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1 Toelichting op de aanvraag 

1.1 Inleiding 

ENGIE Energie Nederland BV (hierna ENGIE) heeft het 

initiatief genomen tot de oprichting en in werking hebben 

van een windpark op het bedrijventerrein Holtum-Noord 

in de gemeente Sittard-Geleen. Het betreft een windpark 

met 3 windturbines met bijbehorende voorzieningen. 

 

Het bedrijventerrein wordt begrensd door de A2 aan de 

noordoostzijde, het Julianakanaal aan de westzijde en 

door de dorpen Buchten en Holtum aan de zuidkant. Het 

bedrijventerrein is door de Provincie Limburg aangemerkt 

als voorkeursgebied voor het plaatsen van windturbines. 

In figuur 1.1 zijn de locaties van de windturbines 

aangegeven. 

 

ENGIE wenst een bijdrage te leveren aan het behalen 

van de duurzame energiedoelstellingen en daarmee ook 

een reductie van CO2 te realiseren. 

 

Het windpark bestaat uit 3 windturbines. De toe te 

passen type windturbine staat nog niet vast. Het betreft 

windturbinetypes uit de vermogensklasse van 3 tot 4,2 

MW. Het totaalvermogen van het windpark zal maximaal 

13 MW bedragen. De ashoogte van de windturbines 

bedraagt maximaal 125 meter. De rotordiameter 

bedraagt maximaal 150 meter. 

 

Om de windturbines te kunnen realiseren is een 

omgevingsvergunning vereist voor het onderdeel ‘bouwen’ en een omgevingsvergunning voor het 

oprichten en in werking hebben van het windpark. In dit document wordt deze aanvraag 

omgevingsvergunning toegelicht. 

 

ENGIE verzorgt de aanvraag omgevingsvergunning. Hierbij is gebruik gemaakt van de invoermodule op 

het Omgevingsloket-online. Daar waar de ruimte in de invoervelden te beperkt is, is verwezen naar de 

volgende hoofdstukken en/of separate bijlagen. 

 

  

Figuur 1.1: Opstelling windturbines op het bedrijventerrein 

Holtum-Noord 
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Figuur 1.2 - Overzicht windturbine en terminologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte definities in de voorliggende vergunningsaanvraag 

 

• Ashoogte: De hoogte van de rotor-as, waaraan de rotorbladen van de windturbine zijn bevestigd, 

ten opzichte van het maaiveld. 

 

• Rotordiameter: De diameter van de denkbeeldige cirkel die door de rotorbladen (wieken van de 

windturbine) worden bestreden. 

 

• Tiphoogte: Maat die voor de windturbine wordt gebruikt om de maximale hoogte vanaf de grond 

aan te geven wanneer een rotorblad verticaal staat. De tiphoogte is gelijk aan de ashoogte + halve 

rotordiameter. 

 

• Vermogen: De opgewekte hoeveelheid energie per tijdseenheid. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

24 januari 2020 TOELICHTING WP HOLTUM-NOORD BF3268IBRP2001241730 3  

 

1.2 Procedure 

De toestemming voor het oprichten en gebruik van het windpark wordt aangevraagd via de procedure van 

de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning betreft tevens de activiteiten ‘handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’.  

De omgevingsvergunning voor de oprichting en in gebruik hebben van het windpark (windturbines met 

bijbehorende voorzieningen) wordt gefaseerd aangevraagd.  

 

De eerste fase van de omgevingsvergunning betreft de activiteiten: 

▪ Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening 

▪ Het oprichten en in werking hebben van een inrichting  

 

De tweede fase van de omgevingsvergunning betreft de activiteiten: 

▪ Bouwen 

▪ Eventueel Uitrit aanleggen of veranderen 

 

Onderhavige toelichting heeft betrekking op de eerste fase van de aanvraag. 

 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Ter plaatse van de beoogde inrichting zijn de bestemmingsplannen ‘Bedrijventerrein Born: Holtum Noord 

I&II en Sluisweg e.o.’ en ‘Holtum Noord III’ beide van de gemeente Sittard-Geleen van kracht.  

 

De beoogde inrichting past niet binnen de vigerende bestemmingsplannen. Daarnaast past de beoogde 

ontwikkeling niet binnen de “kruimelgevallen” zoals deze in het Besluit omgevingsrecht (artikel 4 van 

Bijlage II) zijn opgenomen. Dit betekent dat medewerking alleen kan worden verleend met toepassing van 

artikel 2.12, eerste lid sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).  

 

Ten behoeve van deze procedure is een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ noodzakelijk. De beoogde 

inrichting is getoetst aan het ruimtelijke beleid, overig relevant beleid en omgevingsaspecten. De 

resultaten van deze toetsing zijn opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing, welke is opgenomen als 

bijlage 1. Uit de toetsing volgt de er vanuit ruimtelijk oogpunt geen belemmeringen zijn om de 

omgevingsvergunning voor de beoogde inrichting te verlenen.  

