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Toelichting aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen inkoopstation bij 
Windpark Oude Maas 

Datum: 5 oktober 2020 

 

Inleiding 
Op 2 oktober 2017 is aan POG-REF Windparken B.V. omgevingsvergunning verleend voor 
de plaatsing van drie windturbines aan de oostzijde van de Heinenoordtunnel. Voor de 
exploitatie van het windpark is het noodzakelijk om een inkoopstation te plaatsen. In de 
verleende omgevingsvergunning is daarmee geen rekening gehouden. 
Hierna wordt ingegaan op de bouwtechnische en milieutechnische aspecten die verband 
houden met de laatste inzichten qua uitvoering van de eerder verleende vergunning. 

 

1. Milieutechnische aspecten 
De realisatie en exploitatie van een inkoopstation is een verandering van de inrichting. 
Er is, gelet op de Wabo (artikel 3.10, derde lid) sprake van een milieuneutrale verandering 
indien: 

a) de verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu 
veroorzaakt (ten opzichte van de geldende omgevingsvergunning), 

b) de inrichting niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een 
omgevingsvergunning is verleend, en 

c) er geen verplichting tot het maken van een MER bestaat. 

Achtereenvolgens worden deze 3 criteria nader beschouwd: 

Geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu 
De huidige omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een windpark geeft 
vanuit de aanvraag, in combinatie met de voorschriften die aan de vergunning zijn 
verbonden aan welke nadelige gevolgen zijn toegestaan. 

 
De gevolgen van de realisatie en het exploiteren van het inkoopstation ten behoeve van 
het windpark voor de afzonderlijke aspecten zijn: 

 
Bodem 
Er wordt vanwege de elektrische infrastructuur een standaard betreedbaar inkoopstation 
geplaatst met daarin een server voor het windpark, een schakelinstallatie van het 
windpark en schakelinstallatie van Stedin en daarnaast nog een oliegekoelde 
transformator ten behoeve van de laagspanning. Er is daarmee sprake van het toepassen 
van bodembedreigende stoffen. De locatie van de transformator is aangegeven op de 
tekening “BIJLAGE II Ontwerp inkoopstation_REF” bij de aanvraag. 
De bodembedreiging als gevolg van het gebruiken van de transformator voldoen aan de 
eisen die het Activiteitenbesluit daaraan stelt. De transformator zal geplaatst worden met 
een olieopvangbak. 

 
De gevolgen voor de bodem zijn niet anders of groter dan nu reeds met de vergunning is 
toegestaan. 

 

Brandveiligheid 
Er zijn geen gevolgen voor de brandveiligheid; er zijn geen brandgevaarlijke activiteiten. 
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Afvalwater, afvalstoffen en gevaarlijke stoffen 
Er komen geen afvalwater of afvalstoffen vrij. Gevaarlijke stoffen worden niet toegepast. 
Het toepassen van het inkoopstation en het opwekken van energie met behulp van 
windturbines heeft geen invloed op de aard, samenstelling of hoeveelheid van het lozen 
effluent. 

 

Energie 
De toepassing van het inkoopstation brengt geen verandering ten opzichte van de 
vergunde situatie. 

 

Externe veiligheid 
Er zijn geen nadelige gevolgen voor de (externe) veiligheid. 

Geluid en trillingen 
De activiteit leidt niet tot extra geluid of trillingen. Het inkoopstation en bijbehorende 
installatie zoals hier worden toegepast hebben geen relevante geluidemissie. 

Lucht en geur 
Er is geen emissie van stoffen (waaronder geur) naar de lucht. 

Natuur 
De activiteit leidt niet tot gevolgen voor natuur nu gebruik wordt gemaakt van een 
gecultiveerd grasland dat wordt onderhouden. Er is geen sprake van verlies aan habitat 
voor beschermd soorten. 
De uitstoot van stikstofoxiden wijzigt niet. Er zijn geen uitstralingseffecten op habitats 
en/of natuurgebieden gelegen buiten de inrichting. 
Er zijn berekeningen uitgevoerd om te bepalen of er een relevante stikstofdepositie op 
gevolgen Natura2000-gebieden plaats kan vinden vanwege de aanleg van het windpark 
(bij gebruik is er geen emissie van stikstofverbindingen) inclusief de realisatie van het 
inkoopstation. Er blijkt geen relevante depositie als gevolg van de aanleg. De berekening 
is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. 

 
Verkeer, vervoer en mobiliteit 
Er zijn bij de exploitatie geen gevolgen voor dit aspect ten opzichte van de vergunde 
situatie. Voor de aanleg van het inkoopstation zullen slechts enkele vervoersbewegingen 
nodig zijn. Dit is marginaal en past binnen de vergunde omvang aan vervoersbewegingen. 

 

Geen andere inrichting 
De aanleg van het inkoopstation ten behoeve van de elektrische infrastructuur verandert 
niets aan de inrichting, er is geen andere categorie als bedoeld in het Besluit 
omgevingsrecht aan de orde. 
 
Milieu Effect Rapport (MER) verplichting 
Voor het bestemmingsplan Windpark Oude Maas en de vergunning van het windpark is 
een plan- en projectMER gemaakt. In het MER zijn de onderstaande aspecten 
beoordeeld, waarbij de conclusie met betrekking tot het inkoopstation aangegeven is: 
 
Geluid:   geen relevante geluidsemmissie aanwezig   
Slagschaduw:  niet van toepassing voor het inkoopstation 
Bodem:   De gevolgen voor de bodem zijn niet anders of groter dan nu reeds 
   met de vergunning is toegestaan. 
Archeologie:  Advies van het archeologisch onderzoek: “Gezien de beschikbare 
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   milieuboringen, de maaiveldhoogte en de verwachte diepteligging 
   van eventuele archeologische niveaus, worden de eventuele  
   archeologische niveaus niet bereikt met de graafwerkzaamheden 
   ten behoeve van de voorgenomen ingrepen. De voorgenomen  
   ingrepen vormen dus geen bedreiging voor eventuele   
   archeologische resten en/of sporen. Daarom wordt geadviseerd 
   om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren voor de 
   werkzaamheden die tot 0,5 à 2 m –Mv reiken.” 
   Dit is derhalve geen relevante wijziging ten opzichte van het MER. 
Water:  Het inkoopstation wordt buiten de kernzone en beschermingszone  
   geplaatst en is hierdoor niet vergunningplichtig. 
Externe veiligheid: Er zijn geen nadelige gevolgen voor de (externe) veiligheid. 
Landschap:  Het inkoopstation is niet van verre zichtbaar, zoals de windturbines. 

Verhouding van het inkoopstation ten opzichte landschap is van een 
heel andere orde dan die van de windturbines. Dit maakt dat dit 
aspect niet relevant is voor het inkoopstation. 

Ecologie: Zie voorgaande aspect natuur.  
Energieopbrengst    
en mitigatie uitstoot: Geen wijziging ten opzichte van het MER. 
 
Ten opzichte van het eerder gemaakte Milieueffectrapport zijn er dus geen aspecten die 
relevant zijn voor de overwegingen en conclusies van het MER. 

Conclusie 
De activiteit voldoet aan de criteria als bedoeld in artikel 3.10 derde lid van de Wabo 
waardoor sprake is van een milieu-neutrale wijziging van de inrichting. 


