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Inleiding 
 
 
Van 5 september 2013 tot en met 2 oktober 2013 heeft de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) ten behoeve van het plan Milieu Effect Rapport (planMER) van 
het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland ter inzage gelegen.  
 
De NRD is op 4 september gepubliceerd in de Staatscourant en de regionale bladen 
(Flevopost en Almere Vandaag). Daarnaast heeft de NRD ter inzage gelegen op de 
gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde en het provinciehuis. 
Op de website van de provincie is de NRD digitaal beschikbaar gesteld. Ook zijn 
een aantal partijen rechtstreeks verzocht om een reactie te geven. In de periode 
hebben 18 instanties en bedrijven een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen zijn 
binnengekomen binnen de daarvoor gestelde termijn.  
 
Deze antwoordnota geeft antwoord op de zienswijzen. Omdat veel zienswijzen op 
dezelfde onderwerpen ingaan wordt eerst in het algemeen ingegaan op veel 
voorkomende onderwerpen. Vervolgens wordt hiernaar verwezen bij de 
afzonderlijke behandeling van iedere zienswijzen.  
 
Bij de beantwoording wordt aangegeven wanneer een reactie meegenomen wordt 
bij het opstellen van het planMER en/of Ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk 
en Oostelijk Flevoland. Alle indieners van een zienswijze ontvangen na vaststelling 
door Gedeputeerde Staten een exemplaar van deze antwoordnota. 
 
Op 18 juli 2013 is de Commissie m.e.r. gevraagd een reactie te geven op de NRD. 
Na een bezoek aan het plangebied op 29 augustus 2013 heeft de Commissie m.e.r. 
op 17 september 2013 een advies toegestuurd. De aanbevelingen uit dit advies zijn 
ook opgenomen in deze antwoordnota. 
 
Deze antwoordnota bestaat uit drie delen: 
Deel A:  Algemeen deel: Hier wordt ingegaan op een aantal onderwerpen dat 

door meerdere indieners aan de orde is gesteld. Deze onderwerpen 
worden in een bredere context en samenhang behandeld. 

Deel B:  Beantwoording per indiener: Per indiener wordt op de gemaakte 
opmerkingen ingegaan. Indien van toepassing wordt hierbij verwezen 
naar de beantwoording in deel A. 

Deel C: Advies Commissie m.e.r. 
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Deel A. Algemeen deel 
 
 
In dit deel wordt een aantal onderwerpen behandeld dat door meerdere indieners 
aan de orde is gesteld. Deze onderwerpen worden in een bredere context en in 
samenhang behandeld. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan 
bod: 
 
1. Natura2000 gebieden 
2. Landschappelijke impact 
3. Verlichting van windturbines 
4. Bandbreedte windturbines 
5. Opschalingsruimte 
6. Hoogtebeperking Luchthaven 
7. Geluid 
8. Begrenzing windontwikkelgebieden 
 
 
1. Natura2000 gebieden 
 
Meerdere indieners bepleiten een meer volledige toetsing van de gevolgen voor 
beschermde natuurwaarden. Daarbij zijn er specifieke verzoeken om ruimer 
aandacht te besteden aan mogelijke cumulatieve effecten met de gevolgen van 
andere plannen en projecten. Bijvoorbeeld het toekomstige Windpark 
Noordoostpolder, de aanleg van een pilot Oermoeras in de vorm van Markerwadden 
en Natura 2000-gebieden buiten het grondgebied van de eigen provincie.  
 
Ingevolge de Natuurbeschermingswet zal in de passende beoordeling aandacht 
worden besteed aan zogenoemde cumulatieve effecten. Deze passende beoordeling 
gaat een afzonderlijk herkenbaar deel uitmaken van het PlanMER. Dit volgt al uit 
de NRD waar in paragraaf 4.2 is gesteld: "In het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 dienen de effecten van het ontwikkelen van nieuwe 
windparken in Flevoland op zichzelf en in samenhang met de effecten van andere 
plannen en projecten in cumulatie te worden beoordeeld. Met andere woorden: in 
een studie naar cumulatieve effecten dienen alle activiteiten en plannen te worden 
betrokken, die op dezelfde instandhoudingsdoelen negatieve effecten kunnen 
hebben als het eigen project. Het studiegebied zal zich in dergelijke gevallen 
uitstrekken tot de (ruime) omgeving van de Natura 2000-gebieden waarop de 
geplande windparken negatieve effecten kunnen hebben." Onder paragraaf 4.5 van 
de NRD is voorts met de niet limitatieve opsomming van autonome ontwikkelingen 
aangegeven welke andere plannen en projecten dit onder meer omvat. Daarin 
worden het Windpark Noordoostpolder en de Markerwadden expliciet vermeld. 
Zoals in de NRD beschreven in paragraaf 4.3.3. zullen tevens effecten op alle in de 
ruime omgeving gelegen Natura 2000-gebieden aan de orde moeten worden 
gesteld, waaronder Gooimeer en Naardermeer en Arkenheem. Aan de verzoeken 
van partijen wordt dus door het opstellen van de PlanMER conform de NRD 
tegemoetgekomen. Het in paragraaf 6.2 en 6.3.2 van de NRD gestelde, waarin een 
schijnbare beperktere opsomming wordt gegeven van de toetsingen die worden 
verlangd ten aanzien van natuur, doet hier niet aan af.  
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2. Landschap 
 
Het beleid van opschalen en saneren is oorspronkelijk ontstaan uit onvrede over de 
landschappelijke effecten van windturbines in Flevoland. Een belangrijke 
doelstelling is dan ook dat de kwaliteitsslag voor het landschap. Van de ongeveer 
600 turbines blijven er ongeveer 300 over. Vanuit deze gedachte deelt de provincie 
de mening van veel indieners die groot belang hechten aan de aandacht voor het 
landschap in het planMER. De provincie gaat er daarbij van uit dat het opschalen en 
saneren van windturbines zal leiden tot een verbetering van het landschap. 
 
Het effect van windturbines op het landschap is een belangrijk criterium bij de 
beoordeling van de projectplannen. Mede om een goede landschappelijke afweging 
te kunnen maken is aan de windontwikkelgebieden gevraagd drie alternatieven te 
ontwikkelen. Door deze alternatieven met elkaar te combineren ontstaat een 
duidelijk beeld van het cumulatieve effect op het landschap. Uiteraard is het 
landschap niet het enige criterium, vandaar dat voor de drie alternatieven naast 
drie denkrichtingen met een duidelijke landschappelijke insteek, ruimte is gelaten 
voor een vierde denkrichting genaamd ‘ruimtelijk vrij’.  
 
Daarnaast heeft de provincie instrumenten ontwikkeld om een goede afweging te 
kunnen maken. Zo heeft de provincie de leidraad Ruimtelijke Kwaliteit Windmolens 
opgesteld. Ook heeft de provincie een 3D-model laten maken waarin de effecten 
van windparken op het landschap gemodelleerd kunnen worden. Deze instrumenten 
zullen gebruikt worden bij de beoordeling van de alternatieven in het planMER en 
zijn ter beschikking gesteld aan de windontwikkelgebieden om bij het opstellen van 
de projectplannen de landschappelijk effecten te betrekken.  
 
Enkele indieners hebben verzocht de effecten op de landschappelijke kwaliteiten 
van gebieden buiten Flevoland te betrekken bij het planMER. De NRD voorziet 
hierin. Het studiegebied van het planMER omvat naast Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland, de gehele provincie omvat alsmede aangrenzende gebieden zoals 
bijvoorbeeld de randmeren (inclusief de overzone van het ‘oude land’) en het 
IJsselmeer (NRD paragraaf 4.2). Ook is het met behulp van het 3D-model mogelijk 
inzicht te krijgen in de landschappelijke effecten van windparken in Flevoland 
bezien vanaf het oude land.  
 
 
3. Verlichting van windturbines 
 
Een groot aantal indieners wijzen er op dat zij de obstakelverlichting op moderne 
windturbines als hinderlijk ervaren. 
 
Internationale regelgeving vanuit de ICAO (International Civil Aviation Organisation) 
stelt obstakelverlichting van hoge bouwwerken verplicht. Conform deze regelgeving 
is de huidige obstakelverlichting in Flevoland geïnstalleerd.  
 
Ten aanzien van de beoordeling van effecten op ruimtelijk visuele kwaliteit 
(impact op de leefomgeving) (NRD paragraaf 6.3.1) in het planMER zal de 
obstakelverlichting betrokken worden. Hiervoor is in het 3D model de mogelijkheid 
opgenomen obstakelverlichting toe te voegen aan windturbines waardoor de impact 
van turbines gemodelleerd kan worden gedurende dag en nacht.  
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4. Bandbreedte windturbines 
 
Verscheidene indieners wijzen er op dat windturbines van 5 tot 7,5 MW geen reële 
optie zijn in Zuidelijke en Oostelijk Flevoland. Vanuit economisch oogpunt lijken 
windturbines van 5 of meer MW op dit moment niet haalbaar.  
 
Gezien de levensduur van de huidige generatie windturbines in Flevoland is het te 
verwachten dat het volledig opschalen en saneren van deze turbines geruime tijd 
in beslag zal nemen. Gedurende deze periode is het mogelijk dat turbines van 5 
MW of meer wel economisch interessant worden. Dit kan enerzijds door wijzigingen 
in economische zin, bijvoorbeeld in de subsidiemogelijkheden of in de energieprijs. 
Anderzijds kunnen technische innovaties windturbines met een groter vermogen 
mogelijk maken en kan de relatie tussen afmeting en vermogen minder hard 
blijken.  
 
