derhalve worden uitgesloten. In het Hartelkanaal zijn geen vaste rust- en verblijfplaat-
sen bekend van beschermde soorten vissen. Het kanaal wordt mogelijk wel gebruikt als 
trekroute door vissen.  

Ongewervelden
In het havengebied komen geen beschermde soorten ongewervelden voor. Het projectgebied 
bevat ook geen geschikte habitat voor beschermde soorten ongewervelden.  

Rode Lijst 
Er zijn in het onderzoeksgebied geen soorten aangetroffen die op de Rode Lijst voor zeld-
zame en bedreigde soorten zijn vermeld.  

Tabel 3.4  Beschermde soorten in het projectgebied en het beschermingsregime 
volgens de Flora- en faunawet 

vrijstellingsregeling ontheffingsregeling Ffw  

tabel 1 tabel 2 tabel 3 vogels 
bijlage 1 AMvB bijlage IV HR cat. 1 t/m 4 cat. 5 

konijn geen geen foeragerende 
vleermuizen* 

geen geen 

* Voor zover in het projectgebied voorkomend (zie tekst). 

3.3.3. Verwachte milieueffecten 
Beschermde gebieden 
Natura 2000 
De scholeksters, (kok)meeuwen en kieviten die hier langs het Hartelkanaal verblijven zijn 
lokale dieren die niet afkomstig zijn uit de Natura 2000-gebieden in de omgeving. De effec-
ten zijn bovendien beperkt aangezien er voldoende uitwijkmogelijkheden voor deze vogels 
zijn elders langs het Hartelkanaal.  
Voor vogels die wisselen tussen het Hartelkanaal en het voedingskanaal van het Brielse Meer 
of die vanaf het Hartelkanaal naar polders ten westen van Spijkenisse willen vliegen vormen 
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de windturbines mogelijk een barrière. De meeste vogels vliegen ten zuiden van de turbines, 
over het Hartelkanaal zelf, een beperkt deel zal maar over het projectgebied vliegen. Deze 
dieren hoeven echter slechts marginaal om te vliegen wat geen invloed heeft op de fitheid 
van deze vogels. Significant negatieve effecten als gevolg van barrièrewerking zullen daarom 
met zekerheid niet optreden. 
Wat betreft aanvaring concludeert Waardenburg dat het aantal vogels dat in het najaar en 
's winters dagelijks in het donker over de locatie vliegt � na correctie voor toekomstig te 
verwachten uitwijkgedrag en verstoring � bestaat uit enkele tientallen eenden en een tiental 
meeuwen. De totale vliegintensiteit rondom de locatie ligt daarmee veel lager dan waarge-
nomen bij Oosterbierum (Winkelman 1992a). Hieruit volgt dat het geschat aantal slachtof-
fers per jaar en per turbine maximaal een enkele vogel bedraagt. Dezelfde ordegrootte mo-
gelijke slachtoffers wordt verkregen indien rekening wordt gehouden met soortgroepspeci-
fieke aanvaringskansen, het aanbod vogels, het aantal dagen dat deze rond het locatiegebied 
verblijven, en indien ervan uit wordt gegaan dat deze vogels gelijk verdeeld over een lengte 
van 1,5 km de zoeklocatie passeren. In alle richtingen is achtergrondverlichting aanwezig 
van het omliggende stedelijke en industriële gebied. Voor deze locatie bestaan daarom vrij-
wel geen aanvaringsrisico's. Daarbij komt dat er bij een in de buurt gelegen bestaand wind-
turbinepark langs het Hartelkanaal iedere twee maanden een inspectie wordt uitgevoerd 
waarbij ook wordt gekeken naar vogelslachtoffers. In de 6 jaar dat dit park bestaat zijn er bij 
deze inspecties slechts kleine aantallen vogelslachtoffers gevonden, te weten 1 zwarte kraai, 
3 zilvermeeuwen en 1 torenvalk. 

Gezien het feit dat de kans op aanvaring van vogels met windturbines langs het Hartelkanaal 
in het Botlekgebied nihil is en dat de effecten als gevolg van barrièrewerking eveneens als 
nihil zijn beoordeeld, kan een (significant) negatief effect op de Natura 2000-gebieden Ha-
ringvliet, Voornes Duin en Voordelta worden uitgesloten. 

Ecologische Hoofdstructuur 
Het Hartelkanaal heeft de functie van natte verbindingszone voor trekroutes van dieren en 
planten. Van deze verbinding maken met name vissen gebruik om van de Voordelta naar de 
grote rivieren in het binnenland en vice versa te trekken. De functie van natte verbindings-
zone wordt door de ingreep niet aangetast. De plaatsing van de windturbines heeft dus geen 
directe negatieve effecten op de EHS.  
Alhoewel de oevers van het Hartelkanaal � waar de windturbines zijn gepland � niet zijn be-
grensd als EHS is bij de uitwerking van de EHS in de PEHS bepaald dat het natuurdoeltype 
rivier (NO2.01) niet alleen over de rivier gaat maar ook over de oever. De oever van het 
Hartelkanaal heeft in het natuurbeheerplan van de provincie de ambitie natuurdoeltype Krui-
den- en structuurrijk grasland (N12.02) gekregen. Deze ambitie zal door de windmolens 
maar voor een heel klein deel worden aangetast (alleen de plaats waar de molens komen te 
staan). De wezenlijke kenmerken van de EHS worden niet significant aangetast, nadere toet-
sing in de vorm van een 'nee, tenzij-toets' is derhalve niet noodzakelijk. 

Beschermde en Rode Lijstsoorten  
In het projectgebied zijn geen Rode Lijstsoorten en beschermde planten, vissen, amfibieën, 
reptielen en ongewervelden aanwezig. 

In het projectgebied komen licht beschermde konijnen voor. Deze konijnen worden zeer 
waarschijnlijk verstoord tijdens de aanleg van de windturbines. Na aanleg kunnen de konij-
nen weer gebruikmaken van het projectgebied. Voor konijnen geldt een vrijstellingsregeling 
van de Flora- en faunawet, zodat er geen maatregelen getroffen hoeven te worden om de 
verstoring te voorkomen. Als gevolg van de ingreep treedt dan ook slechts een klein en 
tijdelijk effect op. 
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Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van primair foerageergebied of vliegroutes van 
vleermuizen. Ook vaste verblijfplaatsen zijn niet aanwezig. De windturbines leveren derhalve 
geen gevaar op voor de staat van instandhouding van beschermde soorten vleermuizen en 
er is dan ook geen sprake van een negatief effect. 

In het projectgebied broeden waarschijnlijk enkele soorten meeuwen, scholekster en witte 
kwikstaart. Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels plaatsvindt, dan 
heeft de ingreep geen negatieve invloed op broedende vogels en treedt er geen negatief 
effect op. 

Cumulatie
In het havengebied van Rotterdam zijn en worden in de toekomst naar verwachting meer 
windturbineparken gerealiseerd. Dit zou mogelijk effecten kunnen hebben op de aangewezen 
vogels in de Natura 2000-gebieden. Er zijn echter geen dagelijkse vliegroutes (om te foera-
geren, rusten, broeden en ruien) tussen de Natura 2000-gebieden ten zuiden en zuidwesten 
van het havengebied en gebieden ten noorden daarvan. Alleen de seizoenstrek is wel noord-
zuid en zuid-noord gericht. Bij de seizoenstrek vliegen de vogels echter vaak al op grote 
hoogte over het havengebied heen, zodat van een negatief effect geen sprake zal zijn. 

3.3.4. Conclusie  
Het projectgebied ligt niet in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied of be-
schermd natuurmonument. Wel liggen er in de relatieve nabijheid van het projectgebied ge-
bieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en/of beschermd natuurmonument; Ha-
ringvliet, Voornes Duin en Voordelta. Door bureau Waardenburg is in 2004 vlak bij het pro-
jectgebied met behulp van radar onderzoek uitgevoerd naar vliegbewegingen van vogels 
rond het Hartelkanaal. Uit dat onderzoek is gebleken dat de kans op aanvaring van vogels 
met windturbines langs het Hartelkanaal in het Botlekgebied zeer klein is. Effecten als gevolg 
van barrièrewerking zijn als nihil beoordeeld, aangezien vogels slechts met een marginale 
inspanning het windpark kunnen omzeilen. De instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 
2000-gebieden Haringvliet, Voornes Duin en Voordelta zijn derhalve niet in het geding. 

Het onderzoeksgebied grenst aan het Hartelkanaal, dat is aangewezen als Ecologische 
Hoofdstructuur. Het Hartelkanaal vormt een natte verbindingszone tussen de Voordelta en de 
grote kanalen en rivieren in het binnenland. Door de plaatsing van de windturbines worden 
de wezenlijke kenmerken van de EHS (rivier en oever) ter plaatse niet significant aangetast. 
Nadere toetsing in de vorm van een 'nee, tenzij-toets' is derhalve niet noodzakelijk. 

Het onderzoeksgebied bevat geen bijzonder geschikt leefgebied voor soorten planten of die-
ren die zijn beschermd op grond van de Flora- en faunawet. Alleen konijn, kleine mantel-
meeuw, zilvermeeuw, scholekster en witte kwikstaart worden in kleine hoeveelheden in het 
onderzoeksgebied verwacht. Het havengebied vormt geen bijzonder geschikt leefgebied voor 
vleermuizen, maar het kan niet worden uitgesloten dat er incidenteel een exemplaar van de 
gewone dwergvleermuis of de ruige dwergvleermuis aanwezig is. Wanneer de werkzaamhe-
den buiten het broedseizoen voor vogels worden uitgevoerd, dan heeft de ingreep geen ne-
gatieve invloed op beschermde soorten. Een ontheffing op grond van artikel 75 Flora- en 
faunawet is niet noodzakelijk. 
Belangrijke negatieve effecten op natuurwaarden zoals bedoeld in de Europese richtlijn tre-
den niet op. Het uitvoeren van een veldonderzoek is op grond van de uitkomsten van de 
quickscan niet noodzakelijk. 
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3.4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

3.4.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 
Relevante toetsingscriteria 
Voor de beoordeling van de milieueffecten op het gebied van landschap, cultuurhistorie en 
archeologie worden, gelet op bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, de vol-
gende toetsingscriteria gehanteerd: 
- de kenmerken van de activiteit en potentieel effect: grootte en zichtbaarheid van de 

nieuwe bebouwing; 
- de plaats van de activiteit: specifieke ligging in het landschap en status van het gebied 

in het beleidskader; cultuurhistorische waarden van het landschap en aanwezigheid ar-
cheologische waarden. 

Voor de bepaling van het effect van een windturbinepark op het landschap zijn echter geen 
specifieke wettelijk vastgestelde methodieken, toetsingscriteria en normen voor handen. 

Tabel 3.5  Toetsingcriteria landschap, cultuurhistorie en archeologie 

criterium  beschrijving methode 
landschap en cultuurhistorie - karakteristieke structuren en 

patronen 
- historische landschapsken-

merken  
- belevingswaarde 

- kwalitatief

archeologie - archeologische waarden - kwalitatief 

Afbakening projectgebied en onderzoeksgebied 
In dit hoofdstuk wordt gebruikgemaakt van de termen projectgebied en onderzoeksgebied. 
Het projectgebied betreft het bestemmingsprojectgebied. Met betrekking tot structuren en 
patronen, historische landschapskenmerken en archeologie beperkt het onderzoeksgebied 
zich tot het projectgebied. Voor het aspect belevingswaarde strekt het onderzoeksgebied zich 
uit tot de kernen Heenvliet en Geervliet en het daartussen gelegen gebied en de polder 
Geervliet. 

Gebruikte bronnen 
- Fotovisualisatie van het op te richten windpark Hartelbrug III met acht turbines Enercon 

E-101 te Rotterdam; Van Grinsven Advies, februari 2010. 
- Cultuurhistorische Waardenkaart provincie Zuid-Holland. 
- Advies Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) aangaande noodzakelijk-

heid uitvoering archeologisch vooronderzoek, 20 april 2010. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van fotopunten van waaruit foto's en visualisatie 
door Van Grinsven Advies zijn gemaakt. 

3.4.2. Bestaande situatie 
Landschap en Cultuurhistorie 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het Havengebied van Rotterdam is het gebied ten 
noorden van Heenvliet en Geervliet opnieuw ingericht. Hierdoor ontbreken in het projectge-
bied visueel waarneembare historische landschapskenmerken. 



24 Bestaande milieusituatie en gevolgen voor het milieu 

241201.15087.00  Adviesbureau RBOI 
 Rotterdam / Middelburg 

Hoofdstructuur
Het te onderzoeken gebied is gelegen op de grens van twee zeer verschillende landschappen, 
deze landschappen worden van elkaar gescheiden door het grootschalige structurerend ele-
ment van het Hartelkanaal. De scheidende werking van het Hartelkanaal wordt nog versterkt 
door de parallelle structuur van de landtong met ten zuiden daarvan, het voedingskanaal 
Brielse Meer. 
Ten noorden van het Hartelkanaal is sprake van een grootschalig geïndustrialiseerd land-
schap (het Rijnmondgebied), met grote bedrijven en industriële complexen, havens, spoorlijn 
en snelweg. Terwijl ten zuiden van het Hartelkanaal sprake is van het historische polderland-
schap met kleinschalige historische kernen. 

Structuren en patronen 
In het projectgebied is de oever van het Hartelkanaal het belangrijkste structurerende ele-
ment, dat aansluit op de grootschalige landschapsstructuur ter plaatse. 

Het wegenpatroon in het projectgebied is rechthoekig en loopt evenwijdig aan het Hartelka-
naal. Het wegenpatroon is aangelegd ten behoeve van de ontsluiting van de bedrijven en is 
functioneel van aard. De Nieuwesluisweg volgt de loop van de oever. 
Het bebouwingspatroon in het projectgebied bestaat uit een dichte blokvormig patroon en 
efficiënte verkaveling met grootschalige loodsen die qua maatvoering en hoogte overeenko-
men. Er is geen markante herkenbare bebouwing aanwezig. 
Het beplantingspatroon volgt de Nieuwesluisweg en daarmee ook de oever van het Hartelka-
naal. 

Figuur 3.3 Het projectgebied met structuren en patronen (bron: Van Grinsven Advies, foto F)

Ten oosten van het projectgebied is reeds een windturbinepark in lijnopstelling gerealiseerd. 
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Figuur 3.4 Bestaand windturbinepark ten oosten van het projectgebied (bron: Van Grinsven 
Advies, foto E) 

Belevingswaarde
In de huidige situatie is het industriegebied vanuit het poldergebied ten zuiden van het voe-
dingskanaal Brielse Meer in meer of mindere mate zichtbaar. Voor het bepalen van de bele-
vingswaarde vanuit het historische poldergebied wordt onderscheid gemaakt in de mate van 
beleefbaarheid vanuit plaatsen waar veel mensen verblijven en plaatsen waar minder men-
sen verblijven. In bijlage 3 is een figuur opgenomen met daarop de locaties waarop de be-
schrijving van de belevingswaarde is gebaseerd. De foto's en visualisaties in deze paragraaf 
zijn op deze locaties gebaseerd. 

Kernen Heenvliet en Geervliet 
De grootste en belangrijkste groep waarnemers vormen de inwoners van Heenvliet en Geer-
vliet. Vanuit de kernen is er in de huidige situatie weinig zicht op het industriegebied. Zoals 
op de figuren 3.5 en 3.6 is te zien wordt het zicht hier grotendeels beperkt door woningen en 
bomen. 

Figuur 3.5  Beleving vanuit de kern Heenvliet (Hugo van Voorneweg) 
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Figuur 3.6  Beleving vanuit de kern Geervliet (Sint Anthonieplein) 

Dorpsranden Heenvliet en Geervliet 
Langs de dorpsranden van Heenvliet en Geervliet maken bewoners een (dagelijks) ommetje. 
De noordrand van beide kernen en het gebied tussen de kernen in is het best toegankelijk 
voor deze ommetjes.
Over het algemeen kan gesteld worden dat het industriegebied vanaf de dorpsranden duide-
lijk zichtbaar is (figuur 3.7 en 3.8). Plaatselijk wordt het industriegebied echter aan het zicht 
onttrokken door beplanting (figuur 3.9 en 3.10). 

Figuur 3.7 Zicht op projectgebied vanaf de Oude Noorlandsedijk aan de oostkant van 
Heenvliet 
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Figuur 3.8 Zicht op het projectgebied ter hoogte van de Noorddijk te Geervliet 

Figuur 3.9 Zicht op projectgebied ter hoogte van de Coolwijkseweg te Heenvliet  

Figuur 3.10 Zicht op het projectgebied ter hoogte van de Noorddijk bij Geervliet 
 Recreatiegebied De Bernisse 
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Het recreatiegebied De Bernisse, tussen Heenvliet en Geervliet, trekt naast bewoners van 
Heenvliet en Geervliet ook recreanten uit de regio aan. In de huidige situatie wordt het indu-
striegebied grotendeels aan het zicht onttrokken door de vele beplanting die in het gebied 
aanwezig is, alleen hoge installaties zijn zichtbaar (figuur 3.11). De watergang Bernisse 
vormt wel een zichtas vanuit de polder naar het industriegebied. Figuur 3.12 geeft dit goed 
weer. Vanwege het kronkelende karakter van de Bernisse blijft dit vooral beperkt tot het 
stuk ten noorden van de Toldijk. 

Figuur 3.11 Beleving vanuit het recreatiegebied langs de Bernisse bij Heenvliet (bron: Van 
Grinsven Advies, foto D)

Figuur 3.12 Beleving vanaf de Bernisse (ter hoogte van de Toldijk) 

Fietsers op de landtong 
De fietsers op de landtong vormen ook een redelijk grote groep waarnemers. Zoals op fi-
guur 3.13 te zien is fietsen zij voor het overgrote deel ten zuiden van de dijk van de land-
tong (dus laag). Doordat de fietsers met name achter de dijk fietsen en slechts af en toe 
bovenop de dijk hebben zij een beperkt zicht op het grote industriegebied. Deze fietsers er-
varen eigenlijk afwisselend aan de noordkant het grote industriële havengebied en aan de 
zuidkant de polder met dorpskernen. Met nadruk op het poldergebied. 
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Figuur 3.13 Ligging fietspad op de landtong 

Polder Geervliet 
De polder Geervliet bestaat voornamelijk uit agrarische percelen. Eventuele recreanten ver-
plaatsen zich over de Polderweg en de Konijnendijk. Vanwege het open karakter van de pol-
der is er in de huidige situatie reeds een goed zicht op het bestaande industriegebied en de 
bestaande windturbines langs het Hartelkanaal. 

Figuur 3.14 Zicht op huidige turbines langs het Hartelkanaal vanaf de Polderweg aan de 
zuidoostkant van Geervliet (bron: Van Grinsven Advies, foto G)

Archeologie 
Zoals de Monumentale Waardenkaart van de provincie Zuid-Holland laat zien (figuur 3.15), is 
er aan de west- en oostkant van het projectgebied een redelijke tot grote kans op het aan-
treffen van archeologische sporen. Voor het midden van het projectgebied ontbreekt een 
archeologische verwachtingswaarde.  
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Figuur 3.15  Archeologische Verwachtingswaarde (bron: provincie Zuid-Holland) 

3.4.3. Verwachte milieueffecten 
Ontwikkeling
In het projectgebied worden acht windturbines geplaatst op een locatie waar nu nog geen 
windturbines staan. De locatie sluit aan op de reeds gerealiseerde windturbines langs het 
Hartelkanaal aan de oostzijde van het projectgebied. Deze nieuwe turbines komen in een 
lijnvormige opstelling op de noordelijke oever van het Hartelkanaal te staan. De beoogde 
turbines hebben een ashoogte van circa 100 m en een tiphoogte van circa 150 m. De nieuwe 
turbines sluiten wat betreft locatie en vorm (3 rotorbladen) aan op de reeds aanwezige 
windturbines langs het Hartelkanaal. De ashoogte van de nieuwe windturbines is echter on-
geveer 30 m hoger dan de aanwezige turbines. 

Landschap en cultuurhistorie 
Door de turbines in een lijnvormige opstelling te plaatsen op de oever van het Hartelkanaal 
wordt in het projectgebied aangesloten op de bestaande oeverstructuur en de Nieuwesluis-
weg met beplanting. Deze opstelling markeert nadrukkelijk de grens van het industriële ge-
bied van Rijnmond en daarmee de landschappelijke hoofdstructuur. Daarnaast wordt het 
verloop van de oeverlijn van het Hartelkanaal benadrukt als gevolg van de lijnopstelling. Dit 
gebeurt op een vergelijkbare wijze als de reeds gerealiseerde windturbines oostelijk van het 
projectgebied. 
De 150 m hoge turbines in het projectgebied verstoren geen markante bebouwing van het 
industriegebied. De turbines steken ook boven de aanwezige beplanting uit en zullen deze 
lijnvormige beplantingsstructuur niet aantasten. 

Ten zuiden van het Hartelkanaal is toetsing aan structuren, patronen en historische land-
schapskenmerken niet aan de orde en speelt alleen de beleving een rol.  

Belevingswaarde
Kernen Heenvliet en Geervliet 
Vanuit de kernen zal er weinig zicht op de windturbines zijn, zoals er ook in de huidige situa-
tie weinig zicht is op het industriegebied. Het zicht wordt in de dorpskernen grotendeels be-
perkt door woningen en bomen. De belevingswaarde verandert door de plaatsing van de 
windturbines niet. 
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Dorpsranden Heenvliet en Geervliet 
Aan de dorpsranden van Heenvliet en Geervliet zullen de windturbines ver boven de dijk van 
de landtong uitsteken en de beleving van het achter de dijk gelegen industriegebied verster-
ken. De turbines zijn langs de dorpsranden bijna overal markant aanwezig, zoals ook fi-
guur 3.16 en 3.17 laten zien. De beleving van het industriegebied achter de landtong zal zich 
hierdoor meer manifesteren. Daarbij worden de turbines die achter beplanting staan als ver-
der weg ervaren dan de turbines die geheel zichtbaar zijn. Alleen plaatselijk, waar beplanting 
direct langs de weg of het voetpad staat, zullen de turbines niet waarneembaar zijn. 

Figuur 3.16 Beleving windturbines vanaf de Noorddijk te Geervliet (visualisatie Van Grins-
ven Advies, foto C) 

Figuur 3.17 Beleving windturbines vanaf de Wieldijk te Heenvliet (visualisatie Van Grinsven 
Advies, foto B) 

Recreatiegebied De Bernisse 
In het recreatiegebied De Bernisse, gelegen tussen Heenvliet en Geervliet, zijn de windturbi-
nes eveneens beperkt zichtbaar vanwege de vele beplanting in het gebied. De turbines zullen 
met name aan de horizon, boven de bomen, zichtbaar zijn. Alleen op de Bernisse zelf is er 
ter hoogte van de Toldijk zicht op de turbines. 

