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Aanvrager:

Uw kenmerk

Windmolens Groetpolder B.V.
Groetpolderweg 9
1732 NN Groetpolder

Locatie: het windturbinepark Windpark Groetpolder in Lutjewinkel
(gemeente Hollands Kroon).
Geachte heer Nobel,
Hierbij treft u aan het ontwerpbesluit waarbij een omgevingsvergunning
wordt verleend ten behoeve van uw windturbinepark aan de
Groetpolderweg te Lutjewinkel (gemeente Hollands Kroon).
In het ontwerpbesluit wordt gemotiveerd waarom de vergunning
verleend is.
Het ontwerpbesluit is als volgt opgebouwd:
A-Onderwerp
B-Procedurele beoordeling
C-Inhoudelijke beoordeling
D-Voorschriften
E-Besluit
Aan het einde van het ontwerpbesluit staat op welke wijze een ieder
zienswijzen kan indienen.
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2001 DA Haarlem

Een kennisgeving van dit besluit zal worden gepubliceerd op de website
www.noord-holland.nl.

Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
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2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

2 | 13

899824/917885

Inhoud
A.

ONDERWERP ................................................................................................... 3

B.

PROCEDURELE BEOORDELING ....................................................................... 3
PROJECTBESCHRIJVING ..................................................................................................... 3
BEVOEGD GEZAG............................................................................................................. 5
VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE .................................................. 5
PROCEDURE .................................................................................................................. 5
TER INZAGE LEGGING ....................................................................................................... 6

C.

INHOUDELIJKE BEOORDELING ...................................................................... 6

C.1

BOUWEN ............................................................................................................. 6

C.2

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET MILIEU ............................................................... 8

D.

VOORSCHRIFTEN .......................................................................................... 10

E

BESLUIT ......................................................................................................... 12
ZIENWIJZEN ................................................................................................................ 13
AFSCHRIFTEN .............................................................................................................. 13

3 | 13

ONTWERPBESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING
A. ONDERWERP
Wij hebben op 1 november 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning fase 2 ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) ontvangen van Windmolens Groetpolder B.V.. Het betreft een
aanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark bestaande uit 6 windturbines inclusief bijbehorende tijdelijke
inritten, opstelplaatsen en bouwwerken. De aanvraag gaat over de
inrichting Windpark Groetpolder, gelegen aan de Groetpolderweg te
Lutjewinkel (gemeente Hollands Kroon). De aanvraag is geregistreerd
onder nummer Z 2327391 (OLO-2631257). Gelijktijdig met deze
aanvraag is een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het
oprichten en in werking hebben van dit windturbinepark.
Concreet wordt verzocht om:
- een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1,
eerste lid, onder a, van de Wabo).
- Het maken van een uitrit (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de
Wabo)
- het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving. (Beperkte Milieutoets) (artikel 2.1, eerste lid,
onder i van de Wabo).
De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:
Ingediend op 1 november 2016;
- het aanvraagformulier dd. 1 november 2016 met OLO-nummer
2631257;
- een toelichting voor bouwen en omgevingsvergunning beperkte
milieutoets;
- een melding Activiteitenbesluit;
- rapportage over bouw en brandveiligheid;
- specificaties en certificaten;
- foto’s;
- bouwtekeningen;
- een overzicht en situatietekening.
Op 30 januari is ter aanvulling een sonderingsrapport aangeleverd.