 

1.4 M.e.r.(-beoordelingsplicht) 

In het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten een m.e.r.-procedure of een 

m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Leidend hierbij zijn lijst C en lijst D van dit 

besluit. In lijst C staan activiteiten genoemd waarvoor een milieueffectrapportage (MER) moet worden 

opgesteld indien de activiteit de genoemde drempelwaarde overschrijdt. In lijst D staan activiteiten 

genoemd die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Een m.e.r.-beoordeling is een toets om te bepalen of als 

gevolg van de beoogde activiteiten sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

De beoogde activiteit (oprichting windpark) wordt zowel genoemd in lijst C als lijst D van het Besluit 

milieueffectrapportage.  

 

Voor de oprichting, dan wel wijziging of uitbreiding van een windturbinepark, bestaat een directe m.e.r.-

plicht in het geval waarin de activiteit betrekking heeft op een gezamenlijk vermogen van meer dan 15 

MW of meer dan 10 turbines (Besluit milieueffect-rapportage C.22.2, kolom 2). Onderhavig windpark 
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bestaat uit maximaal 3 turbines met een gezamenlijk vermogen van maximaal 13 MW, op basis hiervan 

bestaat voor de beoogde activiteit geen directe m.e.r.-plicht.  

Echter doordat de beoogde activiteit ook voorkomt in lijst D van het Besluit milieueffectrapportage (D.22.2, 

kolom 1) is voor de oprichting van het windpark een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld (zie 

bijlage 2). Hierop is door de gemeente Sittard-Geleen besloten, dat voor de oprichting van het windpark 

geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Dit besluit is opgenomen als bijlage 3. 

 

1.5 Leeswijzer 

Deze beschrijving dient als onderdeel voor de activiteit ‘milieu’ ten behoeve van de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de oprichting van het windpark (windturbines met bijbehorende 

voorzieningen).  

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op het algemene deel van de 

aanvraag (informatie over aanvrager en locatie). In hoofdstuk 3 wordt de werking van het windpark nader 

beschreven. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de relevante milieu- en omgevingsaspecten van het windpark. De 

te treffen veiligheidsvoorzieningen zijn nader toegelicht in hoofdstuk 5. 

In hoofdstuk 6 is een toelichting gegeven op de aspecten gerelateerd aan het onderdeel ‘bouwen’ van de 

omgevingsvergunning.  
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2 Het voornemen 

2.1 Initiatiefnemer 

Naam bedrijf:  ENGIE Energie Nederland BV 

Postbus:  10087 

Postcode en plaats: 8000 GB  Zwolle 

Telefoon:  088 444 66 70 

E-mailadres:  hans.duivenvoorden@engie.com 

Contactpersoon: H. Duivenvoorden 

 

2.2 Omschrijving locatie 

Huidige situatie 

Het windpark wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Holtum-Noord. Dit is een bedrijventerrein voor 

bedrijven tot en met categorie 5 en bedrijven met havenfaciliteiten. Het bedrijventerrein is door de 

provincie Limburg aangemerkt als voorkeursgebied voor het plaatsen van windturbines. 

 

In de directe omgeving van het beoogde windpark zijn enkele woonkernen (Illikhoven, Buchten, Holtum, 

Schipperskerk en Baakhoven) aanwezig en een 

aantal verspreid liggende woningen. De locatie 

ligt aan het Julianakanaal, een intensief bevaren 

scheepvaartroute, en op een afstand van circa 

750 meter ten oosten van het Natura 2000 

gebied de Grensmaas. 

Aan de oostzijde wordt bedrijventerrein Holtum-

Noord begrensd door Rijksweg A2. Op het 

bedrijventerrein bevinden zich voornamelijk 

logistieke ondernemingen.  

Er zijn leidingen voor gastransport en elektriciteit 

aanwezig in en nabij het beoogde windpark.  

 

De regionale ligging van het windpark is 

weergegeven in nevenstaande figuur. 

 

Toekomstige situatie 

De toekomstige situatie is weergegeven in figuur 

1.1. Het windpark betreft 3 windturbines met 

bijbehorende infrastructuur. De opstelling van de 

windturbines is gepositioneerd langs het 

Julianakanaal.  

Het volgt de bestaande lijnen in het landschap, 

zoals het Julianakanaal en havens. De te 

plaatsen windturbines liggen buiten de 

beschermingszone van de waterkering van het 

Julianakanaal. 

 

  Figuur 2.1: ligging windturbines ten opzichte van Natura 2000 
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Tot het windpark en de infrastructuur van het park behoort onder andere: 

▪ Windturbines met fundering; 

▪ Toegangswegen tot de windturbines; 

▪ Opstelplaats voor kraan per windturbine; 

▪ Transformatorstation per windturbine; 

▪ Inkoopstations ten behoeve van het leveren van de elektriciteit aan het openbare net; 

▪ Ondergrondse bekabeling (inclusief eventuele kunstwerken1 bij kruising van watergangen en wegen) 

van windturbines naar schakelstation en van het schakelstation naar de hoogspanningsnetaansluiting. 