Fietsers op de landtong 
De fietsers op de landtong fietsen voor het overgrote deel ten zuiden van de dijk van de 
landtong en hebben daardoor een beperkt zicht op de windturbines. De turbines zullen ech-
ter wel boven de dijk uitsteken waardoor de beleving van het industriegebied verder ver-
sterkt wordt. 

Polder Geervliet 
In de Polder Geervliet zullen de windturbines, vanwege het grotendeels ontbreken van be-
planting, markant aanwezig zijn in het landschapsbeeld (zie figuur 3.18). Ook hier geldt dat 
het industriegebied door plaatsing van de windturbines duidelijker herkenbaar zal zijn. In de 
huidige situatie zijn het industriegebied en de huidige windturbines langs het Hartelkanaal 
overigens al duidelijk zichtbaar. 



32 Bestaande milieusituatie en gevolgen voor het milieu 

241201.15087.00  Adviesbureau RBOI 
 Rotterdam / Middelburg 

Figuur 3.18 Beleving windturbines vanaf de Polderweg (visualisatie Van Grinsven 
Advies, foto A) 

Archeologie 
Zeven van de acht windturbines worden geplaatst op gronden waar een redelijke tot grote 
kans op het aantreffen van archeologische sporen aanwezig is. De plaatsing van de turbines 
kan dan ook leiden tot een aantasting van archeologische waarden.  
Op basis van regels met betrekking tot archeologie in de vigerende bestemmingsplannen kan 
geconcludeerd worden dat nader onderzoek niet noodzakelijk is, omdat het project groten-
deels boven de 2,5 m NAP wordt uitgevoerd en alleen de heipalen dieper gaan. Op dit punt is 
advies uitgebracht door Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam dat is opgenomen in 
bijlage 2. Dat betekent dat er sprake is van een zeer beperkt negatief effect op archeologie. 

3.4.4. Conclusie 
Landschap en cultuurhistorie 
- De windturbines tasten geen bestaande landschappelijke structuren en patronen of 

historische landschapskenmerken aan. De windturbines leiden juist tot een versterking 
van de bestaande structuur parallel aan het Hartelkanaal. 

- De windturbines zullen in de beleving een duidelijke markering van het industriegebied 
vormen.

- De belevingswaarde vanuit de dorpskernen, het meest intensieve verblijfsgebied, wordt 
niet aangetast door de plaatsing van de windturbines. 

- De belevingswaarde van de dorpsranden neemt door de plaatsing van de windturbines 
af, het industriegebied wordt duidelijker herkenbaar door de markant aanwezige turbi-
nes en de beleving van het open landschap neemt af. 

- De belevingswaarde van het recreatiegebied van de Bernisse wordt slechts in beperkte 
mate aangetast door de plaatsing van de windturbines, doordat de turbines voor het 
grootste deel onzichtbaar zijn achter beplanting. 

- De belevingswaarde van de fietsroute op de landtong neemt enigszins af, omdat 
nadrukkelijker het industriegebied wordt beleefd door de grotere zichtbaarheid ervan, in 
de vorm van de windturbines.  

- De belevingswaarde van de polder Geervliet blijft nagenoeg gelijk, doordat het 
industriegebied in de huidige situatie al nadrukkelijk beleefd wordt. Het industriegebied 
krijgt door plaatsing van de windturbines wel een meer markante begrenzing.  
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- Uit de foto's en visualisaties komt naar voren dat de impact en beleving van de windtur-
bines groter is als er geen beplanting voor staat. Wanneer de landtong met bomen 
wordt beplant worden de turbines en het industriegebied in de beleving meer op afstand 
geplaatst. 

- Het opstellen van een MER voor het aspect landschap en cultuurhistorie heeft geen 
toegevoegde waarde. 

Archeologie 
- Zeven van de acht windturbines worden geplaatst op gronden waar een redelijke tot 

grote kans op het aantreffen van archeologische sporen aanwezig is. Alleen de heipalen 
gaan door de diepere grondlagen waar mogelijk archeologische resten aanwezig zijn. 
Dit heeft een zeer beperkt negatief effect op archeologie. 

- Het opstellen van een MER voor het aspect archeologie heeft geen toegevoegde waarde. 

3.5. Leefomgevingskwaliteit 

3.5.1. Toetsingscriteria en gebruikte bronnen 
Toetsingscriteria
Bij het beoordelen van milieueffecten op het woon- en leefmilieu (overige milieuaspecten) 
wordt eveneens rekening gehouden met omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van 
de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling: 
- kenmerken van het project: verontreiniging en hinder, risico en ongevallen, cumulatie 

met andere projecten; 
- plaats van het project: bijzondere gebieden, bestaand grondgebruik; 
- kenmerken van het potentiële effect: bereik/grootte/waarschijnlijkheid effect. 

Op het gebied van woon- en leefklimaat worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd: 
- gevolgen op het gebied van externe veiligheid;  
- gevolgen op het gebied van luchtkwaliteit; 
- gevolgen op het gebied van geluid;  
- gevolgen op het gebied van schaduwwerking; 
- gevolgen op het gebied van radarverstoring en hoogtebeperkingen; 
- gevolgen op het gebied van duurzaamheid. 

Gebruikte bronnen 
- Royal Haskoning, Externe veiligheidsonderzoek windpark Hartelbrug II, 9V8972.01, 

24 juni 2010. 
- Royal Haskoning, Aanvullend onderzoek Windpark Hartelbrug II, 

9V8972.02/N0001/Nijm, 25 oktober 2010. 
- Royal Haskoning, Aanvullend onderzoek Windpark Hartelbrug II (bovengrondse 

buisleidingen), 9V8972.02/N0002/Nijm, 3 december 2010. 
- Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder Windpark Hartelbrug II; 

Van Grinsven Advies, februari 2010. 
- Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder Windpark Hartelbrug II; 

Van Grinsven Advies, oktober 2010. 

3.5.2. Bestaande situatie 
Externe veiligheid 
In de omgeving van het projectgebied zijn enkele objecten en risicobronnen aanwezig die 
relevant zijn voor de beoordeling van het beoogde windpark. Het betreft de rijksweg A15 en 
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de Nieuwesluisweg, de bedrijfsbebouwing die is gelegen aan de Nieuwesluisweg, de nabijge-
legen spoorweg en waterweg en de buisleidingenstraat parallel aan de A15. 

Luchtkwaliteit
In de bestaande situatie vinden in het projectgebied geen activiteiten plaats die een bijdrage 
hebben aan de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. Het gebied wordt niet toe-
gankelijk gemaakt door middel van paden of openbare wegen dus er is geen sprake van sig-
nificante blootstelling. Toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit speelt daarom geen 
rol in het bestemmingsplan. 

Geluid
In het projectgebied en de directe omgeving zijn geen geluidsgevoelige functies aanwezig. 
Op grotere afstand van het projectgebied, ten zuiden van het Hartelkanaal en het voedings-
kanaal bevinden zich de kernen Geervliet en Heenvliet. Deze kernen bevinden zich binnen de 
geluidzone en de saneringscontouren van het industrieterrein Botlek/Pernis. In de omgeving 
van het projectgebied is geen ontwikkeling van geluidsgevoelige bestemmingen voorzien. 

Schaduwwerking 
In de huidige situatie speelt schaduwwerking van windturbines geen rol. 

Radarverstoring en hoogtebeperkingen 
Ten noorden van het projectgebied, aan de Oostoever van de chemiehaven is een radarpost 
voor scheepvaart aanwezig. In de huidige situatie speelt radarverstoring geen rol. Ook 
hoogtebeperkingen vanwege vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport speelt in de be-
staande situatie geen rol.  

3.5.3. Verwachte milieueffecten 
Externe veiligheid 
Het Besluit externe veiligheid inrichting (Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waar-
aan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot 
een aanvaardbaar minimum te beperken. Het Bevi is niet van toepassing op windturbines. 
Windturbineparken moeten echter wel voldoen aan de algemene uitgangspunten op het ge-
bied van externe veiligheid. Voor het beoordelen van risico's in de omgeving van windturbi-
nes is het 'Handboek risicozonering windturbines1)' opgesteld waarmee risico's rond wind-
turbines op vergelijkbare wijze als inrichtingen uit het Bevi kunnen worden getoetst. De 
risicocriteria uit het handboek dienen als richtlijn en hebben geen wettelijke status. Het be-
voegd gezag zal daarom zelf de aanvaardbaarheid van de risico's moeten afwegen. 

Door Royal Haskoning bv is ten behoeve van de ontwikkeling van het windpark een externe 
veiligheidsonderzoek2) uitgevoerd. Dit rapport is opgenomen in bijlage 4. De aanwezigheid 
van een windturbine levert namelijk een verhoogd risico op voor de omgeving. Daarbij wor-
den drie mogelijke incidenten onderscheiden: 
- de rotorbladen kunnen afbreken; 
- de mast kan breken; 
- er kunnen incidenten plaatsvinden binnen de rotordiameter (zoals het afvallen van de 

gondel). 

                                              
1) SenterNovem, Handboek Risicozonering Windturbines, versie 2, uitgave januari 2005. 
2) Royal Haskoning, Externe Veiligheidsonderzoek windpark Hartelbrug II, definitief rapport, 9V8972.01,  

24 juni 2010. 
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Ten eerste is in de risicoanalyse van Royal Haskoning beoordeeld of het voornemen voldoet 
aan de minimale afstanden die moeten worden aangehouden ten opzichte van rijkswegen, 
waterwegen en spoorwegen: 
- De windturbines bevinden zich buiten de veiligheidszone van de A15 die op grond van 

de beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatwerken 
moet worden aangehouden (beleidsregel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat). 
De kortste afstand van een windturbine tot de A15 bedraagt circa 110 m.  

- Gelet op de afstand tot de vaarroute in het Hartelkanaal van 55 m wordt voldaan aan de 
afstandeis van 50 m die is opgenomen in de beleidsregel van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat.  

- De afstand tot de nabijgelegen havenspoorlijn bedraagt circa 230 m zodat ruimschoots 
wordt voldaan aan de minimale afstand die volgt uit het handboek.  

Ten tweede is in de risicoanalyse een beoordeling uitgevoerd van de effecten op de omge-
ving (waar mogelijk kwantitatief). Daarbij zijn enkele categorieën objecten beschouwd die in 
het handboek worden onderscheiden en die relevant zijn voor het plan.  
Uit de risicoanalyse bleek aanvankelijk dat zich mogelijk drie knelpunten konden voordoen 
ten aanzien van externe veiligheid: 
- Het eerste knelpunt betrof de aanwezigheid van het kantoor van Van Mourik, dat als 

kwetsbaar object wordt beschouwd, binnen de PR 10-6-contour van turbine 2 (tweede 
turbine vanuit het oosten). 

- Het tweede knelpunt betrof de toename van de faalkans bij twee bedrijven van meer 
dan 10% op basis van globale berekeningen. Het betrof risicobronnen bij Veembedrijf 
De Rijke en Henny Bath.  

- Het derde knelpunt betrof de toename van de faalkans bij een bovengrondse leiding 
met meer dan 10%. 

Vervolgens is een eerste aanvullend onderzoek uitgevoerd waarin maatregelen zijn onder-
zocht voor het voldoen aan de grenswaarde PR 10-6 voor het kantoor van Van Mourik en 
waarin nauwkeurige berekeningen zijn uitgevoerd voor de bedrijven De Rijke en Henny Bath 
(zie bijlage 5).  
Het resultaat is dat de locatie van turbine 2 moest worden verschoven om aan het PR 10-6

ter plaatse van het kantoor van Van Mourik te voldoen. Deze turbine is ten opzichte van de 
oorspronkelijk onderzochte opstelling 135 m oostwaarts verplaatst. Verder bleek uit de aan-
vullende berekeningen op basis van de exacte locaties van de risicobronnen bij de Rijke en 
Henny Bath dat de toename van de faalkans minder dan 10% bedraagt. Voor bedrijf De 
Rijke is aangenomen dat de parkeerplaats voor geladen tankauto's zich aan de noordzijde 
van het terrein bevindt. Dit is afgeleid uit de inrichtingstekening die door DCMR is aangele-
verd. Uit de inrichtingstekening blijkt dat aan de zuidzijde van het terrein geen ruimte is voor 
het opstellen van tankauto's. De locatie van de verlading van tankauto's is overgenomen uit 
de QRA van De Rijke. 

Het tweede aanvullende rapport (zie bijlage 6) bevat nauwkeurige berekeningen voor de 
toename van de faalkans bij bovengrondse leidingen. Dit rapport vervangt paragraaf 3.10 uit 
het hoofdrapport. In de nieuwe berekeningen is, in tegenstelling tot het hoofdrapport, reke-
ning gehouden met de hoek waaronder de leidingen zich bevinden ten opzichte van de 
windturbines.  
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de analyse uit het hoofdrapport en de resultaten 
van beide aanvullende rapportages van Royal Haskoning weergegeven.  
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Tabel 3.6  Resultaten risicoanalyse 

Categorie/ 
activiteit 

Subcategorie Resultaat onderzoek 
Effect windpark op catego-
rie/activiteit 

Bebouwing Kwetsbare objecten (onder 
andere woningen) 

Géén kwetsbare objecten binnen 
PR 10-6-contour 

Beperkt kwetsbare objecten 
(onder andere bedrijven en 
kantoren) 

Veertien beperkt kwetsbare objecten 
binnen PR 10-6-contour 

Wegen Personenvervoer A15 en Nieuwesluisweg: geen overschrij-
ding toetsingswaarde IPR en MR 

Vervoer van gevaarlijke stoffen Toename faalkans tankauto's op A15 en 
Nieuwesluisweg <10%. 

Waterwegen Regulier vervoer Windpark 50 m buiten vaarweg. 
Vervoer van gevaarlijke stoffen Toename faalkans schepen op Hartelka-

naal <10%. 
Spoorwegen Personenvervoer - 

Vervoer van gevaarlijke stoffen Toename faalkans trein op Havenspoorlijn 
<10%.

Industrie (Niet)-categoriale inrichtingen Toename faalkans bedrijven< 10%. 
Ondergrondse 
kabels en leidingen 

Gevaarlijke stoffen Toename faalkans leidingenstraat <10% 
Toename faalkans één ondergrondse 
leiding <10% 

Ongevaarlijke stoffen - 
Bovengrondse 
leidingen 

Gevaarlijke stoffen Toename faalkans leidingenstraat <10%  
Toename faalkans één bovengrondse 
leiding <10%  

Ongevaarlijke stoffen - 

Voor alle onderzochte objecten geldt dat wordt voldaan aan de van toepassing zijnde criteria 
die volgen uit het Handboek Risicozonering Windturbines. 

Luchtkwaliteit
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwali-
teitseisen, ook wel Wet luchtkwaliteit (Wlk) genoemd. De Wlk bevat grenswaarden voor zwa-
veldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Voor 
luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer zijn de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide 
(NO2) en het aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijn stof 
(PM10) PM10 van belang. Andere stoffen uit de Wlk hebben een beperkte invloed op de lucht-
kwaliteit bij wegen en worden daarom bij toetsing buiten beschouwing gelaten. Vanwege het 
plaatsen en onderhouden van de windturbines is sprake van een zeer beperkte verkeersaan-
trekkende werking. De bijdrage aan de luchtkwaliteit als gevolg van deze extra voertuigbe-
wegingen is echter minimaal. Toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit kan achter-
wege blijven aangezien het besluit niet in betekenende mate (nibm) van toepassing is. 
Verder geldt dat er in het projectgebied geen personen verblijven waardoor er geen sprake is 
van significatie blootstelling.  

Geluid
Huidig toetsingskader 
Een windturbine(park) wordt gezien als een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het 
toetsingskader ten aanzien van geluid van windturbines in windturbineparken tot 15 MW met 
maximaal 9 windturbines is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor windturbineparken 
met meer dan 15 MW opgesteld vermogen geldt de vergunningplicht op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In het Activiteitenbesluit is het maximaal 
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toelaatbaar windsnelheidsgewogen beoordelingsniveau (WNC) van 40 dB(A) tijdens de 
nachtperiode als grenswaarde opgenomen. Voor de avond- en de dagperiode gelden respec-
tievelijk een toelaatbaar geluidsniveau van 45 en 50 dB(A). Bij windparken met meer dan 
15 MW wordt in bijna alle gevallen eveneens de WNC normering uit het Activiteitenbesluit 
gehanteerd omdat deze norm het meest geschikt is voor de specifieke geluidssituatie rond 
windturbines.  

Toekomstig toetsingskader 
Naar verwachting zal per 1 januari 2011 een wijziging van het Activiteitenbesluit in werking 
treden waarmee een nieuw toetsingskader voor geluid van windturbines wordt geïntrodu-
ceerd. Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit wijziging milieuregels windturbines is. Met 
deze wijziging gaat voor alle windturbines, ongeacht de omvang van het windpark, de Lden

dosismaat gelden met 47 Lden als norm voor de dagperiode en 41 Lnight als norm voor de 
nachtperiode. Tevens is een bijbehorend meet- en rekenvoorschrift geïntroduceerd waarmee 
geluidniveaus van hoge windturbines beter kunnen worden berekend. Vooruitlopend op deze 
aanstaande wijziging van het Activiteitenbesluit heeft de minister de 'Circulaire geluidhinder 
veroorzaakt windturbines' gepubliceerd1) waarin wordt geadviseerd om in afwachting van de 
wijziging van het activiteitenbesluit met de nieuwe dosismaat en bijbehorende regels reke-
ning te houden. Deze circulaire vervangt reeds de Handreiking industrielawaai en vergun-
ningverlening (1998) op het punt van windturbines.  

Onderzoek 
Door Van Grinsven Advies is bij aanvang van het project een akoestisch onderzoek uitge-
voerd waarin geluidsberekeningen zijn gedaan met het programma Geomilieu voor de turbi-
nes Enercon E-101. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 7. Bij de beoordeling van de ge-
luidsniveaus in de omgeving is aangesloten bij de WNC norm uit het Activiteitenbesluit. 
Daarvoor zijn de langtijdgemiddelde geluidsniveaus Lar,lt berekend. De modellering en over-
drachtsberekening zijn uitgevoerd conform de handreiking meten en rekenen industriela-
waai. Uit het onderzoek komt naar voren dat de geluidsbelasting in de maatgevende nacht-
periode bij alle windsnelheden aan de WNC-40 (V10=7 m/s) kan voldoen. De WNC-40 is als 
norm opgenomen in het Activiteitenbesluit. De corresponderende etmaalwaarde van 
53 dB(A) wordt ter hoogte van de bestaande woningen in Geervliet en Heenvliet niet over-
schreden. 

In verband met verwachte aanpassing van het toetsingskader voor geluid van windturbines 
is door Van Grinsven Advies een tweede geluidsonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 8) waarin 
wordt getoetst aan de nieuwe dosismaat Lden en Lnight. Uit dit onderzoek blijkt dat het jaar-
gemiddelde geluidsniveau vanwege het windpark Hartelbrug II met acht turbines Enercon E-
101 3 MW maximaal Lden=49 dB bedraagt ter plaatse van nabijgelegen woningen van der-
den. Het nachtelijke geluidniveau Lnight bedraagt niet meer dan 43 dB. Door vier turbines in 
de nachtperiode in te stellen op een reduced noise mode van 2 of 1,5 MW kan het nachtelijke 
geluidsniveau verlaagd worden tot maximaal Lnight=41 dB en wordt tevens  voldaan aan de 
norm Lden=47 dB. Na het treffen van maatregelen kan het windpark voldoen aan de toekom-
stige normering ten aanzien van geluid. 

Schaduwwerking 
Schaduweffecten van draaiende windturbines (slagschaduw) kunnen hinder en gezondheids-
klachten veroorzaken. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de blootstelling 
zijn van invloed op de mate van hinder die kan worden ondervonden. Het is bekend dat flik-
kerfrequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren.  

                                              
1) Ministerie van VROM, Circulaire geluidhinder veroorzaakt door windturbines; beoordeling in het kader van de 

vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer, 2010010074, 14 april 2010. 
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Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Regeling be-
horende bij het Activiteitenbesluit. In deze Regeling is opgenomen dat een windturbine moet 
zijn voorzien van een automatische stilstandvoorziening indien de schaduw meer dan 
17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een gevoelige bestemming en 
indien de afstand tussen de windturbine en de woning of andere slagschaduwgevoelige be-
stemmingen minder dan 12x de rotordiameter bedraagt. 

Gezien het maximale toerental en het aantal van 3 rotorbladen liggen de passeerfrequenties 
tussen de 0.25 en 0,8 Hz. Deze frequenties worden niet als erg storend ervaren. Frequenties 
van meer dan 2,5 Hz komen niet voor. 

Door Van Grinsven Advies is een schaduwonderzoek uitgevoerd dat is opgenomen in bij-
lage 2. In dat onderzoek is in enkele stappen de potentiële hinderduur en de verwachte jaar-
lijkse hinderduur berekend ter plaatse van woningen in het schaduwgebied van de windtur-
bines. Eerst is de potentiële hinderduur berekend op basis van turbineafmetingen, de gang 
van de zon op de locatie en de minimale zonhoogte van 5 graden. Dit resulteert in een theo-
retisch maximum van aantal dagen en tijden waarop slagschaduw kan optreden. Deze waar-
den zijn vervolgens gecorrigeerd voor drie factoren: 
- De kans op zon die is gebaseerd op meteogegevens van meteostation Rotterdam.  
- De voorkomende windrichting. Dit is relevant voor de mogelijke schaduwhinder omdat 

het rotorvlak niet altijd haaks op de schaduwrichting staat waardoor de schaduwwerking 
wordt verminderd. De distributie van windrichtingen is bij deze correctie eveneens ont-
leend aan meerjarige meteogegevens.  

- De kans op wind. In het onderzoek zijn alleen windsnelheden boven de 2 m/s betrokken 
omdat de turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. 

Op basis van deze correcties is de verwachte jaarlijkse hinderduur (cumulatief) ter hoogte 
van de nabijgelegen woningen berekend. Het totaal aan hinderduur kan ter plaatse van een 
woning lager zijn dan de som van de afzonderlijke windturbines omdat in het onderzoek 
geen rekening is met overlap. De berekende kans op hinder, in een worstcasebenadering 
zonder correctie voor overlap, bedraagt meer dan de norm voor de jaarlijkse hinderduur uit 
het Activiteitenbesluit. Daarom zijn maatregelen nodig om aan de norm te voldoen.  