B. PROCEDURELE BEOORDELING
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te
omschrijven:
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In de huidige situatie staan er 19 windturbines op een lijn opgesteld in
de Groetpolder. In de nieuwe situatie worden twaalf van de bestaande
turbines verwijderd en vervangen door zes nieuwe grotere windturbines. De nieuwe turbines worden in dezelfde lijn als de huidige lijn
geplaatst. Er zal sprake zijn van een grotere afstand tussen de turbines
dan in de huidige situatie, aangezien de zes turbines zo gelijkmatig
mogelijk over de beschikbare lijn worden verdeeld (ca. 340 meter
onderlinge afstand versus ca. 185 meter onderlinge afstand van de
huidige turbines). De resterende 7 turbines blijven als duidelijke
separate lijn staan. De aanvraag betreft ook bijbehorende tijdelijke
inritten, opstelplaatsen en bouwwerken. Het project betreft ook het
planologisch mogelijk maken van de bestemming van de 11 woningen
op de Groetpolderweg 1, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 en 27 tot
participatiewoningen en een verzoek tot dubbeldraaien.
Het huidige windpark in Groetpolder bestaat uit een lijn van 19 NEGMicon windturbines met elk een vermogen van 600 kW, dus in totaal
11,4 MW. De huidige turbines hebben een ashoogte van 46 meter en
een rotordiameter van 43 meter.
Aangevraagd project betreft een windturbinepark met zes windturbines
van het merk Lagerwey (type L100) met een ashoogte van 99 meter en
een rotordiameter van 100 meter met een productiecapaciteit van in
totaal 15 MW. Er worden 12 windturbines van in totaal 7,2 MW gesloopt.
Hierdoor ontstaat een bestaande lijn van zeven windturbines en een
nieuwe lijn van 6 grotere windturbines.
Het project is gelegen aan de Groetpolderweg in de Groetpolder ten
noordoosten van de kernen Lutjewinkel en Winkel in de gemeente
Hollands Kroon. De Groetpolderpolderweg is de centrale ontginningsas
van de Groetpolder.
Het project is opgesplitst in twee fases:
In fase 1 is aangevraagd het handelen in strijd met de regels ruimtelijke
ordening gericht op het planologisch mogelijk maken van de bouw van
de 6 turbines, de bijbehorende bouwwerken en opstelplaatsen. Tevens
worden er planologisch 11 participatiewoningen mogelijk gemaakt.
Daarnaast is het verzoek om dubbeldraaien onderdeel van de fase 1
procedure.
In fase 2 is aangevraagd het bouwen van 6 turbines, de bijbehorende
bouwwerken, opstelplaatsen en tijdelijke inritten en de
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).
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Bevoegd gezag
Op 31 maart 2010 is de Crisis en herstelwet, houdende regels met
betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van
ruimtelijke en infrastructurele projecten, in werking getreden. Daarbij is
de Elektriciteitswet 1998 gewijzigd. Vanaf dat moment zijn wij op grond
van artikel 9f van de Elektriciteitswet 1998 het bevoegd gezag met
betrekking tot de vergunningverlening voor windturbineparken vanaf 5
MW (in plaats van het college van burgemeester en wethouders).
De onderhavige aanvraag betreft een windturbinepark met een
productiecapaciteit van 18 tot 30 MW. Een dergelijk windturbinepark
wordt aangemerkt als een productie-installatie als bedoeld in artikel 9e,
eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 (>5 MW en <100 MW). In artikel
9f van de Elektriciteitswet 1998 zijn wij aangewezen als bevoegd gezag
om op een aanvraag om omgevingsvergunning te besluiten.
Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Na ontvangst van de aanvraag is deze getoetst aan het Besluit
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling (Mor). Daarbij is
gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. U bent hierop in de
gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben
daarbij in de brief van 11 januari 2017 aangegeven dat de wettelijke
proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal vier weken. Wij
hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 30 januari 2017. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag als mede de latere aanvulling(en)
daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is
dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.
Procedure
Ingevolge artikel 9f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998
coördineren gedeputeerde staten de voorbereiding en bekendmaking
van de besluiten, aangewezen op grond van artikel 9d, eerste lid, ten
behoeve van de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie als
bedoeld in artikel 9e, eerste lid.
Ingevolge artikel 9f, tweede lid nemen gedeputeerde staten de in het
eerste lid bedoelde besluiten met uitsluiting van het in eerste aanleg
bevoegde bestuursorgaan, tenzij dit een bestuursorgaan van het Rijk is.
Ingevolge het vijfde lid zijn artikel 3.33, tweede en vierde tot en met
zesde lid van de Wro van overeenkomstige toepassing.
Ingevolge artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling
