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Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 29 oktober 2020 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede
lid van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het wijzigen van de vergunningsperiode van het
besluit van 3 septemtier 2018 met kenmerk ODH-2018-00081201 voor het windpark bestaande uit 19
windturbines gelegen in de Zuiderdieppolder, Nieuwe Kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder en
Halspolder op Goeree-Overflakkee.
De wijziging betreft het verzoek om de termijn waarvoor de vergunning is verieend te wijzigen in 1 januari
2021 tot en met 1 januari 2048.

Besluit
Wij besluiten:
I.

In te stemmen met het verzoek tot wijziging van de termijn van de vergunning van 3 September
2018 met kenmeri< ODH-2018-00081201. De termijn van de periode waarin deze vergunning is
verieend is gewijzigd in 2021 tot en met 1 januari 2048.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningveriening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage
Vergunning ex artikel 19d eerste lid van de Natuurbescherming 1998 van 3 September 2018 met kenmerk
ODH-2018-00081201

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
De voorschriften zoals opgenomen in ns besluit van uit 3 September 2018 met kenmerk ODH-201800081201 blijven onverkort van toepassing.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 29 oktober 2020 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 2.7, tweede
lid van de Wet natuurbescherming. De aanvraag befi-eft het wijzigen van de vergunningsperiode van het
besluit van 3 September 2018 met kenmerk ODH-2018-00081201 voor het windpark bestaande uit 19
windturbines gelegen in de Zuiderdieppolder, Nieuwe Kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder en
Halspolder op Goeree-Overflakkee.
De wijziging betreft het verzoek om de termijn waan/oor de vergunning is verieend te wijzigen in 1 januari
2021 tot en met 1 januari 2048.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.1 van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Verlenging
Met toepassing van artikel 5.1, tweede lid, Wnb hebben wij op 20 november 2020 de termijn voor de
afhandeling van de aanvraag met zeven weken veriengd.

Beoordeling
Op 29 oktober 2020 heeft Kroningswind B.V. een verzoek om wijziging gevraagd voor de termijn waarvoor
vergunning is verieend. Dit verzoek hangt samen met het feit dat de start van de werkzaamheden is
vertraagd en de werkzaamheden op een later tijdsfip aanvangen dan aanvankelijk is aangevraagd Op basis
van de huidige planning venwacht Kroningswind B.V. begin 2021 te starten met de werkzaamheden voor de
aanleg van het windpari< en eind 2022 het windpark te kunnen exploiteren.
Om een exploitafie periode te kunnen behouden van 25 jaar is verzocht om de vergunningenperiode te
wijzigen in 1 januari 2021 t/m 1 januari 2048.
Gezien het bovenstaande en omdat ons geen omstandigheden bekend zijn die aanleiding zouden kunnen
zijn om onze medewerking aan de wijziging van de termijn waan/oor de vergunning is verieend te weigeren,
kunnen wij instemmen met het verzoek tot wijziging van de termijn waan/oor de vergunning geldig is.
De wijziging van de tenaamstelling heeft geen gevolgen voor de inhoud van de eerder verstrekte
vergunning.

Conclusie
De termijn van de vergunning van 3 September 2018 met kenmerk ODH-2018-wordt gewijzigd in 1 januari
2021 tot en met 1 januari 2048.
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Zaaknummer
Ons Kenmerk
Datum

00511786
ODH-2018-00081201

- 3 SEP. 2018

Beschikking
Wet natuurbescherming - Natura 2000-gebieden
Onderwerp
Op 28 februari 2018 hebben wij van u een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid,
van de Wet natuurbescherming (hiema: Wnb) ontvangen. De aanvraag befi-eft de realisatie en het gebruik
van een windpari< bestaande uit 19 windturbines: 'Windpark Kroningswind', De projecfiocatie is gelegen in
de Zuiderdieppolder, Nieuwe Kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder en Halspolder op GoereeOverflakkee. De planlocatie ligt in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied "Haringvliet".

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verienen. De inrichting is gelegen in de Zuiderdieppolder, Nieuwe
Kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder en Halspolder op Goeree-Overflakkee;

II.

de voorschriften 1. tot en met 10. te verbinden aan deze vergunning;

III.

de aanvraag van 28 febmari 2018 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

IV.

dat deze vergunning geldig is van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2047.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten vartZuid-Holland,
voor dezen,

Directeur Omgevingsdienst Haaglanden
Bijlage

1. Situatietekening, plaatsi ng windturbines (ODH-2018-00020058)
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Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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VOORSCHRIFTEN
Algemeen
1

Bij wnjzigingen van omstandigheden waaronder deze vergunning is afgegeven, dient de
Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing en Vergunningveriening Milieu, Postbus 14060, 2501
GB Den Haag, e-mail: vergunningen@odh nl hiervan terstond schriftelijk in kennis te worden gesteld.

2

De vergunninghouder dient:
a de start van de wericzaamheden en eventuele wijzigingen gedurende de uitvoering schriftelijk te
melden aan de Afdeling Toezicht en Handhaving, Team Groen van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN te Dordrecht, telefoonnummer 078-7708585, emailadres
m el dingwn b(gozhz. nl;
b uitertijk 66n week na het beeindigen van de werkzaamheden de afdeling Toezicht en Handhaving,
Team Groen van de Omgevingsdienst Zukl-Holland Zuid (zie vs. 1) hiervan schriftelijk in kennis te
stellen;
c tenminste 66n week voorafgaand aan de in gebruik name van de eerste turbine htervan melding te
doen aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (zie vs.1);
d een afschrift van vooriiggend besluit aanwezig het hebtjen bij de uitvoering van het weric en op
verzoek te tonen aan de met de toezicht en handhaving van de Wet natuurbeschemiing bevoegde
ambtenaren.