Dezelfde redenering geldt overigens voor windturbines met een vermogen van 
minder dan 3 MW of meer dan 7,5 MW, maar op basis van de huidige beschikbare 
kennis en rekening houdend met de huidige trends lijkt een bandbreedte van 3 MW 
tot 7,5 MW reëel. Hieraan zal dan ook worden vastgehouden bij het opstellen van 
het planMER. 
  
 
5. Opschalingsruimte 
 
Een groot aantal indieners wijst op de noodzaak van flexibiliteit voor de 
windontwikkelgebieden om saneren en opschalen tot een succes te maken. Er 
bestaat onduidelijkheid over de opgave van 750 MW en de hoeveelheid turbines. 
Daarnaast wordt er opgeroepen tot flexibiliteit in de saneringstermijn en de 
begrenzing van de windontwikkelgebieden. 
 
De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat zij zich inzet om ruimte te bieden 
aan 1390,5 MW van de 6000 MW in 2020. Omdat de windparken Noordoostpolder, 
Alexia en Sternweg zijn uitgezonderd, bestaat de opgave voor het Regioplan uit ten 
minste 750 MW. Veel indieners geven aan dat 750 MW te weinig is om een 
rendabele businesscase voor saneren en opschalen op te baseren. De provincie is 
het hiermee eens. Gezien de levensduur van de huidige generatie windturbines in 
Flevoland is het te verwachten dat het volledig opschalen en saneren van deze 
turbines geruime tijd in beslag zal nemen. Het is de verwachting dat niet alle 
turbines in 2020 gesaneerd zijn, noch zullen alle opschalingsprojecten in 2020 
gereed zijn. De opgave van 750 MW moet geïnterpreteerd worden in deze context 
en is dan ook de ondergrens waarvoor de provincie in 2020 aan de lat staat.  
 
Dit is anders voor het aantal windturbines. Een van de belangrijkste opgave voor de 
provincie Flevoland is het saneren en opschalen waarbij een halvering van het 
aantal windturbines wordt gerealiseerd. Hoewel het getal 300 hierbij een indicatie 
is, zullen de projectplannen gezamenlijk de halvering van het aantal windturbines 
in Zuidelijke en Oostelijk Flevoland moeten verwezenlijken.         
 
 
6. Hoogtebeperking Luchthaven 
 
Door enkele indieners wordt opgemerkt dat een deel van de wetgeving over de 
hoogtebeperking voor windturbines als gevolg van de luchthaven nog niet in 
werking is getreden.  
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Zowel de gemeente Lelystad als de provincie hecht aan de mogelijke uitbreiding 
van luchthaven Lelystad. Om die reden word gehoor gegeven aan het verzoek van 
de minister van Infrastructuur en Milieu om in het kader van het Regioplanproces, 
en daarmee de NRD, obstakellimiteringsgebieden en toetsingsgebieden te hanteren 
die zijn gebaseerd op voorgenomen Europese wetgeving. Enerzijds omdat het in de 
lijn der verwachting ligt dat deze contouren ten tijde van het opstellen van het 
planMER wettelijk verankerd zijn. Anderzijds om te voorkomen dat projectplannen 
worden opgesteld waarin geen rekening wordt gehouden met de voorgenomen 
uitbreiding van de luchthaven. Wanneer het planMER wordt opgesteld zal gebruikt 
worden gemaakt van de dan geldende normen. Daarnaast vindt er overleg plaats 
tussen de provincie en het Rijk over het operationaliseren van de in dit verband 
benodigde aeronautisch toetsing en het bijbehorende onderzoek. 
 
 
7. Geluid 
 
Enkele indieners gaan in op de manier waarop de geluidsbelasting berekend wordt. 
De toelichting in de NRD (bladzijde 22) over de afstand van 5 keer de masthoogte 
waarmee aan de grenswaarde van 47 dB kan worden voldaan heeft tot verwarring 
geleid.  
 
De berekening van 5 keer de masthoogte is bedoeld als eerste indicatie. De 
daadwerkelijke geluidbelasting wordt berekend als onderdeel van het planMER. 
Omdat op het moment van het planMER nog niet bekend is welke turbines worden 
geplaatst, wordt bij de berekening een bandbreedte gehanteerd voor de aan te 
houden geluidemissie van de turbines. De resultaten van de berekeningen worden 
met isolijnen op kaart gepresenteerd. Ook zal een opgave van het aantal woningen 
worden gedaan in de geluidsbelastingcategorieën: 43-48, 49-52 en 53 tot 58 dB. 
Indien hier sprake van is, zal de cumulatie met weg- en spoorverkeerslawaai, 
andere windparken en industrielawaai inzichtelijk worden gemaakt. In het planMER 
blijft voor wat betreft de geluidsbelasting sprake van een indicatie. De definitieve 
geluidsbelasting wordt berekend in het kader van de project m.e.r. voor de 
verschillende windparken.  
 
De Flevolandse stiltegebieden zijn bij de selectie van de zoekgebieden reeds 
betrokken. In het planMER zal per plan dat op minder dan 2 kilometer van een 
stiltegebied ligt, de gemiddelde geluidbelasting in de dagperiode op de grens van 
het betreffende stiltegebied worden gepresenteerd. 
 
 
8. Begrenzing windontwikkelgebieden 
 
Bij een aantal indieners bestaat onduidelijkheid over de begrenzing van de 
windontwikkelgebieden. De begrenzing van de windontwikkelgebieden is indicatief. 
Wel zijn er in het Programma van Eisen bepaalde harde grenzen benoemd waaraan 
projectplannen gehouden zijn. 
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Deel B. Beantwoording per indiener 
 
 
In dit deel worden de zienswijzen per indiener beantwoord. Wanneer het 
onderwerp ook in deel A behandeld is wordt hiernaar verwezen. De zienswijzen 
zijn samengevat waarbij positieve opmerkingen achterwege zijn gelaten. Uiteraard 
worden deze opmerkingen gewaardeerd, maar omdat ze niet van invloed zijn op de 
reikwijdte of het detailniveau van het planMER worden ze hier niet vermeld. 
 

Indiener Zienswijze Antwoord 
1. Gemeente 
Naarden 

- Betrek het vogelrichtlijngebied Gooimeer en 
het Natura2000 gebied Naardermeer bij het 
planMER.  
- Drie denkrichtingen zijn zodanig dat deze 
vanwege de situering geen invloed hebben op 
bovengenoemde gebieden. 
 
 
 
 
  
- Bij de vierde denkrichting “Ruimtelijk vrij” 
kan naar eigen inzicht per ontwikkelgebied 
opgesteld worden, waarbij wel verwezen wordt 
naar de opgave uit het Programma van Eisen. 
Deze kaderstelling is redelijk vrijblijvend en 
heeft veel te veel een open eind. 
 
 
- Verzocht wordt hiermee rekening te houden 
en het Programma van Eisen hierop aan te 
passen. 

- Zie voor antwoord deel A, onder 1. 
 
 
- Zoals in paragraaf 5.1 van de NRD wordt 
gesteld vormen de denkrichtingen geen 
keurslijf, maar een hulpmiddel om de 
samenstelling van de overkoepelende 
alternatieven in het planMER te 
vereenvoudigen. De denkrichtingen 
vertegenwoordigen niet de locaties van de 
uiteindelijke windparken. 
- De manier waarop het bottom-up proces is 
ingericht leidt tot een grote mate van 
vrijheid voor het opstellen van alternatieven 
door de windontwikkelgebieden. Dit geldt bij 
alle vier de denkrichtingen. In het planMER 
zullen de alternatieven beoordeeld worden. 
Wij zien in de zienswijze geen reden deze 
werkwijze aan te passen.  
- Het Programma van Eisen is als 
ontwerpkader ter beschikking gesteld aan de 
windontwikkelgebieden om te gebruiken bij 
het opstellen van de projectplannen die 
beoordeeld worden in het planMER. Dit 
wordt niet aangepast. 

2. Gemeente 
Noordoost-
polder 

- Verzoek om rekening te houden met de 
cumulatieve effecten van het in aanbouw 
zijnde windpark NOP. Onder 2.2.4. spreekt de 
NRD over cumulatieve effecten, maar dan de 
onderlinge effecten van projectplannen. Op 
pagina 36 van de NRD wordt alleen gesproken 
over interferentie tussen bestaande en nieuwe 
windparken, niet over cumulatieve effecten. 

- In paragraaf 4.5 van de NRD wordt 
windpark Noordoostpolder aangemerkt als 
autonome ontwikkeling waarmee rekening 
gehouden moet worden. Samen met de 
huidige situatie maakt het deel uit van de 
referentie bij het bepalen van de effecten. 

3. Gemeente 
Huizen 

- Gemist wordt een visie op het ruimtelijk 
effect van grote windturbines. Gemist wordt 
ook een ruimtelijke visie op de te kiezen 
locaties voor grote windturbines. 
 
 
 
 
- Het planMER maakt de plaatsing van grote 
windturbines zoals de gemeente Almere die in 
haar beleidsvisie presenteert niet onmogelijk. 
 