energie-infrastructuurprojecten worden als besluiten als bedoeld in
artikel 9d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aangewezen
besluiten als bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.2. van de
Wabo, met inbegrip van een eventueel benodigde verklaring van geen
bedenkingen, voor zover de desbetreffende omgevingsvergunning in
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elk geval betrekking heeft op een van de activiteiten, bedoeld in de
artikelen 2.7, tweede lid, 3.3, eerste en derde lid, 3.8, eerste en derde
lid, en 3.10, tweede lid in samenhang met 3.8, eerste of derde lid, van
de Wet natuurbescherming.
Op deze aanvraag is conform artikel 3.10 van de Wabo, de uitgebreide
procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna:
Awb) van toepassing. Ten tijde van het indienen van de aanvraag
voldeed de aanvraag niet aan het geldende bestemmingsplan. Voor het
toestaan van een afwijkend gebruik van een bestemmingsplan geldt de
uitgebreide procedure, waardoor ook voor andere vergunningaanvragen
die op basis van de Wabo worden beoordeeld eveneens de uitgebreide
procedure van toepassing is.
Aangezien de provinciale coördinatieregeling van toepassing is worden
alle besluiten die betrekking hebben op het project gelijktijdig ter
inzage gelegd. Dit houdt voor het onderhavige project in, dat zowel de
omgevingsvergunning voor fase 1, de omgevingsvergunning voor fase 2
en de VVGB van de Provincie Noord-Holland voor dit project gelijktijdig
ter inzage worden gelegd. Tevens vindt publicatie van de melding
Activiteitenbesluit gelijktijdig plaats met de andere besluiten.
Ter inzage legging
Een omgevingsvergunning waar de uitgebreide procedure voor gevolgd
moet worden, wordt voorbereid volgens de Uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en de artikelen
3.1 en 3.12 van de Wabo. Tevens is de provinciale coördinatieregeling
van toepassing.
Het ontwerpbesluit wordt beschikbaar gesteld op de website
www.officielepublicaties.nl. Ook op de website van de provincie NoordHolland www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de
publicatie.
C. INHOUDELIJKE BEOORDELING
C.1
Bouwen
1. Toetsing aan het bestemmingsplan
De aanvraag is in fase 1 reeds getoetst aan het bestemmingsplan.
Tevens is in die fase een ontwerp-vvgb van Gedeputeerde Staten
ontvangen. Wij verwijzen voor dit onderdeel naar hetgeen hierover in de
omgevingsvergunning fase 1 is opgemerkt.
Algemene Plaatselijke Verordening
Ten behoeve van de tijdelijke inritten is er geen vergunningplicht op
basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Holland Kroon.
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Luchthavenindelingsbesluit (LIB)
Het bouwplan ligt buiten de contouren van de geluid en/of
veiligheidszone bijlage 3B Beperking Bebouwing (artikel 2.2.1.
Luchthavenindelingsbesluit LIB). Daarmee is het LIB voor deze aanvraag
niet van toepassing.
2. Bouwbesluit
Het is aannemelijk dat het project voldoet aan de relevante bepalingen
en voorschriften van het Bouwbesluit 2012 met inachtneming van de
voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning. De ingediende
constructieve documenten zijn op hoofdlijnen akkoord bevonden.
3. Toetsing aan het Bouwverordening
Het project is geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de
gesteldheid van de bodem, omdat het een bouwwerk betreft waarin niet
voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven. Er is
aannemelijk gemaakt dat het project voldoet aan de bouwverordening
van de gemeente Hollands Kroon.
4. Welstand
Onderdeel van de bouwtoets is toetsing van het bouwwerk aan de
gemeentelijke welstandsnota. Daartoe hebben wij op 9 januari 2017 de
aanvraag voor advies op dit onderdeel toegestuurd aan de gemeente
Hollands Kroon om ons op dit onderdeel te adviseren. Wij hebben op 2
februari 2017 het advies ontvangen. De conclusie uit dit advies is als
volgt:
Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag
betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals
neergelegd in de gemeentelijke welstandnota van de gemeente
Hollands Kroon. Wel geeft de commissie aan dat zij graag ziet dat de
kleur van de windturbines wordt afgestemd met de kleuren van de
windturbines van het windturbinepark van de Wieringermeer. Ook wordt
aanbevolen om voor zowel windpark Groetpolder als windpark
Waardpolder te kiezen voor een zelfde windturbine.
Wij zien de adviezen van de welstandcommissie als aanbevelingen voor
de uitvoering van het windturbinepark.
5. Conclusie
Het project voldoet aan de beoordelingscriteria voor de activiteit
‘bouwen’ met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning fase 2 voor het
bouwen van 6 windturbines inclusief bijbehorende opstelplaatsen en
bouwwerken kan worden verleend.
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Er is geen omgevingsvergunning nodig is voor het maken van tijdelijke
inritten.
C.2

