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(Her)Ontwikkel ing en uitbreiding Windmolenpark Westerse polder 

Geachte heer Schürmann, 

Op 13 april 2016 heeft u een aanmeldingsnotitie voor de m .e.r.-beoordeling van herstructurering Windpark 
Westerse polder in de gemeente Cromstrijen ingediend . U verzoekt ons om op basis van de 

overlegde gegevens te beoordelen of een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. 

Investment Engineering Projects BV is namelijk voornemens een aanvraag om een vergunning op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de activiteiten 'bouwen' en 

'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ' in te dienen. Het college van burgemeester en 
wethouders is in deze bevoegd gezag. 

1. Beschrijving van de activiteit 
Investment Engineering Project BV is voornemens om het bestaande windpark Westerse Polder, 

gelegen in de gemeente Cromstrijen te herstructureren . Het bestaande windpark is in 1997 in 

gebruik genomen en bestaat uit 7 windturbines . Ter plaatse van het bestaande windpark zullen 
nieuwe windturbines worden ontwikkeld. Deze kunnen niet op de fundaties van de huidige 

windturbines worden gerealiseerd. De te ondernemen activiteit bestaat uit het oprichten van een 
windpark bestaande uit 5 windturbines met een gezamenlijk vermogen van meer dan 15 Megawatt. 
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In de aanmeldingsnotitie is aan de hand van kenmerken van de voorgenomen activiteit en 

omgeving een beschrijving gegeven van de mogelijke milieueffecten. Daarbij is aandacht besteed 

aan geluid , slagschaduw, ecologie, externe veiligheid, landschap, cultuurhistorie, archeologie en 

bodem en water. 

3. Bevoegd gezag en m.e.r.-beoordelingsplicht 
Om de windturbines te kunnen bouwen dient het vigerende bestemmingsplan, dat al voorziet in de 
aanwezigheid van windturbines, te worden aangepast. De initiatiefnemer is voornemens hiertoe 

een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo in te dienen. 
Alvorens deze aanvraag kan worden ingediend dient conform artikel 7.2, eerste lid , onder b, van de 
Wet milieubeheer het bevoegd gezag te beoordelen of in een algemene maatregel van bestuur 
aangewezen activiteit zodanige nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben dat alsnog een 

milieueffectrapport (MER) dient te worden opgesteld . In bijlage 0 onder 22.2 van het 

Besluit milieueffectrapportage is de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark met 
een gezamenlijk vermogen van meer dan 15 Megawatt als zodanig aangewezen. 

De provincie Zuid-Holland heeft op grond van de Elektriciteitswet de bevoegdheid tot het 
vaststellen van een inpassingsplan en het verzorgen van de coördinatie en besluitvorming voor 
windenergieprojecten tussen 5 en 100 Megawatt. De provincie Zuid-Holland heeft bij overeenkomst 

van 10 juli 2014 deze bevoegdheid echter overgedragen aan de gemeente Cromstrijen aangezien 

deze heeft aangegeven te willen meewerken aan de realisatie van de provinciale 

windenergieopgave. Aangezien derhalve het college van burgemeester en wethouders bevoegd 

gezag is ten aanzien van de aanvraag om een vergunning op grond van de Wabo tot afwijken van 
het bestemmingsplan voor de wijziging van het bestaande windpark is het college ook bevoegd 

gezag ten aanzien van onderhavige m.e.r.-beoordeling . 

4. Beoordeling van de m.e.r.-plicht 
Als uitgangspunt voor de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten geldt dat een MER alleen 

gemaakt hoeft te worden, indien het bevoegd gezag van oordeel is dat dit noodzakelijk is vanwege 
de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben. 

Wij hebben de informatie uit de aanmeldnotitie getoetst aan de Wet milieubeheer en dan met name 
aan artikel 7.17 van deze wet. Daarbij hebben wij ingevolge artikel 7.17, derde lid, van de 
Wet milieubeheer, rekening gehouden met de criteria uit de bijlage 111 van de EEG-Richtlijn 

milieueffectbeoordeling. 
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Het voornemen bestaat uit de plaatsing van 5 moderne windturbines in een lijnopstelling. De lijn 
past binnen de bestaande landschapsstructuur waarbij de oeverlijnen gevolgd zullen worden. 