Maatregelen 
Er zijn berekeningen uitgevoerd op basis van een stilstandregeling. Met behulp van deze 
automatische stilstandregeling wordt van vier windturbines de rotor stilgezet op de momen-
ten waarop slagschaduwhinder kan optreden. Bezien vanuit de oostzijde van het projectge-
bied wordt de stilstandregeling toegepast op turbine 1, 2, 4 en 5. In de besturing van deze 
turbines worden daarvoor blokken van dagen en tijden geprogrammeerd waarop potentiële 
schaduw kan optreden. Als gevolg van de geprogrammeerde stilstand bedraagt de verwachte 
jaarlijkse hinderduur ter hoogte van woningen maximaal 2 uur en 15 minuten. Deze ver-
wachte hinderduur ligt ruim beneden de norm uit het Activiteitenbesluit. Deze norm is im-
mers enkel gebaseerd op het aantal dagen waarop de hinderduur 20 minuten of meer be-
draagt terwijl in het slagschaduwhinderonderzoek de totale hinderduur is berekend. De stil-
standregeling gaat naar verwachting gepaard met een gemiddeld opbrengstverlies van 
0,22% over alle 8 turbines. 

Radarverstoring en hoogtebeperkingen  
Scheepvaartradar 
In de omgeving van het projectgebied bevinden zich enkele radarposten voor het scheep-
vaartverkeer in de haven. Voor het plan zijn enkel de radarposten langs het Hartelkanaal van 
belang. Dit betreft de radarpost op het Sluishoofd ter hoogte van de Rozenburgsesluis en de 
radarpost 30 ter hoogte van de Hartelbrug. De radarposten bestrijken geen landoppervlak 
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dat is gelegen in het projectgebied. Er vindt als gevolg van de beoogde windturbines geen 
verstoring van het bereik van de radarposten plaats. 

Toetsingszones en hoogtebeperkingen Rotterdam Airport 
In de omgeving van Rotterdam Airport gelden hoogtebeperkingen en obstakelvrije zones in 
verband met aanvliegroutes voor vliegverkeer en in verband met communicatie- en naviga-
tieapparatuur. De beoogde windturbines vallen buiten het gebied met hoogtebeperkingen 
vanwege aanvliegroutes van en naar Rotterdam Airport. Het windpark valt gedeeltelijk in de 
buitenste ring van het toetsingsvlak van VDF-antenne Maasland1) zoals is weergegeven in 
onderstaande figuur. 

Figuur 3.19 Toetsingsvlak rond VDF-antenne Maasland behorende bij Rotterdam Airport 
(bron: luchtverkeersleiding Nederland) 

Uit een toets die is uitgevoerd door de Luchtverkeersleiding Nederland blijkt dat vier windtur-
bines buiten het toetsingsvlak vallen, dat twee windturbines op de grens staan en dat bij 
twee windturbines een doorsnijding van de rotorbladen plaatsvindt van circa 10 m. De lucht-
verkeersleiding Nederland concludeert dat windturbines niet zullen leiden tot een verstoring 
(bijlage 9). 

Duurzaamheid 
Het initiatief bestaande uit 8 windmolens met een nominaal vermogen van 3 MW per stuk. 
Indien het type Enercon E-101 wordt toegepast met een ashoogte van circa 100 m en een 

                                              
1) VDF staat voor VHF Directional Finder en is een navigatiehulpmiddel dat oriëntatie- en richtingsinformatie geeft 
 en dat vliegtuigen identificeert op een radardisplay. 



40 Bestaande milieusituatie en gevolgen voor het milieu 

241201.15087.00  Adviesbureau RBOI 
 Rotterdam / Middelburg 

rotordiameter van 101 m heeft het windpark een jaarlijkse energieopbrengst van circa 
83.300 MWh per jaar. Dit staat gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van circa 24.000 huis-
houdens. Wanneer wordt gerekend met een gemiddelde CO2 uitstoot per opgewekte kWh in 
Nederland (0,37 gram/kWh; bron SenterNovem) dan draagt de ontwikkeling bij aan een ver-
meden CO2 uitstoot van circa 31.000 ton CO2.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het gewenst om te kiezen voor een opstelling met 
een zo hoog mogelijk productie. Vandaar dat het initiatief bestaat uit 8 windturbines met een 
ashoogte van circa 100 m en een rotordiameter van 101 m. In onderstaande tabel is de elek-
triciteitsopbrengst vergeleken met een opstelling waarvan de haalbaarheid aanvankelijk is 
onderzocht. Deze opstelling bestaat uit 9 windturbines met een ashoogte van circa 108 m en 
een rotordiameter van 82 m. Zoals uit de tabel is af te lezen is de jaarlijkse opbrengst van 
de opstelling met 9 windturbines met een kleiner rotoroppervlak circa 26% lager waarbij ook 
nog eens een extra windturbine moet worden gebouwd.  

In Nederland zijn op dit moment enkele plannen in voorbereiding voor de oprichting van 
windturbines met een vermogen van 5 tot 8 MW. Deze hebben een hogere ashoogte en ro-
tordiameter dan de E-101. Windturbines van een dergelijk type zijn echter nog niet gereali-
seerd in het Rotterdams havengebied.  

Tabel 3.7  Kenmerken en elektriciteitsopbrengst windpark Hartelbrug II 

windturbines  E-82 E-101 
aantal windturbines 9 stuks 8 stuks 
ashoogte circa 108 m  circa 100 m  
rotordiameter 82 m  101 m 
rotordiameter per windturbine 5.281 m² 8.011 m² 
totaal rotoroppervlakte 47.529 m² 64.088 m² 
specifieke productie 1.300 kWh/m² 1.300 kWh/m² 
jaarlijkse opbrengst per windturbine 6.865.300 kWh 10.414.300 kWh 
totale opbrengst park 61.787.700 kWh 83.314.400 kWh 
vermeden ton CO2

(kWh*0,37/1000 kg) 
22.861 ton CO2 30.826 ton CO2

3.6. Conclusie

Externe veiligheid 
- Het plan voor het realiseren van 8 windturbines voldoet aan de minimumafstanden die 

moeten worden aangehouden ten opzichte van wegen, vaarwegen en spoorwegen. 
- Het beoogde windpark levert een beperkte verhoging van de risico's op voor de omge-

ving. Uit de risicoanalyse die is uitgevoerd voor een opstelling met 8 windturbines volgt 
dat de toename van het risico voldoet aan de van toepassing zijnde toetsingscriteria 
voor waterwegen, spoorwegen en ondergrondse en bovengrondse leidingen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. 

- Voor de objecten bebouwing en risicovolle inrichtingen geldt dat er als gevolg van het 
windpark geen overschrijding optreedt van de toetsingscriteria die volgen uit het hand-
boek risicozonering windturbines.  

- Alhoewel sprake is van een beperkt negatief effect heeft het uitvoeren van een project-
MER geen toegevoegde waarde aangezien de locatie voor de windturbines reeds is 
geselecteerd en er geen grotere afstand tot de Nieuwesluisweg of de bedrijven op het 
distripark kan worden gerealiseerd. 
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Luchtkwaliteit
- Er is geen sprake van een effect op de luchtkwaliteit aangezien windturbines geen uit-

stoot van luchtverontreinigende stoffen tot gevolg hebben. Het beoogde windpark heeft 
een zeer beperkte verkeersaantrekkende werking waarvan de bijdrage aan de lucht-
kwaliteit 'niet in betekenende mate' is.  

Geluid
- De beoogde windturbines zorgen voor een verhoogde geluidsbelasting in de omgeving. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen 
aan de zuidzijde van het Hartelkanaal in de kernen Geervliet en Heenvliet kan worden 
voldaan aan de grenswaarden die volgen uit het geldende en, na het treffen van maat-
regelen, aan het toekomstige toetsingskader voor geluid. Er is geen sprake van nadelige 
gevolgen met betrekking tot het aspect geluidshinder.  

Schaduwwerking 
- Uit schaduwberekeningen volgt dat ter hoogte van de woningen in de kernen Geervliet 

en Heenvliet een kans bestaat dat schaduwhinder optreedt. Omdat de som van mo-
menten waarop schaduwhinder kan optreden de norm voor de jaarlijkse hinderduur 
overschrijdt worden maatregelen genomen. Een viertal turbines wordt daarom uitge-
voerd met een geprogrammeerde stilstandregeling zodat de hinderduur wordt beperkt. 
De maximale hinderduur als gevolg van de stilstandregeling ligt ruimschoots beneden 
de norm uit het Activiteitenbesluit. 

Radarverstoring en hoogtebeperkingen 
- Er vindt als gevolg van het voorgenomen windpark geen verstoring van het bereik van 

scheepvaartradar plaats omdat de radarposten geen landoppervlak bestrijken dat in het 
projectgebied is gelegen. 

- Uit een toets die is uitgevoerd door de Luchtverkeersleiding Nederland blijkt dat de be-
oogde windturbines buiten het toetsingsvlak voor hoogtebeperkingen vanwege vliegver-
keer van en naar Rotterdam Airport is gelegen. Verder zijn twee van de acht beoogde 
windturbines binnen het toetsingsvlak van de VDF-antenne Maasland gelegen maar 
vindt er geen verstoring plaats. 

Duurzaamheid 
- Het initiatief voor de realisatie windturbines levert een bijdrage aan de nationale en 

regionale doelstelling voor opwekking van duurzame energie. Een lijnopstelling met 
8 windturbines met een nominaal vermogen van 3 MW met een rotordiameter van 
101 m vormt daarbij een optimale invulling van de beschikbare ruimte in het projectge-
bied en heeft een optimale elektriciteitsopbrengst. 
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4. Samenvatting en conclusie 43

4.1. Samenvattende beoordeling 

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 omstandighe-

den). 
Op grond van de in hoofdstuk 3 weergegeven informatie kunnen in relatie tot deze criteria de 
onderstaande conclusies worden getrokken. 

Kenmerken van de ontwikkeling  
Het plan voor de ontwikkeling van een windpark voorziet in de oprichting van 8 windturbines 
in een lijnopstelling met een maximale ashoogte van circa 100 m en een rotordiameter van 
101 m. Vanwege de aard van de ontwikkeling gaat de grootste aandacht uit naar landschap 
en ecologie en naar geluid en schaduwhinder. Voor deze aspecten geldt dat er sprake is van 
geringe negatieve milieugevolgen. Er is echter geen sprake van ernstige milieugevolgen die 
kunnen optreden. Tevens zijn er geen cumulatieve effecten van relevante andere ontwikke-
lingen in de omgeving waardoor het doorlopen van een projectmer-procedure noodzakelijk 
wordt.

Locatie van de ontwikkeling 
De voorgenomen ontwikkeling van windpark Hartelbrug II vindt plaats op een locatie aan de 
rand van het industriegebied Botlek Pernis waar zware (zeehavengebonden) industrie is ge-
vestigd. De opstelling volgt landschappelijk gezien de loop van het Hartelkanaal. De windtur-
bines markeren de overgang tussen het industriegebied Botlek/Pernis en het buitengebied 
van de gemeente Bernisse met in de nabijheid de kernen Geervliet en Heenvliet. Gelet op de 
overgang tussen geïndustrialiseerd gebied en (agrarisch) buitengebied biedt de locatie land-
schappelijk gezien een goede mogelijkheid voor het realiseren van windturbines. Vanwege de 
kenmerken van de omgeving is er voor de grootste en belangrijkste groep waarnemers, de 
bewoners van de kernen Geervliet en Heenvliet, geen sprake van aantasting van de bele-
vingswaarde van het landschap. Wel geldt dat de belevingswaarde vanuit de dorpsranden 
afneemt en dat het industriegebied duidelijker herkenbaar wordt. Voor overige groepen 
waarnemers geldt dat er een beperkte aantasting van de belevingswaarde kan plaatsvinden. 

Kenmerken van potentiële effecten 
Uit de beschrijving van de verwachte milieueffecten die is opgenomen in hoofdstuk 3 volgt 
dat de realisatie van het windpark niet kan leiden tot belangrijke negatieve milieugevolgen. 
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4.2. Conclusie

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van een windpark geen belangrijke 
negatieve milieueffecten kan veroorzaken die een volwaardige projectmer-procedure wense-
lijk of noodzakelijk maken. 
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Bijlage 1 Quickscan Natuurwetgeving Wind-
turbinepark Hartelbrug II, Grontmij 
2010
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 Bezoekadres: Ceintuurbaan 213b; 3051 KC; 
Rotterdam
Factuuradres: Gemeentewerken Rotterdam 
Afdeling Financiën (BOOR) 
Postbus 6633; 3002 AP Rotterdam 

Contactpersoon: M. Talle-Burger
Telefoon: (010) 4898516 
Fax: (010) 4898531 
E-mail: m.talle-burger@gw.rotterdam.nl 

Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: U2010/ 

Betreft: archeologisch advies 2010040 
Hartelbrug II Nieuwesluisweg, Rotterdam 
CC: dhr H. Verheij, RBOI-Rotterdam, 
Postbus 150, 3000AD Rotterdam 
Datum:

Bijzondere Diensten 
Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

Geachte heer Bredemeijer, 

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) heeft 
gekeken naar de eventuele noodzaak van archeologisch (voor-)onderzoek in het kader van de 
voorgenomen bouw van negen windturbines aan de Nieuwesluisweg in de Botlek (email dhr 
W. Verweij d.d.29 maar 2010) en ziet naar aanleiding van het voorgelegde plan geen reden tot 
archeologisch vooronderzoek op de planlocatie. 

Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 2005) wordt aan de locatie 
een redelijke tot hoge archeologische verwachting toegekend. In het (voorontwerp) 
bestemmingsplan Botlek-Vondelingenplaat geldt voor deze locatie een bouw- en 
aanlegvergunningenstelsel voor grondroerende werkzaamheden die dieper reiken dan 0 meter 
NAP en die tevens een terreinoppervlak vanaf 200m² beslaan (deelgebied C). Dit geldt voor 8 
van de 9 windturbines. Binnen het deelgebied C van het huidige plangebied ligt een klein deel 
waarvoor een bouw- en aanlegvergunningen stelsel geldt voor grondroerende werkzaamheden 
die dieper reiken dan 1,0 meter boven NAP en die tevens een terreinoppervlak vanaf 200m² 
beslaan (deelgebied A) . Dit geldt voor de vanuit het oosten getelde derde windturbine. 

Met een maaiveld ter plaatse van ca. 4,5 meter boven NAP zal het geplande afgraven tot ca. 2 
meter beneden maaiveld (exclusief de heipalen) niet dieper reiken dan 2,5 meter boven NAP. 
In verband met de beperkte verstoringsdiepte en –omvang van dit bouwplan acht het BOOR 
een archeologisch onderzoek voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden volgens 
bovenstaande verstoring niet noodzakelijk. 

Dit advies geldt expliciet alleen voor deze werkzaamheden en niet voor het volledige 
projectbestemmingsplangebied, voor andere werkzaamheden binnen dit 
projectbestemmingsplangebied dient een nieuw advies te worden aangevraagd. 

dS+V Gemeente Rotterdam 
t.a.v. de heer W. Bredemeijer 
Postbus 6699 
3002 AR  ROTTERDAM
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Mochten er in het bouwplan wijzigingen optreden, specifiek een diepere verstoring, dan dient 
het plan opnieuw beoordeeld te worden. Verder dient er altijd rekening gehouden te worden 
met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van de Monumentenwet 1988 
melding te maken bij het BOOR. 

Met een vriendelijke groet, 
hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN 
(voor deze)

drs. A. Carmiggelt 
hoofd BOOR
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SAMENVATTING
 
 
Vraagstelling
XL Wind B.V. heeft het voornemen een windpark te realiseren langs het Hartelkanaal, 
ter hoogte van de Nieuwesluisweg, in Rotterdam. Hier worden acht windturbines 
geplaatst om duurzame energie mee op te wekken. De aanwezigheid van windturbines 
levert echter een verhoogd risico op voor de omgeving: rotorbladen kunnen afbreken, de 
mast kan breken of een gondel kan eraf vallen. Bij het neerkomen van de rotorbladen, 
de mast of de gondel kunnen onder andere schepen, passanten en bedrijven geraakt 
worden. 
 
In onderhavig onderzoek zijn de externe veiligheidsrisico’s, als gevolg van het realiseren 
van acht windturbines, voor de omgeving bepaald. Omdat er geen wetgeving op dit 
gebied beschikbaar is, dient het bevoegd gezag te beoordelen of zij deze risico’s 
aanvaardbaar acht. 
 
Resultaten
Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal objecten / activiteiten een verhoogd risico lopen 
als gevolg van de aanwezigheid van de windturbines. Dit betreft de aanwezigheid van 
kantoren en bedrijven binnen het invloedsgebied van de windturbines. Over het 
algemeen betreffen dit beperkt kwetsbare objecten (zoals het Douanekantoor en kleine 
kantoren van andere bedrijven).  
Er ligt echter één kwetsbaar object binnen het risicogebied, dit betreft het kantoor van 
Van Mourik. In dit kantoor zijn gedurende de gehele dag een groot aantal personen 
aanwezig. De plaatsing van een windturbine bij dit kantoor is derhalve geen gewenste 
situatie. Het risico (zogenaamde plaatsgebonden risico) op Van Mourik wordt bepaald 
door windturbine nummer 2. Specifiek wordt dit veroorzaakt door het risico van 
bladbreuk. In veel mindere mate draagt mastbreuk en afvallen van de gondel bij aan dit 
risico. Opgemerkt dient te worden dat in dit onderzoek een conservatieve benadering 
gehanteerd is. De veiligheid van de te plaatsen turbine is namelijk hoger dan dat deze 
gehanteerd wordt in het onderzoek (uitgevoerd conform de ‘Handleiding 
Risicobeoordeling Windturbines’ [1]). De nieuwe turbine is namelijk voorzien van kabels 
voor de bliksemafleiding. Deze kabels zorgen er, naast afleiding van de bliksem, voor 
dat rotorbladen in geval van breuk aan de turbine vast worden gehouden. De kans dat 
een blad losraakt van de turbine wordt hierdoor kleiner, waardoor tevens de trefkans op 
het gebouw van Van Mourik verminderd. 
 
Verder blijkt uit het onderzoek dat er geen overschrijding is van de toetsingswaarde voor 
het personenvervoer over de A15 en de Nieuwesluisweg. Tevens is de verhoging van 
de faalkans voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg (A15 en 
Nieuwesluisweg), de waterweg (Hartelkanaal) en over het spoor, kleiner dan 10%. 
 
Daarentegen treedt een toename op van de faalkans van meer dan 10% voor 
activiteiten met gevaarlijke stoffen bij omliggende bedrijven. Dit is geen gewenste 
situatie. Echter dient opgemerkt te worden dat er een conservatieve benadering 
toegepast is. Er is namelijk geen rekening gehouden met de exacte locaties van de 
activiteiten met gevaarlijke stoffen bij omliggende bedrijven. Daarnaast is geen rekening 
gehouden met het feit dat installaties mogelijk beschermd zijn tegen inslag. Bijvoorbeeld 
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doordat zich deze inpandig bevinden en dus beschermd zijn door de gebouwconstructie. 
Op dit onderdeel is dus een overschatting gemaakt van de risico’s. 
 
Voor het bovengronds leidingtransport dat in de nabijheid plaatsvindt is de toename van 
de faalkans groter dan 10% indien uitgegaan wordt van één leiding. Bij een leidingstraat 
met 15 leidingen is de toename van de faalkans kleiner dan 10%. Voor het ondergronds 
leidingtransport is de toename circa 0%. 
 
Conclusie
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat voorgenomen plaatsing van 
windturbines langs het Hartelkanaal nagenoeg geen nadelige gevolgen oplevert voor de 
omgeving op het gebied van externe veiligheid. Mogelijk wenst het bevoegd gezag een 
discussie met de projectontwikkelaar omtrent het verhoogde risico ten aanzien van 
omliggende bebouwing en bovengrondse leidingen. Echter zal dit niet leiden tot het niet 
mogen realiseren van het windturbinepark Hartelbrug II. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

XL Wind B.V. heeft het voornemen een windpark te realiseren langs het Hartelkanaal, 
ter hoogte van de Nieuwesluisweg, in Rotterdam. Hier worden acht windturbines 
geplaatst (zie overzichtsplattegrond in bijlage 1). De aanwezigheid van windturbines 
levert een verhoogd risico op voor de omgeving: rotorbladen kunnen afbreken, de mast 
kan breken of een gondel kan eraf vallen. Bij het neerkomen van de rotorbladen, de 
mast of de gondel kunnen onder andere schepen, passanten en bedrijven geraakt 
worden. 
 
Voor de realisatie van het windpark ‘Hartelbrug II’ dient het Havenbedrijf Rotterdam 
grond beschikbaar te maken. Voordat zij deze grond uitgeeft aan XL Wind B.V. wensen 
zij de externe veiligheidsrisico’s van deze acht turbines in kaart gebracht te hebben. 
 
Onderhavige rapportage bevat de uitvoering van dit onderzoek naar de externe 
veiligheidsrisico’s van het geplande windpark in relatie tot de activiteiten in de directe 
omgeving. 
 

1.2 Doelstelling 

Doelstelling van dit onderzoek is om de externe veiligheidsrisico’s als gevolg van het 
plaatsen van acht windturbines voor de omgeving te bepalen en een eerste toetsing of 
deze risico’s aanvaardbaar geacht worden. Omdat er geen wetgeving op dit gebied 
beschikbaar is, dient het bevoegd gezag de toetsing te verrichten. 
 

1.3 Methodiek 

Dit veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd op basis van het ‘Handboek Risicozonering 
Windturbines’ (verder aangeduid als ‘Handboek’) [1]. Dit Handboek beschrijft risico’s die 
ontstaan wanneer de turbines in bedrijf zijn. De risico’s van het plaatsen worden hierin 
niet betrokken. Momenteel is dit de enige methodiek, die in Nederland beschikbaar is, 
voor de bepaling van de externe veiligheidssituatie van windturbines. 
 

1.4 Leeswijzer 

Voor de uitvoering van onderhavig externe veiligheidsonderzoek is een aantal algemene 
uitgangspunten opgesteld. Dit betreft onder andere informatie over de te plaatsen 
windturbines, mogelijke faalscenario’s en het gebied waarbinnen externe veiligheids-
effecten kunnen optreden. Voorgaande komt aan bod in hoofdstuk twee. Vervolgens 
vindt in hoofdstuk drie, per aandachtsgebied, de risicoanalyse plaats. Tot slot bevat 
hoofdstuk vier de conclusie van het externe veiligheidsonderzoek. 
 
Aanvullend hierop zijn in hoofdstuk vijf en zes de toegepaste afkortingen en referenties 
opgenomen. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Inleiding 

Voor de bepaling van de externe veiligheidsrisico’s van het windpark Hartelbrug II is een 
aantal uitgangspunten van belang. Dit omvat de basisgegevens van de te plaatsen 
windturbines, ongevalscenario’s die kunnen optreden en het gebied waarbinnen 
effecten kunnen optreden. In onderstaande paragrafen komen deze aspecten aan bod. 
 

2.2 Turbinekenmerken 

Het onderzoek richt zich op de acht nieuw te plaatsen windturbines langs de 
Nieuwesluisweg te Rotterdam (zie bijlage 1). Deze turbines worden van het merk 
Enercon type E-101. In Tabel 2.1 zijn de kenmerken van deze turbine opgenomen. 
 