Overwegingen ten aanzien van het Milieu

1. Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn
voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden,
algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen
niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Windturbines en
windturbineparken vallen onder het Activiteitenbesluit. Op basis van
artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de
inrichting worden gemeld. Tegelijkertijd met de aanvraag is een
melding gedaan; deze is bij de aanvraag gevoegd.
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat, voor zover deze
betrekking hebben op het in werking hebben van de windturbine, moet
worden voldaan aan onder meer hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en paragraaf
3.2.3 uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.
Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit
genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen
voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven.
Voor windturbines is deze mogelijkheid aanwezig voor de
milieuaspecten geluid en slagschaduw. Tevens is in de PMV (art. 4A.2)
opgenomen dat onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheid
om maatwerkvoorschriften te stellen. Deze zijn nodig als er sprake is
van bijzondere lokale omstandigheden. Voor onderhavige inrichting is
van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt omdat uit onderzoek is
gebleken, dat er geen sprake is van bijzondere lokale omstandigheden.
2. Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
Onderdeel van de ingediende aanvraag is een aanvraag om een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). De verplichting om
een aanvraag voor een OBM in te dienen is opgenomen in de Bor, artikel
2.2 a lid 1, waarin wordt verwezen naar het Besluit
milieueffectrapportage onderdeel D onder 22.2 (het oprichten, wijzigen
of uitbreiden van een windturbinepark in gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op 3 windturbines of meer). De gronden voor het
verlenen of weigeren van een OBM zijn opgenomen in artikel 5.13b van
de Bor. In onderhavig geval moet een OBM worden geweigerd als een
milieueffectrapport moet worden opgesteld. Op grond van artikel 5.13a
van de Bor mogen aan een OBM geen voorschriften worden verbonden.
In artikel 7.17 derde lid Wm is bepaald dat wij rekening moeten houden
met de criteria uit bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.
Hierbij staan de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de
activiteit kan hebben centraal.
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De criteria betreffen:
1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project;
3. de kenmerken van het potentiële effect.
Ad 1:
Met de kenmerken van de activiteiten wordt gekeken of de volgende
onderdelen met betrekking tot de inrichting aanleiding geven om een
milieueffectrapportage te verlangen:
omvang van het project;
cumulatie met andere projecten;
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
productie van afvalstoffen;
verontreiniging en hinder;
risico's van ongevallen.
In de toelichting op de aanvraag en in de ruimtelijke onderbouwing
behorende bij de aanvraag fase 1, wordt ingegaan op elk onderdeel
waarbij per onderdeel wordt aangegeven of er gevolgen zijn voor de
leefomgeving. Aangezien van de bestaande 19 windturbines, 12 worden
vervangen door 6 nieuwe windturbines vindt geen uitbreiding van de
inrichting plaats. Ook is er geen sprake van cumulatie met andere
projecten, worden geen natuurlijke hulpbronnen gebruikt om het
windpark in werking te houden en ontslaan als gevolg van het in
werking zijn van het windpark geen afvalstoffen of andere
verontreinigende stoffen.
Ten aanzien van het aspect hinder is uitgebreid onderzoek gedaan naar
de hinderaspecten slagschaduw en geluid. Toetsingscriteria daarbij zijn
de vastgestelde normen zoals die in het Activiteitenbesluit zijn
opgenomen en waaraan voldaan moet worden. Uit deze onderzoeken
komt naar voren, dat met de nieuwe windturbines voldaan kan worden
aan de vastgesteld normen. Ten aanzien van slagschaduw zullen
aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om te voldoen aan
het Activiteitenbesluit. Deze verplichting is in het Activiteitenbesluit
vastgelegd zodat een voorschrift hieromtrent niet in deze vergunning
hoeft te worden gesteld.
Verder is door de aanvrager onderzoek gedaan naar de externe
veiligheidsrisico’s voor de omgeving bij verschillende faalkansen van
een windturbine. Uit dit onderzoek blijkt, dat geen onacceptabele
effecten zijn te verwachten in de omgeving bij falen van een
windturbine. De risico’s blijven gelijk aan die in de huidige situatie.
Ad 2:
De vraag bij dit criterium is, of de activiteiten zich voordoen in een
gebied dat gevoelig is voor milieueffecten. Het gaat bij de
beantwoording hiervan om aspecten als:
- het bestaande grondgebruik;
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-