Momenteel bevinden er zich op de locatie 7 windturbines welke aan vervanging toe zijn. De nieuw 

te plaatsen windturbines kunnen niet op de fundaties van de huidige windturbines geplaatst 
worden. De nieuwe windturbines zullen hoger zijn en een ander vermogen hebben. 

4.2. Plaats van de activiteit 
De locatie Westerse Polder, welke is gelegen in de Hoeksche Waard , is in de Verordening Ruimte 

uit 2014 van de provincie Zuid-Holland aangewezen als één van de locaties waar windturbines 
gewenst zijn. Een nadere afweging van verschillende locaties voor windturbines heeft al eerder 

plaatsgevonden onder meer in de Nota Wervel (2006) en de Nota Wervelender (2011). 

De Westerse Polder wordt aan de zuidzijde begrensd door de waterkering en het Haringvliet. 
Ten oosten van de locatie ligt op circa 150 tot 1.100 meter de golfclub Cromstrijen. Op ongeveer 
1.000 meter ten noorden van de locatie liggen circa 8 woningen aan de Molendijk. Op een afstand 

van 1.200 meter tot 2.000 meter liggen circa 25 woningen aan de Schenkeldijk. Ten westen van de 
locatie bevindt zich agrarisch gebied en op ongeveer 1.500 meter een jachthaven. In de nabijheid 
van de locatie bevinden zich een drietal Natura 2000-gebieden te weten het Hollands Diep, 

het Oudeland van Strijen en het Haringvliet. De locatie Westerse polder bevindt zich eveneens nabij 

de ecologische hoofdstructuur. 

4.3. Kenmerken van het potentiële effect 
Met de huidige stand der techniek en het windaanbod is het aantal windturbines geschikt voor de 

locatie Westerse Polder. Er is nog geen keuze gemaakt in type windturbine. In het onderzoek naar 

de mogelijke milieueffecten is dan ook uitgegaan van een aantal alternatieven met minimale en 

maximale effecten . 
Uit het akoestisch onderzoek van 31 maart 2016 blijkt dat te allen tijde voldaan kan worden aan de 

in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer gestelde grenswaarden. 
Ten behoeve van het windpark Westerse Polder heeft onderzoek plaatsgevonden naar 

slagschaduw. Uit het rapport van 17 december 2015 blijkt dat met het toepassen van een 
standstilvoorziening belangrijke negatieve effecten op de leefomgeving niet te verwachten zijn . 

In het kader van de m.e.r. beoordeling zijn twee ecologische onderzoeken uitgevoerd door 

bureau Waardenburg BV uit Culemborg. Een onderzoek heeft geresulteerd in het rapport 

Natuurtoets windpark Westerse Polder (rapportnummer 15-250), Toetsing in het kader van de 

Flora- en Faunawet van 11 december 2015. De resultaten van het tweede onderzoek zijn verwoord 

in het rapport 'Oriëntatiefase windpark Westerse Polder', Toetsing in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998, van 15 januari 2016 (rapportnummer 15-251). Uit deze rapporten 
blijkt dat negatieve effecten op beschermde natuurgebieden uitgesloten zijn. Eveneens zijn er geen 
negatieve effecten te verwachten op de gunstige staat van instandhouding van soorten. 
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Wel wordt voor enkele vogelsoorten voorzien in een meer dan incidentele sterfte. Voor deze soorten 

zal een ontheffing van verbodsbepalingen in artikel 9 van de Flora- en Faunawet worden 

aangevraagd . Hetzelfde geldt voor vleermuizen. Bij brief d.d. 10 februari 2016, kenmerk ODH-2015-

00750998, heeft de Omgevingsdienst Haaglanden die in deze zaak handelt namens gedeputeerde 

staten van Zuid-Holland, bevestigd dat de voorgenomen activiteit niet zal leiden tot aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van de Natura-2000 gebieden. Er is geen sprake van verslechtering van 
(kwaliteit) van habitats (van soort) of van een significante verstoring van soorten. Om deze reden is 
voor deze activiteit een vergunning ex artikel 19, eerste lid , van de Natuurbeschermingswet niet 

noodzakelijk. 