Tabel 2.1  Kenmerken te plaatsen windturbines 

Gegeven Eenheid Enercon type E101 
IEC-klasse [-] II, landlocatiea 

Vermogen [kW] 3.000a 

Ashoogte [m] 96a 

Rotordiameter [m] 101a 

Afstand zwaartepunt afgebroken bladdeel tot rotor centrum [m] 16,6b 

Nominaal toerental [rpm] 15b 

Lengte afgebroken bladdeel [m] 48,6b 

Kritiek oppervlak afgebroken bladdeel [m2] 136b 

a. Volgens opgave XL Wind B.V.; 
b. Bepaald conform Handboek [1]. 
 
Voor het vaststellen van de externe veiligheidsrisico’s van de turbines wordt gebruik 
gemaakt van het Handboek [1]. Dit Handboek is toepasbaar indien de turbines 
tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen: 

� Driebladig; 
� Nominaal vermogen tussen de 500 kW en 3.000 kW; 
� Gecertificeerd volgens de in Europa geldige veiligheidsnormen voor 

windturbines, bijvoorbeeld de IEC 61400-1; 
� Geoptimaliseerd voor het windklimaat dat van toepassing is voor vele locaties in 

Nederland, oftewel windklasse 1 en 2; 
� Vermogensregeling door middel van bladhoekverstelling (geen overtrekregeling 

met remtippen). 
In onderhavige studie wordt er vanuit gegaan dat de te plaatsen turbines aan 
bovengenoemde voorwaarden voldoen. 
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2.3 Ongevalscenario’s 

Overeenkomstig het Handboek [1] levert de aanwezigheid van een windturbine een 
verhoogd risico op voor de omgeving. Een drietal incidenten wordt hierbij onderscheiden: 
1. De rotorbladen kunnen afbreken; 
2. De mast kan breken; 
3. Er kunnen incidenten plaatsvinden binnen de rotordiameter (zoals het afvallen van 

de gondel). 
 
Dit drietal faalscenario’s wordt in onderstaande paragrafen toegelicht. 
 
Opgemerkt wordt dat in onderhavig onderzoek enkel de directe risico’s van windturbines 
behandeld. Er wordt niet ingegaan op de indirecte risico’s (zogenaamde domino-
effecten). 
 

2.3.1 Bladbreuk 

Bij het incident van een bladbreuk zal een rotorblad, tijdens werking van de windturbine, 
afbreken. Door de roterende werking van de windturbine vliegt het rotorblad de lucht in en komt 
op enige afstand van de windturbine op de grond terecht. Tijdens deze ‘vlucht’ van het rotorblad 
is het mogelijk dat objecten geraakt worden. In onderhavig onderzoek kan bijvoorbeeld een 
naastgelegen bedrijf of een langsvarend schip geraakt worden. De trefkansen hiervoor zijn 
opgesteld in het Handboek [1] en als volgt te berekenen: 
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Waarin: 
Po: Trefkans van het object [per jaar]; 
Pzwpt: Trefkans van het zwaartepunt van het blad [per jaar per m2]; 
Lb: Lengte van het afgebroken blad [m]; 
d: Diepte getroffen object [m]; 
h: Hoogte getroffen object [m]; 
b: Breedte getroffen object [m]. 
 

2.3.2 Mastbreuk 

In geval van ‘mastbreuk’ is verondersteld dat de mast breekt bij de flens op de fundatie. 
Dit kan tot gevolg hebben dat de mast, gondel en/of rotorbladen terecht komen op nabij 
gelegen objecten of passerende voertuigen. 
 
De trefkans ten gevolge van een mastbreuk is, conform Bijlage C.2 van het Handboek 
[1], gelijk aan: 
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Waarin: 
P: Trefkans van het object [per jaar] 
Pmb: Kans op mastbreuk [per jaar]; 
H: Ashoogte [m]; 
D: Rotordiameter [m]; 
d: Afstand tussen de turbine en het betreffende object [m]. 
 

2.3.3 Incidenten binnen de rotordiameter 

In het Handboek [1] worden de volgende vier incidenten onderscheiden die op kunnen treden 
binnen de rotordiameter: 
1. Afvallen van de hele motor of de gehele gondel met de rotor; 
2. Het naar beneden vallen van kleine onderdelen, bijvoorbeeld bouten, neuskegels of 

windmeters; 
3. Het naar beneden vallen van delen van een blad nadat het tegen de toren is 

geslagen; 
4. Het naar beneden vallen van brokken ijs tijdens stilstand. 
 
Uit het genoemde Handboek [1] is gebleken dat enkel het incident ‘afvallen van de hele 
rotor of de gehele gondel met rotor’ op een kwantitatieve manier beschouwd kan 
worden. Derhalve is enkel dit incident betrokken in onderhavig onderzoek. Daarnaast 
dient opgemerkt te worden dat de te plaatsen windturbines voorzien worden van 
bladverwarming. Dit zorgt ervoor dat er geen ijsvorming kan optreden op de bladen, 
waardoor het niet mogelijk is dat brokken ijs tijdens stilstand naar beneden vallen.  
 
Conform het Handboek [1] blijft het risicogebied bij dit incident beperkt tot een gebied 
rondom de windturbine dat gelijk is aan de halve rotordiameter (i.c. 50,5 meter). 
 

2.3.4 Faalfrequenties 

In het Handboek [1] is, op basis een analyse van risicovolle incidenten, per scenario de 
faalfrequentie bepaald. Deze zijn weergegeven in Tabel 2.2. Het scenario ‘bladbreuk’ is 
hierbij verdeeld in drie omstandigheden. Een blad kan namelijk afbreken bij nominaal 
toerental, maar ook tijdens het remmen of tijdens een overtoerensituatie. In de laatste 
situatie wordt het blad het verst weggeslingerd. 
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Tabel 2.2  Faalfrequenties per scenario 
Faalscenario Faalfrequentie per 

turbine per jaar 
1. Bladbreuk 8,4*10-4 

1a. Bladbreuk bij nominaal toerental 4,2*10-4 

1b. Bladbreuk bij mechanisch remmen (�1,25 keer nominaal toerental) 4,2*10-4 

1c. Bladbreuk bij overtoeren (�2 keer nominaal toerental) 5,0*10-6 

2. Mastbreuk 1,3*10-4 

3. Incidenten binnen de rotordiameter - 

3a. Afvallen gondel en/of rotor 3,2*10-4 

3b. Afvallen kleine onderdelen Kwalitatief beschouwen 

3c. Afvallen bladdelen nadat een blad de toren heeft geraakt Kwalitatief beschouwen 

3d. Afvallen brokken ijs tijdens stilstand Kwalitatief beschouwen 

 
Opgemerkt wordt dat de te plaatsen turbines een mast hebben van gespannen beton. 
Dit is gewapend beton waarbij de wapening voor het gieten van beton onder de 
gevraagde spanning wordt gebracht. Deze techniek wordt sinds circa 2 tot 3 jaar 
toegepast bij windturbines, derhalve zijn ongevalanalyses van dit type masten niet 
betrokken in het Handboek [1]. Volgens opgave van XL Wind B.V. zijn deze betonnen 
masten echter sterker dan de gebruikelijke stalen masten. Door het toepassen van de 
faalfrequenties voor de mastbreuk zoals opgenomen in het Handboek [1], wordt een 
conservatief beeld gegeven. 
 

2.4 Onderzoeksgebied 

2.4.1 Inventarisatie-afstand 

In principe worden alle objecten in de omgeving beschouwd die mogelijk door een 
afbrekend rotorblad tijdens een overtoeren-situatie getroffen kunnen worden. De 
maximale afstand die door een afbrekend rotorblad tijdens een overtoeren-situatie 
overbrugd kan worden, wordt de maximale werpafstand genoemd. Deze afstand is 
afhankelijk van het type turbine en wordt onder andere bepaald door de rotordiameter, 
toerental en de ashoogte. Voor de te plaatsen windturbines van het type Enercon E-101 
zijn de werpafstanden bepaald voor de in de Handleiding [1] genoemde situaties. De 
resultaten hiervan zijn opgenomen in Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3  Maximale werpafstanden 

Situatie Maximale werpafstand 
[m]

Normaal bedrijf 
(nominaal rotor toerental) 

138 

Mechanisch remmen 
(circa 1,25 keer nominaal toerental) 

184 

Overtoeren 
(circa 2,0 keer nominaal toerental) 

368 
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2.4.2 Beschouwde objecten 

Bij het uitvoeren van een risicoanalyse wordt, conform het Handboek [1], onderscheid 
gemaakt naar de volgende categorieën objecten, die in beschouwing genomen dienen 
te worden: 

� Bebouwing; 
� Wegen; 
� Waterwegen; 
� Spoorwegen; 
� Industrie; 
� Ondergrondse kabels en leidingen; 
� Bovengrondse leidingen; 
� Hoogspanningslijnen; 
� Dijklichamen en waterkeringen; 
� Straalpaden. 

 
Voor de onderzoekslocatie is bekeken welke objecten binnen een cirkel van 368 meter 
van één van de windturbines liggen en derhalve betrokken dienen te worden in het 
onderzoek. Tabel 2.4 geeft hiervan een overzicht. 
 
Tabel 2.4  Selectie objecten / activiteiten 

Categorie Subcategorie Minimale afstand 
tot één van 

windturbines 

Betrekken in 
onderzoek 

Bebouwing Kwetsbare objecten (o.a. woningen) 
Beperkt kwetsbare objecten (o.a. 
winkels, bedrijven en kantoren) 

ca. 375 meter 
ca. 50 meter 

Ja 
Ja 

Wegen Personenvervoer 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 

ca. 20 meter 
ca. 65 meter 

Ja 
Ja 

Waterwegen Regulier vervoer 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Beide direct aan 
transportroute 

Ja 
Ja 

Spoorwegen Personenvervoer 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 

> 1.000 meter 
ca. 230 meter 

Nee 
Ja 

Industrie (Niet)-categoriale inrichtingen ca. 50 meter Ja 

Ondergrondse kabels en 
leidingen 

Gevaarlijke stoffen 
Ongevaarlijke stoffen 

ca. 100 meter 
> 1.000 meter 

Ja 
Nee 

Bovengrondse leidingen Gevaarlijke stoffen 
Ongevaarlijke stoffen 

ca. 180 meter 
> 1.000 meter 

Ja 
Nee 

Hoogspanningslijnen - > 1.000 meter Nee 

Dijklichamen en 
waterkeringen 

- Niet aanwezig Nee 

Straalpaden - > 1.000 meter Nee 
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3 BEPALING EXTERNE VEILIGHEIDSRISICO’S 

3.1 Inleiding 

In onderhavig hoofdstuk worden de externe veiligheidsrisico’s van de geselecteerde 
objecten / activiteiten (zie Tabel 2.4) in relatie tot het windpark Hartelbrug II bepaald. 
Hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde: toetsingkader, bepaling van risico’s 
en de toetsing.  
 

3.2 Bebouwing 

Toetsingskader 
Het Handboek [1] beveelt aan om voor de toetsing van bebouwing het ‘Besluit externe 
veiligheid inrichtingen’ (Bevi) [2] te volgen. Het toetsingcriterium dat het Bevi [2] hanteert 
is het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
 
De bepaling van het GR maakt echter geen deel uit van onderhavig onderzoek en wordt 
derhalve verder niet in beschouwing genomen. Voor het PR maakt het Bevi [2] een 
onderverdeling voor bebouwing naar kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Onder 
kwetsbare objecten wordt vallen onder andere kantoren (bruto vloeroppervlak > 1.500 
m2) en recreatieterreinen voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende 
meerdere aaneengesloten dagen. Onder beperkt kwetsbare objecten vallen onder 
andere de kleinere kantoren en terreinen voor recreatieve doeleinden. In onderstaand 
tekstblok is het toetsingscriterium vermeld. 
 

Plaatsgebonden risico 
Het PR geeft de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een 
inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval. Voor nieuwe situaties geldt 
voor kwetsbare objecten een grenswaarde van 10-6 voor het PR en voor beperkt kwetsbare objecten een richt-
waarde van 10-6. Concreet betekent dit dat in deze situatie kwetsbare objecten buiten de 10-6-contour moeten 
liggen en beperkt kwetsbare objecten dienen in principe buiten de 10-6-contour van de windturbine te liggen. 
 
Groepsrisico 
Het GR geeft de kans aan dat tenminste een bepaald aantal mensen door enig ongewoon voorval bij een 
bepaalde activiteit dodelijk wordt getroffen. Het groepsrisico wordt grafisch weergegeven als zogenaamde fN-
curve, waarmee de kans (f) wordt uitgezet tegen het mogelijk aantal doden (N) en is afhankelijk van de bevol-
kingsdichtheid in de omgeving. De norm voor het groepsrisico is een richtwaarde, waar het bevoegd gezag 
gemotiveerd van mag afwijken. Een incident met 10 of meer doden mag slechts met een kans van één op de 
honderdduizend per jaar voorkomen (10-5) terwijl een ongeval met 100 of meer doden slechts met een kans van 
één op de tien miljoen jaar (10-7) mag voorkomen. 

 
Bepaling risico’s 
De PR 10-6-contour is afhankelijk van de specificaties van de windturbines. Benadrukt 
wordt dat de risicocontour onafhankelijk is van omgevingsfactoren. De te plaatsen 
windturbines beschikken allemaal over dezelfde eigenschappen, derhalve zijn de PR-
contouren voor de acht turbines hetzelfde. 
Middels de beschreven methodiek in het Handboek [1] zijn de PR-contouren 10-5 en 10-6 
berekend. In Tabel 3.1 zijn de afstanden hiervan weergegeven. In navolgende figuur zijn 
de PR-contouren grafisch weergegeven. De toetsing vindt enkel plaats aan de hand van 
de PR 10-6 contouren. 
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Tabel 3.1  Plaatsgebonden risicocontouren 
Plaatsgebonden risicocontour 
[jaar-1]

Afstand 
[m]

10-5 50 
10-6 184 

 
Figuur 3.1: Plaatsgebonden risicocontouren

 

Toetsing
Uit de bovenstaande figuur blijkt een aantal objecten binnen de PR 10-6 contour gelegen 
te zijn. Over het algemeen betreffen dit op- en overslagbedrijven zoals Holland 
terminals, Schenker en Veembedrijf de Rijke. Dit type bedrijven kan aangewezen 
worden als ‘beperkt kwetsbare objecten’. Dit gezien het feit dat dit géén gebouwen 
betreft waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van 
de dag aanwezig zijn. Daarnaast ligt het Douanekantoor binnen de PR 10-6 contour. 
Volgens opgave van het Havenbedrijf Rotterdam is dit object in het 
saneringsprogramma tevens gekwalificeerd als ‘beperkt kwetsbaar object’. Voor dit type 
objecten geldt dat deze in principe niet binnen de PR 10-6 contour mogen liggen. Het 
bevoegd gezag dient deze beoordeling uit te voeren. 
 
Er bevindt zich wel één kantoor binnen de PR 10-6 contour dat als een kwetsbaar object 
aangemerkt wordt: het kantoor van Mourik. Conform het Bevi is dit niet toegestaan. 
 
Aangezien er thans nog geen wettelijk toetsingskader beschikbaar is, is de 
bovenstaande toetsing niet wettelijk. Mogelijk dat in de nabije toekomst hierin 
veranderingen optreden waardoor het toetsingskader met betrekking tot de 
plaatsgebonden risicocontour 10-6 wettelijk vastgelegd kan gaan worden. 

Douanekantoor

Van Mourik 



 
 
 
 
 
 
 

EV onderzoek windpark Hartelbrug II  9V8972.01/R0003/901660/Nijm 
Definitief rapport - 9 - 24 juni 2010 

3.3 Wegen – personenvervoer 

Toetsingskader 
Voor wegen wordt onderscheid gemaakt in personenvervoer en vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Onder personenvervoer vallen alle personen die zich verplaatsen over de weg, 
zoals fietsers, auto’s en vrachtauto’s met ongevaarlijke goederen. 
 
Voor het personenvervoer over de rijksweg A15 kan worden uitgegaan van de 
beleidsregel van Rijkswaterstaat [6]. Hierin is gesteld dat windturbines, langs 
Rijkswegen, geplaatst mogen worden op een afstand van tenminste 30 meter uit de 
rand van de verharding of bij een rotordiameter groter dan 60 meter, tenminste de halve 
diameter. In dit geval betekent dat bij plaatsing van de 3 MW windturbines de afstand tot 
de rand van de weg minimaal 50,5 meter dient te bedragen. Daarnaast wordt plaatsing 
van windturbines in principe niet toegestaan op parkeerplaatsen en tankstations gelegen 
langs autowegen, die primair bestemd zijn voor kort oponthoud van de weggebruiker. Bij 
de plaatsing van de windturbines dient rekening gehouden te worden met deze criteria. 
 
Voor de overige wegen (niet zijnde rijkswegen) is geen toetsingskader beschikbaar. Het 
Handboek [1] adviseert om deze wegen eveneens te beoordelen aan de beleidsrichtlijn 
van Rijkswaterstaat [6]. Derhalve wordt een toetsingsafstand van 50,5 meter gehanteerd 
tot de overige wegen in het studiegebied. 
 
Door het Havenbedrijf Rotterdam is gevraagd om naast deze toetsing, tevens het 
individueel passanten risico (IPR) te bepalen. Tevens is het maatschappelijk risico (MR) 
bepaald. Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland en NS Rail infrabeheer hebben hiervoor 
richtlijnen opgesteld [3], voor het IPR zijn deze opgenomen in Tabel 3.2. Voor het MR 
geldt een toetsingswaarde van 2,0*10-3 per jaar [3]. 
 
Tabel 3.2 Maximaal toelaatbaar IPR [3] 

Wettelijke toelaatbare snelheid 
[km/uur] 

Maximaal toelaatbaar IPR 
[jaar-1]

< 160 1*10-6 

� 160 1*10-7 

 
Bepaling risico’s 
Het IPR wordt conform de Handleiding [1] als volgt berekend: 
 

IPR = �trefkans * aanwezigheidsfractie per passant 

 
Het MR wordt conform Rijkswaterstaat [3] als volgt berekend: 
 

MR = aantal doden per passage * aantal passages per jaar 

 
Voor de bepaling van het IPR en MR is enkel uitgegaan van transporten die 
plaatsvinden met auto’s of vrachtauto’s. Aangenomen wordt dat het aandeel 
voetgangers en fietsers over de betrokken wegen dusdanig klein is, ten opzichte van het 
transport per (vracht)auto, dat dit nagenoeg geen invloed heeft op het IPR en MR. 
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De turbines wordt direct langs de Nieuwesluisweg geplaatst, deze weg wordt derhalve 
betrokken in dit onderzoek. Daarnaast is het Rijksweg A15 een belangrijke 
transportroute in de omgeving. Hiervoor wordt eveneens het IPR en MR bepaald. In 
Tabel 3.3 zijn de resultaten van de berekening van hiervoor genoemde wegen 
weergegeven. Tevens is hierin aangegeven of de situatie voldoet aan de richtlijnen van 
Rijkswaterstaat [3]. 
 
Tabel 3.3 Resultaten IPR en MR wegen 

Individueel passanten risico (IPR) Maatschappelijk risico (MR) Traject
Waarde

[jaar-1]

Toetsings-
waarde 
[jaar-1]

Overschrijding 
toetsingswaarde

[-]

Waarde

[jaar-1]

Toetsings-
waarde 
[jaar-1]

Overschrijding 
toetsingswaarde 

[-]
Rijksweg A15 2,7*10-9 1,0*10-6 Nee 9,7*10-5 a 2,0*10-3 Nee 
Nieuwesluisweg 5,3*10-8 1,0*10-6 Nee 1,9*10-5 b 2,0*10-3 Nee 

a. Uitgaande van 57.235 voertuigen plus 14.928 vrachtwagens, inclusief transport van gevaarlijke stoffen 
(verkregen uit databestand Rijkswaterstaat, traject Rozenburg – Botlekhavens [4]; 

b. Er vanuit gaande dat 1% van het transport over de A15 over de Nieuwesluisweg rijdt. 
 

3.4 Wegen – vervoer van gevaarlijke stoffen 

Voor wegen wordt onderscheid gemaakt in personenvervoer en vervoer van gevaarlijke 
stoffen. In onderhavige paragraaf wordt ingegaan op het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over de weg. Hierbij wordt gekeken naar de invloed van de transportroute op de 
windturbines en naar de invloed van de windturbines op de transportroute. 
 
Effecten van transportroute op de windturbines 
Het Handboek [1] beveelt aan om hierbij te toetsen 
aan de Circulaire Risiconormering gevaarlijke stoffen 
(CRnvgs) [7]. In deze Circulaire is gesteld dat, voor 
omgevingsbesluiten die betrekking hebben op het 
realiseren van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, 
een richtwaarde geldt voor de plaatsgebonden 
risicocontour 10-6. Windturbines betreffen echter geen 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten, derhalve is een toetsing niet van toepassing 
op deze situatie. 
 
Effecten van windturbines op de transportroute 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet nagegaan worden of plaatsing van de 
windturbines niet leidt tot een onaanvaardbaar verhoogd risico op de transportroute. In 
het Handboek [1] (bijlage B Generieke Gegevens, paragraaf 4) is aangegeven dat over 
het algemeen geconcludeerd kan worden dat als de windturbines volgens de 
beleidsrichtlijnen van Rijkswaterstaat worden geplaatst, de risico’s voor gevaarlijke 
transporten in het algemeen verwaarloosbaar klein zijn. Reden hiervoor is dat de 
trefkans op een tankwagen met gevaarlijke stoffen zodanig klein is, dat deze trefkans 
nagenoeg niet bijdraagt aan de kans op het falen van een tankwagen tijdens transport. 
 

“Een richtwaarde geeft de kwa-
liteit aan die op het in de 
maatregel aangegeven tijdstip 
zoveel mogelijk moet zijn be-
reikt, en die, waar zij aanwezig 
is, zoveel mogelijk moet worden 
instandgehouden.” 
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Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gevraagd om de trefkans voor het transport van 
gevaarlijke stoffen te bepalen. Conform de Handleiding [1] wordt deze trefkans bepaald 
door de kans van een passerende vrachtauto geraakt wordt door een afgebroken blad 
of door een mastbreuk. Deze trefkans is afhankelijk het aantal turbines dat op een 
bepaalde afstand vanaf de rand wordt geplaatst. 
 
In onderhavig onderzoek is de trefkans op vrachtauto’s rijdend op de Nieuwesluisweg 
en de Rijksweg A15 bepaald. Hierbij is verondersteld dat de transportroute evenwijdig is 
gelegen aan het windturbinepark. Voor de berekening is derhalve de kortste afstand tot 
de transportroute gehanteerd, dit betreft een conservatieve aanname. 
In Tabel 3.4 zijn de factoren opgenomen die nodig zijn voor de bepaling van de trefkans. 
 