de rijkdom, kwaliteit en het regeneratievermogen van
natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
- de aanwezigheid van gevoelige en kwetsbare gebieden zoals
natuurgebieden, of (inter-) nationaal beschermde gebieden;
- gebieden waarin de bij Europese wetgeving vastgestelde normen
betreffende milieukwaliteit al worden overschreden;
- gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
- landschappen van historische, cultureel of archeologisch belang.
In de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de aanvraag fase 1, wordt
elk van de hierboven genoemde aspecten beschreven en uitgewerkt. Uit
deze beschrijving komt naar voren, dat er geen extra effecten zijn te
verwachten van de nieuwe windturbines.
Ad 3:
Bij dit criterium moet, in samenhang met de vorige twee criteria,
bekeken worden, in hoeverre er aanzienlijke effecten zijn te verwachten
ten aanzien van:
- het bereik van het effect;
- het grensoverschrijdend karakter van het effect;
- de waarschijnlijkheid van het effect;
- de duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.
In de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing behorende bij de
aanvraag fase 1, worden de verschillende potentiele effecten uitgebreid
beschreven. Hieruit komt naar voren dat met het treffen van
aanvullende maatregelen ten aanzien van slagschaduw, de effecten
beperkt kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau. Overige effecten
van het windturbinepark zijn niet of slechts in zeer beperkte mate
aanwezig.
Conclusie
Op basis van de het bovenstaande komen wij tot de conclusie dat er
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten
bij realisatie van het aangevraagde windturbinepark. Wij zien dan ook
geen aanleiding om voor de betreffende activiteit een
milieueffectrapport te verlangen. De omgevingsvergunning voor de OBM
kan worden verleend.
D. VOORSCHRIFTEN
Bouwwerkzaamheden
1.

Minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden
moeten worden ingediend:
- definitieve keuze van het type windturbine;
- Nader in te dienen aanvullende en/of gewijzigde gegevens en
bescheiden met betrekking tot belastingen en
belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste
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grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het
bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het
niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het
constructieprincipe betreft. En voor zover deze documenten nog
niet zijn aangeleverd;
- gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de
toegepaste installaties.
Genoemde gegevens moeten ter goedkeuring aan de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden overgelegd. De
tekeningen en berekeningen dienen in de Nederlandse taal te zijn
opgesteld.
Er mag pas met de werkzaamheden worden gestart wanneer deze
gegevens zijn goedgekeurd.
2.

