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Disclaimer 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van algemeen geaccepteerde uitgangspunten, modellen en informatie die ten tijde 
van het opstellen van dit rapport ter beschikking stonden. Aanpassingen in de uitgangspunten, modellen of gebruikte 
gegevens kunnen leiden tot andere uitkomsten. De aard en de nauwkeurigheid van de gebruikte gegevens voor het 
onderzoek bepalen in belangrijke mate de nauwkeurigheid en de onzekerheden van de berekende uitkomsten. Pondera 
is niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of schade die wordt geleden door opdrachtgever(s) en/of derden uit 
conclusies die gebaseerd zijn op gegevens die niet van Pondera afkomstig zijn. Deze rapportage is opgesteld met de 
intentie dat deze alleen gebruikt wordt door de opdrachtgever en slechts voor het doel waarvoor de rapportage is 
opgesteld. Er mag geen beroep worden gedaan op de informatie uit deze rapportage voor andere doeleinden zonder 
schriftelijke toestemming van Pondera. Pondera is niet verantwoordelijk voor de consequenties die kunnen voortvloeien 
uit het oneigenlijk gebruik van de rapportage. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van (de analyse, resultaten en 
bevindingen in) de rapportage blijft bij de opdrachtgever. De Rechtsverhouding opdrachtgevers – architect, ingenieur en 
adviseur conform DNR 2011 is te allen tijde van toepassing.
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1 Toelichting op de aanvraag  

 

1.1 Inleiding 

IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn & IJssel zijn voornemens Windpark IJsselwind te realiseren. 

IJsselwind B.V. is een gezamenlijke ontwikkelorganisatie die bestaat uit vier energiecoöperaties uit de 

gemeentes Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst.  

 

Het plangebied grenst aan het Twentekanaal ten noorden van Zutphen, in de directe omgeving van het 

bedrijventerrein De Mars (in de gemeente Zutphen). Het windpark bestaat uit drie windturbines met twee 

verschillende eigenaren. Twee windturbines zullen in eigendom zijn van IJsselwind B.V. en de derde 

windturbine zal in eigendom komen van het Waterschap Rijn & IJssel. In Figuur 1.1 is Windpark IJsselwind 

weergegeven. Deze toelichting op de aanvraag betreft de vergunningaanvraag voor de windturbine van 

initiatiefnemer Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). Deze windturbine is in onderstaande kaart aangeduid als 

WT3.  

 

Figuur 1.1 Opstelling Windpark IJsselwind 

 

 

 

1.2 Onderdelen aanvraag windturbines IJsselwind 

Waterschap Rijn & IJssel vraagt een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) aan voor: 
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• Het bouwen van een bouwwerk, bestaande uit een nieuw te bouwen windturbine en één 

inkoopstation (artikel 2.1 onder a Wabo); 

• Het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets), bestaande uit een windturbine als onderdeel van windpark bestaande uit drie 

windturbines en één inkoopstation (artikel 2.1 onder i Wabo); 

• Uitvoeren van een werk of van werkzaamheden in gronden waar dit door het vigerende ruimtelijk 

plan is bepaald te weten aanleg wegen, kraanopstelplaats en kabeltracé (artikel 2.1 lid 1 onder b 

Wabo); 
 

De inrichting is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. Daarmee is er sprake van een vergunningplicht 

onder artikel 2.1, lid 1 onder i van de Wabo omgevingsrecht, Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets 

(OBM). Daarnaast wordt er separaat van de aanvraag in het kader van de Wabo een melding 

Activiteitenbesluit gedaan. 

 

Onderhavige aanvraag voorziet in de bouw en exploitatie van één windturbine, inclusief civiele 

(elektrische) werken zoals een kraanopstelplaats, toegangsweg, kabeltracé en een inkoopstation. De 

vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 30 jaar, vanaf ingebruikname van de laatste 

windturbine (moment van overdracht windturbine-leverancier aan vergunninghouder). 

 

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het Omgevingsloket Online (OLO). In een aanvraagformulier 

wordt op verschillende plekken naar onderhavige document verwezen (bijlage 1). Dit document vormt een 

toelichting op de via het OLO ingediende aanvraag. Daar waar in het OLO een ‘0’ is opgegeven, kan dit op 

twee manieren geïnterpreteerd worden:   

1. Het betreft daadwerkelijk een hoeveelheid van ‘0’ of het komt ‘0’ keer voor;  

2. In dit document is een toelichting op de gevraagde informatie opgenomen, omdat deze informatie niet 

met enkel een getal is te beschrijven.  

 

De voor het OLO benodigde tabellen zijn zoveel mogelijk in dit document opgenomen, of als bijlage aan 

het OLO toegevoegd.  

 

1.3 Flexibiliteit in de aanvraag 

De aanvrager vraagt een omgevingsvergunning aan waarin enige mate van flexibiliteit is opgenomen. De 

aanbesteding van de windturbine vindt op een later moment plaats. Bij de aanbesteding vindt pas de 

selectie en nadere specificatie van het windturbinetype van het windpark plaats.  

 

Dit betekent voor het onderdeel bouwen dat een bandbreedte wordt opgenomen met maximale en 

minimale afmetingen voor de ashoogte, rotordiameter en de tiphoogte van de windturbines en voor het 

type en dimensionering van de funderingen. Voor de aanvraag voor het onderdeel OBM is in onderhavige 

aanvraag per relevant milieuaspect gekeken naar de maximale impact van deze bandbreedte op de 

omgeving. Daarmee wordt aangetoond dat, ongeacht de uitkomst van de selectie van een 

windturbinetype, aan de vereisten kan worden voldaan.  

 

Gezien het bovenstaande wordt verzocht om in de Omgevingsvergunning deeltoestemming bouw, 

conform artikel 2.7 van de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), een voorschrift op te nemen waarin 

gesteld wordt dat de keuze voor een windturbinetype uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de start van 

de bouw aan het bevoegd gezag gemeld dient te worden. Voor dit specifieke windturbine type moet op dat 
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moment ook een rapport worden ingediend waaruit blijkt dat dit type binnen de bandbreedte zoals vergund 

past en aan alle wettelijke vereisten kan voldoen.  

 

1.4 Overige vergunningen 

Voor de gevolgen van de bouw en exploitatie van het windpark op flora en fauna is reeds een ontheffing in 

het kader van de Wet Natuurbescherming verleend op 7-10-2019 (2018-012088). Daarnaast is er een 

natuurvergunning verleend op 14-10-2020 (2020-007312). Tevens is er een watervergunning verleend 

door waterschap Rijn en IJssel op 10-10-2019 (WRIJVERG-2-100207). Mogelijk zijn voor onderdelen van 

het windpark nadere vergunningen of meldingen vereist. Deze worden in een latere fase aangevraagd op 

het moment dat de windturbinetypes zijn gekozen en detailontwerpen worden opgesteld. 

 

1.5 Coördinatieregeling 

De toestemming voor het oprichten en het gebruik van windturbine 3 wordt aangevraagd middels de 

procedure van de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets gecombineerd met de 

omgevingsvergunning voor de onderdelen ‘bouwen’ en ‘uitvoeren werk werkzaamheden’. 

 

Op de aanvraag is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing. De provincie Gelderland zal hiervoor een coördinatiebesluit moeten nemen. Op basis hiervan 

wordt besluitvorming die nodig is voor de realisatie van het windpark in één voorbereidingstraject 

gebundeld. Dit betekent dat de benodigde uitvoeringsbesluiten, zoals het besluit op de aanvraag OBM, 

worden gecoördineerd met (onder andere) het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan.  

 

1.6 Inpassingsplan 

Het windpark is ruimtelijke mogelijk gemaakt middels een Provinciaal Inpassingsplan “Windpark IJsselwind 

Zutphen”. Het inpassingsplan wordt tezamen met de omgevingsvergunning gecoördineerd en vastgesteld. 

Onderhavige aanvraag is passend binnen de kaders van het inpassingsplan. 

 

Het plangebied is in de Provinciale Omgevingsvisie als locatie voor windenergie opgenomen en is 

onderdeel van de vastgestelde RES 1.0 van de Cleantech Regio. 