specifieke voorschriften
3

De 19 fijrbines dienen binnen de plaatsingslocaties met de onderstaande coordinaten (RD) en zoals
aangegeven op de situatietekening (bijlage 1 van dit besluit) te worden geplaatst/aangelegd:

TurMtw

X

V

Kadastrale
aanduiding

KW-01

63.584

424.663

SLDO1H285GOOO0

KW-02

63.966

424.550

SLD01H285G0000

KW-03

64.348

424.432

SLD01H37G0000

KW-04

64.741

424.355

SLDO1H37G0O00

KW-05

65.107

424.286

MLSO0F384GOO0O

KW-06

65.686

424.578

MLS00F21G00OO

ICW-07

66.055

424.323

MLSOOF21G00OO

KW-08

66.402

424.082

MLSOOF21GO00O

KW-09

66.749

423.843

MLSO0F21GO000

ICW-10

67.125

423.613

MLSOOF4OGO000

KW-11

63.155

424.503

SLD01H25GOOOO

KW-12

63.490

424.252

SLDO1H51G0OO0

KW-13

63.820

424.001

SLD01H55G0000

KW-14

64.117

423.705

SLD01H63G0000

KW-15

64.871

423.252

MLS00F331G0000

KW-16

65.284

423.147

MLSOOF513GOOOO

ICW-17

65.992

423.076

MLS0OF7gG0OO0

KW-18

66.405

423.056

MISO0F428G0O00

KW-19

66.838

423.088

MLS00F432G0000
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De windturbines dienen te voldoen aan de uitgangspunten welke bij de beoordeling zijn gebruikt: een
ashoogte van 91-100 meter en een rotordiameter van 100-117 meter met een maximale tiphoogte van
150 meter.

5

Deze vergunning kan uitsluitend gebruikt worden door (medeweriters van) de vergunninghouder of haar
rechtsopvolgers of in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts-)personen. De
vergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
juiste naleving van deze vergunning.

6

Alle materialen en/of afval tijdens de realisatie dienen op een zodanige wijze opgeslagen te worden dat
ze niet door verwaaiing of op andere wijze in het Natura 2000-gebied 'Haringvliet" terecht kunnen
komen.

7

Uiteriijk een maand voorafgaand aan de t>ouw dient aan de afdeling Toezicht en Handhaving, Team
Groen van de Omgevingsdienst Zuid-Hollarxi Zuid (zte vs. 1) een gedetailleerde planning te worden
toegezonden.

8

Ten aanzien van de turbines KW05 t/m KW-010 en KW-14 t/m KW-19 geldt dat bij werkzaamheden die
plaatsvinden buiten de daglichtperkxie eventuele toepassing van veriichting tot een minimum wordt
beperkt en veriichting wordt afgeschermd, ter voorkoming van uitstraling naar het Natura 2000-gebied
"Haringvliet".

9

Heiwerkzaamheden aan windturbines KW-01 t/m KW-04 en KW-11 t/m KW-13 mogen slechts worden
uitgevoerd tussen zonsopgang en 6 i n uur voor zonsondergang. Voorts mag voor deze windturbines
maximaal 4 dagen per windturbine worden geheid. Voor alle negentien windturbines in het windpark
dient verder te worden gewerkt met de 'slow start' methode. Daarbij wordt de hei-energte langzaam
opgevoerd, zodat schrikeffecten onder aanwezige vogels worden geminimaliseerd.

10 Het is niet toegestaan om het Natura 2000-gebied "Haringvliet" te beft-eden dan wel te gebruiken voor de
aanvoer van materiaal en materieel buiten bestaande vaarroutes en/of wegen en paden.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
•
Op grond van artikel 5.4, lid 1 en lid 2, van de Wnb kan de verieende vergunning worden ingetrokken
of gewijzigd.
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Aanleiding
Op 28 februari 2018 hebben wij een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag betreft de realisatie en het gebruik van een
windpark bestaande uit 19 windturbines: Windpark Kroningswind'. De projectlocatie is gelegen in de
Zuiderdieppolder, Nieuwe Kroningspolder, Kroningspolder, Bospolder en Halspolder op Goeree-Overflakkee.
De planlocatie ligt in de directe nabijheid van Natura 2000-gebied "Haringvliet".
Op dit moment is nog niet definitief besloten welk type windturbine zal worden gerealiseerd. In de aan
vooriiggend besluit ten grondslag liggende passende beoordeling is echter uitgegaan van een bandbreedte:
ashoogte 91-100m, rotordiameter 100-117m en een tiphoogte van maximaal 150m (voorkeursaltematief).
Het plangebied ligt niet In een Natura 2000-gebied. Wel liggen er verschillende Natura 2000-gebieden in de
omgeving van het plangebied. Het windpark ligt op korte afstand van het Natura 2000-gebied "Haringvliet"
(circa 50^-83,5m en verder). Verder ligt het Natura 2000-gebied "Voordelta", op mim 3 km afstand, de Natura
2000-gebieden 'Grevelingen" en "Voornes Duin" op mim 2,5 km afstand en het Natura 20Q0-gebied "Duinen
Goeree & Kwade Hoek" op mim 3,5 km afstand van het plangebied. De aanlegwerkzaamheden zijn kort
samengevat als volgt:
- De aanleg van onderhoudswegen met bijbehorende stolen voor ontwatering en kraanopstelplaatsen;
- De aanleg van de pari<bekabeling en de bekabeling naar het transformatorstatton aan de Halsweg 3; en
- De bouw van 19 nieuwe windturbines
De bouw van de windturiaines start met het ontgraven van de benodigde ruimte voor het fundament, De
fundering van de windturbine wordt onderheid met betonnen heipalen om voldoende draagkrachtig te zijn.
De heiwerkzaamheden duren per turbine circa twee dagen en de palen worden door een conventionele
heistelling aangebracht. Zodra het fundament gereed is, start de torenbouw. Hiervoor zal een hijskraan de
torendelen installeren, waama de nacelle wordt geplaatst bovenop de toren. Tot slot, worden de rotorbladen
bevestigd aan de nacelle. Na de bouw volgt nog een testperiode waarin de installatie getest wordt. De
planning van de werkzaamheden is op dit moment nog niet exact duidelijk. Wel worden de wericzaamheden
gefaseerd uitgevoerd, Zo worden eerst de wegen en kraanopstelplaatsen aangelegd en vervolgens worden
de windturbines 66n voor 6en gerealiseerd. Er wordt dus niet gelijktijdig door het gehele plangebied gewerkt.
De bouw (aanlegfase) van Windpark Kroningswind start op 1 januari 2020 en zal naar venvachfing duren tot
1 januari 2021 De exploitattefase van het windpark is voorzien vanaf 2021, afhankelijk van het verioop van
de procedure en de voort>ereidlngen voor de realisatie en duurt tot 1 januari 2047.
De werkzaamheden tijdens de bouw zullen worden uitgevoerd van 07:00 tot 19:00 uur en zulten doorgaans
overdag plaatsvinden. In uitzonderiijke gevallen kan ook buiten deze tijden worden gewerkt. Indien dat
laatste aan de orde is zullen passende maato'egelen worden genomen, teneinde verstoring van beschermde
soorten te voorkomen (afscherming van eventuele veriichfing).
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
- Janssen, P. 2018. Toelichting op aanvraag Ontiieffing en Vergunning WNB. Projectnummer. 716050.
Pondera Consult, Hengelo;
- Kleyheeg-Hartman, J.C. 2017. Notitie: Ultvoertjaarheid meetmast Windparit Kroningswind i.h.k.v. natuur.
Kenmeric: 16-902/17.09303/JonKI. Bureau Waardenburg, Culemborg;