Tabel 3.4 Kenmerken transportroute 

Locatie Factor 
Nieuwesluisweg Rijksweg A15 

Eenheid 

Aantal turbines 8 8 [-] 
Lengte passerend object (incl. remweg) 82a 82a [m] 
Breedte passerend object 2,5 2,5 [m] 

40 80 [km/uur] Snelheid passerend object 
11 22 [m/s] 

Kortste afstand tussen turbines en rand van 
transportroute 

28 156 [m] 

a. Uitgaande van een lengte van het object van 15 meter en een remweg van 67 meter [1]. 
 
Conform de formules zoals vermeld in het Handboek [1] (bijlage B, hoofdstuk 23) is de 
trefkans van het windpark Hartelbrug II op transporten over de geselecteerde wegen 
berekend. Hierbij is getoetst aan toetsingswaarden uit het Handboek [1] (zie 
onderstaand tekstblok). De resultaten hiervan zijn opgenomen in Tabel 3.5.  
 
Tabel 3.5  Resultaten transport van gevaarlijke stoffen 

Locatie Trefkans tankauto 

[1/passage.km] 

Toetsingswaardea

[kilometer-1]

Toename van kans op 
falen tankauto 

[%] 
Nieuwesluisweg 6,2*10-13 3,54*10-9 0,02% 
Rijksweg A15 2,6*10-14 4,32*10-9 0,001% 

a. Zie tekstblok ‘toetsingswaarde’. 
 

Toetsingswaarde 

Conform het Handboek [1] geldt het volgende: 

De berekende trefkans voor de tankauto betreft de kans dat een passerende tankauto direct getroffen wordt door een turbine-

onderdeel. Dit wil nog niet zeggen dat er een emissie van stoffen optreedt, want hiervoor moet er ook nog lekkage gaan 

optreden van de tankauto. Met de conservatieve aanname dat de trefkans gelijk is aan de kans op lekkage, kan een inschatting 

van het toegevoegde risico worden gemaakt. Dit kan door de waarde van de berekende trefkans te vergelijken met de 

faalfrequenties die deze tankauto’s van zichzelf al hebben, zoals gespecificeerd in het Paarse Boek [10]. Hierin is de kans op 

een significante lekkage (>100 kg) voor een tankauto met een drukvat op een autoweg gelijk aan 4,32*10-9 per voertuig per 

kilometer. Voor een weg binnen de bebouwde kom is de kans hierop 3,54*10-9 per voertuig per kilometer. 
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3.5 Waterwegen – regulier vervoer 

Ten aanzien van rivieren, kanalen en havens is het beleid van Rijkswaterstaat [6] 
aangegeven dat windturbines geplaatst mogen worden op een afstand van tenminste 50 
meter uit de rand van de vaarweg. De turbines worden geplaatst op een afstand van 
minimaal 55 meter van de rand van de vaarroute. Derhalve voldoet deze situatie aan het 
vigerende beleid. 
 

3.6 Waterwegen – vervoer van gevaarlijke stoffen 

Effecten van transportroute op de windturbines 
Het Handboek [1] beveelt aan om hierbij te toetsen aan de Circulaire Risiconormering 
gevaarlijke stoffen (CRnvgs) [7]. Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen langs 
binnenvaarwegen die deel uitmaken van het Basisnet Water [11] is in deze Circulaire [7] 
een verdeling van vaarwegen gemaakt. Hierin is het Hartelkanaal gecategoriseerd als 
een ‘zwarte vaarweg’. Dit betekent dat er alleen gebruik wordt gemaakt van 
binnenvaartschepen. Voor deze zwarte vaarwegen, zoals het Hartelkanaal, zijn 
risicolijnen opgesteld. Tussen deze risicolijnen is bebouwing in beginsel niet toegestaan. 
Door Rijkswaterstaat [14] worden windturbines niet aangemerkt als kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten. Ook is er geen sprake van objecten met een hoge 
infrastructurele waarde (zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met 
vluchtleidingsapparatuur). Daarom zijn windturbines ten aanzien van externe veiligheid 
niet relevant en hoeft er vanuit dat opzicht geen rekening gehouden te worden met 
risicolijnen c.q. oeverlijnen vanuit de Circulaire [7]. 
 
Effecten van windturbines op de transportroute 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet nagegaan worden of plaatsing van de 
windturbines niet leidt tot een onaanvaardbaar verhoogd risico. In het Handboek [1] 
(bijlage B Generieke Gegevens, paragraaf 4) wordt aangegeven dat over het algemeen 
geconcludeerd kan worden dat als de windturbines volgens de afstandscriteria geplaatst 
worden, de risico’s voor gevaarlijke transporten in het algemeen verwaarloosbaar klein 
zijn. 
 
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gevraagd om de trefkans voor het transport van 
gevaarlijke stoffen te bepalen. Conform de Handleiding [1] wordt deze trefkans bepaald 
door de kans van een passerend binnenvaartschip geraakt wordt door een afgebroken 
blad of door een mastbreuk. Deze trefkans is afhankelijk het aantal turbines dat op een 
bepaalde afstand vanaf de rand wordt geplaatst. 
 
In onderhavig onderzoek is de trefkans op binnenvaartschepen varend op het 
Hartelkanaal bepaald. In Tabel 3.6 zijn de factoren opgenomen die nodig zijn voor de 
bepaling van de trefkans. 
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Tabel 3.6 Kenmerken transportroute 
Locatie Factor 

Hartelkanaal 
Eenheid 

Aantal turbines 8 [-] 
Lengte passerend object (incl. remweg) 680a [m] 
Breedte passerend object 32 [m] 

5 [km/uur] Snelheid passerend object 
1,4 [m/s] 

Kortste afstand tussen turbines en rand van transportroute 55 [m] 
a. Uitgaande van een lengte van het object van 180 meter en een remweg van 500 meter [1]. 
 
Conform de formules zoals vermeld in het Handboek [1] (bijlage B, hoofdstuk 23) is de 
trefkans van het windpark Hartelbrug II op transporten over het Hartelkanaal berekend. 
De resultaten hiervan zijn opgenomen in Tabel 3.7. 
 
Tabel 3.7  Resultaten transport van gevaarlijke stoffen Hartelkanaal 

Locatie Trefkans 
binnenvaartschip 
[1/passage.km] 

Toetsingswaardea

[kilometer-1]

Toename van kans op 
falen binnenvaartschip 

[%] 
Hartelkanaal 3,6*10-10 2,7*10-7 0,13 % 

a. Zie tekstblok ‘toetsingswaarde’. 
 

Toetsingswaarde 
In lijn met de toetsingswaarde voor wegtransport in het Handboek [1] geldt het volgende: 
De berekende trefkans voor het binnenvaartschip betreft de kans dat een passerend schip direct getroffen 
wordt door een turbine-onderdeel. Dit wil nog niet zeggen dat er een emissie van stoffen optreedt, want hiervoor 
moet er ook nog lekkage gaan optreden van het schip. Met de conservatieve aanname dat de trefkans gelijk is 
aan de kans op lekkage, kan een inschatting van het toegevoegde risico worden gemaakt. Dit kan door de 
waarde van de berekende trefkans te vergelijken met de faalfrequenties die deze schepen van zichzelf al 
hebben, zoals gespecificeerd in het achtergronddocument van RBM-II [20]. Hierin is de kans op een significante 
lekkage (groot en klein lek) voor een enkelwandig schip gelijk aan 2,7*10-7 per schip per kilometer. 
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3.7 Spoorwegen – vervoer van gevaarlijke stoffen 

Effecten van transportroute op de windturbines 
Het Handboek [1] beveelt aan om hierbij te toetsen aan 
de Circulaire Risiconormering gevaarlijke stoffen 
(CRnvgs) [7]. In deze Circulaire is gesteld dat, voor 
omgevingsbesluiten die betrekking hebben op het 
realiseren van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, een 
richtwaarde geldt voor de plaatsgebonden risicocontour 10-6. 
 
Over de havenspoorlijn vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Aan de hand van de 
marktprognose van ProRail [8] is een berekening gemaakt voor de plaatsgebonden 
risicocontouren. Deze berekening is met het rekenpakket RBM-II [9] gemaakt. Hieruit is 
gebleken dat er géén plaatsgebonden risicocontour van 10-6 wordt berekend en 
derhalve zo klein is dat deze niet weergegeven wordt. 
Op basis van deze berekening kan geconcludeerd worden dat het plaatsen van de 
windturbines ten opzichte van het vervoer van gevaarlijke stoffen voldoet aan de wet- en 
regelgeving. 
Opgemerkt dient te worden dat windturbines echter geen kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten betreffen, derhalve is een toetsing niet van toepassing op deze 
situatie. 
 
Effecten van windturbines op de transportroute 
Op een afstand van circa 230 meter van de dichtstbijzijnde windturbine is de 
Havenspoorlijn gelegen. Deze spoorlijn wordt geëxploiteerd door Keyrail B.V.. Keyrail 
heeft geen beleid opgesteld ten aanzien van het plaatsen van windturbines langs 
spoortrajecten. Derhalve wordt in onderhavig onderzoek aangesloten bij het beleid van 
ProRail, zoals opgenomen in de Handleiding [1]. 
 
ProRail hanteert een minimaal vereiste afstand van de mast tot het spoor van een 
optelling van de volgende afstanden: 

� 2,85 meter (in verband met o.a. bovenleidingportalen); 
� 5 meter (in verband met de draaiende delen die 5 meter uit de bovenleiding 

moeten blijven); 
� halve rotordiameter. 

 
In dit geval betekent dat bij plaatsing van de geselecteerde windturbines de afstand tot 
het spoor minimaal 59 meter dient te bedragen. De minimale afstand tot de 
Havenspoorlijn bedraagt 230 meter, derhalve voldoet deze situatie aan de 
afstandseisen van ProRail. 
 
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dient daarnaast nagegaan te worden of 
plaatsing van de windturbines niet leidt tot een onaanvaardbaar verhoogd risico. In het 
Handboek [1] (bijlage B Generieke Gegevens, paragraaf 4) wordt aangegeven dat over 
het algemeen geconcludeerd kan worden dat als de windturbines volgens de 
afstandscriteria geplaatst worden, de risico’s voor gevaarlijke transporten in het 
algemeen verwaarloosbaar klein zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam wenst echter het 
risico van dit transport berekend te hebben. Hiervoor wordt de trefkans berekend op een 
passerende goederentrein. 

“Een richtwaarde geeft de kwa-
liteit aan die op het in de 
maatregel aangegeven tijdstip 
zoveel mogelijk moet zijn bereikt, 
en die, waar zij aanwezig is, 
zoveel mogelijk moet worden 
instandgehouden.” 
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Conform de Handleiding [1] wordt deze trefkans bepaald door de kans dat een 
passerende goederentrein geraakt wordt door een afgebroken blad of door een 
mastbreuk. Deze trefkans is afhankelijk het aantal turbines dat op een bepaalde afstand 
vanaf de rand van de spoorlijn wordt geplaatst. 
 
In onderhavig onderzoek is de trefkans op goederentreinen rijdend op de Havenspoorlijn 
bepaald. Hierbij is verondersteld dat de transportroute evenwijdig is gelegen aan het 
windturbinepark. Voor de berekening is derhalve de kortste afstand tot de transportroute 
gehanteerd, dit betreft een conservatieve aanname. In Tabel 3.8 zijn de factoren 
opgenomen die nodig zijn voor de bepaling van de trefkans. 
 
Tabel 3.8 Kenmerken transportroute Havenspoorlijn 

Locatie Factor 
Havenspoorlijn 

Eenheid 

Aantal turbines 8 [-] 
Lengte passerend object (incl. remweg) 850a [m] 
Breedte passerend object 3 [m] 

40 [km/uur] Snelheid passerend object 
11 [m/s] 

Kortste afstand tussen turbines en rand van transportroute 230 [m] 
a. Uitgaande van een lengte van het object van 650 meter [12] en een remweg van 200 meter. 
 
Conform de formules zoals vermeld in het Handboek [1] (bijlage B, hoofdstuk 23) is de 
trefkans van het windpark Hartelbrug II op transporten over de Havenspoorlijn berekend. 
De resultaten hiervan zijn opgenomen in Tabel 3.9. 
 
Tabel 3.9  Resultaten transporten Havenspoorlijn 

Locatie Trefkans goederentrein 

[1/passage.km] 

Toetsingswaardea

[kilometer-1]

Toename van kans op 
falen goederentrein 

[%] 
Havenspoorlijn 2,0*10-14 2,8*10-3 � 0% 

a. Zie tekstblok ‘toetsingswaarde’. 
 

Toetsingswaarde 
In lijn met de toetsingswaarde voor spoortransport in het Handboek [1] geldt het volgende: 
De berekende trefkans voor de trein betreft de kans dat een passerende trein direct getroffen wordt door een 
turbine-onderdeel. Dit wil nog niet zeggen dat er een emissie van stoffen optreedt, want hiervoor moet er ook 
nog lekkage gaan optreden van de treinwagon. Met de conservatieve aanname dat de trefkans gelijk is aan de 
kans op lekkage, kan een inschatting van het toegevoegde risico worden gemaakt. Dit kan door de waarden 
van de berekende trefkans te vergelijken met de faalfrequenties die deze treinen van zichzelf al hebben, zoals 
gespecificeerd in het Paarse Boek [10]. Hierin is de kans op een significante lekkage (>100 kg) voor een trein 
met een drukvat gelijk aan 2,8*10-3 per voertuig per kilometer (maximale snelheid 80 km/uur).  
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3.8 Industrie 

Inleiding
Voor industriële gebieden wordt onderscheidt gemaakt naar: 
1. Niet categoriale inrichtingen: Voor deze inrichtingen kan uitsluitend via een 

berekening worden bepaald welke afstand tot gevoelig object moet worden 
aangehouden om aan de geldende normen te voldoen. Concreet betekent dit 
dat er voor de inrichting een kwantitatieve Risicoanalyse (QRA) uitgevoerd dient 
te worden. 

2. Categoriale inrichtingen: Voor deze inrichtingen is een systematiek ontwikkeld 
waarbij per type inrichting uit een tabel kan worden afgelezen bij welke afstand 
wordt voldaan aan de norm. Voor deze inrichtingen behoeft geen QRA 
opgesteld te worden. 

 
Om na te gaan of de plaatsing van een windturbine in de omgeving van de inrichting 
invloed heeft op de te hanteren afstand tot gevoelige objecten dient bij het opstellen van 
de QRA voor de inrichting rekening gehouden worden met het treffen van de inrichting 
door een blad, mast of gondel. Indien de windturbine niet substantieel bijdraagt aan een 
hoger risico van de inrichting zullen de voor de inrichting geldende afstanden tot beperkt 
kwetsbare en kwetsbare objecten ook na plaatsing van kracht blijven. Als richtwaarde 
voor de toename van de catastrofale faalfrequentie ten gevolge van de plaatsing van 
een windturbine in de nabijheid van de inrichting ten opzichte van de situatie zonder 
windturbine kan 10% gehanteerd worden. 
 
Bij categoriale inrichtingen dient het bovenstaande eveneens in beschouwing genomen 
te worden. Hierbij zal echter geen QRA opgesteld worden, maar zal aan de hand van de 
generieke faalfrequenties bezien worden of een significatie toename risico het gevolg is 
van de plaatsing van een windturbine. 
 
Toetsingscriteria
Het Handboek [1] beveelt de vergunningverlener aan om te toetsen op het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) voor inrichtingen. In het Bevi [2] 
zijn hiervoor de volgende toetsingskaders opgesteld: 
 

Plaatsgebonden risico 
Het PR geeft de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een 
inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval. Voor nieuwe situaties geldt 
voor kwetsbare objecten een grenswaarde van 10-6 voor het PR en voor beperkt kwetsbare objecten een 
richtwaarde van 10-6. Concreet betekent dit dat in deze situatie kwetsbare objecten buiten de 10-6-contour 
moeten liggen en beperkt kwetsbare objecten dienen in principe buiten de 10-6-contour van de windturbine te 
liggen. 
Groepsrisico 
Het GR geeft de kans aan dat tenminste een bepaald aantal mensen door enig ongewoon voorval bij een 
bepaalde activiteit dodelijk wordt getroffen. Het groepsrisico wordt grafisch weergegeven als zogenaamde fN-
curve, waarmee de kans (f) wordt uitgezet tegen het mogelijk aantal doden (N) en is afhankelijk van de 
bevolkingsdichtheid in de omgeving. De norm voor het groepsrisico is een richtwaarde, waar het bevoegd gezag 
gemotiveerd van mag afwijken. Een incident met 10 of meer doden mag slechts met een kans van één op de 
honderdduizend per jaar voorkomen (10-5) terwijl een ongeval met 100 of meer doden slechts met een kans van 
één op de tien miljoen jaar (10-7) mag voorkomen. 
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De bepaling van het groepsrisico maakt echter geen deel uit van onderhavig onderzoek 
en wordt derhalve verder niet getoetst. Wel vindt in onderhavig onderzoek een 
kwalitatieve beschouwing plaats van de impact van de plaatsing van windturbines nabij 
risicovolle inrichtingen ten aanzien van het groepsrisico. De verhoging van faalkansen 
bij omliggende bedrijven wordt kwantitatief vastgesteld. 
 
Bepaling risico’s 
Toename faalfrequenties omliggende bedrijven 
Om na te gaan of de plaatsing van een windturbine in de omgeving van de inrichtingen 
toelaatbaar is, dient rekening gehouden te worden met het treffen van de inrichting door 
een blad, mast of gondel. Als richtwaarde hiervoor kan de toename van de 
faalfrequentie voor het ‘catastrofaal falen van een installatie(onderdeel)’ gehanteerd 
worden [1]. Het Handboek [1] adviseert om als richtwaarde voor de toename van de 
faalfrequentie, als gevolg van de plaatsing van windturbines, 10% te hanteren. 
 
Om deze toename te bepalen zijn de beschikbare kwantitatieve risico analyses (QRA) 
van omliggende inrichtingen bekeken. Aan de hand van de berekende trefkanskans van 
de windturbines op de inrichting is de toename van de faalkans voor ‘catastrofaal falen’ 
berekend. Hierbij zijn enkel die inrichtingen betrokken waarbij het scenario ‘catastrofaal 
falen’ kan optreden. Dit scenario treedt bijvoorbeeld op bij bedrijven met opslagtanks of 
waar met tankauto’s verlading plaatsvindt. In onderhavige studie is er vanuit gegaan dat 
de faalkansen zoals opgenomen in de QRA’s [14, 17 en 18] correct zijn. 
 
In onderstaande Tabel 3.10 zijn deze bedrijven opgenomen en is de berekende trefkans 
opgenomen. 
 
Tabel 3.10 Toename faalkansen omliggende inrichtingen 

Inrichting Scenario in QRA Faalkans 
in QRA 

[jaar-1]

Kortste 
afstand tot 

windturbine 
[m]

Trefkans 
object 

[jaar-1]

Toename 
faalkans 

[%] 
Tankauto 1,5*10-7 61a 8*10-5 >100%e Veembedrijf 

De Rijke [14] Geparkeerde tankauto 7,5*10-7 61a 8*10-5 >100%e 

Tankcontainer overslag 1,1*10-4 476b 0c 0% 
Tankcontainer tijdens opslag 4,0*10-6 476b 0c 0% 

C. Steinweg 
Handelsveem B.V. 
[17] Stalling tankauto  6,4*10-6 687b 0c 0% 
Henny Bath [18] Bovengrondse propaantank 1,1*10-5 169d 2,2*10-6 20% 

a. Dit betreft de kortste afstand vanaf één van de windturbines tot de rand van de inrichting van het bedrijf. 
Omdat onbekend is waar de tankauto’s zich exact bevinden op het terrein is dit een conservatieve benadering; 

b. Afstand bepaald a.d.h.v. opgenomen locaties in QRA van C. Steinweg Handelsveem B.V. [17]; 
c. De onderlinge afstand tussen het windpark en de te treffen objecten is te groot om getroffen te worden door 

mast- en bladbreuk. 
d. Dit betreft de kortste afstand vanaf één van de windturbines tot de rand van de inrichting van het bedrijf. 

Omdat onbekend is waar de opslagtank zich exact bevindt op het terrein is dit een conservatieve benadering; 
e. Vanaf een afstand van 185 meter tussen een windturbine en de tankautoverlaadplaats/geparkeerde tankauto 

is de toename minder dan 10%. 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de faalkansen voor de scenario’s voor instantaan falen 
bij Veembedrijf de Rijke en Henny Bath meer dan 10% toenemen. Conform de 
Handleiding [1] is dit geen gewenste situatie. Opgemerkt dient te worden dat dit een 
conservatieve benadering betreft omdat de exacte locaties van de scenario’s niet 
bekend zijn en geen rekening is gehouden met de aanwezigheidsduur van de 
tankauto’s. Daarnaast is geen rekening gehouden met het feit dat installaties mogelijk 
beschermd zijn tegen inslag. Bijvoorbeeld doordat zich deze inpandig bevinden en dus 
beschermd zijn door de gebouwconstructie. Op dit onderdeel is dus een overschatting 
gemaakt van de risico’s. 
 
Naast de hiervoor genoemde bedrijven bevinden zich in de directe omgeving van het 
windpark nog bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen in stukgoed (zogenaamde 
PGS-15 opslagen). Dit betreffen de volgende inrichtingen: 

� Schenker International; 
� Estron Distri Centre; 
� Veembedrijf De Rijke; 
� Vanguard Logistics Services; 
� C. Steinweg Handelsveem; 
� Hollands Veem; 
� Hellman World Wide Logistics (thans Datema); 
� DHL Supply chain Rotterdam; 
� Excel Rotterdam. 

 
Het relevant faalscenario voor de omgeving dat binnen deze bedrijven kan optreden is 
het ontstaan van een brand in de PGS-15 opslagen. Indien deze opslagen door een 
blad getroffen worden, zal in eerste instantie schade optreden aan het gebouw. 
Verondersteld wordt dat er geen brand ontstaat als gevolg van de inslag van een 
turbineblad. Derhalve kan voor deze bedrijven de aanvullende faalkans niet berekend 
worden. 
 
Plaatsgebonden risico 
De PR 10-6-contour is afhankelijk van de specificaties van de windturbines. Benadrukt 
wordt dat de risicocontour onafhankelijk is van omgevingsfactoren. De te plaatsen 
windturbines beschikken allemaal over dezelfde eigenschappen, derhalve zijn de PR-
contouren voor de acht turbines hetzelfde. In paragraaf 3.2 zijn deze PR-contouren 
bepaald en grafisch weergegeven. 
 