 

Locatie specifieke normen 

Door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in juni 2021 

kunnen de rechtstreeks geldende milieunormen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid uit het 

Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Arm) niet langer worden 

gebruikt voor windparken bestaande uit 3 of meer windturbines. Het is daarom aan het bevoegd gezag om 

voor plannen en besluiten over windparken milieunormen vast te stellen. Door de provincie Gelderland zijn 

als bevoegd gezag locatie specifieke normen vastgesteld. Deze normen zijn gemotiveerd en vastgelegd in 

het inpassingsplan. 
 

Op basis van de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling is een besluit genomen dat er geen project-

MER hoeft worden opgesteld, mits de maatregelen worden getroffen die worden beschreven in de 

aanmeldnotitie. Dit betreffen ook het opnemen van vergunningvoorschriften met normen conform de 

aanmeldnotitie. 
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1.7 Leeswijzer 

Dit document volgt de opbouw van het formulier van het Omgevingsloket. In deze ‘Toelichting op de 

aanvraag’, waarnaar in het formulier wordt verwezen, wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op het algemene deel 

van de aanvraag. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk de informatie over aanvrager en indiener 

gegeven, evenals de locatie van het windpark. In het derde hoofdstuk wordt de aanvraag voor de 

deeltoestemming bouwen toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op Omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets. In het vijfde hoofdstuk wordt de deeltoestemming ‘uitvoeren van werk / werkzaamheden 

besproken. In hoofdstuk 6 wordt aangegeven welke informatie in de bijlagen is opgenomen en welke 

informatie nog volgt.  
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2 Gegevens initiatiefnemer en locatie 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene gegevens van de aanvrager. De locatie van het windpark en de 

posities van de windturbines.  

 

2.2 Aanvrager (rechtspersoon) 

De twee initiatiefnemers, zie Tabel 2.1 vragen ieder afzonderlijk voor de realisatie, oprichting en voor het 

in gebruik nemen van haar windturbine(s) de benodigde toestemmingen (vergunningen) aan.  

Tussen de initiatiefnemers bestaat geen technisch, organisatorische of juridische binding. Het ‘Windpark 

IJsselwind’ bestaat derhalve uit twee verschillende inrichtingen.  

 

Tabel 2.1 Overzicht initiatiefnemers en windturbines 

Initiatiefnemer Windturbine  

IJsselwind B.V.  Windturbine 1 en 2 

Waterschap Rijn & IJssel Windturbine 3 

 

In onderstaande tabel zijn de gegevens van de initiatiefnemer opgenomen. De initiatiefnemer is gelijk aan 

de aanvrager van de omgevingsvergunning. Een uittreksel KvK is opgenomen in bijlage 11. 

 

Tabel 2.2 Gegevens aanvrager; WRIJ 

Bedrijf  

KvK nummer  09212548 

Vestigingsnummer 000009212548 

Statutaire naam Waterschap Rijn en IJssel 

Handelsnaam Waterschap Rijn en IJssel 

  

Contactpersoon  

Voorletters J. P. H. 

Achternaam Nillesen 

Functie Projectmanager 

  

Contactgegevens  

Telefoonnummer 0314-369369 

 

De initiatiefnemer wordt bijgestaan door een adviesbureau. De aangegeven contactpersoon van het 

adviesbureau in onderstaande tabel is tevens de gemachtigde voor het indienen van de 

omgevingsvergunning. Het machtigingsformulier is opgenomen in bijlage 10. 

 

Tabel 2.3 Gegevens gemachtigde 

Bedrijf Pondera Consult b.v. 

  

Contactpersoon  

Voorletters  P. 

Achternaam Janssen 

Functie Adjunct directeur 
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Vestigingsadres bedrijf  

Postcode 6814 CM 

Huisnummer 13 

Straatnaam Amsterdamseweg 

Woonplaats Arnhem 

  

Contactgegevens  

Telefoonnummer 088-7663372  

E-mailadres info@ponderaconsult.com 

 

De heer J. van de Lagemaat van Pondera Consult is contactpersoon voor de aanvraag. De 

contactgegevens zijn opgenomen in Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Gegevens contactpersoon 

Gegevens  

Contactpersoon J. van de Lagemaat 

Functie Adviseur 

Telefoonnummer 088-7663372 

E-mail j.vandelagemaat@ponderaconsult.com 

 

 

2.3 Aard van de inrichting 

De inrichting betreft een windturbines (WT3) en is onderdeel van een windpark bestaande uit een drietal 

windturbines met een vermogen van ca. 13 MW.  Dit is slechts een indicatie en daarmee geen maximale 

waarde. 

 

2.4 Ligging van de inrichting 

De locatie voor de windturbine is gelegen nabij het bedrijventerrein De Mars ten noorden van de gemeente 

Zutphen, gelegen langs het Twentekanaal. De windturbines zal geplaatst worden op voormalig stortplaats 

‘Fort de Pol.’ De dichtstbijzijnde woningen staan op een afstand van ca. 600 meter. Naast de woningen en 

kernen in de omgeving zijn ook de provinciale weg (N348), het bedrijventerrein De Mars, het 

Twentekanaal en de IJssel met haar uiterwaarden kenmerkend voor het gebied. In de omgeving van het 

windpark zijn een aantal andere windturbines aanwezig, zie Figuur 2.1. Dit gaat om drie windturbines op 

bedrijventerrein De Mars. 
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Figuur 2.1 Windpark IJsselwind 

 
 

2.5 Coördinaten en kadastrale percelen 

In Tabel 2.5 zijn de x,y-coördinaten van de windturbineposities opgenomen (in rijksdriehoekstelsel).  

 

Tabel 2.5 Coördinaten turbineposities (in RD new)  

Nr: X Y Naam 

WT1* 211012 464057 WT1 

WT2* 210791 464371 WT2 

WT3 210374 464162 WT3 

*betreffende windturbines zijn wel onderdeel van het windpark, maar niet van deze aanvraag. 

 

In Tabel 2.6 zijn de kadastrale secties en nummers weergegeven waar de windturbines worden 

gerealiseerd. Alle bouwwerken vallen binnen de kadastrale gemeente Zutphen. In bijlage 2 is een tekening 

met het kadastrale perceel te vinden. 

 

Tabel 2.6 Perceelinformatie bouwwerken 

Windturbine Kadastrale aanduiding 

WT1* ZPN00-K-1687 

WT2* ZPN00-K-1512 

WT3 ZPN00-K-1708 

*betreffende windturbines zijn wel onderdeel van het windpark, maar niet van deze aanvraag. 
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Over alle gronden is met de eigenaar overeenstemming bereikt over het gebruik van de gronden ten 

behoeve van de bouw en exploitatie van een windpark zoals in deze aanvraag is beschreven. 
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3 Algemene beschrijving windturbine 

Een windturbine is een serieproduct. Het ontwerp en de fabricage zijn gecertificeerd conform de 

internationale ontwerpnorm voor windturbines, de IEC 61400-1. De belangrijkste onderdelen van een 

windturbine zijn, ongeacht het type; 

• de rotorbladen; 

• de gondel waarin de generator zich bevindt, en; 

• de mast; 

• het fundament. 

 

Deze onderdelen zijn in Figuur 4.1 weergegeven.  

Figuur 3.1 Algemeen aanzicht windturbine 

 

 

 

De hoofdonderdelen van de windturbine worden hieronder toegelicht: 

• Drie rotorbladen die met de klok mee draaien; 

• De gondel met generator die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd wordt; 

• De generator voor het omzetten van de draaiing van de rotorbladen in elektriciteit; 

• De hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn; 

• De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een gewenst spanningsniveau. De 

elektriciteitskabel leidt de opgewekte stroom naar een inkoopstation; 

• Bladadapters, verbinden de rotorbladen met de hub (de ‘neus’ van de windturbine) waarmee de 

hoek van het rotorblad kan worden aangepast aan de heersende windomstandigheden; 

• De fundatie bestaat uit gewapend beton; 

• De mast waarop de gondel wordt geplaatst zal rond en conisch gevormd zijn. 
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4 Deeltoestemming bouw 

4.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat de informatie ten behoeve van de aanvraag voor het bouwen van een windturbine, 

inclusief toebehoren (omgevingsvergunning bouw, artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo). Deze windturbine is 

onderdeel van een drietal windturbines die gezamenlijk Windpark IJsselwind vormen. In Figuur 4.1 zijn de 

locaties van de te realiseren windturbines weergegeven. 

