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Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Oude Maas’, de nota inspraak-

reactie, de milieueffectrapportage, de ontwerp omgevingsvergunningen, 

en de zakelijke beschrijving van de exploitatieovereenkomst hebben van 

26 juni tot en met 7 augustus 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding 

van de zienswijzen is besloten een aantal aanpassingen aan te brengen 

in de stukken. Deze wijzigingen worden hieronder weergegeven. 

 

Aanpassingen bestemmingsplan 

Afstand tot buisleiding (paragraaf 5.3) 

In de toelichting op het bestemmingsplan stond dat de kleinste afstand 

tot de leiding 185 meter is. Echter, met de betreffende windturbineloca-

ties is de afstand tot de buisleiding 187.5, waarmee de leiding buiten de 

tiphoogte ligt. 

 

Ontheffing strijdigheid provinciale Verordening (paragraaf 6.5) 

In de toelichting op het bestemmingsplan werd gesproken van strijdig-

heid met art. 2.2.1 lid 2, terwijl slechts ontheffing is verleend van art. 

2.3.2 lid 1 van de Verordening. Hier was sprake van een onjuiste verwij-

zing en dit wordt aangepast. 

 

Compensatie verharding oppervlak (paragraaf 5.3 + 6.3) 

In het MER stond dat door het gebruik van niet-uitlogende materialen 

geen compensatie nodig is. Dit wordt gewijzigd naar, dat compensatie 

niet nodig is omdat de toename van verharding onder de vrijstellings-

drempel van 1500m2 blijft. 

 

Verschijningsvorm (regels 4.2) 

In de bouwregels is benaming ‘vormgeving’ aangepast naar ‘turbinety-

pe’.  
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Afspraken stilstandregeling Heinendoord (regels 4.3) 

Aan de regels is toegevoegd dat Rijkswaterstaat en de initiatiefnemers  

met elkaar afspraken vastleggen over de stilstandregeling in verband 

met het SOS-systeem in de Heinenoordtunnel voor de verkeersveilig-

heid.  

 

Explosievenonderzoek (regels 4.3) 

Een voorwaarde is toegevoegd aan de regels waarin wordt vastgelegd 

dat een explosievenonderzoek uitgevoerd wordt voor de bouw van de 

windturbines. 

Aanpassingen MER 

Gezondheids- en onderwijsinstellingen binnen het onderzoeksgebied (7.2 

+ 7.3) 

Een aantal gezondheids- en onderwijsinstellingen zijn niet opgenomen in 

de geluid- en slagschaduwonderzoeken. Deze liggen buiten de contouren 

voor de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw. In het MER 

wordt toegelicht dat voldaan wordt aan de norm ter plaatse van deze 

objecten en dat deze verder niet zijn opgenomen omdat buiten de con-

touren slechts de woningen zijn meegenomen.  

 

Compensatie verharding oppervlak (samenvatting + paragraaf 7.4) 

In het MER stond dat door het gebruik van niet-uitlogende materialen 

geen compensatie nodig is. Dit wordt gewijzigd naar, dat compensatie 

niet nodig is omdat de toename van verharding onder de vrijstellings-

drempel van 1500m2 blijft. 

 

Bronsterkte geluid ondergrens (paragraaf 9.2) 

In het MER stond de foutieve vermelding dat de maximale bronsterkte 

voor de Nordex N131 3,0 STE 103,5 dB(A) was. Dit wordt aangepast 

naar 101 dB(A). 

 

Aanpassing Omgevingsvergunningen 

IJsdetectie (Bijlage c) 

Als aanvullende voorwaarde is toegevoegd dat de windturbines moeten 

worden uitgerust met een stilstandvoorziening die bij ijsdetectie de 

windturbine uitschakelt.  

Overige aanvullingen 

Advies Ministerie van Defensie 

Een positief advies van het Ministerie van Defensie met betrekking tot 

radar verstoring was ten tijde van publicatie van het ontwerpbestem-

mingsplan nog niet afgegeven. Bij vaststelling zal deze alsnog toege-

voegd worden. 

 

 

 