 

In bijlage 4 zijn tekeningen opgenomen van de beoogde situatie, inclusief de inrichtingsgrens en de 

exacte posities van de windturbines. In tabel 2.1 zijn de coördinaten van de windturbines opgenomen. De 

coördinaten zijn bepaald aan de hand van de mogelijkheden op het terrein en de beschikbare ruimte voor 

opslag en opbouw van onderdelen. Verschillende milieuonderzoeken zijn al eerder uitgevoerd en soms op 

basis van beperkt afwijkende coördinaten. Per geval is nagegaan of de afwijkingen hebben moeten leiden 

tot een aanpassing van de onderzoeken. Dit is niet het geval gebleken. Daarnaast dient op basis van de 

uiteindelijke turbinekeuze een verificatie te worden uitgevoerd van de uitgevoerde onderzoeken op basis 

van het turbinetype, eisen van de leverancier en de exacte locatie. Dan wordt nogmaals de reële situatie 

vergeleken met de worst-case onderzoeken die zijn uitgevoerd om te onderbouwen dat aan de normen 

wordt voldaan. Bij eventuele afwijkingen dienen hierbij passende maatregelen te worden genomen. 

 

Tabel 2.1 Coördinaten posities windturbines (RD-stelsel) 

Windturbine X Y 

Turbine 1 184644  340301 

Turbine 2 184666 340783 

Turbine 3 184860 341314 

 

2.3 Kadastrale informatie 

In onderstaande tabel zijn de kadastrale gegevens van de windturbines weergegeven. 

 

Tabel 2.2 Kadastrale informatie windturbines 

Windturbine Kadastrale gegevens 

 Gemeente Sectie Nummer(s) 

Turbine 1 Sittard-Geleen H 986 

Turbine 2 Sittard-Geleen H 1553 

Turbine 3 Sittard-Geleen H 1326 

 

Met de eigenaren van de gronden is overeenstemming bereikt over het gebruik van de gronden ten 

behoeve van de bouw en exploitatie van het windpark zoals in deze aanvraag is beschreven. 

 

 

 

  

                                                      
1 Voor de aanleg van de kunstwerken ten behoeve van kruisingen van watergangen en wegen worden afzonderlijke 
vergunningsprocedures doorlopen. 
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3 Beschrijving van de inrichting 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanvraag voor een vergunning op basis van de wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht artikel 2.1 lid 1 onder e toegelicht. Dit betreft het oprichten en in werking hebben van een 

inrichting, zijnde het windpark.  

De aanvraag betreft een vergunning van onbepaalde tijd voor een inrichting bestaande uit 3 windturbines, 

kraanopstelplaatsen, transformatorstations en bijbehorende elektrische voorzieningen. 

 

De fabricage van windturbines is sterk in ontwikkeling. Er komen steeds meer verschillende types op de 

markt. In de aanvraag is uitgegaan van een bandbreedte waarbij de ashoogte en rotordiameter het meest 

bepalend zijn. Het betreft de volgende bandbreedte: 

▪ Bandbreedte ashoogte:  minimaal 120 m en maximaal 125 m 

▪ Bandbreedte rotordiameter: minimaal 130 m en maximaal 150 m 

 

Ten behoeve van een worst case benadering wordt voor diverse onderdelen van deze aanvraag een 

referentieturbine gehanteerd. Dit is de Vestas V150. Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de realisatie van 

het windpark wordt aan het bevoegd gezag gemeld welk type wordt gerealiseerd. 

 

3.2 Bedrijfsactiviteiten 

De activiteiten omvatten het oprichten van windturbines en het opwekken van duurzame elektriciteit met 

deze turbines. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke activiteiten (de aanlegfase van het 

windpark) en de beoogde langdurige activiteiten (de gebruiksfase van het windpark). 

3.2.1 Aanlegfase 

Civiel 
De bouw van de windturbines begint met het civiele werk bestaande uit de aanleg van de fundering en de 

aanleg van een toegangsweg en opstelplaats voor een kraan. De fundering bestaat uit een aantal 

heipalen waarop een ronde fundatieplaat wordt gestort. In de fundatieplaat worden draadeinden ingestort 

voor de bevestiging van de mast van de windturbine. Naast de fundatieplaat wordt een permanente 

opstelplaats voor de kraan van ongeveer 25 x 50 meter (L x B) aangelegd om de kraan tijdens de bouw 

en onderhoud stabiel te laten staan. De kraanopstelplaats is vereist tijdens de bouwfase voor de bouw 

van de windturbine en tijdens de gebruiksfase voor service- en onderhoudswerkzaamheden. In hoofdstuk 

6 is nader ingegaan op de bouwkundige aspecten. 

 

Elektrische infrastructuur 

De windturbines worden onderling verbonden met ondergronds gelegde middenspanningskabels. Er 

wordt tevens een glasvezelkabel aangelegd voor datatransport. De middenspanningskabels worden met 

behulp van inkoopstation(s) aangesloten op het elektriciteitsnet, eventueel met transformatoren om de 

elektriciteit op het juiste spanningsniveau te brengen.  