 

Figuur 4.1 Overzichtstekening Windpark IJsselwind  

 

Bron: Pondera Consult 

 

In bijlage 3 is een inrichtingstekening opgenomen, met hierop aangegeven het te realiseren windpark en 

de windturbineposities 

 

4.2 Onderdelen windpark 

4.2.1 Flexibiliteit in windturbine keuze 

Zoals eerder aangegeven betreft het een flexibele aanvraag voor de bouw van een windturbines. Dit 

betekent voor het onderdeel bouwen dat een bandbreedte wordt opgenomen met maximale en minimale 

afmetingen voor de masthoogte, rotordiameter en de tiphoogte. In Tabel 4.1 zijn de minimale en maximale 

afmetingen van de windturbine weergegeven waarvoor vergunning wordt aangevraagd. De genoemde 

hoogtes en laagtes in de tabel zijn ten opzichte van bovenzijde fundament. De aanbesteding van de 

windturbine vindt op een later moment plaats. Dan vindt pas de selectie en nadere specificatie van het 
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windturbinetype van het windpark plaats. De uiteindelijke keuze wordt 3 maanden voorafgaand aan de 

bouw van de windturbine aan het bevoegd gezag voorgelegd. 

 

Tabel 4.1 Bouwgerelateerde eigenschappen windturbine 

 

Zoals aangegeven wordt voorafgaand aan de start van de bouw een definitieve keuze gemaakt voor een 

windturbinetype of types. Dit windturbinetype zal binnen de vergunde bandbreedte blijven. Verzocht wordt 

om in de vergunning een voorschrift op te nemen waarin gesteld wordt dat de keuze voor een windturbine 

uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de start van de bouw van de windturbine aan het bevoegd gezag 

gemeld dient te worden. In hoofdstuk 7 is aangegeven welke bescheiden en gegevens voor het onderdeel 

‘bouw’ later, doch voor de start van de bouw zullen worden aangeboden aan het bevoegd gezag, conform 

artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht. 

 

Aangezien er sprake is van verschillende vergunninghouders, is afstemming vereist over de vormgeving 

van de windturbines. De windturbines van de verschillende vergunninghouders zullen vergelijkbaar zijn 

met elkaar. De windturbines zullen uniform van kleur worden uitgevoerd en een gelijke verschijningsvorm 

hebben.  

 

Uiterlijk drie maanden voor de start van de bouw van de windturbines wordt het windturbinetype dat door 

aanvrager is geselecteerd ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag met het verzoek om vast te 

stellen of dit type vergelijkbaar is met hetgeen reeds door de aangrenzend liggende lijnen is gemeld en 

goedgekeurd.  

 

Deuren en trappen 

Ten behoeve van de toegang tot de windturbines beschikt elke windturbine over een deur en een trap. De 

exacte invulling daarvan is echter afhankelijk van het windturbinetype (en fabrikant) die uiteindelijk 

gekozen zal worden en is om die reden op dit moment nog niet in te vullen. Hieronder wordt toegelicht 

welke onderdelen op/aan de windturbines worden aangebracht. De exacte detaillering zal drie weken voor 

start bouw worden gemeld. 

 

De windturbine wordt voorzien van een deur en een trap naar deze deur toe. De deuren in windturbines 

zijn standaard boven maaiveld gelegen. De exacte hoogte en locatie op de windturbine is afhankelijk van 

het windturbinetype/-fabrikant. In onderstaand figuur is een impressie weergegeven.  

 

 

Eigenschap Met bandbreedte Zonder bandbreedte 

Minimaal Maximaal 

Masthoogte 95 meter 120 meter - 

Rotordiameter 120 meter 138,25 meter - 

Tiphoogte  180 meter 187,5 meter - 

Algemeen    

Materiaal mast - - Beton of staal of combinatie 

hiervan 

Aantal rotorbladen - - Drie 

Kleurstelling mast - - Lichtgrijs 

Kleurstelling bladen - - Lichtgrijs 

Kleurstelling gondel - - Lichtgrijs  
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Figuur 4.2 Impressie principe trappen en deuren windturbines 

      
Bron: Google.com 

 

4.2.2 Fundatie 

De windturbine wordt bevestigd op een fundament. Elk windturbinetype heeft een eigen principe ontwerp 

van de fundatie dat benodigd is voor de bouw van de windturbine. Ter voorbereiding op de bouw vindt 

detailengineering van de fundatie plaats. Deze wordt specifiek afgestemd op de locatie van elke 

individuele windturbine. De vereiste constructie- en sterkteberekeningen zullen dan ook – gezamenlijk met 

de exacte dimensies en detaillering van het fundament – uiterlijk drie weken voor de start van de bouw ter 

goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.  

 

Betonnen fundament 

Het fundament betreft een standaard betonnen fundament dat op palen wordt onderheid. De maximale 

afmetingen en de hoogte ten opzichte van maaiveld worden aangevraagd als uitersten.  

• De diameter van de fundatie is maximaal 25 meter; 

• De fundering kan tot maximaal 3,5 meter boven het maaiveld komen te liggen.  

 

Het fundatietype is weergegeven in Figuur 4.3. In bijlage 5 is een principetekening van het fundatietype 

opgenomen. De uiteindelijke keuze wordt uiterlijk drie weken voorafgaand aan de bouw van de fundatie 

aan het bevoegd gezag voorgelegd, gezamenlijk met de windturbinekeuze en inclusief stabiliteit- en 

constructieberekeningen.  
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Figuur 4.3 Fundering  

 

 

 

4.2.3 Vloeroppervlak en inhoud 

In algemene zin geldt dat de windturbines niet bestemd zijn voor het verblijf van personen, zij het dat deze 

wel toegankelijk zijn voor het uitvoeren van inspectie-, controle en onderhoudswerkzaamheden. 

 

Bruto vloeroppervlak 

De bruto oppervlakte van de vloer in de mastvoet van de windturbine en de gondel wordt in Tabel 4.2 

weergegeven. De oppervlakte van de mastvoet is gebaseerd op de maximale fundatiebreedte. 

Tabel 4.2 Bruto vloeroppervlak 

Fundatiebreedte 
Bruto oppervlakte vloer bij mastvoet (in m2) 

per windturbine 

Maximaal 25 meter 490,9 

 

Bruto inhoud 

De bruto inhoud van het bouwwerk ‘windturbine’ is hier geïnterpreteerd als de bruto inhoud van de gondel. 

Deze ruimte is nagenoeg volledig gevuld met de generator en regelsystemen van de windturbine. Met 

uitzondering van periodiek bezoek van onderhoudspersoneel is geen sprake van aanwezigheid van 

personen in deze ruimte.  

 

De bruto-oppervlakte van de gondel is gebaseerd op de maximale afmetingen van de gondel, te weten 30 

x 15 x 10 meter. De bruto inhoud van de gondel is tevens in  

Tabel 4.3 opgenomen.  

 

Tabel 4.3 Bruto inhoud per windturbine  

Afmetingen gondel Bruto inhoud gondel (in m3) per windturbine 

Maximaal 30 x 15 x 10 meter 4.500 

Fundatiebreedte max. 25m 
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Gebruik 

Het nieuwe bouwwerk betreft drie windturbines (waarvan één in deze aanvraag), welke gebruikt wordt 

voor het opwekken van elektriciteit uit wind en is 24 uur per dag in bedrijf. De windturbine is niet bestemd 

voor het verblijf van personen, het betreft hier dan ook een onbemande machine installatie. Uiteraard is 

het bouwwerk wel toegankelijk voor inspectie, onderhoud en reparatie. Het betreft een bouwwerk met 

overige gebruiksfunctie. 