 
- Het planMER geeft, onder andere door de 
mogelijkheid van een vrije denkrichting voor 

- Zie voor antwoord deel A, onder 2. Door 
middel van het 3D-model wordt in het 
planMER een goede beoordeling mogelijk van 
de ruimtelijke effecten van de windturbines 
van verschillende omvang. Het planMER 
wordt opgesteld als bouwsteen om 
weloverwogen een ruimtelijke visie voor 
grote windturbines te kunnen formuleren. 
- In het planMER worden de effecten 
beoordeeld van denkbare windlocaties, ook 
in de gemeente Almere. Mede uit dit 
onderzoek blijkt of de door Almere 
gepresenteerde windturbines mogelijk zijn. 
- De manier waarop het bottom-up proces is 
ingericht leidt tot een grote mate van 
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wat betreft de plaatsing, te weinig sturing aan 
de plaatsing van grote windturbines en 
onderkent daarmee de ruimtelijke invloed en 
dominantie van grote windturbines te weinig. 
 
 
 
 
- Gevreesd wordt voor adhoc-oplossingen. 
Gemist wordt een breder kader op provinciaal 
niveau waar locaties voor grote windturbines 
worden afgewogen voor wat betreft visuele 
aspecten. 
 
 
- Mening rijksadviseur landschap Feddes dat de 
geëigende locaties van grote windturbines 
eerst en vooral aan de kustlocaties en locaties 
langs het IJsselmeer. 
 
-Verlichting van grote windturbines wordt als 
hinderlijk ervaren, vooral ’s avonds. 

vrijheid voor het opstellen van alternatieven 
door de windontwikkelgebieden. Dit geldt bij 
alle vier de denkrichtingen. In het planMER 
zullen de alternatieven beoordeeld worden. 
Hierbij is de ruimtelijke invloed een 
belangrijk, maar niet het enige aspect. Wij 
zien in de zienswijze geen reden deze 
werkwijze aan te passen. 
- De keuze voor een overkoepelende planMER 
voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is onder 
andere gegrondvest in de overtuiging dat ad-
hoc-oplossingen voorkomen moeten worden. 
Het planMER en het Regioplan wordt het 
bredere kader op provinciaal niveau waar in 
de zienswijze om gevraagd wordt. 
- De provincie Flevoland zal bijna een kwart 
van de nationale opgave voor windenergie op 
land voor haar rekening nemen. De 
genoemde locaties zijn van onvoldoende 
omvang om de opgave te realiseren.  
- Zie voor antwoord deel A, onder 3. 
 

4. De Wolff 
Nederland 
Windenergie 

- De afbakening van de gebieden dient 
nauwkeurig, maar niet te strikt te gebeuren, 
waardoor in het begintraject de ruimte al 
beperkt is. 
- Ga in het planMER in op de voor en nadelen 
van grote en kleine windmolens en houdt een 
bandbreedte aan in ashoogte en rotordiameter 
zodat enige keuzevrijheid behouden blijft in 
een later stadium. 
 
 
- Neem een variant op waarin de afstand tot 
omwonenden beperkt is (de omwonenden 
participeren in het park) en een variant 
waarbij wettelijke afstanden worden 
aangehouden. 
- Neem bij de beoordeling van projectplannen 
een maximale variant als uitgangspositie, 
omdat ruim voldoende speling gewenst is. 
 
- Ga in op de relatie tussen oude en nieuwe 
molens en aan een eventuele overlap.  

- Zie voor antwoord deel A, onder 8. 
 
 
 
- In het planMER wordt een bandbreedte 
aangehouden voor wat betreft de grootte van 
de windturbines. Hierdoor kan in het 
planMER beoordeeld worden wat de 
milieueffecten zijn van windturbines van 
verschillende omvang. Hierbij hoort ook het 
doelbereik van de opgave.  
- De manier waarop het bottom-up proces is 
ingericht leidt tot een grote mate van 
vrijheid voor het opstellen van alternatieven 
door de windontwikkelgebieden. Uiteraard 
binnen de kaders van de Milieuwetgeving. 
- Door de manier waarop het bottom-up 
proces is ingericht kunnen de 
windontwikkelgebieden naar believen een 
maximale variant indienen. 
- Zoals in de NRD in paragraaf 6.1 is 
aangegeven wordt de sloop van bestaande 
turbines en de eventuele tijdelijke situatie 
(bestaand, nog in gebruik en nieuw, al 
aanwezig) betrokken. 

5. Stichting 
Flevo-
landschap 

- Onderzoek bij de landschappelijke 
beoordeling expliciet wat de visuele effecten 
zijn op het open water van het Marker- en 
IJsselmeer van het Regioplan, maar ook 
cumulatief in combinatie met voornemens 
elders. 
 
- Neem bij de ecologische toetsing nadrukkelijk 
ook mogelijk cumulerende effecten van 
windparken en andere ontwikkelingen buiten 
de Flevopolders in de beschouwing mee. 
- Onderzoek in de planMER of de verlichting 

- Zie voor antwoord deel A, onder 2. In 
paragraaf 4.5 van de NRD wordt windpark 
Noordoostpolder aangemerkt als autonome 
ontwikkeling waarmee rekening gehouden 
moet worden. Samen met de huidige situatie 
maakt het deel uit van de referentie bij het 
bepalen van de effecten. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 1.  
 
 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 3. In een 
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anders kan worden ingericht of de 
signaalfunctie anders kan worden 
georganiseerd, zodat geen uitstraling naar 
grondniveau plaatsvindt en met name de 
nachtelijke hemel niet wordt verstoord.  
- Onderzoek waar het optimum van 
natuurwaarden, landschap en een rendabele 
exploitatie ligt en breng de natuur en 
landschapsimplicaties voor windparken van 
verschillende vorm en omvang in beeld. 
- Breng het aspect fasering zo concreet 
mogelijk in beeld, omdat door de potentieel 
lange duur van de transitie de impact op 
natuur en landschap groot kan zijn. 
- Neem bij de analyse zowel toerisme en 
recreatie op land als op het water in 
beschouwing. 

ander kader dan het planMER zijn we 
hierover in gesprek met het bevoegde gezag. 
Daarbij wordt onder andere uw suggestie 
besproken. 
 
- Met het Regioplan wordt gestreefd dit 
optimum zoveel mogelijk te benaderen. Het 
planMER is een eerste stap hiervoor. 
 
 
- In paragraaf 6.2 van de NRD is het belang 
van de fasering bij de beoordeling van 
effecten onderkent.  
 
- In het planMER zal naar aanleiding van deze 
zienswijze bij de thema’s Landschap, 
cultuurhistorie en archeologie en 
Ruimtebeslag zowel toerisme en recreatie op 
het land als op het water worden 
beschouwd. 

6. Vereniging 
Windpark 
Rivierduin 

- Verzoek om de ruimte niet alleen vanuit de 
genoemde aandachtsgebieden te beoordelen, 
maar hierin ook de haalbaarheid van een 
geslaagde businesscase mee te nemen en het 
aantal MW of molens niet in een getal vast te 
leggen. 
- Geconcludeerd uit de NRD wordt dat er 
ruimte zit in de beschreven zoekgebieden 
indien er maatschappelijk meer draagvlak voor 
is en het landschappelijk goed in te passen is 
en dat het minimale aantal van 12 molens in 
een lijn geen harde eis is, maar dat de plaats 
in het landschap bepalend zal zijn. 
- Maak een goede belangenafweging inzake de 
economische belangen van het vliegveld 
tegenover de economische, landschappelijke 
en milieubelangen vanuit de windenergie. 
- Laat de mogelijkheid open voor meer MW, 
molens en ruimte. 

- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
Provincie en gemeenten hebben aandacht 
voor de businesscase. In het Programma van 
Eisen is de vraag gesteld om inzicht te geven 
in de financiële en organisatorische 
haalbaarheid. 
- Deze conclusie wordt onderschreven. Zie 
voor antwoord deel A, onder 8. 
 
 
 
 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 6. Uit 
aeronautisch onderzoek zal blijken of en hoe 
optimalisatie mogelijk is. 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 

7. Vereniging 
Initiatief 
Windmolen- 
park Ketel-
meerzoom 

- Verzoek om het vergroten van de zoekruimte 
in windontwikkelgebied 1 waarvan de 
verwezenlijking afhangt van positief draagvlak. 

- Zoals door de indiener opmerkt is de 
begrenzing van de windontwikkelgebieden 
indicatief. Zie voor antwoord deel A, onder 
8. 