 

Constructie 

De mast, gondel en bladen worden in delen over de weg aangevoerd en ter plaatse met een kraan 

opgebouwd. Ook wordt de windturbine aangesloten op het elektriciteitsnet. Tot slot worden de mechanische 

en elektrische systemen getest en in gebruik genomen.  
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3.2.2 Gebruiksfase 

Tijdens de gebruiksfase wekken de windturbines duurzame elektriciteit op. 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 belangrijkste onderdelen van de windturbine, ongeacht het type, zijn: 

▪ het fundament; 

▪ de mast; 

▪ de gondel waarin de generator zich bevindt, en; 

▪ de rotorbladen. 

 

Er zullen windturbines worden geplaatst met een maximale ashoogte van 125 meter.  

 

3.3 Werking van de inrichting 

De opwekking van elektriciteit vindt plaats in de gondel bovenin de turbine. De belangrijkste onderdelen 

van de turbine worden hieronder toegelicht: 

▪ De gondel die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd wordt; 

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

▪ De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een gewenst spanningsniveau; 

▪ Kruisysteem. Door middel van kruimotoren kan de gondel worden gedraaid zodat deze in of juist 

uit de wind wordt gedraaid; 

▪ Bladadaptors, 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 hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn; 

▪ Drie rotorbladen. 

 

De windturbines leveren de elektriciteit op een spanningsniveau van 10kV. De opgewekte energie wordt 

uiteindelijk via de ondergrondse middenspanningskabels geleverd aan het elektriciteitsnet via het 

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

windturbines worden aangesloten. Tevens wordt hier ook de bemetering geplaatst. 

 

3.4 Energie 

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 er geen gebruik van energie plaats. 

 

3.5 Bedrijfstijden 

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

de rotor is hierbij bepalend. Aangezien de omstandigheden 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.  
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3.6 Verlichting 

Er worden markeringslichten op de windturbines aangebracht. Deze lichten worden aangebracht voor de 

luchtvaartveiligheid en voldoen aan de voorschriften zoals gegeven door de Inspectie voor de 

Leefomgeving en Transport (IL&T). Deze voorschriften zijn opgenomen in het informatieblad “Aanduiding 

van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland”, versie 1.0 van 30 september 2016. 

 

3.7 Onderhoud en inspectie 

De windturbines en ondersteunende systemen worden regelmatig bezocht, gecontroleerd en 

onderhouden door operators. Tijdens het gebruik worden de windturbines conform de wettelijke termijnen 

geïnspecteerd. 

Bij een gevaarlijke situatie kunnen de turbines op afstand worden uitgeschakeld.  
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4 Milieubelasting tijdens normaal bedrijf 

Sinds 2010 zijn de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing voor windturbines op land. 

Het Activiteitenbesluit stelt regels aan windturbines voor onder andere de aspecten geluid en 

slagschaduw.  

 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de mogelijke milieubelasting als gevolg van het in 

werking hebben van het windpark. Naast voornoemde aspecten worden ook overige relevante 

milieuaspecten beschreven. 

 

4.1 Geluid 

Ten behoeve van het voornemen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting door 

de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie. De rapportage van het akoestisch onderzoek is 

opgenomen als bijlage 4 van de Ruimtelijke onderbouwing (bijlage 1). 

 

De geluidbelastingen zijn berekend ter plaatse van acht woningen die, gelet op hun afstand tot de 

windturbines, als maatgevend zijn te beschouwen. Drie van deze woningen zijn bedrijfswoningen en 

bevinden zich op het gezoneerde industrieterrein (De Tramweg 6 A, Verloren van Themaatweg 4, Halve 

Maanweg 2). Omdat laatstgenoemde woningen op grond van het Activiteitenbesluit geen geluidgevoelige 

gebouwen zijn, worden ze niet getoetst aan de voorschriften van artikel 3.14a. Wel zijn ze beschouwd in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening (zie ook Ruimtelijke Onderbouwing: bijlage 1).  

Bij alle woningen wordt aan de norm voor LDEN en LNIGHT voldaan. 

 

Uit het onderzoek volgt dat op de dichtstbij gelegen gevoelige bestemmingen aan de geluidseisen wordt 

voldaan. Hier voldoet de geluidbelasting aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit.  

Op basis hiervan is het voornemen vanuit akoestisch oogpunt vergunbaar.  

 

4.2 Slagschaduw 

Windturbines kunnen leiden tot slagschaduw wanneer de zon op de wieken schijnt. Slagschaduw op 

bijvoorbeeld ramen van woningen kan als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en 

geen schaduw speelt hierin een rol. Bij windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk 

beperkt.  

 

De windturbines worden voorzien van een stilstandvoorziening. Deze stopt de rotor wanneer de norm voor 

slagschaduw bij woningen dreigt te worden overschreden. 

De effecten van slagschaduw als gevolg van het voornemen zijn bepaald. Uit deze studie (zie bijlage 9 

van Ruimtelijke Onderbouwing in bijlage 1) volgt dat door het plaatsen van de stilstandvoorziening geen 

normoverschrijding van slagschaduw op woningen van derden optreedt.  

 

4.3 Lichthinder 

Lichthinder vanwege lichtschittering zal niet optreden, aangezien het windturbinetype dat gerealiseerd zal 

worden in alle gevallen voorzien wordt van een anti-reflecterende coating. 