 

4.2.4 Inkoopstation 

Ten behoeve van de aansluiting van de windturbines op het openbare elektriciteitsnet wordt een 

inkoopstation geplaatst door de netbeheerder. In dit station wordt de schakelapparatuur van de 

netbeheerder geplaatst waarop de windturbines worden aangesloten. Tevens wordt hier ook de 

bemetering geplaatst. De windturbines leveren de elektriciteit op een spanningsniveau van 10kV. Omdat 

dit een bouwwerk betreft is ook hiervoor een omgevingsvergunning bouw, artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo 

nodig.  

 

Het inkoopstation wordt geplaatst binnen de in het inpassingsplan bestemde zone.  

 

Het inkoopstation betreft een prefab gebouw van beton met een kabelkelder, waar de ondergrondse 

kabels vanuit de windturbines worden ingevoerd en de kabel naar het landelijke elektriciteitsnetwerk weer 

wordt uitgevoerd. 

 

Tabel 4.4 afmetingen inkoopstation 

Afmetingen inkoopstation 

Maximale bouwhoogte (in m) 4 

Maximaal vloeroppervlakte (in m2) 30 

 

De definitieve ontwerpen van dit station worden uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de start van de bouw 

aan het bevoegd gezag aangeleverd. In bijlage 9 zijn de indicatieve tekeningen te vinden. 

 

4.2.5 Bouwplaats-inrichting 

Voor de aanleg van de weg, de fundatie en de kraanopstelplaats wordt door de civiele aannemer een 

schaftruimte, directiekeet en toilet geplaatst, en een of meerdere containers met materialen en 

gereedschappen. Deze zullen bij de windturbine positie geplaatst worden, ter plaatse van de opstelplaats.  

 

De windturbinefabrikant zal voor de montage en installatie een directiekeet, schaftruimte, toilet en een 

aantal toolcontainers plaatsen. Deze zullen op en/of naast de kraanopstelplaats geplaatst worden.  

 

Voor de opbouw van de kraan is tijdelijk meer ruimte benodigd. De opbouw (en later afbouw) van de kraan 

duurt circa 2 dagen per keer. De giek van de kraan wordt horizontaal opgebouwd, en hiervoor is een vrije 

ruimte van circa 130 meter lengte en 20 meter breedte benodigd. Langs de giek wordt een rijplatenbaan 

neergelegd waarover de hulpkranen kunnen rijden om de onderdelen van de giek van de kraan op te 

bouwen. De verhardingen zijn daarmee van tijdelijke aard.  
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4.3 Archeologie 

Met het oog op archeologische waarden vormt windturbine 3 geen belemmering, aangezien deze locatie 

verstoord is en geen archeologische waarde heeft. Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor 

de realisatie van windturbine 3 (inclusief bijbehorende voorzieningen). Op basis hiervan is met betrekking 

tot het aspect archeologie geen aanlegvergunning (omgevingsvergunning werk-werkzaamheden 

uitvoeren) nodig voor de realisatie van windturbine 3. 

 

4.4 Kosten 

De bouwkosten zijn nog niet in detail te geven daar dit zal afhangen van de uiteindelijke windturbinekeuze 

en het moment waarop de windturbines worden aangekocht en gebouwd. Een eerste indicatie van de 

bouwkosten voor een windturbines en een inkoopstation wordt geschat op circa 4,2 miljoen euro. 
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5 Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) 

5.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanvraag voor de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets 

(OBM) en worden de milieueffecten van de activiteit besproken.  

 

Deze aanvraag wordt gedaan voor een windturbine. Echter is het onderdeel van een windpark bestaande 

uit een drietal windturbines. Daarom wordt er een OBM aangevraagd voor beide initiatieven. 

 

5.1.1 Besluit m.e.r.-beoordeling 

Voor het plaatsen van de drie windturbines is een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorgelopen. Ten 

behoeve van het in kaart brengen van de milieueffecten van het bouwen en exploiteren van de 

windturbines is een aanmeldnotitie geschreven om het milieueffect nader te verkennen. Het m.e.r-

beoordelingsbesluit is als bijlage 6 bij voorliggende aanvraag gevoegd. In onderstaande paragrafen 

worden de inrichting nader beschreven.  

 

5.2 Nadere omschrijving van de inrichting 

De aanvraag betreft een OBM voor de aanleg en het gebruik van een windpark bestaande uit drie 

windturbines, waarvan een windturbine in de huidige aanvraag, en een inkoopstation. De vergunning 

wordt aangevraagd voor een periode van 30 jaar, vanaf ingebruikname van de laatste windturbine. 

 

In dit onderdeel wordt een nadere omschrijving gegeven van de werking van de inrichting. In bijlage 3 is 

de inrichtingstekening opgenomen. Daarnaast is in de situatietekening (bijlage 4) de inrichtingsgrens 

weergegeven. 

 

5.2.1 Windturbine  

Een windturbine zet de energie uit wind door de draaiing van de rotorbladen via een generator om in 

elektriciteit. Voor dit proces worden geen grond- of hulpstoffen gebruikt. De opwekking van elektriciteit 

vindt plaats in de gondel bovenin de windturbine.  

 

5.2.2 Opgesteld vermogen 

Het opgesteld vermogen is pas exact te geven op het moment dat de definitieve windturbinekeuze is 

gemaakt. In de aanvraag is aangegeven dat de definitieve windturbinekeuze en daarmee dus ook het 

definitief te kiezen opgesteld vermogen voorafgaand aan de bouw zal worden gemeld aan de 

vergunningverlenende instantie. Het gezamenlijk vermogen van het gehele windpark wordt ingeschat op 

ca. 13 MW. Dit is slechts een indicatie en daarmee geen maximale waarde. 

 

5.2.3 Bedrijfstijden 

Elk windturbinetype gaat in en uit bedrijf bij bepaalde windsnelheden. De windsnelheid ter hoogte van de 

rotor is hierbij bepalend. Aangezien de windomstandigheden niet afhankelijk zijn van dag of nacht, is de 

windturbine in principe, bij voldoende wind, 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf. Ter indicatie 

zijn de cut-in en cut-out windsnelheden opgenomen in Tabel 5.1. De cut-in en cut-out windsnelheden zijn 
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de windsnelheden waarbij respectievelijk de windturbine begint te draaien en waarbij de windturbine om 

veiligheidsredenen gestopt wordt. 

 

Tabel 5.1 Indicatie cut-in en cut-out windsnelheden (in m/s) 

 

5.2.4 Inkoopstation 

Om de geproduceerde energie aan het elektriciteitsnet te kunnen leveren zal een inkoopstation worden 

gebouwd. Dit inkoopstation betreft een klein bouwwerk met daarin meet- en schakelapparatuur. Het 

inkoopstation is 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf. 

 

5.2.5 Bestemming 

De activiteit is in overeenstemming met het inpassingsplan “Windpark IJsselwind Zutphen”. 

 

5.3 Wijze van vaststellen milieubelasting 

Milieubelasting is de fysieke belasting (in de vorm van schade, hinder of verontreiniging) van het milieu.  

Er zijn drie relevante typen milieubelasting op de omgeving als gevolg van het in werking hebben van het 

windpark: 

1. Geluid  

2. Slagschaduw en lichtschittering 

3. Externe veiligheid 

 

5.3.1 Geluid 

Toetsingskader  

Voor onderhavig plan wordt getoetst aan 47 dB Lden als ruimtelijk aanvaardbare norm voor geluid. Daarbij 

wordt aangesloten op de locatiespecifieke geluidsnorm van 47 dB Lden zoals voorgesteld door het 

bevoegd gezag. Deze norm is gemotiveerd en vastgelegd in het Provinciale Inpassingsplan (PIP). Het 

m.e.r.-beoordelingsbesluit op basis van de aanmeldnotitie vormt daarnaast aanleiding om 

vergunningsvoorschriften met normen aan de omgevingsvergunning te verbinden. 