Voor externe veiligheid geldt dat de geplande windturbines niet resulteren in onacceptabele risico's 

voor gebouwen, risicovolle installaties en de rijks- en vaarweg . Er is getoetst aan het 'Handboek 
Risicozonering Windturbines' , het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit algemene 

regels inrichtingen milieubeheer. Verder kan voldaan worden aan de Beleidsregels voor het 
plaatsen van windturbines op, in of over Rijkswaterstaatwerken van Rijkswaterstaat. 

In de beleidsvorming omtrent windenergie is ten aanzien van de Hoeksche Waard geconcludeerd 
dat windturbines aan de randen zich het beste verhouden met het landschap van de 
Hoeksche Waard. Door binnendijks geen windturbines te plaatsen wordt het waardevolle landschap 

behouden. De locatie Westerse Polder voldoet aan dit principe. Door de windturbines in een rechte 
lijn langs het water te plaatsen is er een duidelijke koppeling aan de landschapsstructuur en is de 

opstelling goed herkenbaar. Grotere windturbines geven een rustiger beeld vanwege een lagere 

draaisnelheid terwijl de huidige kleinere turbines een kleinere impact hebben op de horizon. 

Voor wat betreft cultuurhistorie geldt dat de nieuwe windturbines de karakteristieke waarde van de 

cultuurhistorische objecten niet aantasten. Op basis van de archeologische trefkansenkaart en 
Beleidskaart archeologie blijkt dat er weinig tot geen kans is op archeologische sporen en dat een 

nader archeologisch onderzoek niet vereist is. 
Voor de beoordeling van de effecten van het beoogde windpark geldt dat het aspect bodem kwaliteit 

niet relevant is . 

5. Besluit 

Gelet op bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat er in dit geval geen sprake is 
van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals omschreven in artikel 7.17 van de 
Wet milieubeheer. Om deze reden hebben wij besloten dat door Investment Engineering Project BV 

niet alsnog een MER dient te worden opgesteld alvorens een aanvraag om een 
omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor de activiteiten 'bouwen' en 'handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening' voor de locatie Westerse polder in de gemeente Cromstrijen kan worden 
ingediend . Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17, vijfde lid, van de Wet mil ieubeheer zullen 

wij dit besluit publiceren. De tekst van de publicatie zullen wij u doen toekomen. 
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Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een 
voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden 

dat het desbetreffende besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in 

zijn belang treft. 

7. Bijlagen 
Bijlagen bij dit beslu it zijn de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling , herstructurering Windpark 
Westerse Polder inclusief bijlagen d.d . 13 april 2016 en de brief van Omgevingsdienst Haaglanden 
d.d. 10 februari 2016, kenmerk ODH-2015-00750998. 

Voor nadere informatie over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw M.C.L. van der Venne 
van sector Ruimte en Cultuur, taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling. Haar bereikbaarheidsgegevens 
vindt u bovenaan deze brief. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders v 
de secretaris, d 
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Windpark Westerse Polder - Natuurbeschermingswet 1998 

Geachte mevrouw Van der Venne. 
'1 

ODH-2015-00750998 
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00441 112 
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&EV 
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Op 17 december 2015h ebb'en ·wij uw brief ontvangen inzake een mogelijke vergunningplicht op grond van 
artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbwet) voor vervanging van 
bestaande windturbines door een nieuwe generatie windturbines van het windpark Westerse Polder nabij 
Numansdorp, in de gemeente Cromstrijen (hierna: het windpark). Het plangebied grenst aan het Natura 
2000-gebied Haringvliet. Op grotere afstand liggen de Natura 2000-gebieden Hollands Diep (500 m), 
Krammer Volkerak (3 km) en Oudeland van Strijen (8 km) (hierna: Natura 2000-gebieden). De 
effectbeschrijving is uitgewerkt in de natuurtoets "Oriëntatiefase windpark Westerse Polder, van 11 
december 2015 Bureau Waardenburg" (hierna: natuurtoets). Hierbij is onderzocht of het windpark 
(significante) negatieve effecten kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-
gebieden. 