 

Er worden markeringslichten op de windturbines aangebracht. Deze lichten worden aangebracht voor de 

luchtvaartveiligheid en voldoen aan de voorschriften zoals gegeven door de Inspectie voor de 
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Leefomgeving en Transport (IL&T). Deze markeringslichten veroorzaken gezien de afstanden tot 

woningen geen lichthinder in de gangbare zin, waarbij woonruimtes in woningen door inschijnen worden 

opgelicht. Er kan sprake zijn van enige hinder vanwege het zichtbaar zijn van de lichten op de 

windturbines in de nachtelijke uren. 

 

4.4 Lucht 

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

Evenmin treden er geuremissies op ten gevolge van het in werking hebben van de inrichting. 

 

4.5 Emissies naar de bodem 

Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn gericht op het voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

 

(Afval)stoffen 

Binnen de inrichting vindt geen opslag plaats van (afval)stoffen. Benodigde (afval)stoffen worden aan- en 

afgevoerd bij onderhoud en reparatie van de inrichting.  

 

De installaties in de turbines bevatten wel vloeistoffen zoals smeeroliën en –vetten ten behoeve van de 

hydraulische installaties. De installaties bevinden zich in de gondel van de windturbine. In geval de olie 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 wordt op afstand gesignaleerd omdat lekkage leidt tot storingen in het 

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

Daarnaast is er toezicht in de vorm van operators. Operators bezoeken de turbines minimaal een keer per 

maand, waarbij visueel wordt gecontroleerd of zich lekkages of andere onregelmatigheden voordoen. 

In de gondel zijn spill-kits voorradig, waarmee de operators de gevolgen van eventuele morsingen of 

lekkages kan bestrijden. De operators zijn geïnstrueerd hiervan gebruik te maken wanneer nodig. 

 

De opvangvoorziening in de gondel zijn vloeistofdicht. Geconcludeerd kan worden dat voor emissie van 

bodembedreigende stoffen naar de bodem of het grondwater een verwaarloosbaar risico bestaat. 

 

Voorafgaand aan de bouw wordt een bodemonderzoek uitgevoerd naar de nulsituatie. De resultaten van 

dit onderzoek worden uiterlijk zes weken voor de start van de bouw aan het bevoegd gezag verstrekt. 

 

Incidenteel worden delen van de installatie schoongemaakt. De te gebruiken schoonmaakmiddelen zijn 

biologisch afbreekbaar. Het schoonmaakmiddel zal met het te gebruiken water in de omringende bodem 

infiltreren.  

 

Hemelwater 

Het hemelwater vallend op de windturbines en transformatorstations zal in de omringende bodem 

infiltreren.  

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

24 januari 2020 TOELICHTING WP HOLTUM-NOORD BF3268IBRP2001241730 12  

 

4.6 Transportbewegingen 

Onder normale bedrijfsomstandigheden bestaat het transport naar de inrichting uit het transport ten 

behoeve van inspectie en onderhoud door de operator.  

Het aantal transportbewegingen van en naar het windpark is gemiddeld 1 keer per maand.  
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5 Veiligheid 

De inrichting functioneert onbemand. 

De inrichting is ingericht en onderhouden conform de eisen van de Arbowet en het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. 

In dit hoofdstuk worden alle aspecten ten aanzien van veiligheid beschreven. 

 

5.1 Certificering 

Windturbines in Nederland zijn gecertificeerd door een daarvoor geaccrediteerde instantie.  

De windturbines zullen worden gecertificeerd volgens de norm IEC-61400. Deze norm staat garant voor 

veiligheid aangaande de constructieve integriteit, elektrische veiligheid, het ontwerp windklimaat en 

veiligheid van werkomstandigheden. Het certificaat van de op te richten windturbinecertificaten zal uiterlijk 

drie weken voor de start van de bouw aan het bevoegd gezag worden verstrekt. Naast het type certificaat 

wordt voor elke gerealiseerde windturbine ook een EU-conformiteitsverklaring afgegeven (CE-certificaat).  

 

Hiermee wordt bevestigd dat de turbines zijn ontworpen voor een levensduur van tenminste 20 jaar. De 

turbines 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. 

 

5.2 Veiligheidssystemen 

De windturbines zijn voorzien van veiligheidssystemen. Deze zijn zodanig ontworpen dat de turbines in 

alle weersomstandigheden veilig kunnen functioneren. Ook in geval van storingen aan de turbines zorgen 

de veiligheidssystemen ervoor dat de turbines stil worden gezet. 

 

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

de periodieke inspectie- en onderhoudsbeurten gecontroleerd. De aansturing van de windturbines vindt 

automatisch plaats door computerbesturing. Het functioneren van de windturbines en de prestatie wordt 

op afstand gestuurd en kan indien wenselijk bijgestuurd worden.  

Daarnaast kan een turbine handmatig gestopt worden met de aanwezige start/stop schakelaar en de 

diverse aanwezige noodstopschakelaars. 