 

Onderstaand zijn de normen voor geluid (zoals opgenomen in het PIP) kort samengevat: 

 

De geluidbelasting van alle windturbines van Windpark IJsselwind en Windpark De Mars mag ten behoeve 

van het beperken van geluidhinder ter plaatse van onderstaande gevoelige gebouwen en terreinen niet 

hoger zijn dan onderstaande waarden: 

• Jaargemiddelde geluidnorm van 47 dB Lden ter plaatse van gevoelige gebouwen en terreinen 

buiten het gezoneerde bedrijventerrein De Mars; 

• Jaargemiddelde geluidnorm van 41 dB Lnight ter plaatse van gevoelige gebouwen en terreinen 

buiten het gezoneerde bedrijventerrein De Mars; 

• Jaargemiddelde geluidnorm van 47 dB Lden ter plaatse van (bedrijfs)woningen op 

geluidgezoneerd bedrijventerrein De Mars; 

Eigenschap Windsnelheid 

Cut-in windsnelheid (in m/s) 2 – 4 m/s 

Cut-out windsnelheid (in m/s) 25 – 34 m/s 
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• Jaargemiddelde geluidnorm van 41 dB Lnight ter plaatse van (bedrijfs)woningen op 

geluidgezoneerd bedrijventerrein De Mars; 

• Een jaargemiddelde geluidnorm van 54 dB Lden en 47 dB Lnight ter plaatse van de agrarische 

bedrijfswoning met adres Meijerinkstraat 40. 

 

Geluidsbelasting Windpark IJsselwind 

 

De geluidbelasting ten gevolge van windpark IJsselwind is onderzocht (‘Akoestisch onderzoek en 

onderzoek naar slagschaduw Windpark IJsselwind’, zie bijlage 7). In Tabel 5.2 zijn zowel de 

geluidbelastingen voor de bestaande windturbines weergegeven (ref. situatie) als gecumuleerd met de te 

realiseren windturbines samen (zonder de toepassing van eventuele maatregelen). Ter plaatse van twee 

woningen van derden bedraagt de geluidbelasting meer dan 47 dB Lden. Daarnaast bedraagt de 

geluidbelasting op de bedrijfswoning met adres Meijerinkstraat 48 dB Lnight. Om cumulatief aan een 

geluidbelasting van 47 dB Lden of lager te voldoen, dienen derhalve geluidvoorzieningen getroffen te 

worden. Dit kan enerzijds door het kiezen van een stiller windturbinetype of door één of meerdere 

windturbines in een geluidgereduceerde modus te laten draaien.  

 

Tabel 5.2 Geluidbelasting gecumuleerd met bestaande windturbines [dB(A)] 

Toetspunt Adres 
Ref. situatie + IJsselwind B.V. + IJsselwind B.V. & WRIJ 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

1 Mettrayweg 17 24 31 40 46 40 46 

2 Meijerinkstraat 9 25 31 41 47 41 48 

3 Valkeweg 5 34 40 38 44 40 46 

4 IJslandsestraat 14 25 31 40 46 41 47 

5 Valkeweg 1 26 33 41 47 41 48 

6 Mettrayweg 5 25 31 38 45 39 45 

7* Meijerinkstraat 40 30 36 47 54 48 54 

8 Wellenbergweg 2 34 40 36 42 37 44 

9 Marsweg 123 36 43 38 44 39 45 

10 Industrieweg 83 29 35 35 41 37 43 

11 Mettrayweg 13 25 31 40 47 41 47 

 

 

De rekenresultaten bij een normstelling van 47 dB Lden zijn weergegeven in Tabel 5.3. Hierin is per 

toetspunt de geluidbelasting weergegeven voor de bestaande windturbines, de windturbines van 

IJsselwind B.V., de windturbine van Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en de cumulatieve geluidbelasting. 

 

Uit de resultaten in Tabel 5.2 volgt dat om aan een normstelling van 47 dB Lden te kunnen voldoen (op 

basis van de worst-case windturbine), er maatregelen getroffen dienen te worden. Met het beschouwde 

windturbinetype voor de 3 nieuwe windturbines betekent dat dat om aan een normstelling van 47 dB Lden te 

kunnen voldoen, WT01 en WT02 (beide windturbines van IJsselwind B.V.) in mode NRO106 moeten 

draaien. De windturbine van Waterschap Rijn en IJssel staat verder van gevoelige objecten en hoeft niet in 

een gereduceerde modus te draaien. 
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Tabel 5.3 Geluidbelasting bij een cumulatieve normstelling van 47 dB Lden [dB(A)] 

Toetspunt 
Bestaand IJsselwind B.V. WRIJ Cumulatief 

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden 

1 24 31 40 46 30 37 40 46 

2 25 31 41 47 33 39 41 47 

3 34 40 36 43 35 42 40 46 

4 25 31 40 46 33 39 40 46 

5 26 33 41 47 32 39 41 47 

6 25 31 38 44 29 35 38 45 

7* 30 36 47 54 38 44 47 54 

8 34 40 30 37 33 39 37 44 

9 36 43 31 37 33 39 39 45 

10 29 35 34 40 31 38 36 43 

11 25 31 40 46 31 37 40 47 

*: Bedrijfswoning 

 

Inkoopstation 

Een inkoopstation produceert geen geluid. Het aspect geluid is hiermee niet van toepassing. 

 

5.3.2 Slagschaduw 

Windturbines 

Windturbines kunnen leiden tot slagschaduw wanneer de zon op de wieken schijnt. Als gevolg van de 

hoogte en de bewegende delen van de windturbine ontstaat slagschaduw. Deze slagschaduw kan als 

hinderlijk worden ervaren. Wanneer zich binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter vanaf de 

locatie van een windturbine dan ook woningen bevinden, wordt een onderzoek naar slagschaduwhinder 

uitgevoerd. Dit is het geval voor het te realiseren Windpark IJsselwind. 

 

Toetsingskader 

Voor onderhavig plan wordt getoetst aan 0-1 uur slagschaduwduur per jaar als ruimtelijk aanvaardbare 

norm voor slagschaduw. Daarbij wordt aangesloten op de locatiespecifieke norm voor slagschaduw van 0-

1 uur slagschaduwduur per jaar zoals is voorgesteld door het bevoegd gezag. Deze norm is gemotiveerd 

en vastgelegd in het Provinciale Inpassingsplan (PIP). Het m.e.r.-beoordelingsbesluit op basis van de 

aanmeldnotitie vormt daarnaast aanleiding om vergunningsvoorschriften met normen aan de 

omgevingsvergunning te verbinden. 

 

Onderstaand zijn de normen voor slagschaduw (zoals opgenomen in het PIP) kort samengevat: 

 

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw zijn de windturbines van Windpark 

IJsselwind voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien 

slagschaduw optreedt: 
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• ter plaatse van gevoelige objecten1 buiten industrieterrein De Mars, voor zover de afstand tussen 

de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt, 

slagschaduw kan optreden en voor zover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige 

scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen ramen bevinden. De afstand geldt van een punt 

op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het gevoelige object. In verband met de tijd die 

nodig is om een windturbine af te schakelen is de schaduwduur per object effectief 0 tot 1 uur per 

jaar. 

• ter plaatse van objecten met een kantoorfunctie op industrieterrein De Mars, voor zover de 

afstand tussen de windturbine en de objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en 

gemiddeld meer dan 6 uur per jaar slagschaduw kan optreden en voor zover zich in de door de 

slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van panden ramen bevinden en voor 

zover deze slagschaduw optreedt gedurende weekdagen en tijdens kantooruren (07:30 t/m 

18:00). De afstand geldt van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van het 

gevoelige object. 

 

Slagschaduw Windpark IJsselwind 

De slagschaduwbelasting ten gevolge van windpark IJsselwind is onderzocht (‘Akoestisch onderzoek en 

onderzoek naar slagschaduw Windpark IJsselwind’, zie bijlage 7). 

Voor de referentiewoningen2 (dichtstbijgelegen woningen in enkele richtingen) is voor de windturbine van 

WRIJ (WT3) de verwachte slagschaduwduur per jaar weergegeven in Tabel 5.4. Voor de verwachte 

slagschaduwduur voor alle nieuwe windturbines van WP IJsselwind zijn de resultaten weergegeven in 

Tabel 5.5. 