8. Natuur-
monumenten 

- Het aanmerken van Windpark 
Noordoostpolder als onderdeel van de 
referentie, mag er niet toe leiden dat de 
resterende effecten van dit windpark niet 
meegenomen worden in het planMER, juist 
omdat cumulatie van negatieve effecten kan 
leiden tot significant negatieve effecten. 
Effecten ten opzichte van de referentiesituatie 
beoordelen volstaat daarom in ieder geval niet 
voor effecten op N2000-doelstellingen.  
- Er zijn nog geen ervaringen met dubbele rijen 
windturbines van deze omvang buitendijks. Dit 
is een leemte in kennis. Gepleit wordt voor het 
niet op elkaar stapelen van onzekerheden. Na 
gereed komen NOP eerst enkele jaren 

- Zie voor antwoord deel A, onder 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Verzocht wordt om tijd te hebben te leren 
van mogelijke onvoorziene effecten op 
natuurwaarden van lopende ontwikkelingen 
zoals het Windpark Noordoostpolder. Dit is 
een verzoek gericht aan de provincie op het 
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monitoren voordat eventuele nieuwe plannen 
voor buitendijkse rijen windturbines gemaakt 
kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Houdt bij de beoordeling van effecten op 
Natura 2000 doelstellingen rekening met of er 
voor een soort een behoudsopgave of 
herstelopgave geldt. 
- Verzoek om expliciete aandacht voor de 
beleving van het landschap. 
- Verzoek om vanuit landschappelijk en 
recreatief oogpunt de waarden stilte, 
duisternis, ruimte en vrije horizon van de 
wateren zwaar te laten wegen. 

gebied van regievoering. Een noodzaak 
vanuit de wettelijke kaders is daarvoor niet 
aanwezig. Steeds dient bij besluitvorming 
gebruik te worden gemaakt van de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis ter 
zake en moet een beoordeling rekening 
houden met de mogelijke cumulatieve 
effecten. Een fasering op voorhand is 
derhalve niet noodzakelijk om alsnog de 
hoogste zorgvuldigheid ten aanzien van 
beschermde natuurwaarden verzekerd te 
houden. 
- Of er een behouds- of herstelopgave geldt 
volgt uit de instandhoudingsdoelstellingen en 
wordt aldus meegenomen bij de beoordeling. 
  
- Zie voor antwoord deel A, onder 2. 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 2. Door 
het opnemen van dag en nacht, verschillende 
seizoenen en  weersomstandigheden en de 
verlichting van windturbines in het 3D-model 
kunnen de effecten op de duisternis, ruimte 
en vrije horizon van de wateren gewogen 
worden. Wat stilte betreft volgen de eisen 
uit de Natuurbeschermingswet. 

9. 
Wageningen 
UR 

- Hanteer 750MW niet als maximum, maar als 
minimum. 
- Ga niet op voorhand uit van 300 molens. 
- Gepleit wordt de toezegging dat de 
begrenzingen niet hard zijn gestand te doen 
omdat ook het zuidwestelijke deel van het 
WUR-terrein goede mogelijkheden herbergt 
voor herstructurering. 
- Het verdient aanbeveling dat het Rijk mede 
bevoegd gezag wordt bij het Regioplan om de 
gewenste doorwerking van Regioplan naar Rijk 
juridisch te regelen. 
- Ga uit van de huidige wettelijke situatie voor 
wat betreft luchthaven Lelystad. Daarmee 
wordt in het kader van het planMER niet op 
voorhand een belemmering opgeworpen 
waarvoor wettelijk nog geen reden bestaat.  
- Sluit bij hoogtebeperkingen vanwege de 
luchthaven de bouw van nieuw windturbines 
niet op voorhand uit, maar in geval van 
alternatieven in die gebieden nader onderzoek 
te verrichten naar de gevolgen voor de 
vliegveiligheid. Sluit ook bij een 
hoogtebeperking van maximaal 150 meter de 
bouw van windturbines niet bij voorbaat uit 
omdat tot die hoogte windturbines met een 
vermogen van 3 MW rendabel realiseerbaar 
zijn. 
- De invloed van nieuwe windparken op het 
testveld kan bij de alternatievenontwikkeling 
door WUR zelf worden beoordeeld. 
 
 

- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 8. 
 
 
 
 
- Het Rijk is verzocht het Regioplanproces op 
te nemen in de Structuurvisie Wind op Land. 
 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 6. 
 
 
 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 6. Hierbij 
is vooral de operationalisering van het 
aeronautisch onderzoek van belang. Hierover 
gaat de provincie met belanghebbenden en 
het Rijk op dit moment in gesprek. De 
uitkomsten hiervan zullen betrokken worden 
bij het opstellen van het planMER. 
 
 
 
 
- In het gehele proces wordt veel waarde 
gehecht aan het vermogen van de 
windontwikkelgebieden om realistische 
projectplannen in te dienen. Dit is ook het 
geval bij het windontwikkelgebied waarvan 
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- Rekening houden met een capaciteit van 3,5 
en 7,5 MW is weinig realistisch. De productie 
van windturbines met een capaciteit van 5 MW 
is nog (lang) niet in zicht en windturbines met 
een capaciteit van circa 7,5 MW zijn op land, 
zelfs niet in windrijk Flevoland, niet rendabel 
te exploiteren.  

de WUR lid is. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 4. 
 
 
 
 
 
 

10. Wind 
Vereniging 
Oostelijk 
Flevoland 

- Verzoek om maximale ruimte te bieden (meer 
molens, meer MW) en rekening te houden met 
de financiële haalbaarheid van de projecten. 
- Maak ook geschikte locaties buiten de 
windontwikkelingebieden mogelijk. 
- Het gaat niet om het aantal windturbines, 
maar om de verbeterslag voor het landschap, 
vandaar het verzoek om deze doelstelling te 
nuanceren en bijvoorbeeld geen aantallen te 
noemen. 
- Verzoek om advies en ondersteuning bij het 
opstellen van de projectplannen. 
 
 
 
 
- Verbazing over het uitgaan van de door I&M 
aangegeven harde ruimtelijke restricties. 
Hierdoor kan geen zorgvuldige 
belangenafweging plaats vinden.  
Daarnaast moeten de mogelijkheden om 
windturbines te bouwen onder 
hoogterestricties nadrukkelijk een plek krijgen 
in het planMER. 
- De relevante Lden 47dB contour, op ongeveer 
vijfmaal de ashoogte, is gebaseerd op 
windpark NOP en vrij ruim. De contour is ook 
afhankelijk van het type windturbine, de 
hoogte en het aantal. De spelregels voor 
vergoedingen nemen deze problematiek mee, 
graag deze spelregels leidend laten zijn. 
- Neem economische haalbaarheid nadrukkelijk 
mee. 

- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 8. 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
 
 
 
 
- Met de Federatie Windverenigingen 
Flevoland wordt momenteel bekeken op 
welke manier de windontwikkelgebieden 
ondersteund kunnen worden bij het opstellen 
van de projectplannen. Dit valt evenwel 
buiten de scope van het planMER. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 6. Hierbij 
is vooral de operationalisering van het 
aeronautisch onderzoek van belang. Hierover 
gaat de provincie met belanghebbenden en 
het Rijk op dit moment in gesprek. De 
uitkomsten hiervan zullen betrokken worden 
bij het opstellen van het planMER. 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 7. 
 
 
 
 
 
 
- Provincie en gemeenten hebben aandacht 
voor de businesscase. In het Programma van 
Eisen is de vraag gesteld om inzicht te geven 
in de financiële en organisatorische 
haalbaarheid. Daarnaast is de economische 
haalbaarheid van belang voor het doelbereik 
van de alternatieven. Het doel van het 
planMER is echter niet te achterhalen welk 
deelgebied het meest kosteneffectief is. 
Sterker nog, door de koppeling aan de 
saneringsopgave van alle deelgebieden, 
zullen alle projectplannen mogelijk een 
vergelijkbare kosteneffectiviteit kennen. 

11. Windpark 
Houtribdijk 

- Windpark Houtribdijk wil een windpark van 
35 windmolens van 3 MW realiseren en 
exploiteren in een lijnopstelling op de 
Houtribdijk. 
 
 
 

- Er wordt een project waarvoor bij het Rijk 
een aanvraag is ingediend. Hiervan wordt 
kennis genomen. Daarbij wordt opgemerkt 
dat het proces voor het Regioplan niet 
uitgaat van reeds bestaande ideeën voor 
nieuwe windturbines, maar uitgaat van het 
beleid van de provincie van opschalen en 
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- Neem het positieve effect dat de transport- 
en onderhoudsweg van een windpark op de 
Houtribdijk ook geschikt is als omleidingsroute 
van de N302 indien één rijbaan moet worden 
afgesloten voor de dijkversterking van de 
Markermeerzijde op in het planMER. 
 
- Splits windontwikkelgebied 1 in 1A 
IJsselmeerdijk / Rivierduingebied en 1B 
Houtribdijk vanwege de verschillen qua 
landschap, natuur en afstand tot bewoning. 
 
 
 
 
- Neem bij de beoordeling de 
kosteneffectiviteit (kosten per opgewekte 
kWh) per deelgebied van de 
windontwikkelgebieden mee. 
 
 
 
 
 
- Er bestaan ongerijmdheden tussen de 
knelpuntenanalyse ecologie en het eigen 
ecologisch onderzoek. De eigen ecologische 
onderzoeksresultaten kunnen beschikbaar 
gesteld worden om de resultaten te verwerken 
in het planMER. 
- Maak rapportages die ten grondslag liggen 
aan de knelpuntenanalyse ecologie op korte 
termijn openbaar. 

saneren voor het gebied. De indieners wordt 
er op gewezen dat de ingediende 
aanvraag bij het rijk en de activiteiten die 
daarvoor verricht worden geheel voor eigen 
risico zijn.   
 - Het detailniveau van het planMER richt 
zich op de regionale en cumulatieve effecten 
van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Het hier 
beschreven effect heeft qua omvang en 
tijdsduur een ander detailniveau dan in het 
planMER wordt beoogd en zal daardoor niet 
betrokken worden bij de beoordeling. 
- De Houtribdijk maakt onderdeel uit van 
windontwikkelgebied 1 en staat daardoor 
niet los van de overige gebieden waar al wel 
windturbines staan. Door gebied 1 als geheel 
te beschouwen wordt recht gedaan aan de 
cumulatieve effecten op het gebied van 
ecologie, landschap en de opgave van 
saneren en opschalen.  
- Uiteraard is de economische haalbaarheid 
van belang voor het doelbereik van de 
alternatieven. Het doel van het planMER is 
echter niet te achterhalen welk deelgebied 
het meest kosteneffectief is. Sterker nog, 
door de koppeling aan de saneringsopgave 
van alle deelgebieden, zullen alle 
projectplannen mogelijk een vergelijkbare 
kosteneffectiviteit kennen. 
- Wij danken u voor het aanbod. 
 