Windturbine KW-01
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Radstake, Y.N., R.E. van der Vliet & H,A,M. Prinsen, 2018. Natuurtoets Windpark Kroningswind. Toetsing
in het kader van de Wet natuurbescherming en Natuumetwerk Nederland. Rapport 17-128. Bureau
Waardenburg, Culemborg;
Radstake, Y.N. & H.A.M. Prinsen, 2018. Passende beoordeling Windpark Kroningswind. Toetsing in het
kader van de Wet natuurbescherming. Rapport 17-225, Bureau Waardenburg, Culemborg; en
Tekening: Windpark Kroningswind - N2000 gebieden omgeving. Pondera Consult 16-1-2018
Tekening: Windpark Kroningswind - Overzichtstekening windturbines. Documentnummer 3.112.762,
EMMTEC sen/ices / Pondera Consult. 15-02-2018.

Procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 5.1, eerste lid van de Wnb zijn toegepast op deze beschikking.

Bevoegd gezag
Het project wordt gerealiseerd dan wei de daaraan gekoppelde acfiviteiten worden venricht binnen de
provincie Zuid-Holland. Gelet op de bepalingen in artikel 1.3 van de Wnb zijn gedeputeerde staten van ZuidHolland daarom het t)evoegd gezag voor de t>eoordeling van de vergunningaanvraag.
Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van 19 mei 2018 tot en met 2 juli 2018.
Er zijn geen zienswijzen ingebracht.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbeschikking
Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn in vooriiggende definitieve beschikkingen enkele aanpassingen
gedaan ter verduidelijking van de voorschriften. Deze aanpassingen zljn uitsluitend redactioneel / praktisch
van aard. De veranderingen zljn als volgt:
In voorschrift 8 van het ontwerpbesluit zijn de werkzaamheden beperkt tot de daglichtperiode. Dat maakt
dat het werk in het najaar vrijwel niet uitvoerbaar is. Wat echter wordt bedoeld is dat de
ganzenslaapplaats op het Zuiderdiep niet wordt veriicht in combinatie met heigeluid van de meest nabij
te realiseren windturbines om daarmee effecten tot een minimum te beperken. Voor de turbines welke
verder weg zijn gelegen, zijn geen nadere voonwaarden nodig. Voorschrift 8 is daarom aangepast als
volgt: Ten aanzien van de turbines KW05 t/m KW-010 en KW-14 t/m KW-19 geldt dat bij
werkzaamheden die plaatsvinden buiten de daglichtperiode eventuele toepassing van veriichfing tot een
minimum wordt beperkt en veriichting wordt afgeschermd, ter voorkoming van uitstraling naar het Natura
2000-gebted "Haringvltet".
In voorschrift 9 van het ontwerpbesluit zijn de heiwerkzaamheden beperkt tot maximaal 2 dagen per
windturbine. Hoewel de inschafting is dat dit normaal gesproken binnen twee dagen haalbaar is (zoals
aangegeven in de aanvraag), is niet uit te sluiten dat er gevallen zljn waarbij dit meer tijd in beslag
neemt (bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken). Het
ontwerpvoorschrift voorziet hier niet in doch onvoorziene zaken kunnen redelijkerwijze niet worden
uitgesloten. Daarbij komt dat wij het nodig achten het aantal heidagen in tijd en ruimte te beperken
vanwege de slaapplaats van met name ganzen in het Zuiderdiep. Het aangepaste voorschrift luidt
daarom als volgt: Heiwerkzaamheden aan wlndturtiines KW-01 t/m KW-04 en KW-11 t/m KW-13 mogen
slechts worden uitgevoerd tussen zonsopgang en een uur voor zonsondergang. Voorts mag voor deze
windturbines maximaal 4 dagen per windturbine worden geheid. Voor alle negentien windturbines in het
windpark dient verder te worden gewerkt met de slow start' methode. Daarbij wordt de hei-energie
langzaam opgevoerd, zodat schrikeffecten onder aanwezige vogels worden geminimaliseerd.
In voorschrift 10 van het ontwerpbesluit is opgenomen dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden
zoveel mogelijk gebruik dient te worden gemaakt van bestaande infrastmctuur, Uit de aanvraag volgt
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echter dat nieuwe toegangswegen, uitritten en kraanopstelplaatsen worden aangelegd. Dit vindt echter
allemaal buiten de begrenzing van het N2000-gebied plaats. Aantasting van het N2000-gebied door
aanleg van infrasbuctuurfi-eedtdaarom niet op. Deze zinsnede is daarom venMjderd.
Op pagina 4 van het ontwerpbesluit is abusievelijk opgenomen dat het fundament van de turbines 24m^
b e t i ^ . In de aanvraag is aangegeven dat de diameter van de cirttel die het fundament beslaat 24 meter
bedraagL Dit geeft een maximale oppervlakte van circa 452 m^, Nu echter de turbines volledig buiten
N2000-gebied worden gerealiseerd, zijn de dimensies van de fundering voor de effectbeoordeling In
vooriiggend kader verder ook ntet relevant, Het was uitsluitend opgenomen voor de volledigheid. Om
verwarring te voorkomen is de betreffende zin verwijderd.