 

Tabel 5.4 Slagschaduwduur WTGs IJsselwind B.V. [uu:mm per jaar] 

Toetspunt Adres Verwachte slagschaduw per jaar [uu:mm] 

1 Mettrayweg 17 34:01 

2 Meijerinkstraat 9 48:00 

3 Valkeweg 5 11:19 

4 Ijslandsestraat 14 -- 

5 Valkeweg 1 30:23 

6 Mettrayweg 5 23:57 

7 Meijerinkstraat 40 100:00 

8 Wellenbergweg 2 2:36 

9 Marsweg 125 4:05 

 

--: geen slagschaduw 

*: bedrijfswoning 

 

 

Tabel 5.5 Slagschaduwduur WP IJsselwind [uu:mm per jaar] 

Toetspunt Adres Verwachte slagschaduw per jaar [uu:mm] 

 
1 Met uitzondering van Meijerinkstraat 40 (bedrijfswoning welke onderdeel is van de inrichting) 
2 De referentiewoningen voor slagschaduw wijken iets af van de referentiewoningen voor geluid i.v.m. de ligging van de 

slagschaduwcontouren. 
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1 Mettrayweg 17 34:56 

2 Meijerinkstraat 9 52:03 

3 Valkeweg 5 17:33 

4 Ijslandsestraat 14 8:15 

5 Valkeweg 1 36:28 

6 Mettrayweg 5 25:50 

7 Meijerinkstraat 40* 111:11 

8 Wellenbergweg 2 7:56 

9 Marsweg 125 4:05 

--: geen slagschaduw 

*: bedrijfswoning 

 

Duidelijk is dat op alle toetspunten meer dan 0-1 uur slagschaduw per jaar optreedt. De windturbine zal 

dan ook worden uitgerust met een stilstandsvoorziening om te voldoen aan de normstelling van maximaal 

0-1 uur aan slagschaduw per jaar op slagschaduwgevoelige objecten (met uitzondering van 

Meijerinkstraat 40). In de windturbinebesturing worden hiervoor blokken van dagen en tijden 

geprogrammeerd waarop de rotor wordt gestopt indien de zon schijnt en de windturbine draait omdat er op 

die momenten slagschaduw valt op woningen waar de betreffende windturbine bijdraagt aan een 

overschrijding van de norm. Een dergelijke voorziening leidt tot productieverlies. De totale stilstandsduur 

kan met een zonneschijnsensor beperkt worden door de windturbine alleen te stoppen op 

geprogrammeerde tijden indien ook tegelijkertijd de zon schijnt. Wanneer de zon niet schijnt zal er ook 

geen sprake zijn van slagschaduw en kan de windturbine door blijven draaien. Wanneer de definitieve 

keuze van het windturbinetype bekend is zal er een stilstandskalender worden bepaald waarmee de 

stilstandsvoorziening van de windturbines kan worden geprogrammeerd. 

 

Slagschaduw ter plaatse van objecten met een kantoorfunctie op industrieterrein De Mars 

Zoals te zien in Tabel 5.6 treedt er geen slagschaduw op tijdens werktijd ten gevolge van de winturbines 

van WP IJsselwind. De aanwezige slagschaduw tijdens werktijd wordt veroorzaakt door de bestaande 

windturbines van WP de Mars.  

 

Tabel 5.6 Slagschaduwduur tijdens werktijd [uu:mm per jaar] 

Toetspunt Adres WP IJsselwind 
Cumulatief bestaande 

windturbines 

B1 Oostzeestraat 3B -- 6:59 

B2 Loskade 6 -- -- 

B3 Loskade 4 -- -- 

B4 Estlandsestraat 1 -- -- 

B5 Litauensestraat 11 -- -- 

B6 Litauensestraat 9 -- -- 

B7 Litauensestraat 1 -- -- 

B8 Oostzeestraat 6 -- -- 

B9 Estlandestraat 2 -- -- 
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B10 Oostzeestraat 3a -- 2:03 

B11 Doggerbank 2 -- 2:19 

B12 Oostzeestraat 3 -- -- 

B13 Sonstraat 9a -- 1:29 

B14 Sonstraat 9 -- 1:46 

B15 Sonstraat 5 -- 1:22 

 

Inkoopstation 

Het aspect slagschaduw is niet van toepassing. 

 

5.3.3 Lichtschittering 

Door de toepassing van een anti-reflecterende coating of gebruik te maken van niet reflecterende 

materialen kan lichtschittering door windturbines voorkomen worden. Dit is de standaardpraktijk en zal 

geborgd worden door de reflectiewaarden te controleren via de certificering en de NEN-EN-ISO 2813. De 

windturbines in onderhavige aanvraag zullen hieraan voldoen. 

 

Inkoopstation 

Het aspect lichtschittering is niet van toepassing. 

 

5.3.4 Externe veiligheid 

Het aspect veiligheid richt zich op de potentiële risico’s van windturbines op de omgeving. Hieronder is op 

basis van de beoordeling in de m.e.r.-beoordeling inzichtelijk gemaakt in hoeverre er externe 

veiligheidsrisico’s als gevolg van de realisatie en exploitatie van het windpark optreden. Dit is gedaan op 

basis van de worst-case situatie van de range aan afmetingen. 

 

Voor onderhavig plan wordt aangesloten op de locatiespecifieke normen zoals voorgesteld door het 

bevoegd gezag. Deze norm is gemotiveerd en vastgelegd in de planregels van het Provinciale 

Inpassingsplan (PIP). Onderstaand zijn de normen voor externe veiligheid kort samengevat: 

 

• Het plaatsgebonden risico voor een kwetsbaar object, veroorzaakt door een of meer windturbines 

van Windpark IJsselwind, is niet hoger dan 10-6 per jaar. 

• Het plaatsgebonden risico voor een beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een of meer 

windturbines van Windpark IJsselwind, is niet hoger dan 10-5 per jaar. 

• Plaatsing en in werking hebben van windturbines is alleen toegestaan indien zij voldoen aan de 

veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-1. 

• Een windturbine moet ten minste eenmaal per kalenderjaar worden beoordeeld op de 

noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied van 

windturbines.  

• Een windturbine moet door de exploitant/eigenaar onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld en het 

bevoegd gezag daaromtrent worden geïnformeerd indien wordt geconstateerd of indien het redelijk 

vermoeden bestaat dat een onderdeel of onderdelen van de windturbine een gebrek bezitten, 

waardoor de veiligheid voor de omgeving in het geding is. De windturbine wordt eerst weer in 

bedrijf genomen nadat alle gebreken zijn hersteld. 
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Externe veiligheid Windpark IJsselwind 

De mogelijke effecten van de windturbines op externe veiligheid zijn onderzocht in de ‘Rapportage Externe 

Veiligheid Windpark IJsselwind’, zie bijlage 8. Er zijn geen kwetsbare objecten aanwezig binnen de 

plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar. Daarnaast zijn er geen beperkt kwetsbare objecten 

aanwezig binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-5 per jaar.  

 

Hoogspanningsleiding TenneT 

Windturbine 3 ligt binnen de adviesafstand tot de hoogspanningsverbinding van TenneT. Hiervoor is 

instemming verleend door TenneT (zie bijlage 12, instemming TenneT). 

  

5.4 Bodem 

Windturbine 

Effecten op de bodem kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij het lekken van gevaarlijke stoffen in de bodem of 

bij het ontgraven van verontreinigde grond bij de aanlegwerkzaamheden. 

 

In de windturbine worden geen gevaarlijke (afval)stoffen opgeslagen of geproduceerd. Er zullen alleen 

kleine hoeveelheden stoffen aanwezig zijn (smeermiddelen, oliën) voor het normaal functioneren van de 

windturbineonderdelen. Wanneer er stoffen lekken worden deze opgevangen in de windturbine zelf of 

afgevangen tijdens periodiek onderhoud.  Deze oliën en vetten zijn milieugevaarlijke stoffen, derhalve is 

sprake van een bodembedreigende activiteit. De mogelijk aanwezige soorten en de locatie waar de stoffen 

aanwezig zijn in Tabel 5.7 opgenomen. Er is behalve tijdens de bouw en onderhoudsfase geen sprake van 

opslag van stoffen. 