De Omgevingsdienst NZKG dient ten minste één dag van te voren
in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

3.

De op grond van deze beschikking verplichte kennisgevingen en
meldingen aan de Omgevingsdienst NZKG kunt u doen onder
vermelding van het OLO-nummer met vermelding van de naam en
gegevens van de contactpersoon op de bouwplaats die daar
toezicht zal gaan houden.

Overige rechtstreeks geldende voorschriften en maatregelen
Hierna volgt een opsomming van een aantal relevante, rechtstreeks
werkende bepalingen uit het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening
2012. Deze opsomming dient louter ter informatie voor de
vergunninghouder en is niet uitputtend.
Voor een nauwkeurig en actueel overzicht van de rechtstreeks werkende
bepalingen, raden wij dringend aan de betreffende regelingen zelf te
raadplegen.

•

•

•

•

Uitvoeringsvoorschriften en gebruik
Bij de uitvoering moeten de uitvoeringsvoorschriften van
hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 in acht worden
genomen.
Ten minste twee dagen voor de feitelijke aanvang van de
bouwwerkzaamheden waarvoor deze omgevingsvergunning is
verleend dient de Omgevingsdienst NZKG hiervan in kennis te
worden gesteld.
Van het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden waarop deze
omgevingsvergunning betrekking heeft, dient ten hoogste op de
dag van beëindiging van die bouwwerkzaamheden bij de
Omgevingsdienst NZKG een melding ingediend te worden.
Om graafschade te voorkomen en veiligheid van de graver en de
directe omgeving te bevorderen, moet voorafgaand aan een
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mechanische grondroering , een zogenaamde “Klic-melding”
worden gedaan. De Wet informatie uitwisseling ondergrondse
netten (beter bekend als de “grondroerdersregeling”) verplicht
iedere grondroerder (graver) hiertoe. Deze melding kunt u doen
via Klic-online (www.klic.nl).
- Veiligheid
De uitvoering van de werkzaamheden moet volgens het Bouwbesluit
2012 zodanig zijn, dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor
de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
Dat betekent dat u voor zover van toepassing maatregelen moet nemen
ter voorkoming van:
• letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het
bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar
groen;
• letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en
• beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen
werken en van andere al dan niet roerende zaken op een
aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende
openbare weg, openbaar water of openbaar groen.
- Hinder en afvalscheiding
Bij het tegengaan van geluidhinder, trillingshinder, stofhinder en
gevaarlijke wijziging van de grondwaterstand moeten de voorschriften
uit hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 in acht worden genomen. Dat
geldt ook voor het scheiden van afval.
- Afvalscheiding
Op grond van hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 moeten de
bouwwerkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat tijdens de
uitvoering vrijkomend bouwafval deugdelijk wordt gescheiden.
E

BESLUIT

Wij zijn voornemens om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen
in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en paragraaf 2.3 en 3.3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo), te besluiten:
• de omgevingsvergunning fase 2 te verlenen voor het in
werking hebben van een windturbinepark met 6
gelijksoortige windturbines ten aanzien van de beperkte
milieutoets en voor het bouwen van een windturbinepark
bestaande uit 6 windturbines inclusief bijbehorende
opstelplaatsen en bouwwerken;
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•

aan deze vergunning het in hoofdstuk D opgenomen voorschrift
te verbinden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

Zienwijzen
Wij leggen de aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ter inzage.
Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van ter inzage
legging zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Geef duidelijk
aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Ter attentie van S. Willemsen
o.v.v. zaaknummer 899824
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die
beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de
ontwerpbeschikking.

Afschriften
Een exemplaar van dit ontwerpbesluit zullen wij zenden aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna
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