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Geachte heerDe Haan,

Met betrckking tot de aanrtaag voor het voelen \¡an een ontheffingspt'ocedute voor het bourven van een
windtr¡rbirre op het terçin van de bedrijfsluimte lVestvliehveg 7 deel ik u ltet volgendc rnede.
Op basis van een inteme adviesónde zijn cfoor aclviserus enkele opmerkingen geplaatst. De oplnerkingeu
hel¡ben betrekkiug op de volgende zaken.
Afd-e"ling Mi I ieu - Gelu icl

Het rapport moot voldoen aan de artikelen 3.14a ún e van de Regeling algenrene regels voor inlichtingen
¡ni lieubeheer. Het rapport verschaft ecltter niet voldoende gegevens.
1. alle invoergegevens en uitgangspunton evenals kaarten en tekeningen moetett voldoencle duidel[ik
worden weelgegeven err minimaal voldoen aan bovengenoemde altikelen 3.l4atlme,
2, âangenomen is dat de verdelítrg van het geluid over ds octaafbanden vergelijkbaat'is met dat van
de V90 turbine. Zijn deze gegevens vau <le Vl12 o¡rdertussen bekend en zo nee waarotn rnag
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3,

4,

5.
6.

deze aanttame rvorden gedaan?

er moet rneer inzichtlvorden verkregen ovel de gehanteerde bodemgebiedeu en bijbehorende
factoren.
pat,2,4t volgens het rekenvoorschrift moet cle oveldmcht hrssen bron eû ortvanger pel
ootaafban<l geschieden et dan pas gesommeerd. I¡r het rapport wotdt het bronvennogon vau de
rvindsnelheidsklassen eelst gesorurrreerd en een octaaßpectrtrnr bij Vas = 10ln/s aatrgehouden.
Indien <le ootaafspectra petrvindsnelhaidsklasse behoollijk vetschillert clan kan het uiteindelijke
imrnissisniveau afivijken van de waarde verkregen uit voorttoemde rnethocle. Graag hier rneer
inziclrt in verschaffen.
het bronveunogens van de rvindhlrbine volgt uit de opgave in het docunrent vatr <le leverancier
(zie voetnoot 3 op pagina 3). Gaame dit dosument als bijlage toevoegen.
rvat is de gehanteerde rvaarde van de coneotiofactor voor de richhverkiug t an cle rvinclturbine

(AL)?

7,

het rapport uroet vercler voldoen aau onze Werkinstructie akoestisch ouclerzoek t.b,v. extenre
aclviesbureaus, hetgeeu naast het bovenstaand gevraagde ook inhoudt dat b[i lret rapport teveus
een digitaal moclel moet rvo¡clen goleverd.
Pas na aanvullilg van het rapport met bovengenoemde gegevens kau rvolden beool'deeld of *'etkelijk aau
de rvettelij ke nonnstelling kan *'or deu voldaan,
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Do gebruikte methode en gegevens om de hinderduur te bepalen zi¡jn onr.oldoende inzichtelijk en de
lesultaten kunnen hierdoor lriet goed rvorden geverifieerd. Meer i¡rforrnatie is noodzakelijk (ook omdat çr
geen standaard rekenrnethode bestaat).

hr de belekeningen rvoldt de potentiële schadurvdur¡r gecottigeenl voor statistische meteo-gegevens orter
20 jaar' (%-zonneschijn, rvindsnelheid i.v.rn. bedrijfstijd en rvirrclrichting i.v.rn. stand rotorylak) orn de te
venvaclrte hinderdur¡r te bepalen, Deze hinder duur rvordt getoetst aan aú. 3. 1 2 en veruolgens is de
stilstaudtijd bepaald,
Wat is de spleiding in de meteo-correctie en als gevolg hieryan in de hinderduut? Waat'oln zijn niet de
meteo-gegevers ovelbijvoolbeeld cle laatste l0 jaar gebrnikt en is er rekening gehouden met eventuele
toekornstige klimaatveranderingen?
Deze gebruikte rnethode (meteo-conectie) lijkt goecl om de Íendementsveuninderiug te berckene¡r echter
bestaat er hvijfel of deze lnethodo rvel voor toetsing aan artikel 3.l2van de Regeling algemene regels
voor iu'ichtittgen milieubeheet voldoçnde is?

Dit gaat vooral overiret punt van llinderduur. In tabel 3-1 van het rupport staat venneld dat de potentiële
sclradurvdagen voor büna alle rekenpullterr rneer is dan 64, Zorvel het aantal dagen perjaar als het aarìtal
mìnuten per dag rvordt oversolutden.
Door het toepassen van een stilstândsregeling llikt te rvotden voldaan aan aú. 3,12.Niet aangetoottd
n'ordt rvat er buiten de stilstandsblokken nog aan slagscltadurvhinder kau opüeden. Ook hier is lneer
infomatie en een nadere toelichting op zijn plaats,
Bovendien is de vraag waal'o¡ll er een shørgere noun van maxfunaal 6 uury'jaar hinclerlírjke slagschadurv
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n'ord! gehanteer d? Graag voldqende ondelbotllven.

Afdeling Atcheoloeie
Het plangebied ligt binnen de Vlief¿one, waarvool'eeldel'een bureauondelzoek archeologische rvaarden
is opgesteld. Uit dit bule¿uonderzoek blijkt dat het plangebied eerder vetstoord is en dat er geen
venvachting ¡neer is op het vootkomen vau archeologische rvaatden in dit gebied.
Daarom is het niet nodig verder archeologisch ouderzoek uit te voeren.

Afcleling Miliprl - Wet rnilieubeheer

Het betleft een type B inrichting op grond Ìr'aarvan een rneldiug moet rvordett gedaarr. Deze meldirtg
rnaakt verplicht deel uit vau een aarilrâag voor een omgevingsvergunning.
Aangegeverr is dat er drie initiatiefiremerc ziju: CBVA Logistics, De WolffNederland Windenergie en
ProDeltaManagement BV. De vorengeroemde (r,eranderirrgs)melding dient door of rlamens CEVA
Logistics te rvorden geclaan. Daarr¡ee is er geen onduiclelijkheicl rvie rnoetworden aangesploken op het
lualeven van de milieuvoorsclu'iften.

Afdeling Milieu - Exte¡rre rciliqheid
Gelet op het voorgaande zijn er uit oogpunt van externe veiligheicl geen belenttneritrgen voor het plaatsen
van de rvindturbine. Hielbü client benadrukt te rvorden dat de plaatsgebonden risicocontoul'çn Bn
veiligheidsafstanden aflrankelijk zijn van het lrominaal t'etmogen, de masthoo$e alsmede het aantal en de
afinetingen van de rotolblaclen. Voor een añvijkencle rvindhrrbíne zal opnieurv eeu ilsicoaualyse rnoeten
plaatsvinderr,

Hierbij dient nog rvel een kanttekening te nçtden gemaakt.
De rvindhrrbine kornt dircct naast het cornplexvan CEVA Logistics te staan. Dit gebourv moet, volgens
het Beshrit exteme veiligheid iruichtirrgen, als een bepelkt lnvetsbaar object rvorden besohottrvd
(categorie overige bedrijßgebourven), Aangezien het gebourv bimen de PR 10-' contottr (56 rn) ligt, is
I¡et van belang dat de rvindfurbiue deel uitmaakt van de inrichting.
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Met inachtueming van deze oprnelkingen vesoek ik u het geluidrapport aan te passen en tevens de
aanvraag rnelding type B inrichting op grond van de Wet rnilieubeheer aan te vragþn.

Hoogaolrtend,
Seniol,pr.oj
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