Toetsingskader en grondslag beschikking
De vergunningaanvraag is getoetst aan:
- de artikelen 2.7 t/m 2.9 van de Wnb;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 van het Besluit natuurbescherming;
- hoofdstuk 2, titel 2.1 en 2.2 van de Regeling natuurbescherming;
- Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zukl-Holland; en
- Aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden "Haringvltet", "Voordelta", "Duinen Goeree en Kwade Hoek
"Grevelingen" en "Voornes Duin", vastgesteld door de minister van LNV en zoals te vinden in de
gebiedendatabase^.
Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is het veriaoden om zonder vergunning van gedeputeerde
staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuuriijke habitats of de
habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben
op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.
Op grond van artikel 2.8, denje Ikl. van de Wnb, wordt een vergunning slechts verieend indien uit de
passende beoordeling de zekerheid is veritregen dat het project de natuuriijke kenmericen van het gebted
niet zal aantasten.

Beoordeling
Effecten
Een neveneffect van het opwekken van elekfi-iciteit met windturtjines is het opti'eden van mogelijke
aanvaringsslachtoffers onder vogels waarvoor een instandhoudingsdoel is vastgesteld. Door verstoring in de
aanleg- en/of gebmiksfase van het windpark kan in directe nabijheid van de windturbines tevens een
vermindert gebmik opti'eden van het leefgebied van lokaal rustende en/of foeragerende vogels. Deze
verstoring kan daannee mogelijk leiden tot verslechtering van de kwaliteit van natuuriijke habitats van
soorten waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. Daarnaast, kunnen de turiaines een barrtere vormen
voor passerende vogels van en naar omliggende Natura 2000-gebieden.
Opgemerkt wordt dat voorgenoemde effecten tevens van toepassing kunnen zijn op andere (vogel-)soorten
dan de soorten waarvoor nabije Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Dit valt echter onder de bepalingen
en het toetsingskader van de soortenbescherming, hoofdstuk 3 van de Wnb (voorheen: Flora- en faunawet)
en daarmee buiten de reikwijdte van vooriiggend besluit.
De turbines van Windpark Kroningswind worden niet in een Natura 2000-gebied geplaatst: de dichtstbijzijnde
masten staan op circa 83 tot 85 meter van de begrenzing van het Natura 2000-gebied "Haringvliet' (KW6' https://viww.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0
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KW10). Een uitzondering vormt de meest noordwestelijke windtojrbine van het windpark (KW-01) welke op
circa 48 tot 50 meter van de grens van voorgenoemd N2000-gebted is gesitueerd. Er is daarom met
zekerheid geen sprake van veriies van areaal van de beschermde habitattypen of leefgebied van soorten
door mimtebeslag. Ook is er geen sprake van relevante stikstofemissies / -deposittes. Uit berekeningen met
het programma AERIUS (bijlage 4 van de passende beoordeling) volgt dat de depositie van stikstof als
gevolg van de aanleg van het Windpark Kroningswind In geen van de beschermde habitattypen In de nabije
Natura 2000-gebteden 0,05 mol/ha/jaar of meer zal bedragen. Dit betekent dat er voor het windpark geen
sprake is van een meldingsplicht.
Wat beti'eft effecten op aangewezen soorten van de Habitafaichtlijn geklt dat:
- sprake is van vissoorten (N2000-gebted Haringvliet). Deze aangewezen vissoorten komen ntet binnendijks
voor (rivterdonderpad) en/of zijn in de sloten in en om het plangebied niet waargenomen (biftervoorn);
- de Noordse woelmuis niet in het plangebied voorkomt. Daarnaast is het habitat in het plangebied niet
geschikt voor deze soort; en
- de gewone en grijze zeehond, sterk gebonden zijn aan het water en geschikt habitat waar de soorten In het
N2000-gebied Voordelta verblijven, gelegen is op grote afstand (> 7 km) van het plangebied.
Gezien het voorgaande, zijn significante verstorende effecten op habitatsoorten waarvoor omliggende
N2000-gebieden zijn aangewezen, op voorhand uitgesloten.
4anvafTfTgss/ac/itoflFers
Voor het windpark is nog niet tiekend welke specifieke merk(en) en type(s) windturbines worden toegepast.
De afmetingen bevinden zich binnen een gedefinieerde bandbreedte. Ten behoeve van de effecttrepaling
van het windpark Is voor wat t>etreft de afmetingen een worst-case scenario gehanteerd op basis van de
maximale rotordiameter van 117 meter, waarbij altijd een maximale tiphoogte geldt van 150 meter. Voor
aanvaringsslachtoffers van lokaal aanwezige vogels betreft het maximum effect scenario de laagst mogelijke
as (91 meter), in combinatie met de grootst mogelijke rotor (117 meter).
Bureau Waardenburg heeft bepaald of vogelsoorten waarvoor een instandhoudingsdoel geldt in omliggende
Natura 2000-gebieden als aanvaringsslachtoffer kunnen worden verwacht en in welke aantalten, Hierbij is
gebruik gemaakt van de best beschikbare kennis over slachtofferaantallen en aanvaringskansen bij
windparken in Nederland, Belgie, Duitsland en andere (West-) Europese landen, kennis van de vliegactiviteit
van soorten in het plangebied (deels middels radaronderzoek), lokale versprekJing, binding met het
plangebied, risicovolle vliegbewegingen en seizoensverioop van het aantal vogels.
Dit is zodanig bepaald dat in alle gevallen is getoetst op basis van een worst-case scenario.
Hiertoe is voor elke soort afzonderiijk per Natura 2000-gebied bepaald of er sprake Is van een relatie met het
plangebied. Daar waar dit niet het geval is, bijvoort)eeld omdat de soorten een beperkte actieradius kennen