 

5.3 Externe veiligheid 

De locaties voor de windturbines zijn beoordeeld op basis van Het Handboek risicozonering windturbines 

(HRW 2014)2. Dit handboek beschrijft de rekenmethodiek voor het risico van windturbines en de 

afstandscriteria met normen die volgen uit wet- en regelgeving en beleidsregels. De rekenmethodieken als 

beschreven in de HRW worden gezien als de standaard voor het uitvoeren van risicoanalyses voor 

windturbines. 

 

Op circa 60 meter van locatie windturbine 2 bevindt zich het dichtstbijzijnde bedrijfsgebouw. Bij de 

overige windturbines liggen bedrijfsgebouwen op grotere afstand (minimaal 90 m). De bedrijfsgebouwen 

zijn conform de definitie uit het Bevi beperkt kwetsbare objecten. Met de afstand van 60 meter wordt niet 

voldaan aan het afstandscriterium zoals opgenomen in HRW. 

Het HRW biedt de mogelijkheid om de risico’s van windturbines meer specifiek te berekenen met 

specifieke gegevens van de windturbine. Berekeningen op basis van de HRW, zie ook bijlage 2, laten een 

                                                      
2 Handboek risicozonering windturbines (DNV GL, 2014) 
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afstand zien van circa 40 meter van de mast tot aan de plaatsgebonden risicocontour 10-5 per jaar voor de 

referentie turbine Vestas V150. Hiermee wordt voor de V150-turbine voldaan aan de minimale afstand uit 

het activiteitenbesluit tot beperkt kwetsbare objecten. 

De turbines zijn eveneens beoordeeld in relatie tot hun afstand tot wegen, waterwegen en spoor (zie ook 

bijlage 2) en er zijn trefkansberekeningen uitgevoerd vanwege nabijgelegen Bevi-bedrijven (zie bijlage 5 

van de m.e.r.-beoordeling (bijlage 2)). Een significante toename van de bestaande faalkans is een 

verhoging van de catastrofaal falen faalkans met minimaal 10% (Handleiding risicoberekeningen Bevi 

v3.3). Wanneer de trefkans onder deze 10% blijft dan hoeft de additionele faalkans ten gevolge van 

windturbines niet meegenomen te worden in de risicoberekeningen. De berekeningen tonen aan dat de 

windturbines geen relevante risico’s toevoegen voor de aanwezige Bevi-bedrijven.  

Uit de risicobeoordeling volgt derhalve dat de veiligheidsnormen en het daarbij gehanteerde beleid niet 

worden overschreden als gevolg van het voornemen. 

 

5.4 Brandveiligheid 

Het ontwerp van de windturbine voldoet aan de IEC 61400 norm waarmee de brandveiligheid in het 

ontwerp is meegenomen. 

 

In elke windturbine zijn op 2 plaatsen brandblussers aanwezig. Een brandblusser bij binnenkomst in de 

mastvoet en één in de gondel. Daarnaast is in de gondel een eerste hulp kit aanwezig en een 

branddeken. 

 

In geval van nood is er een aantal vluchtroutes aanwezig. Vanuit de rotornaaf is een vluchtroute naar de 

gondel. Vanuit de gondel is er een 3-tal vluchtroutes. Allereerst naar het dak, ten tweede naar de lift en 

permanente ladder in de mast. Het is eveneens mogelijk om vanuit de gondel af te dalen middels 

daarvoor aanwezige voorzieningen. Tevens zijn er voorzieningen om een evacuatie uit te voeren. 

 

5.5 Bliksembeveiliging 

De windturbine is uitgerust met een bliksembeveiligingssysteem. Dit systeem voorkomt schade aan de 

mechanische componenten, elektrische systemen en controlesystemen van de turbine. Hierdoor is 

blikseminslag als oorzaak van brand vrijwel uitgesloten.  

 

Het bliksembeveiligingssysteem is uitgerust met zowel externe als interne beschermingsmechanismen. 

Het externe systeem zorgt voor geleiding van een directe blikseminslag via het aardingssysteem in de 

mastvoet. 

 

De interne veiligheid is veiliggesteld door het gebruik van potentiaalvereffening, overspanningsbeveiliging 

en elektromagnetische coördinatie. Hierdoor is schade aan en interferentie van elektrische en 

elektronische componenten in de windturbine minimaal en daarmee de veiligheid optimaal. 

De bliksembeveiliging heeft beschermingsniveau I (IEC61024-1 norm) wat betekent dat de turbine 

bestand is tegen zware inslag.  
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6 Toelichting overige onderdelen 

In dit hoofdstuk is een toelichting opgenomen ten behoeve van de aanvraag voor het bouwen van 3 

windturbines, die gezamenlijk het windpark vormen. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor het 

onderdeel ‘bouwen’ vereist. Aangezien een selectie of aanbesteding van het turbinetype dat zal worden 

toegepast voor het windpark nog niet heeft plaatsgevonden, wordt in beginsel een vergunning 

aangevraagd op basis van de referentiewindturbine. Voorafgaand aan de start van de bouw wordt een 

definitief turbinetype gekozen door de vergunninghouder. 

 

Wij verzoeken het bevoegd gezag om in de vergunning een voorschrift op te nemen waarin gesteld wordt 

dat de keuze voor een windturbine uiterlijk zes weken voorafgaand aan de start van de bouw aan het 

bevoegd gezag gemeld dient te worden.  