 

Tabel 5.7 Indicatie van mogelijke soorten aanwezige milieugevaarlijke en bodembedreigende stoffen 

Soort stof Locatie 

Antivries (b.v. water met glycerol) Koelsysteem generator, dempers, power unit 

Koelvloeistof (olie / ester) Transformator (indien aanwezig) 

Hydraulische olie Hydraulisch systeem 

Vet Lubricatie van diverse onderdelen 

Olie Smering overbrengingssysteem 

Stikstof Hydraulische accumulatoren 

 

Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem terechtkomen, moet 

een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen om zodoende een verwaarloosbaar bodemrisico te 

realiseren. Volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012, paragraaf 4.1) is hier sprake 

van een ‘gesloten proces of bewerking’. Het uitgangspunt bij een gesloten proces is dat tijdens gangbare 

bedrijfsvoering de stof niet buiten de procesomhulling treedt.  

 

Het NRB 2012 schrijft voor verschillende bodembedreigende activiteiten specifieke combinaties van 

voorzieningen en maatregelen (‘cvm’) voor welke leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. In het 

huidige geval van een gesloten proces kan met de volgende cvm worden volstaan: 

 

Voorzieningen 

• geen voorzieningen noodzakelijk 

• aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten. 

 

Maatregelen 
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• een onderhoudsprogramma, en; 

• systeem inspectie, en 

• algemene zorg. 

 

De installaties bevinden zich in de gondel van de windturbine. In het geval dat olie/smeermiddel in de 

installaties in de gondel onverhoopt vrij mocht komen, wordt deze in de gondel opgevangen. Deze heeft 

voldoende capaciteit voor de totale hoeveelheid olie/smeermiddel. De systemen die smeerolie bevatten 

worden jaarlijks geïnspecteerd en/of vervangen. Afgewerkte olie wordt direct afgevoerd naar een erkende 

verwerker. Het optreden van lekkage kan worden gesignaleerd omdat lekkage leidt tot storingen in het 

functioneren van de windturbine. Het functioneren van de windturbine wordt op afstand gemonitord. 

 

Voor de windturbines zal een algemeen onderhoudsprogramma worden opgesteld, waarbij ook zal worden 

gecontroleerd op lekkages. 

 

De genoemde voorzieningen, de opvangvoorziening door de gondel en, afhankelijk van het te kiezen 

windturbinetype, de betonnen plaat in de torenvoet zijn oliedicht. Onder deze voorzieningen bevindt zich 

overigens ook nog het fundament van enkele meters dikte. Incidenteel zullen delen van de installatie 

worden schoongemaakt met schoonmaakmiddelen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat voor emissie van bodembedreigende stoffen naar de bodem of het 

grondwater een verwaarloosbaar risico bestaat.  

 

Funderen in de stortplaats 

Het uitgangspunt voor verdere (detail)ontwerpen voor de fundatie van windturbine 3 is dat de betonnen 

fundatievoet maximaal wordt ingegraven tot op het scheidingsdoek tussen de leeflaag en het 

stortmateriaal van de stortplaats. Op deze wijze is ontgraving van het stortmateriaal niet nodig. Als dit niet 

haalbaar is vanwege het definitieve fundatieontwerp zal de ontgraving op een milieuverantwoorde wijze 

gedaan worden. Op basis van het definitieve fundatieontwerp zal een funderingsplan in combinatie met 

een deelsaneringsplan worden opgesteld en ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden voorgelegd.  

 

Inkoopstation 

Het inkoopstation is geen bodembedreigende activiteit. Er bestaat geen risico voor emissie van 

bodembedreigende stoffen naar de bodem of het grondwater. 

 

5.5 Brandveiligheid  

Windturbine 

Het doel van brandvoorzieningen is een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en 

signaleren, dat de ‘organisatie’ kan worden gewaarschuwd en dat alle noodzakelijke 

brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd, zodat personen zich in veiligheid kunnen brengen of in 

veiligheid kunnen worden gebracht.  

 

Windturbines zijn voor het grootste gedeelte gefabriceerd van niet-brandbare materialen. De kans op 

brand is dan ook klein. Daarnaast geldt voor windturbines dat er geen personen aanwezig zijn, met 

uitzondering van periodieke onderhoudsmomenten. Wanneer er op dat moment brand ontstaat zal dit door 

de controlekamer worden opgemerkt. Daarmee wordt toegezien op art. 6.5 van het Bouwbesluit. De 
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controlekamer zal de brandweer, alsmede eventueel aanwezig personeel in de windturbine van de brand 

op de hoogte brengen (voor zover het dienstdoende personeel in de windturbine het nog niet zelf heeft 

opgemerkt). In elke gondel is een brandblusser met CO2 aanwezig tijdens onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden. Deze wordt door het dienstdoende personeel meegenomen. Ook is onderin de 

windturbinevoet een brandblusser aanwezig. Daarmee kan conform art. 6.7 een brand tijdig worden 

bestreden. Tevens wordt er op elke windturbine een evacuatie-systeem geïnstalleerd, waarmee personen, 

middels een lier, zeer snel (click on and go) vanuit de windturbine naar beneden kunnen. Daarmee wordt 

voorzien in het voldoen aan art. 6.6 van het Bouwbesluit. 

 

In geval er brand ontstaat in de windturbine buiten momenten dat personen aanwezig zijn, is het 

gecontroleerd laten uitbranden van de windturbine het meest waarschijnlijke scenario. In dat geval zal de 

brandweer de locatie afzetten en eventuele brandende onderdelen die vallen blussen. Daartoe is het van 

belang dat de windturbines bereikbaar zijn en dat er bluswater beschikbaar is.  

 

Inkoopstation 

Het inkoopstation wordt uitgevoerd met brandresistente, brandwerende en brandvertragende materialen 

als beton en staal. Bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden is een brandblusser aanwezig. 

 

5.6 Afvalwater en –stoffen 

Er wordt geen afvalwater geloosd. De afvalstoffen die binnen de inrichting worden geproduceerd zijn zeer 

gering. Enkel het restafval dat ten tijde van onderhoud en reparatie kan ontstaan zal worden afgevoerd 

door de dienstdoende monteur. Er is derhalve geen sprake van afvalstoffen voor deze inrichting. 

 

Er wordt niet-verontreinigd hemelwater afgevoerd naar de bodem. Dit zal in de omringende bodem 

infiltreren.  

 

Bovenstaande geldt voor zowel de windturbine als het inkoopstation. 

 

5.7 Water 

Grondwater 

Het verlagen van de grondwaterstand is in principe alleen nodig tijdens de aanleg van het windpark. Na 

afsluiting van het bouwproces zal de normale grondwaterstand weer hersteld worden, waardoor negatieve 

effecten op de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater niet optreden gedurende de exploitatie. In het 

Bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat er bij de bouw geen gebruik mag worden gemaakt van uitlogende 

bouwmaterialen. 

 

Ten behoeve van de aanleg van het windpark is er afhankelijk van het fundatietype mogelijk beperkte 

(bron)bemaling nodig voor de aansluiting van de kabels onderin de windturbine(fundatie). Voorafgaand 

aan de werkzaamheden zal hiervoor een bemalingsplan worden opgesteld dat in het kader van de 

watervergunning/ melding aan het waterschap zal worden voorgelegd.  

 

Oppervlaktewater en hemelwater 

Hemelwater dat afstroomt van de windturbine infiltreert lokaal. Tijdens de exploitatie vindt geen lozing op 

het oppervlaktewater plaats bij de windturbine.  
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5.8 Lucht 

Vermeden emissies 

Er treden geen emissies naar de lucht op ten gevolge van het in werking hebben van de inrichting.  