Beoordeling 
Het windpark is gesitueerd aan de voet van de noordzijde van de Hoge Westerse Zomerpolderse Kade. Ten 
zuiden van het plangebied, aan de buitendijkse kant van de Hoge Westerse Zomerpolderse Kade, ligt een 
gors van enkele tientallen meters breed, bestaand uit grasland. Dit gors maakt deel uit van het Natura 2000-
gebied Haringvliet. Het huidige windpark is sinds 1995 aanwezig. De zeven huidige windturbines hebben 
een as hoogte van 50 meter, een tiphoogte van 70 meter en een rotordiameter van 41 meter. In de nieuwe 
situatie zal het windpark bestaan uit 4-5 turbines met een vermogen van 3-4,5 MW en een as hoogte van 90-
140 m. De beoogde tiphoogte bedraagt 150-205,5 m. De turbines komen op een afstand van circa 362 
meter van elkaar (bij 5 turbines). 

Habitatrichtl ijntypen en -soorten 
Het plangebied weergegeven in figuur 2.1 van de natuurtoets ligt buiten de begrenzing van de Natura 2000 
gebieden. Een negatief effect op kwalificerende habitattypen en - soorten is uitgesloten. Uit de natuurtoets 
bl ijkt namelijk het volgende: 
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Binnen de beïnvloedingsfeer van de geplande windturbines bevinden zich geen nestlocaties van 
kwalificerende broedvogels van de Natura 2000-gebieden. Het plangebied is niet van bijzondere betekenis 
als foerageergebied voor deze soorten . De geplande windturbines leiden niet tot verstoring van het 
leefgebied van kwalificerende broedvogelsoorten van de Natura 2000-gebieden. De kwalificerende 
broedvogels zullen alleen incidenteel in aanvaring komen met de geplande windturbines. Er zijn geen 
effecten op het behoud van de omvang van de populaties van kwalificerende broedvogels van de Natura 
2000-gebieden als gevolg van gebruik van de geplande windturbines. Barrièrewerking is niet aan de orde. 
Negatieve effecten op aantallen broedvogels van de Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten. 

Vogelrichtlijnsoorten niet-broedvogels 
Buitendijks 
Kwalificerende niet-broedvogels foerageren en rusten op het gors ten zuiden van het plangebied. Uit 
telgegevens van watervogels blijkt dat het gors ondanks de aanwezigheid van het huidige windpark benut 
wordt door brandgans, grauwe gans en kolgans. Smienten foerageren 's nachts in het gebied. Wanneer de 
huidige opstelling een effect zou hebben, dan is dit verdisconteerd in de aantallen die ten grondslag liggen 
aan de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen van de brandgans, 
grauwe gans, kolgans en smient van de Natura 2000-gebieden worden ruimschoots gehaald. Er zijn geen 
aanwijzingen dat hogere turbines met een grotere tussenafstand tot meer verstoring leiden in vergelijking tot 
kleine turbines die dichter opeen staan. In de aantallen vogels die op het gors foerageren of rusten zullen 
geen veranderingen optreden omdat de kwaliteit van het leefgebied voor deze functies van deze soorten niet 
verandert. Negatieve effecten zijn uitgesloten. 