Groepsrisico 
Voor de omliggende bedrijven waarvoor een QRA is opgesteld (zie Tabel 3.10), is de 
impact op het groepsrisico kwalitatief beschouwd. Hiervoor is de trefkans bepaald van 
de turbine(s) op de betreffende inrichting en deze aanvullende trefkans vergeleken met 
de faalkansen zoals genoemd in de QRA van het betreffende bedrijf. Uit Tabel 3.10 blijkt 
dat bij de bedrijven Veembedrijf De Rijke en Henny Bath een toename van de faalkans 
optreedt van meer dan 10%. Dit betekent dat bij het opstellen van een QRA voor deze 
bedrijven rekening gehouden dient te worden met deze verhoogde faalkans. Door het 
hanteren van deze verhoogde faalkans neemt het groepsrisico van deze bedrijven 
toenemen. 
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Het groepsrisico, direct veroorzaakt door de windturbines, is moeilijk vast te stellen. 
Hiervoor zijn namelijk geen rekenmethodieken beschikbaar zoals het geval is bij 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen kunnen 
dodelijke slachtoffers vallen verspreid over een groot gebied, afhankelijk van de wijze 
waarop de gevaarlijke stoffen zich verspreiden in de omgeving. Hiervoor zijn 
rekenmodellen beschikbaar die dit in kaart kunnen brengen, zoals Safeti-NL. 
 
Bij een ongeval met een windturbine kunnen alleen dodelijk slachtoffers vallen op de 
plekken waar afgebroken onderdelen van een windturbine terecht komen. Om bij een 
ongeval met een windturbine een groep slachtoffers te krijgen moet er dus een grote 
personendichtheid zijn binnen het trefgebied van de windturbine. Op deze locatie leidt 
de plaatsing van windturbines tot een verhoging van het groepsrisico. Dit ten opzichte 
van de huidige situatie, waarin geen groepsrisico als gevolg van de windturbines 
aanwezig is. 
 
Voor het groepsrisico is geen wettelijk 
toetsingscriterium aanwezig. Voor inrichtingen 
geldt wel een oriëntatiewaarde (zie 
tekstkader). Deze oriëntatiewaarde mag 
overschreden worden. Het bevoegd gezag 
dient, conform het Bevi [2], een onderbouwing 
te geven van elke wijziging van het 
groepsrisico. 
 
 
 

Oriëntatiewaarde 
Uitgangspunt voor de oriëntatiewaarde is dat 
een ongeval met 10 doden slechts met een 
kans van één op de honderdduizend (1*10-5) 
per jaar mag voorkomen, een ongeval met 100 
doden met een kans van één op tien miljoen 
(1*10-7), etc. 
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3.9 Ondergrondse leidingen – gevaarlijke stoffen 

Inleiding
Ondergrondse transportleidingen en kabels worden onderverdeeld in: 
1. Leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zoals 

aardgasleidingen en hoge drukleidingen; 
2. Leidingen waardoor ongevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zoals 

drinkwaterleidingen of rioleringen; 
3. Kabels, zoals elektriciteitsvoorzieningen of telecommunicatie. 
 
Leidingen voor ongevaarlijke stoffen en kabels worden, conform het Handboek [1], in 
het kader van de externe veiligheid niet in beschouwing genomen. 
 
Toetsingskader 
In het algemeen vallen ondergrondse leidingen (buiten de inrichtingen) onder generieke 
regelingen. Ook hier geldt weer dat bezien moet worden of de plaatsing van een 
windturbine nabij een ondergrondse leiding een relevante toename van het risico tot 
gevolg heeft. Als richtwaarde voor de toename van de generieke faalfrequentie ten 
gevolge van de plaatsing van een windturbine in de nabijheid van de leidingen ten 
opzichte de situatie zonder windturbine kan 10% gehanteerd worden. 
 
Bepaling risico’s 
Binnen de maximale werpafstand (368 meter) van de windturbines is een ondergrondse 
leidingstraat / -strook gelegen. Deze ligt binnen de werpafstand van twee windturbines 
(nr. 1 en nr. 2). De minimale afstand van turbine 1 tot de leiding bedraagt 113 meter. De 
minimale afstand van turbine 2 tot de leidingstraat / -strook bedraagt 302 meter. 
Voor de leidingstraat / -strook is een breedte aangenomen van 18 meter en een 
diepteligging van 1 meter. Overeenkomstig de risicokaart [18] zijn er 15 leidingen 
aanwezig in deze ondergrondse leidingstraat / -strook (zie Tabel 3.11). 
 
Tabel 3.11 Aanwezige leidingen in ondergrondse leidingstraat / -strook [18] 

Naam Transportroutedeel 

[-] [-] 
Odfjell Terminals Paklijn 13 
Odfjell Terminals Paklijn 14 
Air Products Nederland 12-N-8100-NC100 
Dow Benelux Holding Dow Propylene 
Shell Nederland Raffinaderij PEU-120 
Air Products Nederland 10-N-5385-CS19 
Shell Nederland Raffinaderij PEU-250 
Gasunie W-544-01-KR-004 
Air Liquide CO_NL_02_Rotterdam Zuid 
Air Liquide ZONE_NL_02_N 
LyondellBasell Industries LB 200100004 
Air Products Nederland 350-O-6810-BT/NC110 
Pipeline control A15-tracé 
Air Liquide ZONE_NL_09_O 
Air Liquide H2_NL_02_Rotterdam Zuid 
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Op basis van voorgaande gegevens is per turbine de totale kritische trefkans berekend. 
Deze is getoetst aan faalkansen voor ondergrondse leidingen met gevaarlijke stoffen in 
een leidingstraat / -strook. Dit overeenkomstig het HRB [19]. In Tabel 3.12 zijn hiervan 
de resultaten weergegeven. 
 
Tabel 3.12: Trefkansen ondergrondse leidingstraat / -strook 

Turbine Onderdeel Breedte leiding–
strook/leiding 

[m]

Totale 
trefkans 

[1/jaar.tracé] 

Totale kritieke 
trefkans a) 

[1/jaar.tracé] 

Toetsings- 
waade

[1/jaar.tracé] 

Toename
faalkans

[%] 
Ondergrondse 
leidingstraat / -strook 

18 1,2*10-5 1,2*10-8 5,4*10-4  c) 0% 1 

Eén ondergrondse 
leiding 

0,7 1,6*10-6 1,6*10-9 3,6*10-5  b) 0% 

Ondergrondse 
leidingstraat / -strook 

18 3,3*10-8 3,3*10-11 1,4*10-4  c) 0% 2 

Eén ondergrondse 
leiding 

0,7 4,4*10-9 4,4*10-12 4,2*10-6  b) 0% 

a. De totale trefkans gecorrigeerd met de beschermingsfactor ten gevolge van de gronddekking (0,999). 
b. Betreft optelling van de faalkans voor breuk en lekkage voor één leiding gecorrigeerd met de lengte van het 

tracé; 
c. Conform de risicokaart [18] zijn er 15 leidingen met gevaarlijke stoffen aanwezig in deze leidingstraat / -strook, 

derhalve wordt de toetsingswaarde berekend door de faalkans van één leiding te vermenigvuldigen met het 
aantal leidingen en deze te corrigeren met de lengte van het tracé. 

 
3.10 Bovengrondse leiding – gevaarlijke stoffen 

Inleiding
Bovengrondse transportleidingen worden onderverdeeld in: 
1. Leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zoals 

aardgasleidingen of hoge drukleidingen. 
2. Leidingen waardoor ongevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zoals 

drinkwaterleidingen. 
 
Leidingen voor ongevaarlijke stoffen en kabels worden, conform het Handboek [1], in 
het kader van de externe veiligheid niet in beschouwing genomen. 
 
Toetsingskader 
In het algemeen vallen bovengrondse leidingen (buiten de inrichtingen) onder generieke 
regelingen. Ook hier geldt weer dat bezien moet worden of de plaatsing van een 
windturbine nabij een bovengrondse leiding een relevante toename van het risico tot 
gevolg heeft. Als richtwaarde voor de toename van de generieke faalfrequentie ten 
gevolge van de plaatsing van een windturbine in de nabijheid van de leidingen ten 
opzichte de situatie zonder windturbine kan 10% gehanteerd worden. 
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Bepaling risico’s 
Binnen de maximale werpafstand (368 meter) van de windturbines is een bovengrondse 
leidingstraat / -strook gelegen (zie figuur 3.1). Deze ligt slechts binnen de werpafstand 
van één windturbine (nr. 1, de meest oostelijke). De minimale afstand van de turbine tot 
de leiding bedraagt 157 meter, de maximale afstand bedraagt 214 meter. Hiermee wordt 
de leidinglengte die getroffen kan worden 114 meter. De breedte van de leidingstraat / -
strook bedraagt 18 meter en voor de breedte van één leiding wordt 0,7 meter 
aangehouden. In Tabel 3.13 zijn de maximaal berekende trefkansen weergegeven. 
 
Figuur 3.1 Bovengrondse leidingstraat / -strook (bron: Google Earth) 

 
 
Toetsing
De leidingstraat / -strook bestaat hoofdzakelijk uit transportleiding voor gevaarlijke 
stoffen, niet enkel aardgasleidingen. In de toetsing wordt er conservatief vanuit gegaan 
dat alle leidingen brandbare stoffen bevatten. Daarnaast wordt aangenomen dat er 
weinig tot geen appendages aanwezig zijn. Hierdoor mogen, conform de HRB [19], de 
faalkansen voor ondergrondse leidingen gehanteerd worden. Conform de HRB [19] 
gelden voor deze leidingen in een leidingstraat / -strook de volgende faalkansen: 

� Breuk van de leiding: 7*10-9 per meter per jaar; 
� Lekkage van de leiding: 6,3*10-8 per meter per jaar. 

 
In onderstaande Tabel 3.13 is het resultaat van de toetsing weergegeven. 
 
Tabel 3.13 Resultaten bovengrondse leidingen 

Onderdeel Breedte leiding–
strook/leiding 

[m]

Totale trefkans 

[1/jaar.tracé] 

Toetsingswaardea

[1/jaar.tracé] 

Toename 
faalkans 

[%] 
Bovengrondse leidingstraat / 
-strook 

18 9,5*10-6 1,2*10-4  b) 8% 

Eén bovengrondse leiding 0,7 6,3*10-6 8,0*10-6  a) 78% 

a. Betreft optelling van de faalkans voor breuk en lekkage voor één leiding gecorrigeerd met de lengte van het 
tracé; 

b. Conform de risicokaart [18] zijn er 15 leidingen met gevaarlijke stoffen aanwezig in deze leidingstraat / -strook, 
derhalve wordt de toetsingswaarde berekend door de faalkans van één leiding te vermenigvuldigen met het 
aantal leidingen en deze te corrigeren met de lengte van het tracé. 

Windturbine 1

Bovengrondse 
leidingstraat 
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4 CONCLUSIES 

XL Wind B.V. heeft het voornemen een windpark te realiseren langs het Hartelkanaal, 
ter hoogte van de Nieuwesluisweg, in Rotterdam. Hier worden acht windturbines 
geplaatst. De aanwezigheid van windturbines levert een verhoogd risico op voor de 
omgeving: rotorbladen kunnen afbreken, de mast kan breken of een gondel kan eraf 
vallen. Bij het neerkomen van de rotorbladen, de mast of de gondel kunnen onder 
andere schepen, passanten en bedrijven geraakt worden. 
 
De te plaatsen windturbines hebben een maximale werpafstand van 368 meter en een 
plaatsgebonden risicocontour 10-6 van 184 meter. Binnen de maximale werpafstand zijn 
de externe veiligheidsrisico’s van omliggende objecten en activiteiten onderzocht. Tabel 
4.1 geeft hiervan een samenvattend overzicht. 
 
Momenteel is er nog geen wettelijk toetsingskader beschikbaar voor de toetsing van 
externe veiligheidsrisico’s van windturbines. Derhalve geeft onderhavig onderzoek enkel 
een indicatie van risico’s, het bevoegd gezag dient een afweging te maken omtrent de 
aanvaardbaarheid. 
 
Tabel 4.1  Samenvatting toetsing per object / activiteit 

Resultaat onderzoek Categorie / 
activiteit 

Subcategorie 
Effect categorie / activiteit 
op windpark 

Effect windpark op categorie 
/ activiteit 

Kwetsbare objecten 
(o.a. woningen) 

-b Één kwetsbaar object binnen 
PR 10-6 contour. 

Bebouwing 

Beperkt kwetsbare 
objecten (o.a. winkels, 
bedrijven en kantoren) 

-b Veertien beperkt kwetsbare 
objecten binnen PR 10-6 

contour. 

Personenvervoer -b A15 en Nieuwesluisweg: geen 
overschrijding toetsingswaarde 
IPR en MR. 

Wegen 

Vervoer van gevaarlijke 
stoffen 

Niet van toepassing. Toename faalkans tankauto’s 
op A15 en Nieuwesluisweg 
<10%. 

Regulier vervoer -b Windpark 50 meter buiten 
vaarweg. 

Waterwegen 

Vervoer van gevaarlijke 
stoffen 

Voldoet aan richtlijnen van 
Rijkswaterstaat. 

Toename faalkans schepen op 
Hartelkanaal <10%. 

Personenvervoer -a -a Spoorwegen 
Vervoer van gevaarlijke 
stoffen 

Voldoet aan CRnvgs [7]. Toename faalkans trein op 
Havenspoorlijn <10%. 

Industrie (Niet)-categoriale 
inrichtingen 

-b Bij twee bedrijven toename 
faalkans >10%. 

Gevaarlijke stoffen -b Toename faalkans leidingen 
<10%. 

Ondergrondse 
kabels en 
leidingen Ongevaarlijke stoffen -a -a 
Bovengrondse 
leidingen 

Gevaarlijke stoffen -b Toename faalkans leidingen 
>10% (bij één leiding). 
Toename faalkans leidingen 
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Resultaat onderzoek Categorie / 
activiteit 

Subcategorie 
Effect categorie / activiteit 
op windpark 

Effect windpark op categorie 
/ activiteit 
<10% (bij leidingstrook-
/straat). 

Ongevaarlijke stoffen -a -a 
Hoogspannings-
lijnen 

- -a -a 

Dijklichamen en 
waterkeringen 

- -a -a 

Straalpaden - -a -a 

a. Vanwege de minimale afstand tot één van windturbines is deze activiteit niet betrokken in het onderzoek; 
b. Deze effecten zijn niet onderzocht in onderhavig onderzoek. 
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5 AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 

Ashoogte Hoogte van het maaiveld tot het rotorcentrum.  
Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Bladbreuk Het afbreken van een turbineblad bij de bladwortel of de naaf. 
Faalkans De kans op bladbreuk of de kans op een ander scenario, 

meestal uitgedrukt in kans per jaar. 
GR Groepsrisico 
IPR Individueel passanten risico 
Maximale 
werpafstand 

De maximale afstand die door een afbrekend rotorblad tijdens 
een overtoerensituatie overbrugd kan worden. 

Nominaal toerental Omwentelingssnelheid van de rotor waarbij het nominaal 
vermogen wordt geleverd. 

Overtoeren Omwentelingssnelheid van de rotor waarbij de snelheid hoger 
ligt dan het nominaal toerental. 

PR Plaatsgebonden Risico 
QRA Kwantitatieve risico analyse 
Trefkans De kans dan een object getroffen wordt door (een onderdeel) 

van een falende windturbine, waarbij een dodelijk slachtoffer het 
gevolg is. 
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Figuur B1.1 Overzichtsplattegrond windpark Hartelbrug II 

 
 

Planlocatie 
windpark Hartelbrug 
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Notitie 
 

 
Aan : Dhr. W. Meerkerk (XL Wind B.V.) 
Van : Mevr. L. Rombouts (Royal Haskoning) 
Datum : 25 oktober 2010 
Kopie : - 
Onze referentie : 9V8972.02/N0001/Nijm 
   
Betreft : Aanvullend onderzoek Windpark Hartelbrug II 
 
 
1. Inleiding 
Royal Haskoning heeft op verzoek van Wind XL B.V. (verder: Wind XL) een externe 
veiligheidsonderzoek uitgevoerd naar het voorgenomen windpark Hartelbrug II. Dit resultaten 
van dit onderzoek zijn vastgelegd in de rapportage ‘Externe veiligheidsonderzoek windpark 
Hartelbrug II, juni 2010’ [1]. Naar aanleiding van deze rapportage zijn op verzoek van Wind XL 
enkele onderdelen aangescherpt. Met de toevoeging van deze notitie aan het reeds opgestelde 
rapport [1] heeft de opdrachtgever een betere onderbouwing van het aspect externe veiligheid 
richting het Bevoegd Gezag. 
De gevraagde aanvullingen worden hieronder afzonderlijk behandeld. 
 
 
2. Locaties windturbines zonder kwetsbare objecten binnen plaatsgebonden 

risicocontour 10-6 
Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat zich één kwetsbaar object binnen de plaatsgebonden 
risicocontour 10-6 (PR 10-6) bevindt. Dit betreft het kantoor van Van Mourik. Omdat er nog geen 
wettelijk kader omtrent windturbines aanwezig is, is voor de toetsing het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi) gehanteerd. Conform dit besluit is de aanwezigheid van een 
kwetsbaar object binnen de PR 10-6 contour niet toegestaan. 
 
Om ervoor te zorgen dat de PR 10-6 niet over Van Mourik ligt, is door Wind XL voorgesteld om 
de betreffende windturbine dusdanig naar het oosten te verplaatsen, zodat de PR 10-6 hier niet 
overheen ligt. Het blijkt het verplaatsen van windturbine 2 135 meter naar het oosten, het 
gewenste resultaat oplevert. Hierbij komt de turbine te staan op locatie 78.083 / 431.428. In 
figuur 1 is de verplaatsing grafisch weergegeven. 
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Figuur 1: Optie verplaatsing windturbine 
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3. Beschrijving aanwezige Bevi-inrichtingen 
Wind XL wenst inzicht te hebben in de aanwezige Bevi-inrichtingen. Dit betreft inrichtingen welke 
vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en/of het Besluit risico’s zware 
ongevallen 1999 (Brzo’99). In de praktijk betekent dit dat binnen deze bedrijven grote 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn. 
Onderstaand is een figuur opgenomen met daarin de aanwezige Bevi/Brzo-inrichtingen in een 
cirkel van circa 200 meter rondom het windpark. Deze informatie is verkregen uit de landelijke 
risicokaart [2]. Op verzoek van het bevoegd gezag is ter aanvulling de minimale afstand tussen 
deze inrichtingen en de dichtstbijzijnde windturbine aangegeven in tabel 1. 
 
Figuur 2: Bevi/Brzo-inrichtingen binnen een cirkel van circa 200 meter van de windturbines [2] 

 
Tabel 1: Bevi/Brzo-inrichtingen binnen een cirkel van circa 200 meter van de windturbines [2] 

Nr. Bedrijfsnaam Adres Minimale afstand van dichts bijzijnde 

windturbine tot inrichtingsgrens [meter] 

1. DHL Oliphantweg 10 276 meter tot turbine 3 

2. Hollands Veem BV Boyneweg 1 358 meter tot turbine 4 

3. Hellmann Worldwide Logistics B.V. Nieuwesluisweg 176 128 meter tot turbine 4 

4. Distri Centre Botlek B.V. Nieuwesluisweg 192 96 meter tot turbine 4 

5. Van der Winden B.V. Shannonweg 39 207 meter tot turbine 5 

6. Vanguard Logistics Services B.V. Nieuwesluisweg 204 46 meter tot turbine 5 

7. Veembedrijf De Rijke B.V. Nieuwesluisweg 214 59 meter tot turbine 5 

8. Schenker International B.V. Nieuwesluisweg 250 57 meter tot turbine 7 

9. HT Holland terminals B.V. Nieuwesluisweg 268 44 meter tot turbine 8 
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4. Beschrijving trefkansen omliggende bedrijven 
In het externe veiligheidsonderzoek (juni 2010) [1] voor windpark Hartelbrug II is in paragraaf 3.8 
ingegaan op de risico’s van de windturbines op de omliggende industrie. In tabel 3.10 is de 
toename van de faalkans berekend. Hierbij zijn enkel de installaties betrokken bij inrichtingen 
waarbij het scenario ‘catastrofaal falen van een installatie(onderdeel)’ kan optreden. Dit betekent 
dat niet alle genoemde inrichtingen uit tabel 1 hierin betrokken zijn. 
 
Uit het hoofdonderzoek [1] bleek dat installaties van Veembedrijf De Rijke en Henny Bath een 
toename van de faalkans hebben van meer dan 10%. Dit is conform het Handboek 
Risicozonering Windturbines [3] geen gewenste situatie, derhalve zijn in deze notitie de 
installaties van beide bedrijven nader bekeken. Als basis hiervoor is gebruik gemaakt van de 
berekende trefkans van het zwaartepunt van het blad als functie van de afstand tot de 
windturbine (zie figuur 3). Deze grafiek is specifiek voor de beoogde turbines geldig. 
 
Figuur 3: Trefkans van het zwaartepunt van het blad als functie van de afstand tot de windturbine 
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Veembedrijf De Rijke 
Er zijn twee installaties binnen Veembedrijf De Rijke waarbij het scenario ‘catastrofaal falen van 
een installatie(onderdeel)’ kan optreden. Dit betreft de tankauto die op het terrein aanwezig is 
voor verladingen en de tankauto die tijdelijk geparkeerd staat. 
 
Tankauto’s voor verlading (bladbreuk) 
De faalkans voor het catastrofaal falen1 van de tankauto’s is afgeleid uit de opgestelde 
kwantitatieve risicoanalyse (QRA) van de inrichting [5]. Deze betreft 8,6*10-8 voor verlading. De 
maximale toename als gevolg van de aanwezigheid van een windturbine in de omgeving mag 
maximaal 10% bedragen, dit betreft 8,6*10-9 per jaar. Deze kans dient echter nog gecorrigeerd te 
worden voor de tijd dat een tankauto daadwerkelijk aanwezig is. Volgens de QRA [5] bedraagt dit 
72 uur per jaar. Hiermee wordt de maximale toename berekend op 1,1*10-6 per jaar (8,6*10-9 / 
8.760 * 72). 
 
Aangenomen dat het te treffen oppervlak van de beladen oplegger maximaal 20 m2 bedraagt, 
wordt de maximale trefkans berekend op 5,2*10-8 per m2 (1,1*10-6 / 20 m2). Uit figuur 3 is 
vervolgens af te lezen dat de minimale afstand tussen de turbines en de oplegger 9 meter mag 
zijn om maximaal 10% verhoging van de faalkans te hebben. In figuur 4 is deze minimale afstand 
rondom de opstelplaats voor deze tankauto’s bij Veembedrijf De Rijke aangegeven. 
 
Geparkeerde tankauto (bladbreuk) 
De locatie van de geparkeerde tankauto is variabel, in principe kan een gevulde tankauto op elke 
locatie van het parkeerterrein worden geparkeerd. De meest waarschijnlijke locatie is de 
parkeerplaats aan de noordzijde van de inrichting (Shannonweg). 
 