 

Naast de elektriciteitsopbrengst van het windpark, levert het initiatief ook een positieve bijdrage aan het 

verminderen van emissies van broeikasgassen. Voor wat betreft de vermeden emissies door de uit 

windkracht opgewekte elektriciteit wordt berekend hoeveel broeikasgassen (CO2, NOx, SO2 en PM10) 

worden vermeden. De vermeden emissies worden afgeleid van de berekende energieopbrengst. In 

onderstaande tabel is daarvan een indicatie gegeven.  

 

Tabel 5.8 Vermeden emissies 

Stof 
Vermeden hoeveelheid ton/ per jaar voor het 

gehele windpark 

Reductie CO2 21.750 

Reductie NOx 10,6 

Reductie SO2 7,7 

Reductie PM10 0.2 

 

Geur 

Er treedt geen geuremissie op ten gevolge van het in werking hebben van de inrichting. 

 

 

5.9 Energieverbruik 

Het energieverbruik van de onderdelen van de installatie, zoals pompen besturingssystemen en dergelijke 

bedraagt een fractie van de energie die wordt geproduceerd door de windturbines. Netto vindt geen 

gebruik van energie plaats.  

 

5.10 Veiligheid 

Veiligheidssystemen en certificering 

Windturbines welke geëxploiteerd worden in Nederland zijn gecertificeerd door een daarvoor 

geaccrediteerde instantie conform de IEC 61400-1. Het certificaat van de op te richten 

windturbinecertificaten zal uiterlijk drie weken voor de start van de bouw aan het bevoegd gezag worden 

verstrekt. Hiermee wordt bevestigd dat de windturbines zijn ontworpen voor een levensduur van 20 jaar of 

meer. De windturbines voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de materialen voor wat betreft 

vermoeiing (zoals metaalmoeheid), vocht inwerking en corrosie om de levensduur te waarborgen. De 

veiligheidssystemen zijn zodanig ontworpen dat de windturbines in alle weersomstandigheden veilig kan 

functioneren. Ook in geval van storingen aan de windturbines zorgen de veiligheidssystemen ervoor dat 

de windturbines stil worden gezet. 

 

De werking van de veiligheidssystemen wordt zowel autonoom door de windturbine (softwarematig) als 

door de periodieke inspectie- en onderhoudsbeurten gecontroleerd. De aansturing van de windturbine 

vindt automatisch plaats door computerbesturing. Het functioneren van de windturbine en de prestatie kan 

op afstand gevolgd en indien wenselijk bijgestuurd worden. Daarnaast  kan de windturbine handmatig 

gestopt worden met de aanwezige start/stop schakelaar en de diverse aanwezige noodstopschakelaars.  
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5.11 Verkeer 

De exploitatie van een windpark met bijbehorende voorzieningen zoals het inkoopstation heeft geen 

noemenswaardige verkeersaantrekkende werking. Een monteur zal het windpark bezoeken voor regulier 

onderhoud en voor incidentele reparaties. Het aantal verkeersbewegingen betreft minder dan 1 per dag. 

 

5.12 Natuurbescherming 

Voor het project is een ontheffing voor de soortenbescherming en een vergunning voor 

gebiedsbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Hiervoor is een aanvraag 

ingediend waaruit blijkt dat er geen effect is op de gunstige staat van instandhouding van soorten of op de 

instandhoudingsdoelstellingen van aangewezen soorten voor Natura 2000-gebieden. Voor het project zijn 

zowel de ontheffing als de vergunning verleend. Op 23 mei 2022 is een wijzigingsverzoek ingediend voor 

een beperkte vergroting van de windturbines en een verschuiving van 23 meter van windturbine 1. 
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6 Deeltoestemming uitvoeren van werk / werkzaamheden 

 

6.1 Opstelplaatsen  

Ten behoeve van de aanleg van de windturbine wordt een kraanopstelplaats met een maximale afmeting 

van circa 5.000 m2 gerealiseerd. De opstelplaats bestaat uit ca. 1.000 m2 permanente verharding en ca. 

4.000m2 tijdelijke verharding. In de tekening in bijlage 9 is de opstelplaats weergegeven. De uiteindelijke 

afmetingen en verdeling permanent en tijdelijke verharding worden bij de detailengineering bepaald en 

drie weken voorafgaand aan de werkzaamheden aan het bevoegd gezag voorgelegd. De opstelplaats zal 

bestaan uit permanente verharding met een dikte van circa 30-50 cm in de vorm van puingranulaat, beton 

of asfalt en tijdelijke verharding in de vorm van stelconplaten (of vergelijkbaar). Deze laag wordt verdicht 

zodat een voldoende stevige ondergrond ontstaat voor de stempeldrukken van de grote kraan tijdens de 

opbouw van de windturbine. Afhankelijk van de grondgesteldheid dient er nog een fundering bestaande uit 

een zandpakket te worden aangelegd. De definitieve ontwerpen zijn afhankelijk van het windturbinetype 

en de kranen die benodigd zijn voor de bouw. Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de werkzaamheden 

t.b.v. de kraanopstelplaats worden het definitieve ontwerp t.a.v. de kraanopstelplaats aan het bevoegd 

gezag overlegd. 

 

Na aanleg van de opstelplaats wordt op elke positie van een kraanstempel een drukproef uitgevoerd zodat 

zeker gesteld wordt dat de draagkracht van de ondergrond voldoende is voor de optredende drukken 

tijdens hijswerkzaamheden. 

 

De bouwlocaties voor de windturbine moet tijdens de bouw bereikbaar zijn voor zwaar bouwverkeer en 

transportwagens. In de exploitatiefase moet de windturbine bereikbaar zijn met een servicewagen. 

Incidenteel zal de locatie voor onderhoud bereikbaar moeten zijn ten behoeve van zwaar transport. 

 

6.2 Toegangswegen 

Er zijn bouw- en onderhoudswegen nodig om de windturbine met reguliere en grote transporten te kunnen 

bereiken. In de tekening in bijlage 4 is de bouwweg weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in 

permanente verharding en tijdelijke verharding die nodig is voor een bredere bochtstraat ten behoeve van 

groot transport. De permante verharding bestaat uit puingranulaat, beton of asfalt. Voor de tijdelijke 

verharding kunnen mogelijk ook (staal)platen worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de nog te kiezen 

windturbineleverancier. De toegangswegen zullen maximaal 5 meter breed worden.  

 

Aangezien de aanleg van kraanopstelplaats en toegangsweg plaatsvindt met halfverharding en 

hemelwater rondom deze kraanopstelplaats kan infiltreren in de bodem, is geen compenserende 

waterberging voorzien. De overige verharding is tijdelijk van aard en wordt tevens niet gecompenseerd. 

 

Voor het dempen en eventueel graven van nieuwe sloten en voor het aanbrengen van een puinverharding 

wordt een watervergunning aangevraagd. 

 

Detaillering van de opbouw van de toegangsweg vindt in een later stadium plaats, nadat de 

grondonderzoeken en sonderingen zijn uitgevoerd.  
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7 Bijlagen  

7.1 Bijlagen bij het aanvraagformulier 

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het aanvraagformulier omgevingsvergunning. Het 

aanvraagformulier zelf is het document waarop de aanvraag gebaseerd is. Op een aantal plaatsen wordt 

in dit formulier verwezen naar bijlage 1. Dit betreft de toelichting op de aanvraag, het onderhavige 

document. Aan de aanvraag zijn tevens andere bijlagen gevoegd. Ten behoeve van het overzicht worden 

de bijlagen bij de aanvraag onderstaand opgesomd. 

 

Tabel 7.1 Bijlagen bij de aanvraag 

Bijlage nummer Naam 

1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwind 

2 Kadastrale kaart perceel WRIJ 

3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind 

4 Situatietekening Windpark IJsselwind incl. toegangsweg en opstelplaats 

5 Principetekening windturbine incl. fundatie 

6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind 

7 Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw Windpark IJsselwind 

8 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind 

9 Aanzichttekening inkoopstation 

10 Machtigingsformulier 

11 Uittreksel KvK 

12 Instemming TenneT 

 