of In de broedtijd sterk gebonden zijn aan het betreffende Natura 2000-gebied dat op grote afstand ligt van
het plangebied, zijn deze soorten vervolgens niet verder geanalyseerd (tabel 4.1, pagina 32 van de
passende beoordeling).
Voor een aantal soorten waarvoor uit onderzoek in bestaande windparken een aanvaringskans is
vastgesteld, is tevens het aantal aanvaringsslachtoffers berekend met behulp van het "Flux-Collision"-model.
Voor Windpark Kroningswind zijn zulke slachtofferberekeningen uitgevoerd voor zowel broedvogels als nietbroedvogels: kleine zwaan, brandgans, kolgans, grauwe gans, smienL wilde eend, zwartkopmeeuw,
goudplevler, kievit, wulp en grote stern.
Vervolgens is onderzocht of de verwachte additionele sterfte ten gevolge van de windturbines ertoe leidt dat
de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende soorten in gevaar komt. De basis hiervoor wordt
gevormd door het 1%-criterium (verder 1%-mortaliteitsnorm) van het Ornis Comite. Volgens dit criterium kan
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Iedere tol van minder dan 1 % van de totale jaariijkse sterfte van de betrokken populatie (gemiddelde
waartje) als kleine hoeveelheid worden beschouwd en is daarmee een maat om een ordegrootte van
effecten aan te geven waarbij geen significante effecten opti'eden.
Aanvaringsslachtoffers broedvogels
Alleen de volgende broedvogels van het Natura 2000-gebied Haringvliet hebben mogelijk een relatie met het
plangebied (tat>el 4.1, pag. 32 van de passende beoordeling): bmine kiekendief, kluut, bonttiekplevier,
strandplevier, zwartkopmeeuw, grote stern, visdief en dwergstern. Van voorgenoemde soorten van het
Haringvliet geldt dat de bruine kiekendief en visdtef ook zijn aangewezen voor het Natura 2000-gebied
Grevelingen (>2,5m). Niet is uitgesloten dat (ook) bmine kiekendteven en visdieven uit dit N2000-gebied in
het plangebted kunnen komen. Tevens vinden over het plangebied en de directe omgeving dagelijks
vliegbewegingen van enkele tientallen lepelaars plaats die gezien de vliegrtehting vooral afkomstig zijn van
de kolonie In het Quackjeswater In Natura 2000-gebied Voornes Duin. Voorgenoemde relatie kan beb-effen
dat vogels zich direct nabij de planlocatie ophouden om te broeden, foerageren of te msten. Ook kan sprake
zijn van regelmatige vliegbewegingen / passages door het plangebied dan wel foerageeractiviteit in het
gebied zelf.
(Significant) verstorende effecten (inclusief sterfte) van het gebruik van Windpark Kroningswind op het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de overige soorten broedvogels in de voor het project vijf
relevante Natura 2000-gebieden zijn op voorhand uit te sluiten (zie paragraaf 4.2.3 van de passende
beoordeling). Dat volgt uit het feit, dat de betreffende soorten in het broedseizoen sti'ikt gebonden zijn aan
de directe omgeving van de nestlocatie buiten het plangebied dan wel het feit dat belangrijke foerageer- of
rustgebieden ontbreken in het achteriand van het plangebied wat maakt dat soorten hooguit incidenteel het
plangebied passeren of daar gebruik van maken. Andere soorten zoals de geoorde fuut zijn in het
broedseizoen uitsluitend gebonden aan het (ondiepe) water van het Haringvltet.
Voor de voorgenoemde 9 broedvogelsoorten die mogelijk een relatie hebbien met het plangebied, geldt dat
het plangebted zelf ntet of nauM«lijks wordt gebmikt om te foerageren of te msten. Het plangebied wordt
vrijwel uitsluitend gepasseerd door een klein, zeer klein tot verwaarioosbaar deel van de bebrokken
populaties lepelaars, visdieven, dwergstems, kluut, bontbekplevieren en sti'andplevieren. Rekening houdend
met de fluxen van beb'okken broedvogelsoorten, de sowieso geringe aanvaringskans voor een individuele
vogel (zie hoofdstuk 4 en bijlage 2 van de passende beoordeling) en vliegbiewegingen die voor de
genoemde soorten merendeels bij daglicht plaatsvinden (wanneer de windturbines goed ztehtbaar zijn) en
vaak beneden rotorhoogte. is uit te sluiten dat voor lepelaar. visdief, dwergstern, bontbekplevier,
strandplevier en kluut sprake is van meer dan incidentele sterfte (<1 exemplaar per soort per jaar in het
gehele windpark). Effecten op deze soorten zijn daannee niet significant.
Voor wat betreft de bmine kiekendief geldt dat in het broedseizoen dagelijks sprake is van enkele tientallen
(foerageer-)vluchten door het plangebied. Bmine ktekendieven worden, in tegenstelling tot sommige andere
roofvogelsoorten, echter relatief weinig als aanvaringsslachtoffer van windturbines gevonden zo blijkt uit
recent wetenschappelijk onderzoek. Bmine kiekendteven vliegen, in tegenstelling tot veel andere
roofvogelsoorten, maar een t)eperkt deel van de tijd op 'rotorhoogte' en vertonen een sterk uitwijkingsgedrag
in de nabijheid van windturbines. Dit zorgt ervoor, dat bmine kiekendieven een relatief lage aanvaringskans
hebben. Er is wel sprake van een verhoogd aanvaringsrisico in de nabijheid (tot circa 300m) van de
nestlocafie als gevolg van vliegbewegingen op grotere hoogte, o.a. tijdens baltsvluchten, prooioverdracht en
territoriale conflicten. Gezien de schaarse broedgevallen binnen of nabij het windpark^ zullen aanvaringen
van bruine kiekendieven met een van de geplande windturbines van Windpark Kroningswind hooguit
incidenteel (<1 exemplaar op jaarbasis in het gehele windpark) plaatsvinden. Negatieve effecten op de
populatieomvang zijn daarmee uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de grote stern en de zwartkopmeeuw.

