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Onderwerp:

Aanlevering aanvullende gegevens Windpark Tata Steel scenario 3

Op 9 juni 2016 hebben wij uw verzoek om aanvullende gegevens ontvangen voor de aanvraag omgevingsvergunning met nummer OLO-2345141. Deze aanvraag betreft fase 1 van een aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een Windturbinepark op het terrein van Tata Steel, onder de
naam Windpark Tata Steel scenario 3. In deze notitie is omschreven hoe met uw verzoek om aanvullingen is omgegaan.
In uw verzoek om aanvullingen wordt onderscheid gemaakt in aanvullingen ingevolge de Wabo fase-1
en aanvullingen ingevolge de PRV. De aanvullingen m.b.t. de Wabo moeten aangeleverd worden voor 1
oktober 2016. Deze aanvullingen worden daarom in een later stadium ingediend. Hieronder is aangegeven welke aanvullingen worden gedaan ingevolge de PRV.
Separaat heeft u op 29 juni 2016 per mail laten weten dat u de strandhuisjes langs het strand van Velsen
en Wijk aan Zee als kwetsbaar object ziet. Deze aanvulling gaat hier niet op in, maar we zullen hier apart
op reageren.

Afstand tot gevoelige bestemmingen

Verzoek:
De situatie zoals deze nu is aangevraagd voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in de PRV. Binnen 600
meter vanaf windturbine 5 zijn thans gevoelige bestemmingen aanwezig. Wij wijzen u erop dat in de
huidige vorm deze afstand tot de woningen een weigeringsgrond oplevert. Om te voldoen aan de gestelde afstand van 600 meter van een windturbine naar een gevoelige bestemming kan er wellicht worden
geschoven met windturbine 5.
Aanvulling:
Op basis van uw verzoek is de situering van windturbine 4 en 5 gewijzigd. Binnen een afstand van 600
meter zijn nu geen gevoelige bestemmingen meer aanwezig. In onderstaande Tabel 1 staan de bijlagen
bij de oorspronkelijke aanvraag omgevingsvergunning voor scenario 3 met daarbij een overzicht van de
effecten van de nieuwe situatie en of de betreffende bijlage al dan niet bij deze aanvulling in gewijzigde
vorm opnieuw wordt ingediend.
Indien u van de niet-herziene rapporten een revisieversie wilt hebben, verzoeken wij u hiervoor een aanvullende hersteltermijn te bieden waarbinnen wij deze kunnen aanleveren.
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Tabel 1: Overzicht wijzigingen op bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning scenario 3

Nr.

Bijlage

Gevolgen situatiewijziging

Revisie

00A Ruimtelijke onderbouwing De ruimtelijke onderbouwing is aangepast voor de nieuwe locatie van
turbine 4 en 5. Naast een wijziging van de figuren in de ruimtelijke onderbouwing hebben er tekstuele wijzigingen plaatsgevonden in paragraaf 2.2,
hoofdstuk 4 (alle paragrafen), paragraaf 5.1 en paragraaf 6.2.

ja

00B Milieutoelichting

De milieutoelichting is aangepast voor de nieuwe locatie van turbine 4 en
5

ja

01

De topografische is aangepast voor de nieuwe locatie van turbine 4 en 5

ja

De landschapsstudie is aangepast voor de nieuwe locatie van turbine 4 en
5

ja

Topografische kaart

02C Landschapsstudie
scenario 3

03A Natuurtoets
De natuurtoets is niet aangepast. De verschuivingen zijn relatief klein en
03B AERIUS aanvoer weg
de gebiedskenmerken zijn gelijk van de oude en nieuwe locaties:
03C AERIUS aanvoer zee/weg  Voor beschermde soorten, die hier mogelijk kunnen voorkomen (bijv.
de rugstreeppad, hondskruid) blijven dezelfde maatregelen van kracht.
Voor deze soorten moet mogelijk een ontheffing worden aangevraagd.
Dit is nader toegelicht in paragraaf 4.2 van de ruimtelijke onderbouwing.
 Voor vogels en vleermuizen is de verschuiving niet wezenlijk van invloed en blijven de conclusies ongewijzigd.
De situatie m.b.t. stikstofdepositie zal licht verbeteren en in ieder geval
niet verslechteren omdat de nieuwe locaties iets verder van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (het Noordhollands Duinreservaat) afliggen.
Om deze reden zijn geen nieuwe Aerius-berekeningen uitgevoerd om de
stikstofdepositie te bepalen

nee

04

Geluidstoets scenario 1/4 De geluidsstudie is niet aangepast omdat nieuwe locaties van de windturbines op grotere afstand van geluidsgevoelige objecten in Wijk aan Zee
liggen waarbij tevens wordt voldaan aan de PRV eis van 600 meter. Hierdoor zal de situatie t.o.v. de aanvraag zeker niet verslechteren.

nee

05

Luchtkwaliteitstoets

De luchtkwaliteitstoets is niet aangepast omdat uit de berekeningen bleek
dat de effecten, zo al meetbaar, miniem zijn en zelfs een lichte verbetering
kunnen veroorzaken. De grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden
bovendien, zonder en met turbines, niet overschreden. Voor de nieuwe
situatie blijft dit van kracht.

nee

06

Slagschaduwstudie
scenario 3

De slagschaduwstudie is niet aangepast omdat de nieuwe turbinelocaties
verder van gevoelige objecten afliggen. Bovendien leiden de oude posities
van turbine 4 en 5 al niet tot overschrijding van de normen. De situatie
t.o.v. de aanvraag zal zeker niet verslechteren.

nee

07

Externe veiligheid

De veiligheidsstudie is aangepast voor de nieuwe locatie van turbine 4 en
5

ja

08

Archeologie /
Cultuurhistorie

De archeologische studie is opgezet voor zoekgebieden rond de drie
clusters van windturbines. De windturbines 3, 4 en 5 vallen in zoekgebied
2. De nieuwe locaties van turbine 4 en 5 vallen nog steeds ruim binnen dit
zoekgebied en de archeologische studie blijft daarom geldig.

nee

09

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart geeft alleen een overzicht van bodemkwaliteit,
op basis waarvan in andere studies conclusies worden getrokken. Turbine
4 komt in verdacht gebied voor wat betreft bodemverontreiniging te liggen
en hiervoor gaan dezelfde maatregelen gelden als voor andere turbines in
verdacht gebied. Zie verder onder andere de milieutoelichting.

nee
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Nr.

Bijlage

Gevolgen situatiewijziging

Revisie

10

M.e.r.-aanmeldingsnotitie De aanmeldingsnotitie is aangepast voor de nieuwe locatie van turbine 4
en 5

11A Saneringsovereenkomst Er wordt een nieuwe BV opgericht t.b.v. de sanering van bestaande turbi11B Verzoek dubbeldraaien
nes (Windcollectief Noord-Holland B.V.), waarna nieuwe overeenkomsten
11C Accountantsverklaring
worden opgesteld. Hiervoor worden een nieuwe saneringsovereenkomst
(nieuw)
en een verzoek tot dubbeldraaien ingediend.
11D Voorstel intrekkingsbesluit N.a.v. uw verzoek worden twee bijlages, 11C en 11D ingediend met daar(nieuw)
in een accountantsverklaring m.b.t. de economische noodzaak van dubbeldraaien en een voorstel voor het intrekkingsbesluit
12

Participatieplan

De nieuwe locatie voor turbine 4 en 5 zijn niet van invloed op het participatieplan.

13

Kadastrale kaarten

De kadastrale kaarten zijn aangepast voor de nieuwe locatie van turbine 4
en 5
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