 
 
 
 
- Met de opdrachtgever van het ecologisch 
onderzoek zal contact opgenomen worden 
om de mogelijkheden van uitwisseling van 
gegevens te bespreken. 

12. Natuur 
en Milieu 
Flevoland 

- Neem de Markerwadden op in figuur 4.13 op 
bladzijde 24. 
- Geen voorstander van windparken in Natura 
2000 gebieden. De Houtribdijk wordt 
ongeschikt geacht voor grootschalige 
windenergie. 
 
 
 
- Ga er van uit dat wanneer een deel van 
zoeklocatie 1 wordt ingevuld met een concreet 
en toelaatbaar plan, dit betekent dat 
resterende, niet benutte delen van de 
zoeklocatie niet met een ander, separaat 
project wordt opgevuld. 
- Noordoostpolder opnemen als zoeklocatie. 

- In het planMER zal de Markerwadden in de 
tekst en op kaart opgenomen worden. 
- Op voorhand wordt de bouw van nieuwe 
windparken in Natura 2000 gebieden niet 
uitgesloten. Om die reden is de Houtribdijk 
opgenomen als onderdeel van 
windontwikkelgebied 1. Uit de 
effectbeoordeling zal moeten blijken in 
hoeverre dit ook mogelijk is. 
- Het Regioplan wordt een gebiedsdekkend 
plan voor alle mogelijke nieuwe windparken 
in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.  
 
 
 
- De Noordoostpolder en Urk maken op eigen 
verzoek geen onderdeel uit van het 
zoekgebied. Dit is door Provinciale Staten 
bekrachtigd middels een partiële herziening 
van het provinciale Omgevingsplan. 
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13. NUON - Analyse van de windontwikkelgebieden wijst 
uit dat herstructurering op korte termijn in 
gebied 1 en 6 meer kans van slagen heeft dan 
de andere gebieden. Richt planMER en het 
proces zo in dat in twee fasen gewerkt kan 
worden. Fase 1 omvat de herstructurering van 
gebied 1 (en eventueel 6). Fase 2 omvat de 
herstructurering van de andere gebieden. Fase 
1 zou in 2018 afgerond kunnen zijn, fase 2 in 
2022. 
- Expliciet opnemen dat voor zoekgebied 
IJsselmeerdijk / Rivierduingebied het plan van 
aanpak voor project IJsselmeerdijk (november 
2011) van toepassing is. 
 
 
 
 
- Maak helder wat het beoogde 
abstractieniveau van het planMER is. 
 
 
 
 
 
- Onduidelijk is wat bedoeld wordt met de zin 
“De procedures van de plan-m.e.r. kunnen 
tevens bijdragen aan het afstemmen van de 
processen”. Tevens is onduidelijk wat bedoeld 
wordt met “milieueffectonderzoek van het 
planMER wordt ook gebruikt om een afgewogen 
keuze voor de aanpak per windontwikkelgebied 
te maken”.  
 
- Neem 975 MW als ambitie op. 
- Ga terughoudend om met het generaliseren 
van het aspect geluid. Detaillering is 
noodzakelijk om het realiseerbare potentieel 
echt inzichtelijk te maken.  

- Terecht wordt gesteld dat er waarschijnlijk 
een faseverschil optreed bij de 
herstructurering van de verschillende 
gebieden. Dit zal uit de projectplannen van 
de windontwikkelgebieden moeten blijken. 
Indien dit blijkt dan wordt bezien of hieraan 
tegemoet gekomen kan worden in het 
Regioplanproces. De voorgestelde werkwijze 
kan daarbij een goede invulling zijn. 
 
- Zonder afbreuk te willen doen aan de 
geldigheid van het genoemde plan van 
aanpak, wordt in het planMER uitgegaan van 
het Programma van Eisen van december 2012 
waarmee de gemeenten en de provincie 
hebben ingestemd. Dit Programma van Eisen 
verwijst naar het gememoreerde plan van 
aanpak. 
- Het detailniveau volgt uit de 
karakteristieken die het planMER moet 
hebben zoals opgesomd in paragraaf 2.1 van 
de NRD. Daarnaast kan het beoogde 
abstractieniveau worden afgeleid uit de in 
hoofdstuk 6 van de NRD besproken thema’s 
waarop beoordeeld wordt. 
- Hierbij gaat het om de iteratiefase waarbij 
op basis van de projectplannen en de 
ruimtelijke kaders naar overkoepelende 
alternatieven wordt gezocht waarvan 
vervolgens in de planMER de effecten worden 
beoordeeld. Dit wordt aan de hand van 
figuur 5.1 Essentie van de aanpak van het 
planMER op bladzijde 28 van het planMER 
verduidelijkt. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 7. 
 

14. Stichting 
Het Blauwe 
Hart 

- Pleit voor integrale afweging voor 
windenergie in het IJsselmeergebied en 
draagvlak van de bewoners en 
belanghebbenden.  
- Ondersteunt zienswijze Flevo-landschap 

- Deze ambitie wordt onderschreven en met 
de gekozen vormgeving van het proces om te 
komen tot een Regioplan wordt hieraan 
invulling gegeven. 
- Zie beantwoording zienswijze 5. 

15. Federatie 
Wind-
verenigingen 
Flevoland 

- De opschalingsfactor bij 750 MW is te laag. 
- Het Rijk als mede bevoegd gezag bij het 
Regioplan zodat het Regioplan ook juridisch 
doorwerkt naar het Rijk. 
- Ga uit van een goede belangenafweging 
tussen vliegtuigen en windenergie en geef snel 
duidelijkheid over de harde 
hoogtebeperkingen. Windmolens onder de 
hoogtebeperking zijn ook mogelijk. 
 
 
- De contouren voor geluid van 5x de ashoogte 
wordt te ruim gevonden.  
 
- Molens van 7 MW zijn vooral geschikt voor 

- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
- Het Rijk is verzocht het Regioplanproces op 
te nemen in de Structuurvisie Wind op Land. 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 6. Hierbij 
is vooral de operationalisering van het 
aeronautisch onderzoek van belang. Hierover 
gaat de provincie met belanghebbende en 
het Rijk op dit moment in gesprek. De 
uitkomsten hiervan zullen betrokken worden 
bij het opstellen van het planMER. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 7. 
 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 4. 
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wind op zee en niet rendabel voor gebruik op 
land.  
- Een rendabele businesscase is bepalend, niet 
het aantal windmolens. Het kan nodig zijn 
kleinere windmolens te bouwen, het aantal kan 
dan niet beperkend zijn. 
- Het kan nodig zijn verschillende typen 
windmolens in één lijn te plaatsen, hiervoor 
moet ruimte geboden worden. 
 
 
 
- Houdt rekening met parkeffecten. 
 
 
- De grenzen van de windontwikkelgebieden 
worden als globaal en niet maatgevend gezien. 
- Houdt de mogelijkheid open om alternatieven 
te ontwikkelen die uitgaan van molens op de 
dijk. 
- Gelet op de grootte van de 
windontwikkelgebieden is het niet noodzakelijk 
voor elk gebied afzonderlijk 3 alternatieven te 
maken. 
 
 
- Neem de set van spelregels mee bij de 
beoordeling. 

 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 5. 
 
 
 
- Uit de projectplannen zal dit moeten 
blijken zodat vervolgens het effect hiervan 
op het landschap beoordeeld kan worden. Op 
basis van de Leidraad ruimtelijke kwaliteit 
windmolens wordt dit vooralsnog als 
onwenselijk beschouwd. 
- Naar aanleiding van deze zienswijze zal het 
optreden van parkeffecten meegenomen 
worden bij de beoordeling in het planMER. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 8. 
 
- Het Programma van Eisen is hierbij 
kaderstellend en volgt het beleid van het 
Waterschap Zuiderzeeland. 
- Zoals ook vermeld wordt in het Programma 
van Eisen wordt uitgegaan van 3 
alternatieven per deelgebied. Dit is een 
harde eis. Indien er redenen zijn om hiervan 
af te wijken zal dit bij de projectplannen 
beargumenteerd moeten worden. 
- De spelregels vallen buiten de scope van 
het planMER. 

16. Provincie 
Utrecht 

- Neem de landschappelijke effecten op de 
openheid van Eemland mee. 
- Neem de stedelijke effecten op Bunschoten 
Spakenburg mee. 
 
 
 
 
- Neem verlichting van de windparken mee, 
zowel overdag als ’s nachts en zowel ten 
aanzien van landschap als van ecologie.  

- Zie voor antwoord deel A, onder 2. 
 