' In de omgeving van het plangetjied broedde in 2015 de bruine kiekendief, de rest broedt in de Grevelingen op >2.5 km afstand en in
de mlgtes op de Plaat van de Scheelhoek (ca. 700 tot > 1,5 km afstand)
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Uit een berekening van het aantal slachtoffers onder deze twee soorten op basis van het Flux-CollisionModel (versie maart 2016, bijlage 3 van de passende beoordeling) volgt namelijk een incidentele sterfte van
<1 exemplaar per soort per jaar in het gehele windpark.
Aanvaringsslachtoffers niet-broedvogels
Van de niet-broedvogels, waarvoor omliggende Natura 2000-gebieden Haringvliet en Grevelingen zijn
aangewezen, geldt dat 9 soorten mogelijk een binding hebtien met het plangebied (zie tabel 4.1, pagina 32
van de passende beoordeling). Voor al deze soorten is mkldels het Flux-Collision model een worst-case
slachtofferberekening uitgevoerd (tabel 6.1, pagina 54 van de passende beoordeling). De resultaten zijn als
volgt:
Soort
Kletne zwaan
Brandgans
Kolgans
Grauwe gan*
Smient
Wilde eend
Goudplevler
Kievit
Wulp

Berwkenci aantal slachtoffers per jaar
<1
2-3
<1
<1
4-5
8-9
2-3
9-10
<1

Voor kleine zwaan, kolgans, grauwe gans en wulp geldt dat het berekende aantal aanvaringsslachtoffers
(mim) minder dan ^ n slachtoffer per jaar in het gehele windpark betreft. Dit is te beschouwen als
incidentele sterfte. Met andere woorden: er worden geen jaariijkse slachtoffers onder deze soorten verwacht.
Voor brandgans, smient, wilde eend, goudplevler en kievit worden, afhankelijk van de soort, op jaarbasis
enkele of meerdere, maximaal een tiental slachtoffers op jaarbasis berekend. Dit aantal
aanvaringsslachtoffers ligt voor elke soort onder de 1 %-ORNIS-mortaliteitsnorm van de betrokken populaties
in de Natura 2000-gebieden Haringvltet en Grevelingen (zie tabel 7.1, pagina 62 van de passende
beoordeling), Effecten zijn daarmee niet significant.