Binnendijks 
Kwalificerende ganzen foerageren en rusten 's winters in de binnendijkse polders ter hoogte van het 
plangebied. De binnendijkse polders vallen buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Haringvliet, 
maar deze vogels hebben wel een binding met het Haringvliet en er is derhalve mogelijk sprake van externe 
werking . De verspreiding wordt in grote mate bepaald door de ligging van percelen met oogstresten en 
graslandpercelen. Uit telgegevens van ganzen blijkt dat de binnendijkse polders ter hoogte van het 
plangebied ondanks de aanwezigheid van het huidige windpark wordt benut door grauwe ganzen, brand- en 
kolganzen. De instandhoudingsdoelstellingen van grauwe ganzen, brand- en kolganzen van het Natura 
2000-gebied worden ruimschoots gehaald. Gezien het grote areaal gras- en bouwland in de omgeving van 
het plangebied, wordt potentieel foerageergebied voor deze ganzen niet beïnvloed. Eveneens gelet op de 
talrijke uitwijkmogelijkheden zal dit geen invloed hebben op de aantallen grauwe ganzen, brand- en 
kolganzen die in het Natura 2000-gebied Haringvliet slapen. Hierdoor is er geen sprake van een negatief 
effect. 

Barrière werking 
De lengte van de lijnopstelling is in het huidige windpark beperkt (940 m). Het is geen barrière gebleken voor 
vogels die slapen op het Haringvliet. De lengte van de lijnopstelling is in het toekomstige windpark groter 
maar nog altijd beperkt (1.442 m). Laag vliegende vogels kunnen eenvoudig om het windpark heenvliegen. 
Gelet op de grote ruimte tussen de toekomstige turbines (362-366 m) zullen vogels ook tussen de turbines 
door vliegen . De slaapplaatsfunctie van vogels van het Haringvliet wordt daarom niet aangetast. 

Er zijn geen negatieve effecten op het behoud van de omvang van de populaties van kwalificerende niet
broedvogels van de Natura 2000-gebieden als gevolg van de aanleg en het gebruik van de geplande 
windturbines . Kwalificerende niet-broedvogels zullen alleen incidenteel in aanvaring komen met de geplande 
windturbines. Barrièrewerking is niet aan de orde. Negatieve effecten op aantallen niet-broedvogels van de 
Natura 2000-gebieden zijn daarom uitgesloten. 
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Met inachtneming van de hierboven beoordeelde aspecten leidt het windpark niet tot negatieve effecten op 
de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden en is verslechtering of significante 
verstoring op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden uitgesloten. 

Conclusie 
Op grond van de door u verstrekte natuurtoets zijn wij van mening dat het windpark niet zal leiden tot 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden. Er is geen sprake van 
verslechtering van (kwaliteit van) habitats (van soorten) of van significante verstoring van soorten. Gelet 
hierop achten wij , voor deze activiteit, zoals omschreven in de natuurtoets, een vergunning ex artikel 19d, 
eerste lid, van de Nbwet niet nodig. 

Tot slot 
Om misverstanden te voorkomen, is het onze aanbeveling om uiterlijk één week voor aanvang van de 
werkzaamheden schriftelijk een melding te doen bij de afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585 
(fax 078-7708584, emailadres meld ingnbwet@ozhz.nl) . 
Wij wijzen u erop dat indien de activiteit afwijkt van hetgeen in de aangeleverde natuurtoets is vermeld, dit 
ertoe kan leiden dat wel een vergunning krachtens de Nbwet nod ig is . Aanpassingen aan het windpark 
zullen opnieuw ter toetsing aan ons voorgelegd moeten worden. 
Voorts maken wij u erop attent, dat er nog andere (wettelijke) bepalingen op de activiteit van toepassing 
kunnen zijn, zoals de Flora- en faunawet. Op grond van de Flora- en faunawet kan een ontheffing nodig zijn. 
Zie voor meer informatie het klantportaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het 
Ministerie van Economische Zaken: https:/lrnijn .rvo.nllflora-en-faunawet-ontheffinq-en-vrijstelling . 
Contactgegevens van de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van de Omgevingsdienst 
Haaglanden zijn: Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh.nl. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Informatie 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij verzoeken u daarbij het 
zaaknummer te vermelden. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

ing. L. Ho man 
Hoofd To tsing & Vergunningverlening Milieu 
van de 0 gevingsdienst Haaglanden 

Afschrift aan: 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid , afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen, p/a 
meldingNbwet@ozhz.nl . 
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