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden worden eveneens ter beoordeling aan het bevoegd gezag de 

detailtekeningen van de bouwwerken en constructieberekeningen overlegd. 

 

6.1 Omschrijving windturbines en afmetingen 

De fabricage van windturbines is sterk in ontwikkeling. Er komen steeds meer verschillende types op de 

markt.  

 

De belangrijkste onderdelen van een windturbine 

zijn, ongeacht het type; 

▪ de rotorbladen; 

▪ de gondel waarin de generator zich 

bevindt; 

▪ de mast of toren; 

▪ de fundering. 

 

Deze onderdelen worden in figuur 6.1 

weergegeven. Vooralsnog is niet bekend of de 

transformatoren in de turbine zijn geïntegreerd, of 

dat hiervoor afzonderlijke bouwwerken worden 

opgericht. 

 

Zoals eerder aangegeven wordt uitgegaan van 

een referentieturbine. Voor het bouwdeel van de 

omgevingsvergunning wordt gewerkt met 

minimale en maximale afmetingen, waaronder de 

ashoogte, rotordiameter en de tiphoogte, en het 

maximaal te genereren elektrisch vermogen.  

Deze maatvoeringen zijn ook weergegeven op de 

tekening in bijlage 5. Deze tekening betreft een voorbeeld 

van hoe de turbines eruit kunnen gaan zien. In tabel 6-1 

zijn de minimale en maximale situatie voor de afzonderlijke 

onderdelen weergegeven.  

  

Figuur 6.1: Onderdelen windturbine 
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Tabel 6-1: Afmetingen en kenmerken windturbines 

* De bruto inhoud van het bouwwerk is hier geïnterpreteerd als de bruto inhoud van de gondel. Deze ruimte is nagenoeg volledig 
gevuld met de generator en regelsystemen van de turbine. Met uitzondering van periodiek bezoek van onderhoudspersoneel is geen 
sprake van aanwezigheid van personen in deze ruimte. 

 

Ongeacht het uiteindelijk te realiseren type zal de verhouding tussen de afmetingen nauwelijks 

verschillen.  

 

6.2 Fundering 

De turbines worden bevestigd op een fundament. Elk turbinetype heeft een eigen ontwerp van de fundatie 

die 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 sterkte berekeningen zullen dan ook –gezamenlijk met de exacte dimensies en 

detaillering van het fundament – uiterlijk zes weken voor de start van de bouw ter goedkeuring aan het 

bevoegd gezag worden voorgelegd. Principetekeningen van de fundering zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

De locaties van de windturbines 1, 2 en 3 liggen binnen een boringsvrije zone ter bescherming van de 

Roerdalslenk. Hier is verboden de grond te roeren, dieper dan de bovenkant van de Bovenste 

Brunssumklei, deze ligt op 30 meter diepte.  

Maatvoering/kenmerk Minimaal  Maximaal  

Vermogen (Megawatt) 3MW 4,2 MW 

Ashoogte (m t.o.v. 

maaiveld) 
120 meter 125 meter 

Afmeting mastvoet 
(diameter) 

- 25 meter 

Bruto oppervlak gondel 

(m2) 
- 73 m2 

Bruto inhoud (m3)* - 354 m3 

Rotordiameter 130 meter 150 meter 

Tiphoogte (m t.o.v. 

maaiveld) 
185 meter 200 meter 

Bruto oppervlak fundering/ 

mastvoet (m2) 
500m2 

Aantal rotorbladen Drie 

Materiaal mast Staal / Beton 

Materiaal rotorbladen Composiet 

Kleurstelling mast Lichtgrijs  

Kleurstelling rotorbladen Lichtgrijs  

Kleurstelling gondel Lichtgrijs  
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Naar aanleiding hiervan worden de noodzakelijke sonderingen ter plaatse van de windturbines 1, 2 en 3 

ten behoeve van de detailengineering uitgevoerd tot een diepte van maximaal 30 meter. Hiermee wordt 

gewaarborgd dat de aanwezige Roerdalslenk intact blijft. 

 

De benodigde fundatie en tijdelijke bouwput voor de realisatie van de windturbines 1, 2 en 3 zullen 

eveneens niet dieper rijken dan 30 meter. Bij de aanleg van het fundament worden eerst de palen geheid. 

Daarna wordt de bouwput ontgraven. De uitkomende grond wordt naast de bouwput in depot genomen. 

Het fundament wordt aangelegd en de uitkomende grond wordt later gebruikt om de bouwput weer aan te 

vullen. Overblijvende grond wordt in de omgeving verspreid, zodat een gesloten grondbalans 

gewaarborgd blijft. 

 

6.3 Kraanopstelplaats 

Naast elke windturbine wordt een opstelplaats voor de kranen aangelegd met afmetingen van circa 25x50 

meter. Deze opstelplaats bestaat uit een laag menggranulaat met een dikte van circa 30-40 cm op 

wegendoek. 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.  

 

Detaillering van de exacte afmetingen en opbouw van de kraanplaats vindt in een later stadium plaats, op 

basis van de sonderingen en grondonderzoek. 