Barriinwerking
Er is pas sprake van een effectieve barriere als vogels door een windparkopstelling hun voedsel- of
rustgebled niet kunnen bereiken of dergelijke gebieden in belangrijke mate minder funcfioneel worden. Voor
Windpark Kroningswind geldt dat noord-zuid verplaatsingen en west-oost verplaatsingen van watervogels
zowel om het windpark als tussen de windturbines door kunnen plaatsvinden. Bij dergelijke relatief korte
lijnstopstellingen (maximaal 4 km lengte) bestaan voldoende mogelijkheden voor vogels om voor het
windpark uit te wijken of tussen de turbines door te vliegen (tussenruimte 400 m of meer), zo blijkt ook uit
waarnemingen in windparken met kleinere tussenruimtes tussen de windturbines dan in Windpark
Kroningswind. Hoewel enige hinder niet kan worden uitgesloten, is gezien het bovenstaande geen sprake
van barrierewerking waarin foerageergebieden of slaapplaatsen onbereikbaar worden. Significant
verstorende effecten zijn daannee uitgesloten.
Verstoring en verslechtering
De verstorende werking van windturbines voor vogels verschilt tussen soortgroepen en varieert van enkele
tientallen tot honderden meters (zie bijlage 2 en tabel 3.2, pagina 20 van de passende beoordeling). In de
soortspecifieke beoordeling van de verstoring is hier rekening mee gehouden en is gewerkt met een voor de
desbetreffende soort toepasselijke verstoringsafstand.
Verstoring van vogels kan zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase van Windpark Kroningswind
plaatsvinden. De mate van verstoring is in de passende beoordeling dan ook afzonderiijk voor zowel de
aanlegfase als de gebruiksfase bepaald. Verstoringsreacties kunnen zich uiten in verandering in
locatiekeuze, fysiologie en gedrag. Door de aanwezigheid van de windturbine en/of het geluid en de
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beweging van de draaiende rotorbladen, of door de verhoogde menselijke aanwezigheid. kan een bepaald
gebied rond de windturbine c.q. het windpark in lagere dtohtheden worden benut. of als leefgebied / habitat
in zijn geheel verioren gaan. Binnen de verstoringscontour worden overigens niet alle vogels verstoord, er is
sprake van een gradient. In de effectbeoordeling is aangenomen dat worst case, gemiddeld genomen 80%
van de vogels - voor zover binnen de contour aanwezig- verstoord wordt. Voor het bepalen van het aantal
verstoorde vogels als gevolg van het plaatsen en gebruik van de turbines is voor het aangrenzende
telgebied daarnaast het gemiddeld seizoensmaximum over de periode 2011/12-2015/16 gebmikt. Er is
daarmee ook op dit punt uitgegaan van een worst-case benadering.
Broedvogels - verstoring aanlegfase
Van de broedvogelsoorten waarvoor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, hebben
alleen broedvogels uit het Haringvliet, plus bmine kiekendief en visdief uit Grevelingen en lepelaar urt
Voornes Duin, mogelijk een relatie met het plangebied. Een relatief kleine fractie van de populaties van deze
soorten in de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Grevelingen en of Voornes Duin foerageert in het
plangebied en omgeving of passeert dit tijdens dagelijkse foerageervluchten vanuit de kolonies.
Uit de passende beoordeling volgt dat het plangebied (en directe omgeving) geen of nauwelijks geschikt
broed- of foerageerhabitat vormt voor broedvogelsoorten. De afstand tussen de broedkolontes /
broedplekken in het N2000-gebied en het plangebied is daarnaast groot (zie o.a. fig. 5.1, pagina 34
passende beoofdeling). Bovendien zijn effecten in de aanlegfase, als deze al opti'eden, tijdelijk van aard
waarbij tevens geldt dat de werkzaamheden mimtelijk gezien, gefaseerd worden uitgevoerd waarbij de
windturbines §6n voor 66n worden gerealiseerd, wat maakt dat verstoringseffecten worden beperkt. In de
omgeving van het plangebied is gedurende de aanleg dan ook voldoende altematief leefgebied beschikbaar.
Gezien het voorgaande is er geen sprake van maatgevende verstoring: vogels zullen (de directe omgeving
van) het plangebied niet veriaten. Significante verstorende effecten van de aanleg van het geplande
windpark op broedvogelsoorten, waarvoor nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, zijn
daannee uitgesloten.
Niet-broedvogels - verstoring aanlegfase
Het binnendijkse agrarisch gebied van Goeree wordt door met name ganzen. zwanen en eenden gebmikt
om te foerageren en te msten. Ten opzichte van het beschikbare areaal agrarisch gebied in de mime
omgeving van het plangebied gaat het hier om een beperkte en tijdelijke verstoring van het totate areaal aan
beschikbaar potentieel foerageergebied in de ruime omgeving. Ganzen en andere watervogels kunnen bij
verstoring uitwijken naar andere delen nabij het plangebied (binnendijkse polders en buitendijkse luwe
gebieden) en zodoende voldoende alternatieve foerageer- en mstgebieden benutten. Vogels zullen het
plangebied en de directe omgeving hooguit tijdelijk veriaten, zodat er geen sprake is van significante
verstoring van foerageerfuncties.
Wat betreft de aanwezigheid van slaapplaatsen van ganzen en zwanen op het Zuiderdiep (zte o.a. figuur
5.6. pagina 40 [jassende beoordeling) geldt het volgende: windturbines worden 66n voor een gerealiseerd
wat maakt dat niet het gehele gebied wordt verstoord door geluid van bouwwerkzaamheden (m.n. heien).
Vogels kunnen daannee uitwijken, binnen de Plaat van Scheelhoek maar ook elders binnen het Natura
2000-gebied. Om verstorende effecten tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken hebt)en wij
daamaast in voorschrift 8 opgenomen dat de werkzaamheden alleen bij daglicht worden uitgevoerd in de
volgende periode: minimaal 1 uur na zonsopgang tot maximaal 1 uur v66r zonsondergang. Daarnaast
hebben wij het aantal heidagen beperirt tot maximaal 2 dagen per turbine en de uitvoering middels een
zogenaamde 'soft start' of 'slow start' (voorschrift 9). Dit is een heiscenario waarbij voor het goed
posittoneren van de paal in de eerste ca. 10 minuten met een lagere energie en frequentie wordt geheid. In
die fase wordt gecontroleerd of de paal verticaal de grond in gaat en hoe deze reageert op het heien. In de
daaropvolgende ca. 30 minuten wordt de hei-energie opgevoerd tot maximaal vermogen, zodat de verstoring
geleidelijk wordt opgevoerd. Dat maakt, dat vogels meer tijd hebben om te gewennen aan de
verstoringsbron dan in het geval van direct een hoogfrequent heiregime. Tot slot, hebben wij verzekerd dat
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het Natura 2000-gebied Haringvliet ntet wordt betreden of benut voor aanvoer of opslag van materiaal en
materieel.
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat significant verstorende effecten op rustende of
foeragerende niet-broedvogels tijdens de aanlegfase zijn uitgesloten.
Broedvogels - verstoring gebruiksfase
Significante verstoring van kwalificerende broedvogelsoorten in de gebmiksfase is op voorhand uitgesloten,
omdat binnen de soortspecifieke verstoringsafstand (veelal 50 m of minder, maximaal 200 m, zte bijlage 2
passende beoordeling) ten opztohte van de geplande windturbines geen of nauwelijks geschikt broedhabitat
aanwezig is.
Niet-broedvogels - verstoring gebruiksfase
Verstorende effecten op niet-broedvogels van nabije N2000-gebieden die binnen de Invloedssfeer van het
plangebied verblijven zijn per soort(groep) uitgewerkt in paragraaf 6.4.4. en bijlage 2 van de passende
beoordeling. Kort samengevat zijn de mogelijke effecten als volgt:
Soortgroep / soort(en)
Lepelaar