- Voor zover er sprake is van milieueffecten 
op omringende dorpen of steden buiten 
Flevoland zullen deze in het planMER op 
dezelfde wijze beoordeeld worden als de 
milieueffecten op dorpen en steden in 
Flevoland. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 3. Naar 
aanleiding van deze zienswijze zal het effect 
van de verlichting op de ecologie 
meegenomen worden in het planMER. 

17. 
Gemeente 
Blaricum 

- Verruim de begrenzing van het studiegebied 
waardoor de uitstraling en impact op de 
gemeente Blaricum wordt meegenomen. 
 
 
 
- Houdt rekening met het stiltegebied 
Eemmeer. 
- De relatie met de plannen voor windenergie 
van de gemeente Almere is niet inzichtelijk. 

- Voor zover er sprake is van milieueffecten 
op omringende dorpen of steden buiten 
Flevoland zullen deze in het planMER op 
dezelfde wijze beoordeeld worden als de 
milieueffecten op dorpen en steden in 
Flevoland. 
- Zie voor antwoord deel A, onder 1. 
 
- In het planMER worden de effecten 
beoordeeld van denkbare windlocaties, ook 
in de gemeente Almere. Mede uit dit 
onderzoek blijkt of de door Almere 
gepresenteerde windturbines mogelijk zijn. 

18. 
Gemeente 
Eemnes 

- Niet ingestemd kan worden met de 
begrenzing van het studiegebied op de 
provinciegrens. Verzoek om de begrenzing van 
het onderzoeksgebied minimaal op de A1 te 
leggen of bij de nadere uitwerking van deze 
zone hiervan rekenschap te geven. 

- Uit de projectplannen zal blijken waar 
nieuwe windparken gepland zijn. Aan de 
hand hiervan zal bepaald worden waar de 
definitieve grenzen van het studiegebied 
worden gelegd. 
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- Laat het stiltegebied Eemland en N2000 
gebieden en de polder tot aan de A1 als 
Nationaal landschap onderdeel zijn van het 
MER. 
- Houdt rekening met het weidse 
polderlandschap en de invloed en uitstraling 
van de voorgenomen hoge windmolens op dat 
open landschap. 

- Zie voor antwoord deel A, onder 1. 
 
 
 
- Zie voor antwoord deel A, onder 2.  
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Deel C. Advies Commissie m.e.r. 
 
 
Op 18 juli 2013 is de Commissie m.e.r. gevraagd een reactie te geven op de NRD. 
Na een bezoek aan het plangebied op 29 augustus 2013 heeft de Commissie m.e.r. 
op 17 september 2013 een advies toegestuurd. Hieronder is het advies opgenomen. 
Met dit advies zal rekening gehouden worden bij het opstellen van het planMER. 
 
 
 
1. Hoofdpunten van het MER  
 
In de landelijk Structuurvisie "Wind op Land" is aangegeven dat de provincie 
Flevoland tenminste 1 390 MW aan windenergie moet produceren in 2020. De 
provincie wil aan deze taakstelling voldoen door 597 bestaande windturbines, met 
een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 629 MW, in Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland te saneren en te vervangen door 300 windturbines met een hogere 
opwekkingscapaciteit. In totaal zal daardoor circa 750 MW aan energie worden 
geproduceerd naast de te handhaven parken met een capaciteit van 637 MW. Ten 
behoeve van de onderbouwing van de besluitvorming over het Regioplan wordt een 
planMER opgesteld. Het Regioplan heeft de status van een Structuurvisie en zal het 
ruimtelijk kader bieden voor het uiteindelijke voornemen.  
 
De Commissie voor de m.e.r. (hierna 'de Commissie') beschouwt de volgende 
punten als essentiële Informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen 
dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder 
geval onderstaande informatie moet bevatten:  
• Een onderbouwing van de trechtering naar de alternatieven die in het MER 
worden onderzocht met specifieke aandacht voor de landschappelijke inpassing.  
• De gevolgen van het voornemen/ alternatieven voor:  

- Landschap;  
- Natuur; 
- Leefomgeving (geluid, slagschaduw en externe veiligheid).  

 
De Commissie vindt het tevens belangrijk dat in dit MER uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor latere project-m.e.r.ren voor concrete windparken duidelijk 
in beeld gebracht worden. Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats 
de samenvatting van het MER. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. 
De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede 
afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.  
 
In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke 
informatie het MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op de 
notitie Reikwijdte en Detailniveau (verder R&D) welke al uitvoerige informatie 
bevat. Dat wil zeggen dat ze in dit advies niet ingaat op de punten die naar haar 
mening in de notitie R&D voldoende aan de orde komen.  
 
 
2. Achtergrond en besluitvorming  
 
2.1 Nut- en noodzaak  
 
Geef in het MER een korte beschrijving van het doel van het project. Geef ook aan 
in hoeverre het voornemen bijdraagt aan de landelijke, provinciale en 
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gemeentelijke doelstellingen voor duurzame energie en emissiereducties. Schat 
daarvoor zo goed mogelijk de emissies door energieopwekking uit fossiele 
brandstoffen die met dit initiatief vermeden worden.* Gebruik ter bepaling van de 
CO2 -emissiereductie de getallen uit het Protocol Monitoring Duurzame Energie.  
 
*: Bij vermeden emissies kan naast CO2 ook gekeken worden naar vermeden emissies van 

bijvoorbeeld PMio, NOxen SO2.  
 
2.2 Beleidskader en randvoorwaarden  
 
Het beleidskader is uitgewerkt in de notitie R&D. Neem dit over in het MER en geef 
tevens in het MER aan welke wet- en regelgeving relevant zijn voor het Regioplan 
Windenergie en of het voornemen kan voldoen aan de randvoorwaarden die hieruit 
voortkomen.  
 
2.3 Besluitvorming  
 
De informatie uit het MER voor het Regioplan zal worden doorvertaald naar de 
vervolgbesluitvorming en bijbehorende project-m.e.r.ren. De Commissie adviseert 
om een helder overzicht te geven van:  
• de besluiten die nodig zijn voor de daadwerkelijke realisatie van het voornemen;  
• de consequenties voor de vervolgbesluitvorming in de vorm van bijvoorbeeld 
randvoorwaarden en uitgangspunten.  
 
 
3. Voorgenomen activiteit, alternatieven en referentie situatie  
 
3.1 Voorgenomen activiteit  
 
Naast het oprichten van nieuwe windturbines behoort ook het saneren van 
windturbines tot het uiteindelijke voornemen. In de notitie R&D is ook aangegeven 
dat de milieubeoordeling daarom gebaseerd zal zijn op het saldo effect van het 
slopen van bestaande turbines en het bouwen van nieuwe turbines. Gezien deze 
rechtstreekse relatie tussen nieuwe en te saneren windturbines en de bepaling van 
de milieueffecten adviseert de Commissie om in te gaan op de realiseerbaarheid 
van het voornemen waaronder de afstemming van sanering en nieuwbouw in de 
tijd.  
 
 
3.2 Alternatieven  
 
In de notitie R&D is beschreven op welke wijze de alternatieven, welke worden 
onderzocht in het PlanMER, tot stand zullen komen. Aangegeven is dat voor elk van 
de zes ontwikkelingsgebied drie deelalternatieven zullen worden ontwikkeld die 
moeten voldoen aan het Programma van Eisen. Uit deze 18 deelalternatieven 
zullen alternatieven voor het gehele plangebied worden ontwikkeld die in het 
planMER nader worden onderzocht. Uit die integrale alternatieven zal vervolgens 
het voorkeursalternatief worden gedestilleerd dat zal worden vastgelegd in het 
Regioplan.  
In de onderstaande paragrafen geeft de Commissie de belangrijkste 
aandachtspunten weer die van belang zijn om het trechteringsproces naar de 
alternatieven en uiteindelijk het voorkeursalternatief (voorgenomen activiteit) 
helder weer te geven en te onderbouwen vanuit milieuoogpunt.  
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Uitgangspunten plaatsing windturbines plangebied  
De Commissie is van mening dat als eerste de belangrijke uitgangspunten voor de 
plaatsing van windturbines voor geheel Zuidelijk en Oostelijk Flevoland moeten 
worden beschreven in het MER, onderbouwd met milieuargumenten. De volgende 
punten zijn daarbij van belang:  
• Motivering van de keuze voor zes windontwikkelingsgebleden (waarom zes 
gebieden van deze omvang en de ligging);  
• Beschrijving van de visie voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland inclusief de 
landschappelijke structuur die wordt nagestreefd;  
• Onderbouwing van de ontwerpuitgangspunten die in Programma van Eisen staan 
voor de ontwikkelingsgebieden.  
 
Deelalternatieven per windontwikkelingsgebied  
De Commissie adviseert om vervolgens in te gaan op de mogelijke opstellingen in 
de zes windontwikkelingsgebleden.  
• Geef per deelgebied een beknopte (milieu)onderbouwing voor de drie 
voorgestelde deelalternatieven uit projectplan, zowel voor de nieuwe windturbines 
als de te saneren turbines.  
• Neem in het MER een heldere kaart op van de windontwikkelingsgebleden met 
een weergave van:  

-bestaande turbines welke niet zullen worden gesaneerd (inclusief 
vermogen);  
- de te saneren windturbines (inclusief vermogen);  
- de drie deelalternatieven welke voortkomen uit de projectplannen.  