 

Na aanleg van de opstelplaatsen 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. 

 

6.4 Toegangswegen en watergangen 

De bouwlocaties voor de windturbines moeten tijdens de bouw bereikbaar zijn voor zwaar bouwverkeer en 

transportwagens. In de exploitatiefase moeten de windturbines bereikbaar zijn met een servicewagen. 

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

kraanopstelling. Dit betekent dat een permanente ontsluiting nodig is en een kraanopstelplaats.  

De windturbines 2 en 3 worden geplaatst op bestand verhard terrein. In bijlage 4 is weergegeven welke 

delen van het terrein verhard worden. 

Vooralsnog is niet de verwachting dat er nieuwe in- of uitritten aangelegd dienen te worden en kunnen 

bestaande inritten worden gebruikt. Er worden hiervoor geen watergangen gekruist. Om deze reden wordt 

er nu geen omgevingsvergunning ‘uitrit aanleggen of veranderen’ aangevraagd. 

 

Detaillering van de opbouw van de (toegangs)wegen en inritten vindt in een later stadium plaats, nadat de 

grondonderzoeken en sonderingen zijn uitgevoerd.  

 

Aangezien de aanleg van kraanopstelplaatsen en toegangswegen plaatsvindt met halfverharding en 

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

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

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

betreedbaar inkoopstation geplaatst. Dit inkoopstation heeft een afmeting van circa (lxbxh) 5x2,6x3m. 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. 

  

De fundering van het station zal hoogstwaarschijnlijk een verdichte zandplaat worden, e.e.a. afhankelijk 

van het nog uit te voeren grondonderzoek. 

 

6.6 Kabeltracé tussen windturbine en inkoopstation 

Tussen de windturbines en het inkoopstation wordt een 10kV middenspanningskabel aangelegd en een 

glasvezelkabel.  

 

De kabelsleuf zal een diepte hebben van 80 cm gronddekking.  

 

6.7 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 windturbine fabrikant 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 140 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.  

 

6.8 Veiligheids- & Gezondheidplan 

ENGIE stelt een Veiligheids- en gezondheidsplan op inclusief een risico-inventarisatie en evaluatie. Een 

hoger veiligheidskundige zal de algehele afstemming van de V&G- uitvoeringscoördinatie uitvoeren.   

 

Alle aannemers en onderaannemers die werkzaamheden komen uitvoeren op de projectlocatie moeten 

kunnen aantonen dat in toereikende mate veiligheidsaspecten en gezondheidsonderwerpen zijn geregeld 

en worden beheerst. 

 

De aannemers en de onderaannemers dienen minimaal te voldoen aan alle wettelijke bepalingen uit de 

Arbowet en hiernaast in het bezit zijn van een VCA*-certificaat. Voor alle medewerkers – zowel eigen 

medewerkers als ingeleend – geldt dat deze in het bezit zijn van het BVCA/VOL-VCA diploma. 

De volledige verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de medewerkers ligt echter bij de betreffende 

aannemers.  
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De aannemer is (eind-) verantwoordelijk voor de totale coördinatie van veiligheid en gezondheid voor de 

medewerkers en bezoekers op de projectlocatie. Onderaannemers dienen zich te conformeren aan de 

regels die gelden op de bouwlocatie en door de aannemer worden opgelegd. 

 

6.9 Archeologie 

Voor het vaststellen van de archeologische waarden in het plangebied heeft RAAP een inventariserend 

onderzoek uitgevoerd (RAAP-rapport 3496), zie bijlage 3 van de Ruimtelijke Onderbouwing (bijlage 1). 

 

Voor de windturbines 1, 2 & 3 geldt dat in de bovenste 3 meter vanaf het maaiveld er geen archeologische 

vondsten worden verwacht, aangezien dit relatief recente ophoging betreft. Voor de fundering wordt 

hoogstwaarschijnlijk niet dieper dan drie meter gegraven. Na de definitieve keuze voor een 

windturbinetype wordt het funderingsplan gemaakt. Dit plan moet te zijner tijd weer aan het archeologisch 

onderzoek getoetst worden.  

 

6.10 Waterveiligheid 

De te plaatsen windturbines liggen buiten de beschermingszone van de regionale kering van het 

Julianakanaal.  
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Bijlagen 

 

 

 

 

 

1.  Ruimtelijke onderbouwing 

2.  M.e.r.-beoordeling WP Holtum-Noord 

3.  Besluit geen m.e.r. 

4.  Inrichtingstekeningen 

5.  Aanzicht en afmetingen windturbine 

6.  Principetekening fundering en kraanopstelplaats
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services across the world from more than 100 offices in over 35 countries. 

Our connections 

Innovation is a collaborative process, which is why Royal HaskoningDHV works 

in association with clients, project partners, universities, government agencies, 

NGOs and many other organisations to develop and introduce new ways of 
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Memberships 

Royal HaskoningDHV is a member of the recognised engineering and 

environmental bodies in those countries where it has a permanent office base. 

 

All Royal HaskoningDHV consultants, architects and engineers are members of 
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Royal HaskoningDHV is the first and only engineering consultancy with ETHIC 
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