Verstoringsafstand
(m)
250

Varstorlngseffect
Hoewel de verstoringscontour reikt tot aan de Plaat van de Scheelhoek waar de
soort voorkomt is ter plaatse geen sprake van een bekerxje slaap- of rustplaats. De
soort komt verspreid voor in het N200C-gebied Haringvliet. Er zijn daarom
voldoende uitwijkmogelijkheden / alternatieven beschikbaar. Verstoringseffecten
zijn uitgestoten.
Kleine zwanen komen overdag zeer vrainig voor in de binnendijkse en buitendijkse
gebieden in en nabij het plangebied. Verstoring van foerageergebied is daarmee
verwaarioosbaar. De grauwe gans. brandgans en (veel mindere mate) kolgans zijn
regelmatig in grotere
aantallen aanwezig in zowel de binnendijkse als buitendijkse gebieden In en nabij
het plangebied. Deze kunnen echter elders buiten het plangebied en in de directe
omgeving voldoende geschikt foerageertiabitat vinden omdat altematieve
foerageergebieden
binnen een actieradius van 30 kitometer in de nabije omgeving van het plangebied
ruim voorhanden zijn. Genoemde ganzensoorten gebruiken op het westelijk deel
van Goeree een groot gebied te getiruiken als foerageergebied zo blijkt uit
onderzoek (zie H5 passende beoordeling). SignifKant verstorende effecten zijn
uitgesloten.
KJeine zwanen en kolganzen slapen vooral op de Slikken van Flakkee en daarmee
buiten de verstorende invkiedsfeer van windturbines. De slaapplaats op het
Zuklerdiep wordt vooral gebruikt door grauwe gans en brandgans (winter). De twee
meest westelijke windturtjines kunnen daarmee een deel van de slaapplaats op het
Zuiderdiep verstoren. Omdat echter minimaal de helft van het Zukjerdiep buiten de
verstoringsinvloed van de turbines ligt, is het deskundigenoordeel van Bureau
Waardenburg dat na realisatie van het virindpark slechts een deel van de ganzen
deze slaapplaats zou kunnen mijden. Hiervoor zijn echter geschikte alternatieve
slaapplaatsen beschikt)aar. Dat kan binnen de Plaat van Scheelhoek, maar ook
elders binnen het Natura 2000-gebied Haringvliet Het is uit te sluiten dat de ganzen
het Natura 2000-gebied definitief veriaten. De verstoring is daarmee niet significant.

Kleine zwanen en ganzen
foeraaeerfunclie

400

Kleine zwanen en ganzen
slaaofunctie

400

Wilde eend en smient

150

Binnen deze verstoringscontour van de geplande turbines van het VKA van
Windpark Kroningswind valt nauwelijks open water van het Haringvliet zodat
verstoringseffecten voor njstende eenden verwaarioosbaar zijn. Wilde eenden en
smienten foerageren met name's nachts op oogstreslen op akkers en/of op gras.
Door de plaatsing van de turbines wordt een deel van de binnen- en buitendijkse
foerageergebieden minder aantrekkelijk. Aangezien betoe eendensoorten een
actieradius (afstand tussen rust- en foerageergetiied) tot ca.10 kilometer hebben
betreft het verstoorde gebied echter slechts een fractie (<1 %) van het totaal
beschikbare areaal foerageergebied in het plangebied en de omgeving. Er blijven
daarmee voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar. Significant verstorende
effecten zijn uitgesloten.

Goudplevler en kievit

150

Het plangebied wordt door deze soorten gebruikt als foerageergebied en/of
dagmstplaats. De goudplevler en kievit foerageren met name s nachts op akkers
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Wulp

>400

en/of gras. Aangezien de genoemde stelttopersoorten een maximale actieradius
van tussen ca. 10 en 15 kilometer hebben kunnen zij in de nabijhekl van het
plangebied ook andere geschikte foerageer en rustgebieden bereiken en is dit ook
voorhanden. Significant verstorende effecten zijn uitgesloten.
Wulpen foerageren overdag op akkers en/of gras. Net als de goudplevler en kievit.
betreft de maximale actieradius 10-15 km wat maakt dat er voldoende altematieve
geschikte foerageer- en rustgebieden beschikbaar zijn. Significant verstorerxJe
effecten zljn ultgesk>ten.

Cumulatieve effecten
Op voorhand is ntet uitgesloten dat de hiervoor genoemde hooguit geringe effecten op broedvogels en nietbroedvogels van Windpark Kroningswind in cumulatie met de effecten van andere plannen en projecten in
de omgeving alsnog kunnen leiden tot het optreden van significant verstorende effecten. In de omgeving van
het Windpark Kroningswind bestaan enkele andere projecten, waarvoor recent toestemming in het kader van
de Wnb (gebiedenbescherming) of toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 is aangevraagd, maar dte nog
niet tot uitvoering zijn gebracht en die tot dezelfde effecten kunnen leiden als bij Windpark Kroningswind. Dit
betreft voor het Natura 2000-gebied Haringvliet het nabijgelegen Windpark Haringvltet GO en Windparit
Oostflakkee. Voor Natura 2000-gebied Grevelingen is in het cumulatieonderzoek rekening gehouden met de
effecten van Windpark Krammer, Windpark Suyderiandt en Windparit Blaakweg. De resultaten zijn
samengebracht in tabel 7.3 op pagina 67 van de passende beoordeling. Hieruit volgt dat voor geen van de
soorten sprake is van significante cumulatieve effecten ten gevolge van de aanleg en realisatie van
Windparit Kroningswind.
Conclusie
Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat de realisatie en het gebruik van 19
windturbines ten behoeve van de realisatte van Windpark Kroningswind met inachtneming van de in
vooriiggend besluit gestelde voonA«arden en beperitingen geen belemmering vormt voor het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen en dat een vergunning op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb kan
worden verieend.
Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn. op grond waarvan vergunningen. toestemmingen,
ontheffingen of meldingen in het kader van andere wet- en regelgeving benodigd zijn om het project te
kunnen uitvoeren.
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