 
Alternatieven MER voor het gehele plangebied  
Geef mede aan de hand van het bovenstaande in het MER een beschrijving en 
onderbouwing van de alternatieven die in het MER worden onderzocht. Het is van 
belang voor het MER dat de te onderzoeken alternatieven zo onderscheidend 
mogelijk worden vormgegeven zodat de afwegingen tussen te behalen vermogen 
(cq energieopbrengst), landschappelijke inpassing, gevolgen voor natuur en 
leefomgeving voldoende inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  
 
Varieer bij de alternatieven ook met de vermogens van de windturbines (3 tot 7,5 
MW) en daardoor ook de aantallen van windturbines. Over het algemeen kan met 
grotere turbines een hogere opbrengst worden gegenereerd dan met kleinere 
turbines met eenzelfde ruimtebeslag.* Dat betekent dus een efficiënter 
ruimtegebruik met grotere turbinevermogens. Ook zijn bij grotere vermogens 
minder turbines nodig hetgeen gevolgen heeft voor de landschappelijke inpassing.  
 
Aan de basis van de denkrichtingen voor alternatieven ligt het landschap ten 
grondslag. De Commissie adviseert om bij het ontwerpen van de alternatieven aan 
te geven welk gezichtspunt (bijvoorbeeld vanaf de weg, water of woonbebouwing) 
leidend is geweest. Aandachtspunt bij de ontwikkeling van de alternatieven is hoe 
de structuur van de te handhaven parken gaat passen in de overkoepelende 
structuur voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland als geheel.  
 
*: Zo is het oppervlak binnen de geluidcontouren per opgewekte kWh kleiner bij grotere turbines. 

Ook het aantal vogelslachtoffers is per kWh over het algemeen lager. 
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3.3 Referentie  
 
Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te 
verwachten milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie 
voor de te verwachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome 
ontwikkeling' verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de 
voorgenomen activiteit of één van de alternatieven/ varianten wordt gerealiseerd. 
Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het 
studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds definitief is besloten. Bij 
de autonome ontwikkeling moet het dus gaan om zekere ontwikkelingen en niet om 
te verwachten ontwikkelingen. Geef in het MER een overzicht van de activiteiten in 
de referentie.  
 
De mogelijke uitbreiding van de luchthaven Lelystad is (nog) geen autonome 
ontwikkeling omdat er nog geen definitief besluit over is genomen. De Commissie 
adviseert om wel rekening te houden met de wederzijdse beperking van de 
uitbreiding van het vliegveld en de windturbines zoals in de notitie R&D is 
aangegeven.  
 
Daarnaast adviseert de Commissie ook rekening te houden met de 
Rijksstructuurvisie Almere-Amsterdam-Markermeer zoals ook in de ontwerp 
Structuurvisie "Wind op Land" staat.  
 
 
4. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen  
 
4.1 Algemeen  
 
Het MER moet de milieugevolgen van de alternatieven ten opzichte van de 
referentiesituatie in beeld brengen.  
De Commissie adviseert de effecten in absolute zin èn - waar mogelijk, zoals bij 
geluid en natuur - per eenheid van opgewekte energie (kWh) inzichtelijk te maken. 
Dit is van belang omdat de plaatsingsgebieden en de daaruit te formeren 
alternatieven niet dezelfde milieueffecten en energieopbrengst zullen hebben.* De 
effecten moeten in een overzichtstabel worden gepresenteerd en als basis dienen 
voor de alternatievenvergelijking.  
Het detailniveau van de effectbeschrijving dient aan te sluiten bij het te nemen 
besluit. Het benodigde detailniveau kan per milieuaspect verschillen.  
 
*: Een locatie met meer milieueffecten en meer vermogen kan dan een zelfde score krijgen als een 

locatie met minder milieueffecten maar ook minder vermogen. 
 
4.2 Energieopbrengst  
 
Beschrijf in het MER wat de totale te verwachten energieopbrengst is van de 
alternatieven.* Beschouw daarbij de diverse turbinevermogens (3, 5 en 7,5 MW) en 
relevante ashoogtes apart.  
 
*: Omdat windaanbod hierbij een cruciale factor is adviseert de Commissie ook rekening te houden 

met de locatlespecifleke omstandigheden en niet alleen uit te gaan van het protocol Monitoring 
Duurzame Energie (MDE). 

 
4.3 Natuur  
 
4.3.1 Algemeen  
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Geef in het MER aan welke kenmerkende habitats en soorten aanwezig zijn in het 
studiegebied.* Beschrijf de huidige staat en de autonome ontwikkeling van de 
natuur in het gebied. Ga daarna in op de ingreep-effectrelatie tussen de 
alternatieven en de in het studiegebied aanwezige natuurwaarden. Windturbines 
kunnen leiden tot verhoogde sterfte onder vogels en vleermuizen ten gevolge van 
aanvaringen. Daarnaast kan met name bij vogels sprake zijn van barrièrewerking en 
aantasting van het leefgebied. Laat hierbij zien of de natuurwaarden in de aanleg- 
of gebruiksfase in het ene gebied gevoeliger zijn dan in het andere.  
 
*: Het ligt, gezien het voorliggende besluit, voor de hand een selectie van te beschrijven habitats en 

soorten te maken. 
 
Beschrijf voor de aanlegfase in het MER op hoofdlijnen het volgende:  
• het gebied en tijdsduur waarbinnen de flora en/of fauna beïnvloed kan worden 
door o.a. de aanleg van (tijdelijke) wegen, grondverzet, geluid/trillingen en licht;  
• de aard van de effecten en mogelijke gevolgen;  
• relevante mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld uitvoering van 
aanlegwerkzaamheden in de ecologisch minst kwetsbare periode.  
 
Beschrijf voor de gebruiksfase in het MER op hoofdlijnen het volgende:  
• effecten van het windpark o.a. door direct ruimtebeslag en barrièrewerking (op 
basis van de beschikbare informatie over verstoringsafstanden en uitwijkgedrag);  
• onderbouwde indicatie van de ordegrootte van het te verwachten aantal 
aanvaringsslachtoffers bij vogels en vleermuizen;  
• relevante mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld door bepaalde opstellingen, 
mijden van bepaalde locaties, stilzetten van de turbines op bepaalde momenten.  
 
Speciale aandacht verdient het verwijderen van de oude turbines. Ga na in 
hoeverre het verdwijnen van de effecten op natuurwaarden als gevolg van het 
ontmantelen van oude turbines opweegt tegen de effecten als gevolg van het 
plaatsen van nieuwe turbines. Voeg daartoe een nieuwe risico- en kansenkaart * 
toe, waarbij aangegeven wordt waar en in welke mate nieuwe turbines kunnen 
worden toegevoegd zonder dat er per saldo in ecologisch opzicht de huidige 
aanvarings- en verstoringsrisico's worden bereikt.  
 
*: H.A.M. Prinsen, J.C. Hartman, J.D. Buizer, R.R. Smits en L.S.A. Anema. Knelpuntanalyse natuur 

Windplan Flevoland. Analyse van risico's op het gebied van natuurwetgeving en ecologie. Bureau 
Waardenburg bv., 2013. 
 
4.3.2 Gebiedsbescherming  
 
Beschrijf de mogelijke invloed van het voornemen op beschermde natuurgebieden, 
zoals Natura 2000-gebieden (inclusief hierin opgenomen beschermde 
natuurmonumenten) en de Ecologische hoofdstructuur (EHS).* Maak onderscheid 
tussen de verschillende gebieden en geef hiervan de status aan. Ook als het 
voornemen niet in of direct naast een beschermd gebied ligt, kan het gevolgen 
hebben op een beschermd gebied (externe werking). Geef per gebied de 
begrenzingen van het gebied aan op kaart, inclusief een duidelijk beeld van de 
ligging van het plangebied ten opzichte van de beschermde gebieden.  
 
*: Let op: naast Natura 2000- en EHS-gebieden zijn er andere beschermde gebieden, zoals 

beschermde natuurmonumenten (art. 10 Natuurbeschermingswet 1998) en beschermde 
leefomgevingen (art. 1 9 Flora- en faunawet). Elk gebied kent zijn eigen beschermingsregime. 
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Natura 2000-gebieden  
Uit het MER en de Passende beoordeling voor de Structuurvisie Wind op Land blijkt 
dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden door 
windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland nog niet is uit te sluiten en dat bij 
vervolgonderzoek op provinciaal- en/of projectniveau nog een oplossing gevonden 
moet worden.* De opgave voor de Passende beoordeling voor windenergie in 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is daarom om nu wel  
 
*: Uit de wetgeving volgt dat een project of plan alleen doorgang kan vinden als de zekerheid wordt 

verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, of, als aantasting niet valt uit te 
sluiten, de zogenaamde ADC-toets met succes wordt doorlopen.  
 
de zekerheid te verkrijgen dat en onder welke voorwaarden het project - al of niet 
in cumulatie met andere projecten - de natuurlijke kenmerken van het gebied niet 
aantast.* 
 
*: Uit de huidige lijn in de jurisprudentie volgt dat dit het geval is wanneer er wetenschappelijk 

gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke gevolgen voor de natuurlijke 
kenmerken zijn. 
  