De faalkans voor het catastrofaal falen2 van deze tankauto’s is afgeleid uit de opgestelde 
kwantitatieve risicoanalyse van de inrichting [5]. Deze betreft 7,5*10-7 voor de geparkeerde 
tankauto’s. De maximale toename als gevolg van de aanwezigheid van een windturbine in de 
omgeving mag maximaal 10% bedragen, dit betreft 7,5*10-8 per jaar. Deze kans dient echter nog 
gecorrigeerd te worden voor de tijd dat een tankauto daadwerkelijk aanwezig is. Volgens de 
QRA [5] bedraagt dit 624 uur per jaar. Hiermee wordt de maximale toename berekend op 
1,1*10-6 per jaar (7,5*10-8 / 8.760 * 624). 
 
Aangenomen dat het te treffen oppervlak van de beladen oplegger maximaal 20 m2 bedraagt, 
wordt de maximale trefkans berekend op 5,2*10-8 per m2 (1,1*10-6 / 20 m2). Uit figuur 3 is 
vervolgens af te lezen dat de minimale afstand tussen de turbines en de oplegger 9 meter dient 
te zijn om maximaal 10% verhoging van de faalkans te hebben. In figuur 4 is deze minimale 
afstand rondom de opstelplaats voor deze tankauto’s bij Veembedrijf De Rijke aangegeven. 
 
Verlaadde en geparkeerde tankauto’s (mastbreuk) 
Het scenario ‘mastbreuk’ speelt bij deze opslagtanks geen rol indien de minimale afstand 146,5 
meter bedraagt. Deze afstand is bepaald uit de ashoogte (96 meter) plus de halve rotordiameter 
(101 / 2 = 50,5 meter). Dit betreft overigens een overschatting van de minimale afstand, omdat 

                                                   
1 De faalkansfrequentie van ‘catastrofaal falen’ is, conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi [4] de som van de 

frequenties van de scenario’s ‘instantaan falen’ en ’10 minuten uitstroming’. 
2 De faalkansfrequentie van ‘catastrofaal falen’ is, conform de HRB [4] de som van de frequenties van de scenario’s ‘instantaan 

falen’ en ’10 minuten uitstroming’. 
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geen rekening is gehouden met de hoek dat de mast valt en daadwerkelijk één van de opleggers 
kan treffen. 
 
Figuur 4: Minimale afstand tot tankauto’s bij Veembedrijf De Rijke 

 
 
 
Henry Bath 
Henry Bath beschikt over twee bovengrondse opslagtanks voor propaan. Eén tank van 13 m3 en 
één tank van 5 m3 [2]. Conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB) [4] bedraagt de 
totale faalkansfrequentie voor dergelijke opslagtanks 1*10-6 per jaar. Dit betreft de faalkans voor 
het catastrofaal falen3. De maximale toename als gevolg van de aanwezigheid van een 
windturbine in de omgeving mag maximaal 10% bedragen, dit betreft 1*10-7 per jaar. 
 
Aangenomen dat het te treffen oppervlak van de opslagtanks maximaal 15 m2 bedraagt, wordt 
de maximale trefkans berekend op 6,7*10-9 per m2 (1*10-7 / 15 m2). Uit figuur 3 is vervolgens af 
te lezen dat de minimale afstand tussen de turbines en de opslagtanks voor propaan 58 meter 
dient te zijn om maximaal 10% verhoging van de faalkans te hebben. In figuur 5 is deze minimale 
afstand rondom de propaantanks van Henry Bath aangegeven. 
 
Het scenario ‘mastbreuk’ speelt bij deze opslagtanks geen rol indien de minimale afstand 146,5 
meter bedraagt. Deze afstand is bepaald uit de ashoogte (96 meter) plus de halve rotordiameter 
                                                   
3 De faalkansfrequentie van ‘catastrofaal falen’ is, conform de HRB [4] de som van de frequenties van de scenario’s ‘instantaan 

falen’ en ’10 minuten uitstroming’. 
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(101 / 2 = 50,5 meter). Dit betreft overigens een overschatting van de minimale afstand, omdat 
geen rekening is gehouden met de hoek dat de mast valt en daadwerkelijk één van de 
opslagtanks kan treffen. 
 
Figuur 5: Minimale afstand tot bovengrondse opslagtanks voor propaan bij Henry Bath 

 
 
Conclusie 
Indien de turbines van windpark Hartelbrug II buiten de aangegeven zones uit figuur 4 en 5 
geplaatst worden, is de toename van de faalkans altijd lager dan 10%. In het voornemen van XL 
Wind B.V. worden de turbines buiten deze zone geplaatst. Derhalve is dit een aanvaardbare 
situatie conform het Handboek [3]. 
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5. Reductie van faalkansen 
In het huidige onderzoek [1] is voor de basis faalfrequenties voor mastbreuk, bladbreuk en 
incidenten binnen de rotordiameter gebruik gemaakt van het Handboek [3]. Deze faalfrequenties 
zijn opgenomen in onderstaande tabel 2. De genoemde faalfrequenties zijn gebaseerd op 
historische Deense (1984-2000) en Duitse (1991-2001) faalgegevens.  
 
Het Handboek [3] zegt het volgende hieromtrent: 
“De ontwikkeling van windturbines gaat echter snel, evenals de verdere professionalisering van 
de industrie die hun kwaliteitsprocedures continu verbeteren. De trend lijkt dat een nieuwe 
generatie windturbines veiliger is dan haar voorgangers, een hard bewijs kunnen de auteurs 
echter niet leveren.” 
 
Tabel 2: Faalfrequenties uit het Handboek [3] 

Faalscenario Faalfrequentie per turbine per jaar 
Bladbreuk 8,4*10-4 

Mastbreuk 1,3*10-4 

Incidenten binnen de rotordiameter 3,2*10-4 

 
De onderzoekspopulatie van windturbines in Denemarken bestond uit overtrekgeregelde, 
driebladige turbines met een vermogen tot 750 kW. Gedurende de analyse was niet met 
zekerheid vast te stellen of de geregistreerde ongevallen hebben geleid tot gevaar voor de 
omgeving (zie figuur 6 en 7). 
 
Figuur 6: Incident zonder gevaar voor de 

omgeving [3] 

Figuur 7: Incident met gevaar voor de omgeving [3] 

 

 

 
De onderzoeksgegevens uit Duitsland zijn gebaseerd op circa 1.500 windturbines gedurende de 
jaren 1991 tot en met 2001. Uit de analyse blijkt dat blikseminslag als schadeoorzaak een grote 
bijdrage (34%) levert aan zware bladschades.  
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De te plaatsen turbines in Windpark Hartelbrug II betreffen bladhoekgeregelde turbines. Deze 
veroorzaken minder trillingen dan overtrekgeregelden turbines en zijn derhalve veiliger. 
Daarnaast worden de turbines uitgevoerd met een mast van gespannen beton. Dit is gewapend 
beton waarbij de wapening voor het gieten van beton onder de gevraagde spanning wordt 
gebracht. Deze techniek wordt sinds circa 2 tot 3 jaar toegepast bij windturbines. Tevens worden 
de windturbines voorzien van staalkabels in de rotorbladen, onder meer ten behoeven van de 
bliksemafleiding. 
De hiervoor genoemde toepassingen zijn relatief nieuw en derhalve niet betrokken in de bepaling 
van de faalkansfrequenties zoals beschreven in het Handboek [3].  
 
Op basis van voorgaande kan gesteld worden dat, door toepassing van de faalfrequenties zoals 
opgenomen in het Handboek [3], een conservatief beeld wordt gegeven. 
 
 
Referenties 
[1] Externe veiligheidsonderzoek windpark Hartelbrug II, Royal Haskoning, kenmerk 

9V8972.01.01/R0003/Nijm, juni 2010; 
[2] Landelijke risicokaart, bezocht 28 september 2010; 
[3] Handboek Risicozonering Windturbines, 2e geactualiseerde versie, SenterNovem, 

januari 2005. 
[4] Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB), versie 3.2, RIVM, juli 2009; 
[5] Veiligheidsrapport (VR) Veembedrijf de Rijke, locatie Botlek versie 7, maart 2006. 
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Notitie 
 
 
Aan : Dhr. W. Meerkerk (XL Wind B.V.) 
Van : Mevr. L. Rombouts (Royal Haskoning) 
Datum : 3 december 2010 
Kopie : Dhr. W. Verweij (RBOI) 
Onze referentie : 9V8972.02/N0002/Nijm 
   
Betreft : Aanvullend onderzoek Windpark Hartelbrug II 

(bovengrondse buisleidingen) 
 
 
Inleiding 
 
Royal Haskoning heeft op verzoek van Wind XL B.V. (verder: Wind XL) een externe 
veiligheidsonderzoek uitgevoerd naar het voorgenomen windpark Hartelbrug II. De resultaten 
van dit onderzoek zijn vastgelegd in de rapportage ‘Externe veiligheidsonderzoek windpark 
Hartelbrug II, juni 2010’ [1]. Naar aanleiding van deze rapportage is op verzoek van Wind XL het 
onderdeel met betrekking tot bovengrondse buisleidingen aangescherpt. Met de toevoeging van 
deze notitie aan het reeds opgestelde rapport [1] heeft de opdrachtgever een betere 
onderbouwing van het aspect externe veiligheid richting het Bevoegd Gezag. 
 
Onderstaande tekst vervangt de tekst in paragraaf 3.10 van het hoofdrapport [1]. 
 
 
Bovengrondse leiding – gevaarlijke stoffen (voorheen §3.10) 
 
Inleiding 
Bovengrondse transportleidingen worden onderverdeeld in: 
1. Leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zoals aardgasleidingen 

of hoge drukleidingen. 
2. Leidingen waardoor ongevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zoals 

drinkwaterleidingen. 
 
Leidingen voor ongevaarlijke stoffen en kabels worden, conform het Handboek [2], in het kader 
van de externe veiligheid niet in beschouwing genomen. 
 
Toetsingskader 
In het algemeen vallen bovengrondse leidingen (buiten de inrichtingen) onder generieke 
regelingen. Ook hier geldt weer dat bezien moet worden of de plaatsing van een windturbine 
nabij een bovengrondse leiding een relevante toename van het risico tot gevolg heeft. Als 
richtwaarde voor de toename van de generieke faalfrequentie ten gevolge van de plaatsing van 
een windturbine in de nabijheid van de leidingen ten opzichte de situatie zonder windturbine kan 
10% gehanteerd worden. 
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Bepaling risico’s 
Binnen de maximale werpafstand (368 meter) van de windturbines is een bovengrondse 
leidingstraat / -strook gelegen (zie figuur 1). Deze ligt slechts binnen de werpafstand van één 
windturbine (nr. 1, de meest oostelijke). De relevante aspecten voor de berekeningen zijn 
hieronder opgesomd: 
• De minimale afstand van de turbine tot de leiding bedraagt 157 meter; 
• De maximale afstand van de turbine tot de leiding bedraagt 214 meter; 
• De maximaal te treffen leidinglengte bedraagt 57 meter; 
• De breedte van de leidingstraat / -strook bedraagt 18 meter; 
• Voor de breedte van één leiding wordt 0,7 meter aangehouden; 
• De hoek waarbinnen de leidingen liggen ten opzicht van de windturbine bedraagt 13 graden 

(zie figuur 1). Hierdoor vindt een correctie plaats met een factor 0,04 (13/360). 
 
Op basis van deze gegevens zijn de maximaal berekende trefkansen berekend. De resultaten 
hiervan zijn opgenomen in tabel 1. 

 

Figuur 1 Bovengrondse leidingstraat / -strook (bron: Google Earth) 

 
 

Windturbine 1 

Bovengrondse 

leidingstraat 

Hoek � 13° 
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Toetsing 
De leidingstraat / -strook bestaat hoofdzakelijk uit transportleiding voor gevaarlijke stoffen, niet 
enkel aardgasleidingen. In de toetsing wordt er conservatief vanuit gegaan dat alle leidingen 
brandbare stoffen bevatten. Daarnaast wordt aangenomen dat er weinig tot geen appendages 
aanwezig zijn. Hierdoor mogen, conform de HRB [3], de faalkansen voor ondergrondse leidingen 
gehanteerd worden. Conform de HRB [3] gelden voor deze leidingen in een leidingstraat / -strook 
de volgende faalkansen: 
• Breuk van de leiding: 7*10-9 per meter per jaar; 
• Lekkage van de leiding: 6,3*10-8 per meter per jaar. 
 
In onderstaande tabel 1 is het resultaat van de toetsing weergegeven. 
 
Tabel 1 Resultaten bovengrondse leidingen 

Onderdeel Breedte leiding–

strook/leiding 

[m] 

Totale trefkansa) 

 

[1/jaar.tracé] 

Toetsingswaardeb) 

 

[1/jaar.tracé] 

Toename 

faalkans 

[%] 

Bovengrondse leidingstraat / 

-strook (15 leidingen) 

18 1,7*10-7 6,0*10-5  c) 0,3% 

Eén bovengrondse leiding 0,7 1,1*10-7 4,0*10-6  3% 

a. Inclusief correctie voor trefhoek van 13 graden; 

b. Betreft optelling van de faalkans voor breuk en lekkage voor één leiding gecorrigeerd met de lengte van het tracé; 

c. Conform de risicokaart [4] zijn er 15 leidingen met gevaarlijke stoffen aanwezig in deze leidingstraat / -strook, derhalve 

wordt de toetsingswaarde berekend door de faalkans van één leiding te vermenigvuldigen met het aantal leidingen en 

deze te corrigeren met de lengte van het tracé. 

 
In beide situaties (één leiding of een leidingstraat met 15 leidingen) neemt de faalkans toe met 
minder dan 10%. Derhalve voldoet dit aan de richtwaarde uit het Handboek [2]. 
 
 
Referenties 
 
[1] Externe veiligheidsonderzoek windpark Hartelbrug II, Royal Haskoning, kenmerk 

9V8972.01.01/R0003/Nijm, juni 2010; 
  
[2] Handboek Risicozonering Windturbines, 2e geactualiseerde versie, SenterNovem, 

januari 2005; 
  
[3] Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB), versie 3.2, RIVM, juli 2009; 
  
[4] Openbare risicokaart provincie Zuid-Holland, bezocht 2 april 2010. 
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1. Inleiding 

In opdracht van XL Wind b.v. te Noordeloos is onderzoek uitgevoerd voor een op 

te richten windpark met acht turbines Enercon E-101. Het betreft windpark Hartel-

brug II te Rotterdam. Uitgevoerd is een akoestisch onderzoek en een onderzoek 

naar slagschaduwhinder.  

 

1.1 Beschrijving van de locatie  

De locatie is gelegen aan de noordzijde van het Hartelkanaal te Rotterdam. Ten 

noorden loopt de snelweg A15. Verder naar het noorden is er industrie en haven-

gebied. Aan de oostzijde sluit de turbinelijn aan op het bestaande windpark Har-

telbrug. Ten zuiden liggen de plaatsen Geervliet en Heenvliet.  

 

 

De meest nabij gelegen woningen van derden liggen in Geervliet en in Heenvliet 

(zie ook figuur 2). 

 

  

Afbeelding 1: locatie. 
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1.3 Enercon E-101 

De Enercon E-101 heeft een rotordiameter van 101 m met 

drie rotorbladen. Het toerental van de rotor is continu 

variabel tussen circa 6 en 14,5 tpm. Het nominale genera-

torvermogen is 3 MW. De turbine wordt hier geplaatst op 

een conische mast waardoor de rotoras circa 99 m boven 

het maaiveld komt. Het hoogste punt van de rotor wordt 

circa 150 m hoog.  

De mast heeft een diameter van circa 7 m aan de voet en 

circa 3 m aan de top. 

De rotorbladen zijn semi-mat. De grootste breedte van het 

blad is circa 4,4 m; aan de tip zijn de bladen circa 0,75 m 

breed. 

 

 

1.4 Regelgeving 

De inrichting valt onder artikel 3.13 van het Activiteitenbesluit
1
. Volgens artikel 1.11 

derde lid moet bij de melding een rapport van een akoestisch onderzoek worden 

overlegd. Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig het Reken- 

en meetvoorschrift
2
.  

Binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter (12x101 m) zijn woningen 

van derden aanwezig. Hierdoor is ook een onderzoek naar slagschaduwhinder 

uitgevoerd.  

 

1.5 Wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen 

Het besluit wijziging milieuregels windturbines werd op 1 januari 2011 van kracht
3
. 

Voor de normstelling is in dit onderzoek aansluiting gezocht bij deze nieuwe regelge-

ving die gebaseerd is op een toetsing bij woningen van derden aan de waarde 

L
den

=47 dB en L
night

=41 dB. Volgens het ministerie is de overgang van de gangbare 

norm WNC40 naar de nieuwe systematiek beleidsneutraal. 

 

De normstelling is voorbehouden aan het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag kan 

gemotiveerd afwijken van de gangbare normstelling in het geval er sprake is van 

cumulatie van windturbinegeluid. Dit speelt hier geen rol. Daarnaast kan er worden 

afgeweken als er in verband met bijzondere lokale omstandigheden. De hoge be-

staande geluidbelasting op de woningen zijn bijzondere lokale omstandigheden die 

kunnen leiden tot een hogere geluidnorm. 

 

  

                                                      
1

  Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr.07.00113, Staatsblad 2007/415.  

2

 Reken- en meetvoorschrift windturbines, Staatscourant nr 19592, 23 december 2010. 

3

 Besluit van 14 oktober 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit 

omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines). 



 

 

S11069_HartelbrugII_V5.docx oktober 2011 3 

2. Akoestisch onderzoek 

2.1 Invoer rekenmodel 

Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het pro-

gramma Geomilieu
®

 versie 1.90 van DGMR. Hiermee zijn de jaargemiddelde ge-

luidniveaus berekend. De modellering en de overdrachtsberekening zijn 

uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines. 

De geometrie van de omgeving is vastgesteld aan de hand van kaartmateriaal, 

luchtfoto’s en verkenning ter plaatse. De bodem is als akoestisch absorberend 

(B=1) ingevoerd terwijl enkele wateroppervlakken zijn ingevoerd als akoestisch 

reflecterend (B=0). De windturbines zijn akoestisch gemodelleerd met elk drie 

rondom uitstralende puntbronnen ter hoogte van de rotoras (h
b
=99 m).  

 

In het akoestische model zijn toetspunten gedefinieerd ter plaatse van nabijgele-

gen geluidgevoelige bestemmingen van derden: 

 

 Toetspunt 1 en 2 liggen bij woningen te Geervliet, circa 380 m ten zuiden van 

het windpark.  

 Toetspunt 3 en 4 liggen bij woningen te Heenvliet, circa 420 m ten zuidwesten 

van het windpark.  

 

De toetspunten zijn aangegeven in figuur 2 en hebben twee hoogten boven het 

plaatselijke maaiveld.  

 

Details van de toetspunten zijn gegeven in bijlage 1 en figuur 2. Beoordeeld wor-

den de geluidniveaus op plaatsen waar personen kunnen verblijven. De hoogte 

van de gevel is maatgevend voor de bepaling van invallend geluid (+5 m voor een 

woning met twee woonlagen). Op de toetspunten is het jaargemiddelde geluidni-

veau L
den

 berekend. Het rekenresultaat is het niveau van het invallende geluid (dus 

exclusief een eventuele bijdrage door reflectie tegen de achterliggende gevel). 

 

2.2 Geluidbron Enercon E-101 

Door Enercon is de bronsterkte van de Enercon E-101 turbine gepubliceerd bij 

verschillende windsnelheden
4
. Bij een rotorashoogte van 99 m bedraagt de bron-

sterkte 105,4 dB(A) bij een windsnelheid V
10

=7 m/s en een ruwheidslengte van 

z
0
=0,05 m. Enercon heeft ook bronsterkten van de gereduceerde moden gerap-

porteerd
5
. De bronsterkten van de verschillende moden zijn weergegeven in Tabel 

2-1. 

 

  

                                                      
4

 Estimated Sound Power Level E-101. Document name SIAS-04-SPL E-101 OM I 3MW Est Rev1_0-eng-eng, 2010.  

5

 Estimated Sound Power Level E-101. Document name SIAS-04-SPL E-101 OM I 3MW Red Est Rev1_0-eng-eng, 2010.  
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Tabel 2-1: bronsterkten Enercon E-101 op een ashoogte van 99 m. 

V
10

 

m/s 

3 MW 

dB(A) 

2.5 MW 

dB(A) 

2 MW 

dB(A) 

1,5 MW 

dB(A) 

1 MW 

dB(A) 

800 kW 

dB(A) 

5 99      

6 102,9      

7 105,4      

8 106      

95% 106 105,6 104 102 100 99 

 

2.3 Windaanbod 

De jaargemiddelde bronsterkte L
E
 van een windturbine is afhankelijk van de optre-

dende windsnelheden op ashoogte. Door het KNMI zijn gegevens gepubliceerd 

over de distributie van voorkomende windsnelheden op 80 tot 120 m hoogten. 

Deze distributies zijn gespecificeerd voor de dag, de avond en de nachtperiode. 

De data zijn gebaseerd op het meteo-model van het KNMI en beschikbaar op 

rasterpunten over geheel Nederland. 

 

De windsnelheden op de betreffende locatie zijn verkregen door een interpolatie van 

de gegevens die gelden voor een hoogte van 99 m van de nabijgelegen rasterpunten. 

De verschillen tussen de dag, de avond en de nacht zijn beperkt. De verschillen in 

windsnelheid bij de afzonderlijke turbines zijn ook minimaal.  

Grafiek 2-1 geeft de verdeling van de jaargemiddelde windsnelheden op +99 m. 

 

Grafiek 2-1: voorkomende windsnelheden op ashoogte +99 m. 

 

 

De gerapporteerde bronsterkten in relatie tot de windsnelheid op 10 m hoogte zijn 

omgerekend naar bronsterkten in relatie tot de windsnelheid op ashoogte. Dit 

leverde de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven in Grafiek 2-2. 
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Grafiek 2-2: verdeling bronsterkten Enercon E-101 +99 m. 

 

 

Ter informatie zijn in bovenstaande grafiek ook de gecorrigeerde bronsterkten van 

de Enercon E-101 weergegeven per windsnelheidsklasse voor de dag, de avond 

en de nacht. De gele, blauwe en rode staven representeren de bronsterkten ge-

corrigeerd voor het percentage van de tijd dat de betreffende windsnelheidsklasse 

optreedt. Hieruit valt op te maken dat het geluid bij windsnelheden van V
as

=7 tot 

13 m/s de hoogste bijdrage levert aan het jaargemiddelde. Het geluid bij wind-

snelheden tot V
as

=5 m/s en vanaf 17 m/s heeft een lage bijdrage. Cumulatie van 

deze bronsterkten over alle windsnelheidsklassen levert de jaargemiddelde bron-

sterkten op. Deze waarden L
E 

bedragen 101,8 102,0 en 102,2 dB(A) voor respec-

tievelijk de dag, de avond en de nacht bij de standaard instelling van de turbine 

op de mode 3 MW.  

Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt van de Enercon 

E-101 wat gemeten is bij een windsnelheid van V
10

=8 m/s en wat overeenkomst 

met V
as

=11,5 m/s.  
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2.4 Rekenresultaten 

In Tabel 2-2 zijn per toetspunt vermeld: een volgnummer en de jaargemiddelde 

geluidniveaus L
day

, L
even

 en L
night

 die daar optreden. L
den

 is het tijdgewogen gemid-

delde van: 

 

 Het jaargemiddelde geluidniveau in de dag L
day

; 

 Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond L
even

 vermeerderd met 5 dB; 

 Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht L
night

 vermeerderd met 10 dB. 

 

Tabel 2-2: rekenresultaten Enercon E-101 8x3 MW. 

punt omschrijving L
day

 L
even

 L
night

 L
den

 

nr.  dB dB dB dB 

1 woning Geervliet 41 41 41 48 

2 woning Geervliet 42 42 42 48 

3 woning Heenvliet 41 41 42 48 

4 woning Heenvliet 40 40 41 47 

 

Zonder het treffen van geluidreducerende maatregelen wordt de standaardnorm 

L
den

=47 en L
night

=41 dB overschreden met maximaal 1 dB. 

 

De rekenresultaten zijn ook gedetailleerd weergegeven in bijlage 2. In figuur 2 is 

de L
den

=47 dB contour weergegeven zoals die optreedt op een waarneemhoogte 

van +5 m. 

 

2.5 Geluidreducerende maatregelen 

De maatgevende geluidbron bij windturbines zijn luchtwervelingen rondom de 

rotorbladen, vooral de wiektippen. Maatregelen zoals afscherming van dit geluid 

of isolatie zijn daarom niet mogelijk. Door het toerental van de rotor te verlagen en 

door de bladhoek van de rotorbladen te wijzigen kan de bronsterkte van de turbi-

ne maximaal circa 5 dB worden gereduceerd. De turbine is hiervoor voorzien van 

mogelijkheden in de besturing.  

 

Onderzocht is de technische mogelijkheid van een nachtelijke terugregeling van 

een turbine tot 2,5 MW en van twee turbines tot 2 MW. Bij de nachtelijke instellin-

gen op de moden met gereduceerd vermogen van 2,5 of 2 MW zijn de nachtelijke 

jaargemiddelde bronsterkten verlaagd tot 101,7 respectievelijk 100,1 dB(A). Deze 

reductie gaat ten koste van de productie. Met deze instellingen kan voldaan wor-

den aan de eerder genoemde normstelling voor geluid. Deze maatregelen hebben 

echter ingrijpende consequenties voor de productie. Omdat de woningen al een 

verhoogde geluidbelasting ondervinden door de industrie, worden deze maatrege-

len gezien als onnodig beperkend. 
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Tabel 2-3: rekenresultaten 8x Enercon E-101 na reductie. 

punt omschrijving L
day

 L
even

 L
night

 L
den

 

nr.  dB dB dB dB 

1 woning Geervliet 41 41 41 47 

2 woning Geervliet 42 42 40 47 

3 woning Heenvliet 41 41 41 47 

4 woning Heenvliet 40 40 40 47 

 

De rekenresultaten zijn ook gedetailleerd weergegeven in bijlage 2. In figuur 3 is 

de L
den

=47 dB contour weergegeven zoals die optreedt op een waarneemhoogte 

van +5 m. 

 

2.6 Productieverlies 

Instelling van de turbine op een noise reduced mode gaat ten kosten van de elektrici-

teitsproductie. Onderstaande tabel geeft het procentuele verlies bij verschillende 

instellingen, indien deze instellingen de gehele dag actief zijn. Bij bovenstaande mo-

dus wordt de productie van de turbine alleen in de nacht gereduceerd.  

 

Tabel 2-4: productieverlies bij verschillende instellingen van de Enercon E-101. 

P: 3 MW 2,5 MW 2 MW 

verlies: 0% 8% 18% 

 

Het productieverlies bij stilstand is evenredig aan het percentage stilstandtijd.  
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3. Onderzoek slagschaduw 

3.1 Normstelling 

Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken bij 

mensen. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van 

invloed op de mate van hinder die ondervonden kan worden. Bekend is dat flikker-

frequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren en schadelijk 

kunnen zijn. Een groter verschil tussen licht en donker (meer contrast) wordt als 

hinderlijker ervaren. Verder speelt de blootstellingsduur een grote rol bij de bele-

ving. 

 

Voor de normstelling is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit. In het Activi-

teitenbesluit in artikel 3.14 onder 4. wordt verwezen naar de bij de ministeriële 

regeling te stellen maatregelen. In deze regeling
6
 is in artikel 3.12 voorgeschreven 

dat een turbine is voorzien van een automatische stilstandsvoorziening die de 

windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige 

objecten voorzover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt 

dan twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedu-

rende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden
7
. In het kader van dit on-

derzoek wordt dit artikel als volgt geïnterpreteerd:  

 

 Bij de beoordeling worden alleen woningen van derden betrokken.  

 De eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf maal de 

rotordiameter wordt verwaarloosd. 

 Schaduw bij een zonnestand lager dan vijf graden wordt als niet-hinderlijk be-

oordeeld. Bij zonsopkomst en zonsondergang is het licht vrij diffuus en wordt 

de turbine vaak aan het zicht onttrokken door gebouwen en begroeiing. 

 Bij een windpark worden de schaduwduren en schaduwdagen van afzonderli j-

ke turbines opgeteld voor zover de schaduwen elkaar niet overlappen. 

 Er is geen stilstandsvoorziening nodig als de gemiddelde duur van hinderlijke 

schaduw minder is dan zes uur per jaar. Dit is een strengere beoordeling dan 

volgens het Activiteitenbesluit omdat ook nog slagschaduw gedurende minder 

dan 20 minuten aanvaardbaar wordt geacht buiten de 17 dagen met meer dan 

20 minuten slagschaduwhinder en bovendien de hinderduur gedurende 17 da-

gen per jaar meer mag bedragen dan 20 minuten. 

 

3.2 Schaduwgebied 

Bij de opkomst en de ondergang van de zon kan de schaduw van een turbine aan 

de westkant en aan de oostkant ver reiken. Op afstanden groter dan twaalf maal 

de rotordiameter (12x101 m) wordt de slagschaduw echter niet meer als hinderlijk 

beoordeeld. Aan de noordzijde wordt het schaduwgebied begrensd omdat de zon 

in het zuiden altijd hoog staat. Aan de zuidzijde treedt nooit schaduw op omdat de 

zon nooit in het noorden staat. 

 

  

                                                      
6

  Regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2007 

nr. DJZ 2007104180 houdende algemene regels voor inrichtingen (Regeling algemene regels voor inrichtingen milieube-

heer). 

7

  Voor de letterlijke tekst wordt verwezen naar de regeling. 
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3.3 Potentiële schaduw 

Op basis van de turbineafmetingen, de gang van de zon op deze locatie en een 

minimale zonshoogte van vijf graden, zijn de dagen en tijden berekend waarop 

slagschaduw kan optreden. De gang van de zon is voor alle dagen van het jaar 

bepaald met een astronomisch rekenmodel waarbij rekening is gehouden met de 

betreffende locatie (noorderbreedte en oosterlengte) op de aarde. De potentiële 

hinderduur is een theoretisch maximum. Hieruit is de verwachte hinderduur  bere-

kend door het toepassen van correcties. Als gevolg van deze correcties is de ver-

wachte hinderduur aanmerkelijk korter dan de potentiële hinderduur. 

 

3.3.1 Zonneschijn 

Schaduw is er alleen als de zon schijnt. Deze correctie is gebaseerd op het per-

centage van de daglengte dat de zon gemiddeld schijnt in dit gebied en in de 

betreffende maand. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van 

nabijgelegen meteostations. De data van meteostation Rotterdam zijn het meest 

representatief voor deze locatie.  

 

 

 

3.3.2 Oriëntatie  

Het rotorvlak staat niet altijd haaks op de 

schaduwrichting waardoor de hinderduur 

wordt beperkt. Als het rotorvlak evenwijdig 

staat aan de schaduwrichting treedt er 

geen of nauwelijks lichtflikkering op. Deze 

correctie is gebaseerd op de distributie 

van de voorkomende windrichtingen. De 

percentages worden ontleend aan meer-

jarige data van meteostations waarbij 

alleen de windsnelheden boven 2 m/s zijn 

betrokken. Afhankelijk van de richting van 

waaruit de turbine wordt gezien ligt de 

deze correctie tussen circa 55% en 75%. 

  

Grafiek 3-1: percentage zonneschijn. 

Grafiek 3-2: Distributie windrichtingen. 
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3.3.3 Bedrijfstijd 

Slagschaduwhinder treedt alleen op als de rotor draait. De correctie is gebaseerd 

op de distributie van de voorkomende windsnelheden. Windturbines zijn veelal 

80% tot 95% van de tijd in bedrijf. 

 

3.4 Rekenresultaten 

Van het windpark zijn de cumulatieve schaduwduren in het omliggende gebied 

berekend. In figuur 4 is met een blauwe isolijn aangegeven waar de totale jaarlijk-

se verwachte hinderduur 5 uur bedraagt. Overschrijding van de norm voor de jaar-

lijkse hinderduur kan optreden bij de woningen binnen deze blauwe 5 uurcontour. 

Bij woningen buiten de blauwe 5 uurcontour wordt aan de norm voor de maximale 

hinderduur voldaan. 

 

De verwachte jaarlijkse hinderduur bij een aantal woningen van derden (rekenpun-

ten a-o, zie figuur 4) is berekend. Deze rekenpunten worden representatief geacht 

voor alle woningen waar normoverschrijding wordt verwacht. Bij de beoordeling 

van slagschaduwhinder wordt niet uitgegaan van een bepaalde positie maar van 

een gevelvlak dat alle ramen omvat. Vanwege de afmetingen van dat vlak duurt de 

schaduwpassage langs het vlak wat langer dan de passage langs een punt. Voor 

de gevelhoogte is uitgegaan van 5 m en voor de geprojecteerde breedte van het 

gevelvlak is 8 m aangehouden. In de berekening van de contour is met deze af-

metingen geen rekening gehouden. 

 

De nauwkeurigheid waarmee de potentiële hinderduur is berekend is relatief hoog. 

Deze nauwkeurigheid is afhankelijk van de invoer van de geometrie en van de 

nauwkeurigheid waarmee de zonnestand wordt bepaald. De correcties om te ko-

men tot de verwachte hinderduur zijn echter een voorspelling op basis van de 

geschiedenis. De meteogegevens zijn bepaald op basis van gemiddelde gemeten 

data over twintig jaar. De verwachting is dat in de toekomst deze gemiddelden 

over langere perioden niet veel zullen veranderen maar dit blijft onzeker. In het 

weer treden grote dagelijkse verschillen op en ook variëren de jaargemiddelde 

gegevens behoorlijk.  

 

3.5 Hinderduren bij woningen 

De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. In Tabel 3-1 is per reken-

punt aangegeven: de potentiële jaarlijkse hinderduur, het aantal dagen waarop 

hinder kan optreden, de maximale passageduur van de schaduw langs de gevel 

en de verwachte hinderduur per jaar (tijden in uu:mm). De norm voor de jaarlijkse 

hinderduur wordt bij een woning van derden overschreden.  

 

Binnen een afstand van circa 460 m vanaf een turbine kan de zon volledig bedekt 

worden door het rotorblad. De rotor moet dan haaks staan op de richting van de 

zon. De schaduw is dan maximaal en wordt als meer hinderlijk ervaren. Op grotere 

afstanden is de schaduw nooit volledig. De frequentie van de lichtflikkeringen ligt 

tussen 0,3 en 0,8 Hz. Deze frequenties zijn niet extra hinderlijk. 
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Tabel 3-1: jaarlijkse schaduwduren bij woningen. 

woning 

 

potentiële 

schaduwduur 

potentiële 

schaduwdagen 

maximale 

passageduur 

verwachte 

hinderduur 

a 30:39 72 0:34 7:39 

b 26:19 73 0:29 6:35 

c 27:34 91 0:30 7:00 

d 50:23 106 0:42 12:42 

e 26:11 92 0:27 6:28 

f 27:48 86 0:32 6:56 

g 35:08 95 0:35 8:56 

h 47:43 110 0:42 11:32 

i 27:40 90 0:30 7:07 

j 24:59 79 0:27 6:21 

k 27:06 76 0:37 6:17 

l 48:36 97 0:46 11:46 

m 30:28 93 0:32 7:35 

n 25:13 86 0:28 6:23 

o 26:17 77 0:36 5:36 

 

In Tabel 3-2 zijn de verwachte gemiddelde jaarlijkse hinderduren per turbine weer-

gegeven en in de meest rechtse kolom staat het totaal van het windpark. De turbi-

nes 6, 7 en 8 veroorzaken op deze punten geen schaduw omdat de turbines van 

hieruit gezien te noordelijk staan. Het totaal kan lager zijn dan de som van de af-

zonderlijke turbines als er overlap optreedt. De vetgedrukte tijden worden geëlimi-

neerd door een stilstandsregeling. De eventueel resterende hinderduur van de 

andere turbines is dan minder dan de norm. 

 

Tabel 3-2: verwachte  jaarlijkse hinderduur in uren per turbine en totaal. 

rekenpunt turbine 1 turbine 2 turbine 3 turbine 4 turbine 5 turbine 6-8 totaal 

a 7:39 -- -- -- -- -- 7:39 

b 6:35 -- -- -- -- -- 6:35 

c 6:13 1:12 -- -- -- -- 7:00 

d 3:08 9:35 -- -- -- -- 12:42 

e 1:46 4:42 -- -- -- -- 6:28 

f 1:19 5:37 -- -- -- -- 6:56 

g 1:41 7:15 -- -- -- -- 8:56 

h -- -- 1:18 10:14 -- -- 11:32 

i -- -- 0:58 6:09 -- -- 7:07 

j -- -- -- 6:21 -- -- 6:21 

k -- -- 0:50 5:27 -- -- 6:17 

l -- -- -- 2:35 9:11 -- 11:46 

m -- -- -- 1:19 6:16 -- 7:35 

n -- -- -- -- 6:23 -- 6:23 

o -- -- -- 0:18 5:18 -- 5:36 
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3.6 Hinderbeperkende maatregelen 

Om de hinderduur te beperken worden de turbines 1, 2, 4 en 5 voorzien van een 

automatische stilstandsregeling die de rotor stopt als slagschaduwhinder op-

treedt. In de turbinebesturing worden hiervoor blokken van dagen en tijden met 

potentiële schaduw geprogrammeerd. De verwachte stilstand is meer dan de tota-

le verwachte hinderduur omdat de stilstandsregeling geen rekening houdt met de 

oriëntatie van de rotor en omdat de geprogrammeerde tijden alle begin- en eind-

tijden binnen het blok van dagen omvat. In onderstaande tabel zijn per turbine 

aangegeven: de begin- en einddata (kolom van en kolom tot) van de perioden en 

de begin- en eindtijden (kolom stop en kolom eind) waarbinnen de regeling actief 

moet zijn. De tijden zijn aangegeven in MET (Midden Europese Tijd, wintertijd). 

Voor de zomertijd moet er een uur worden bijgeteld. 

 

De totale stilstandsduur kan met een zonneschijnsensor beperkt worden. Bij de 

berekening van de verwachte stilstand is daar rekening mee gehouden. Bij de 

bepaling van het productieverlies is verder rekening gehouden met het per maand 

variërende windaanbod volgens de meerjarig landelijk gemiddelde maandelijkse 

windex. Bij de stilstandsregeling is ook rekening gehouden met alle woningen 

waar de jaarlijkse hinderduur door slagschaduw meer dan zes uur kan bedragen 

(alle woningen binnen de blauwe contour in figuur 4). 

 

Tabel 3-3: stilstandstijden turbines 1, 2, 4 en 5. 

rekenpunt van tot stop start 

 
 turbine 1: verwachte stilstand 32 uur 0,24% verlies 

a, b, c 7-mei 5-aug 5:10 6:02 

   turbine 2: verwachte stilstand 46 uur 0,39% verlies 

d, e, f, g 3-mei 10-aug 5:09 6:18 

   turbine 4: verwachte stilstand 86 uur 0,74% verlies 

h, i, j, k 7-apr 30-mei 5:16 6:55 

  31-mei 12-jul 5:09 5:50 

  13-jul 5-sep 5:24 6:59 

   turbine 5: verwachte stilstand 27 uur 0,21% verlies 

l, m, n 10-mei 22-mei 5:24 5:47 

  22-mei 18-jul 5:09 6:00 

  19-jul 3-aug 5:57 6:49 

 

Bij de bepaling van de schaduwduren is geen rekening gehouden met eventuele 

beplanting en gebouwen die het zicht kunnen belemmeren. Hierdoor kan de hin-

der worden beperkt en kunnen de stilstandstijden uitgebreider zijn dan strikt 

noodzakelijk.  
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4. Bespreking 

Het jaargemiddelde geluidniveau vanwege het windpark Hartelbrug II met acht 

turbines Enercon E-101 3 MW bedraagt maximaal L
den

=48 dB ter plaatse van nabij 

gelegen woningen van derden. Het nachtelijke geluidniveau L
night

 bedraagt niet 

meer dan 42 dB.  

 

Door drie turbines in de nachtperiode in te stellen op een reduced noise mode van 

2,5 of 2 MW kan het nachtelijke geluidniveau verlaagd worden tot maximaal 

L
night

=41 dB en wordt ook voldaan aan de norm L
den

=47 dB.  

 

 

Bij een aantal van woningen in Geervliet en in Heenvliet wordt jaarlijks gedurende 

meer dan zes uur slagschaduwhinder verwacht. Door vier turbines te voorzien van 

een automatische stilstandsregeling wordt de jaarlijkse hinderduur door slagscha-

duw beperkt en wordt bij alle woningen van derden aan de norm voor de duur van 

slagschaduwhinder voldaan. Dit gaat gepaard met enig opbrengstverlies. Gemid-

deld over alle acht turbines is het productieverlies 0,20%. Zeer hinderlijke flikker-

frequenties boven 2,5 Hz komen niet voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Grinsven Advies, 

L.A.M. van Grinsven.
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bijlage 1 : objecten rekenmodel 

 

 

 

 

 

 

Bodemgebieden 

Id Omschr. X Y Bf 

1 Hartelkanaal 80614,94 431558,99 0,00 

2 Seinehaven 75674,54 433116,54 0,00 

3 Voedingskanaal 75127,46 433734,80 0,00 

 

Toetspunten geluid 

Id Omschr. X Y Hoogte AB 

1 woning Geervliet 77761,01 431070,11 5,00 

2 woning Geervliet 77380,02 431170,38 5,00 

3 woning Heenvliet 76498,98 431607,26 5,00 

4 woning Heenvliet 76016,02 431848,94 5,00 

 

 

Rekenpunten slagschaduw 

Id Omschr. X Y 

a woning Hooftweg 77693,12 431083,47 

b woning Polderlaan 77590,71 431045,98 

c woning Hooftweg 77599,97 431105,16 

d woning Hooftweg 77434,55 431134,47 

e woning Roosendaalweg 77352,41 431097,46 

f woning Roosendaalweg 77315,70 431127,24 

g woning Schellinxweg 77380,99 431169,32 

h woning Wieldijk 76515,74 431588,06 

i woning Vioolstraat 76364,76 431345,60 

j woning Leliestraat 76263,82 431340,49 

k woning Wieldijk 76424,02 431659,62 

l woning Coolwijkseweg 76271,07 431734,53 

m woning Donjonstraat 76037,67 431604,79 

n woning Hugo van Voorneweg 75892,01 431603,69 

o woning Schepenstraat 76015,30 431855,50 

 

 

Rekenraster geluid 

Id Omschr. X Y  Hoogte DeltaX DeltaY X-aantal Y-aantal 

1 grid 74248,03 432122,05 5,00 50 50 114 92 
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Geluidbronnen, geometrie 

Id Omschr. X Y Hoogte 

1 Enercon E-101 3 MW 78400,00 431449,00 99,00 

2 Enercon E-101 3 MW 78083,00 431428,00 99,00 

3 Enercon E-101 nacht 2 MW 77505,00 431534,00 99,00 

4 Enercon E-101 nacht 2 MW 77104,66 431744,81 99,00 

5 Enercon E-101 nacht 2,5 MW 76718,00 431978,00 99,00 

6 Enercon E-101 3 MW 76328,00 432207,00 99,00 

7 Enercon E-101 3 MW 75971,00 432481,00 99,00 

8 Enercon E-101 3 MW 75778,00 432888,00 99,00 

 

 

Geluidbronnen, bronsterkten dag 

Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 

1 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

2 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

3 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

4 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

5 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

6 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

7 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

8 Enercon E-101 3 MW -- 86,10 91,80 93,20 96,90 97,10 90,20 77,00 76,60 101,81 

 

Geluidbronnen, bronsterkten avond 

Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 

1 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

2 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

3 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

4 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

5 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

6 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

7 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

8 Enercon E-101 3 MW -- 86,30 92,00 93,40 97,10 97,30 90,40 77,20 76,80 102,01 

 

Geluidbronnen, bronsterkten nacht 

Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 

1 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

2 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

3 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

4 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

5 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

6 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

7 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

8 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

 

 

 

Gereduceerde moden 

Geluidbronnen, bronsterkten nacht 

Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 

1 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

2 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

3 Enercon E-101 nacht 2 MW -- 84,40 90,10 91,50 95,20 95,40 88,50 75,30 74,90 100,11 

4 Enercon E-101 nacht 2 MW -- 84,40 90,10 91,50 95,20 95,40 88,50 75,30 74,90 100,11 

5 Enercon E-101 nacht 2,5 MW -- 86,00 91,70 93,10 96,80 97,00 90,10 76,90 76,50 101,71 

6 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

7 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 

8 Enercon E-101 3 MW -- 86,50 92,20 93,60 97,30 97,50 90,60 77,40 77,00 102,21 
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bijlage 2 : rekenresultaten geluid 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenresultaten Enercon 3 MW 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A woning Geervliet 5.00 40.99 41.19 41.39 47.72 

2_A woning Geervliet 5.00 41.54 41.74 41.94 48.27 

3_A woning Heenvliet 5.00 41.20 41.40 41.60 47.93 

4_A woning Heenvliet 5.00 40.20 40.40 40.60 46.93 

 

 

Rekenresultaten Enercon reduced moden 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 

1_A woning Geervliet 5,00 40,99 41,19 40,63 47,14 

2_A woning Geervliet 5,00 41,54 41,74 40,46 47,16 

3_A woning Heenvliet 5,00 41,20 41,40 40,91 47,40 

4_A woning Heenvliet 5,00 40,20 40,40 40,38 46,76 
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figuur 1 : objecten rekenmodel geluid 
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figuur 2 : toetspunten en geluidcontouren Enercon E-101 
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figuur 3 : toetspunten en geluidcontouren reduced moden 
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figuur 4 : rekenpunten en schaduwcontouren 
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