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Betreft: : ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning fase 2 voor het bouwen van een windturbinepark

Verzenddatum

Nummer: Z 2351152 (OLO nummer 2147073)

Kenmerk
899805/912953

Aanvrager:

WP Energiek B.V.
Waardpolderhoofdweg 22
1766 EC Wieringerwaard

Uw kenmerk

Locatie: het windturbinepark Windpark Waardpolder gelegen aan de
Wieringerwaardweg te Wieringerwaard (gemeente Hollands Kroon).
Geachte heer Geertzema,
Hierbij treft u aan het ontwerpbesluit waarbij een omgevingsvergunning
wordt verleend ten behoeve van uw windturbinepark aan de Wieringerwaardweg te Wieringerwaard (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.
Postbus 3007

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

2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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ONTWERPBESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

A. ONDERWERP
Wij hebben op 4 november 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning fase 2 ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(verder: Wabo) ontvangen van WP Energiek B.V. Het betreft een aanvraag
voor het bouwen van een windturbinepark bestaande uit 6 windturbines
inclusief bijbehorende wegen, opstelplaatsen en bijbehorende bouwwerken. De aanvraag gaat over de inrichting Windpark Waardpolder,
gelegen aan de Wieringerwaardweg te Wieringerwaard (gemeente
Hollands Kroon). De aanvraag is geregistreerd onder nr. Z 2351152
(OLO-2147073).
Concreet wordt verzocht om:
een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).
De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:
- het aanvraagformulier dd. 4 november 2016 met OLO-nummer
2147073;
- een toelichting op de aanvraag van oktober 2016 van Bosch &
Van Rijn;
- Rapport Ontwerp principe kraanopstelplaats dd. 27 januari 2017
van bureau ABT B.V.;
- Rapport Indicatief ontwerp fundaties dd. 25 januari 2017 van
bureau ABT B.V.;
- Brief Defensie met betrekking tot radarverstoring dd. 1
november 2016;
- 4 tekeningen, zijnde een situatietekening, een aanzichttekening
van een turbine, een tekening van de opslagcontainer voor de
accu’s en een tekening van het onderstation.
B.

PROCEDURELE BEOORDELING

Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te
omschrijven:
Het realiseren van een windturbinepark met 6 gelijksoortige windturbines die staan opgesteld in een lijn. Daarbij gaat het om het vervangen van 12 windturbines in een bestaand windturbinepark door 6
windturbines. Het project is gelegen in de Waardpolder in de gemeente
Hollands Kroon. Het projectgebied is gelegen tussen de Waardpolderhoofdweg in het oosten, de N248 Kanaalweg ten zuiden van het
projectgebied, de Barsingerweg ten westen en de Sluizerweg ten
noorden van het projectgebied.

899805/912953

4 | 10

Vergunnen bandbreedte
Aangevraagd zijn 6 windturbines met een bandbreedte voor de ashoogte van 117 tot 120 meter en een rotordiameter van 114 meter tot
132 meter. Het vermogen van de windturbines ligt tussen 3 MW en 5
MW per windturbine. Het totale opgestelde vermogen komt te liggen
tussen 18 MW en 30 MW. Als bekend is welk type windturbine
daadwerkelijk geplaatst gaat worden, wordt door het indienen van een
melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uiterlijk 4 weken voorafgaand
aan de start van de bouwwerkzaamheden, inzicht gegeven in de daadwerkelijke milieueffecten. Daarbij wordt (onder meer) getoetst of het te
plaatsen windturbinetype binnen de in deze aanvraag aangegeven bandbreedte valt. Een uitgebreide beoordeling van dat type hoeft op dat
moment dan niet plaats te vinden omdat die beoordeling al in deze vergunning is uitgevoerd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
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 tot 100 MW.
De onderhavige aanvraag betreft een windturbinepark met een
productiecapaciteit van 18 MW 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).
Op grond daarvan 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. De aanvrager is hierop in de
gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben
daarbij in de brief van 24 november 2016 aangegeven dat de wettelijke
proceduretermijn wordt opgeschort met maximaal vier weken. Op 22
december 2016 is verzocht om de termijn van vier weken te verlengen.
We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 26 januari 2017.
Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met negen weken. Wij zijn
van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling(en) daarop
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is
dan ook in behandeling genomen.
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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
elk geval betrekking heeft op een van de activiteiten, bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder a, b, c, e, f en g van die wet, of op handelingen als
bedoeld in artikel 46 of 47 van de Natuurbeschermingswet 1998 of
artikel 75b van de Flora- en faunawet.
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, de watervergunning van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier 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 provinciale coördinatieregeling als
bedoeld in artikel 9e Elektriciteitswet 1998 op van toepassing is, wordt
voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Awb en de paragrafen 2.3, 3.1 en 3.3 van de Wabo.
Het ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd op de website
www.officielepublicaties.nl. Ook op de website van de provincie Noord-
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Holland www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de
publicatie.
C.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

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 voor fase 1 is opgemerkt.
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. Toetsing aan het 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 de 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 ons op dit onderdeel te adviseren. Wij hebben op 1
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 zien 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 Waardpolder als windpark Groetpolder te kiezen voor een zelfde windturbine.
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Wij zien de adviezen van de welstandscommissie 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 wegen,
opstelplaatsen en bijbehorende bouwwerken kan worden verleend.
D.

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften en maatregelen ten aanzien van bouwen
Bouwwerkzaamheden
1.

Minimaal drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden
moeten worden ingediend:
- definitieve keuze van het type windturbine;
- constructieve berekeningen, tekeningen en rapporten met
betrekking tot de sterkte, stabiliteit en uiterste grenstoestand van
de gekozen windturbine, voor zover deze al niet in een eerder
stadium zijn ingediend;
- 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.

Sloopwerkzaamheden
Ten behoeve van de sloop van de te saneren windturbines zal er
minstens 4 weken voor aanvang sloop een sloopmelding moeten
worden ingediend welke voldoet aan paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit
2012 (of de op dat moment geldende wet- en regelgeving).
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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 2 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
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.
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- 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 bouwen
van een windturbinepark bestaande uit 6 windturbines inclusief
bijbehorende wegen, opstelplaatsen en bijbehorende
bouwwerken;

•

aan de vergunning de in hoofdstuk D opgenomen voorschriften
te verbinden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

Zienswijzen
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.
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Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Ter attentie van S. Willemsen
o.v.v. zaaknummer 899805
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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