Maak aan de hand van globale gegevens over vogelbewegingen (seizoenstrek, 
foerageertrek, slaaptrek etc.) een afbakening van Natura 2000-gebieden die 
vanwege instandhoudingsdoelstellingen voor vogels mogelijk worden beïnvloed.* 
Geef per Natura 2000-gebied:  
• de instandhoudingsdoelstellingen voor de relevante soorten en habitats en geef 
aan of er sprake is van een behoud- of verbeterdoelstelling;  
• de actuele populatieomvang van soorten en voor zover mogelijk te verwachten 
veranderingen daarin aan de hand van meerjarige trends;  
• de gevoeligheid en kwetsbaarheid van soorten en populaties voor de aanleg en 
aanwezigheid van windturbines in de omgeving.  
 
*: In of aangrenzend aan het plangebied zijn de Natura 2000-gebieden Oostvaardersplassen, 

Lepelaarplassen, Markermeer & Umeer, Veluwerandmeren, Eemmeer & Gooimeer zuidoever, 
IJsselmeer en Ketelmeer & Vossemeer gelegen. Mogelijk worden ook Zwarte Meer, Arkemheen, 
Naardermeer en de Veluwe beïnvloed. 
 
Ecologische hoofdstructuur  
Beschrijf voor de EHS in de plangebieden de daarvoor geldende 'wezenlijke 
kenmerken en waarden'. Onderzoek welke gevolgen het initiatief op deze actuele 
en potentiële kenmerken en waarden heeft. Voor de EHS geldt volgens de Nota 
Ruimte een 'nee-tenzij' regime. Geef aan hoe het 'nee-tenzij' regime provinciaal is 
uitgewerkt en of het voornemen hierin past.* 
 
*:  Per provincie is een toetsingskader en compensatieregeling EHS vastgesteld, dat In principe past 

binnen de nationale Nota Ruimte en de Spelregels EHS. 
 
4.3.3 Soorten  
 
Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschermde en welk andere bedreigde, 
niet door de Flora- en faunawet beschermde soorten te verwachten zijn in het 
studiegebied, waar zij voorkomen en welk beschermingsregime voor de betreffende 
soort geldt. Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor deze 
beschermde soorten.  
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4.4 Landschap en cultuurhistorie  
Analyseer de typerende karakteristieken van het landschap en betrek daarbij de 
volgende onderwerpen: ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis, identiteit, 
openheid, horizon, schaal en herkenbaarheid en gaafheid van de ruimtelijke 
structuren etc. Geef daarbij ook aan in welke mate die voor Nederland uniek zijn.  
Breng in het MER de landschappelijke gevolgen van de alternatieven (voor 
afzonderlijke gebieden en Zuidelijk en Oostelijk Flevoland als geheel) in beeld. 
Besteed daarbij aandacht aan de visualisaties van de windparken en interferentie 
met andere windparken. Ga ook in op de effecten op het landschap door sanering 
van windturbines.  
 
Visualisaties  
De nieuwe generatie windturbines heeft een dusdanige maat dat deze turbines van 
nog grotere afstand zichtbaar zijn in het landschap. Maak daarom:  
• een kwantitatieve visualisatie van karakteristieke opstellingen van de 
alternatieven door middel van een zichtbaarheidsanalyse;*  
• een kwalitatieve visualisatie van karakteristieke opstellingen van de 
alternatieven door middel van fotomontages, gezien vanaf het maaiveldniveau en 
vergezeld van een beschrijving van het beeld en locatie op kaart.  
 
Maak visualisaties gezien vanuit de Flevopolder, vanuit de omliggende wateren en 
gebieden, en het zicht vanuit de woonbebouwing. Doe dit ook vanuit en op 
landschappelijk waardevolle gebieden met grote recreatieve waarde. Kies daarbij 
verschillende gezichtspunten en verschillende afstanden. Formuleer bij elke 
visualisatie/gezichtspunt de beleving daarvan.  
 
*: Bijvoorbeeld de viewshed methode of een 3D-model. 
 
Interferentie  
Onderzoek of er sprake is van interferentie met andere windparken in de omgeving 
of andere hoge elementen (zoals hoogspanningsleidingen). Door de grote hoogte 
zijn op heldere dagen de turbines van grote afstand zichtbaar. Locaties dienen 
derhalve in onderlinge samenhang ontworpen en beoordeeld te worden. Beoordeel 
in ieder geval interferentie met bestaande parken (zoals Sternweg en Zuidlob) en 
nieuw te realiseren parken (bijvoorbeeld Noordoostpolder).  
 
4.5 Leefomgeving  
 
4.5.1 Hinder  
 
Omdat hinder een onderscheidend aspect kan zijn bij de beoordeling en de 
invulling van de locaties adviseert de Commissie in het MER niet alleen te toetsen 
aan de wettelijke normen voor o.a. geluid en slagschaduw, maar ook aandacht te 
besteden aan de milieubelasting onder de wettelijke normen.*  
 
*: Zij wijst erop dat naast het daadwerkelijke geluidsniveau ook andere, niet akoestische factoren 

(waaronder zichtbaarheid van de turbines, zie paragraaf 4.4 van dit advies) kunnen bepalen of en in 
welke mate mensen (geluid)hinder ondervinden van windturbines.  
 
Om een betrouwbare indruk van het uiteindelijk op te stellen vermogen en daarbij 
te verwachten hinder te krijgen adviseert de Commissie om de aspecten geluid en 
slagschaduw kwantitatief vast te stellen. Presenteer in het MER daarom voor de 
referentiesituatie en alternatieven, waar relevant:  
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• de geluidscontouren (Lden) rondom de windturbines, bijvoorbeeld in 5dB-klassen, 
bepaal in ieder geval de ligging van de 47-dB en 42 dB-geluidcontour;*  
• waar relevant, de gecumuleerde geluidbelasting op de omgeving t.g.v. 
wegverkeer en de windturbines;** 
• de contouren voor slagschaduw (van alle windturbines gezamenlijk) per locatie;  
• de ligging en het aantal woningen en gevoelige bestemmingen in bovengenoemde 
contouren;  
• de (mogelijkheid van) mitigerende maatregelen om aan de wettelijk eisen te 
voldoen en mogelijkheden om de hinder te beperken (ook buiten de wettelijke 
normen).  
 
Besteed ook aandacht aan de geluidbelasting ten gevolge van windturbines in de 
eventuele stiltegebieden.  
 
*: Wanneer alleen afstanden van windturbines tot woningen als criterium worden gehanteerd wordt 

niet Inzichtelijk gemaakt welke geluidbelasting op de omgeving zal ontstaan en hoe veel 
woningen/gehinderden het betreft. Bovendien kan dan onvoldoende rekening gehouden met 
cumulatie van geluid (ook met andere geluidbronnen). 

**: Hoewel er geen toetsing van cumulatie van geluid aan wettelijke normen kan plaatsvinden, geeft 

de literatuur wel indicaties van de geluidkwaliteit bij cumulatieve geluidbelastingen, zoals in het 
RIVM rapport Milieuaandachtsgebieden in Nederland, rapportnummer. 680300005/2008. Bijlage 4 van 
de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (reken- en meetvoorschrift windturbines) 
geeft rekenregels voor de cumulatie van geluid. 
 
4.5.2 Externe veiligheid  
 
Stel in grote lijnen per zoeklocatie de risicocontouren vast conform het Handboek 
risicozonering windturbines (nieuwe versie van 201 3) en ga na of er 
onaanvaardbare risico's ontstaan voor mensen, verkeer, waterkeringen/sluizen en 
bedrijven. Geef aan welke eventuele inrichtingsbeperkingen ontstaan door de aan 
te houden afstanden tot (vaar)wegen, dammen, dijken, hoogspanningsleidingen, 
gasleidingen e.d.  
 
Ga zoals in de notitie R&D ook is aangegeven in op de hoogtebeperkingen rondom 
het vliegveld Lelystad. Geef aan welke onderlinge beïnvloeding te verwachten is 
tussen windturbines en de luchthaven zodat duidelijk wordt hoe deze 
ontwikkelingen van elkaar afhankelijk zijn. Onderzoek tevens de beperkingen voor 
de radar t.b.v. het vliegverkeer. Houdt daarbij rekening met het nieuwe beleid 
(inclusief rekenmethode) t.a.v. radarverstoring.* Overleg met de betrokken 
ministeries is raadzaam.  
 
*: Ook de militaire radar, zoals aangegeven in de regeling d.d. 31 aug 201 2 IENM/BSK-201 2/30229  
 
 
5. Overige aspecten  
 
Voor de onderdelen 'vergelijking van alternatieven', 'leemten in milieuinformatie' 
en 'samenvatting van het MER' heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de 
wettelijke voorschriften.  
 
5.1 Vorm en presentatie  
Besteed in dit MER veel aandacht aan:  
• de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de alternatieven. Presenteer 
de vergelijking bij voorkeur met behulp van tabellen en diagrammen;  
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• goed beeldmateriaal (visualisaties) en recent, goed leesbaar kaartmateriaal:  
- met een duidelijke legenda;  
- waarop alle in het MER gebruikte topografische namen zijn weergegeven; -

  met de verschillende alternatieven en opstellingsvarianten.  
 
Zorg er verder voor dat:  
• het MER zo beknopt mogelijk is, onder andere door achtergrondgegevens niet in 
de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen met duidelijke 
en expliciete verwijzingen naar die bijlagen vanuit de hoofdtekst;  
• een verklarende woorden-, een afkortingen- en een literatuurlijst zijn 
opgenomen.  
 
 


