Nota van Wijzigingen
behorende bij
Ontwerp-inpassingsplan Windpark Greenport Venlo

Behoort bij het besluit van Provinciale Staten van Limburg van 28 september 2018
inzake de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport
Venlo’.
Maastricht, 28 september 2018

1.

Inleiding

Het voorliggende document betreft de Nota van Wijzigingen en heeft betrekking op de wijzigingen die
in het provinciale inpassingsplan Windpark Greenport Venlo (verder: inpassingsplan) zijn
doorgevoerd. Het vast te stellen inpassingsplan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-inpassingsplan, zoals dat samen met de bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning van 13
juni tot en met 24 juli 2018 ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen zijn deels het gevolg van
ambtshalve aanpassingen. Daarnaast heeft een aantal zienswijzen geleid tot aanpassing van het
ontwerp-inpassingsplan.
In deze Nota van Wijzigingen worden die aanpassingen genoemd die zien op de juridisch bindende
onderdelen van het inpassingsplan, te weten de planverbeelding en de planregels.
De wijzigingen die meer substantieel van aard zijn, zijn onder punt 2. nader toegelicht. Typografische
aanpassingen van ondergeschikte aard blijven hier verder buiten bespreking.
De in deze Nota van Wijzigingen opgenomen aanpassingen hebben ook geleid tot aanvulling of
wijziging van de bij het inpassingsplan behorende onderzoeksrapporten en op enkele onderdelen tot
aanpassing van de plantoelichting. Het gaat in het bijzonder om:
• Waarborgen van de uitvoering van het Mitigatie- en natuurcompensatieplan;
• Het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. van 10 juli jl. 2018;
• Een naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. uitgevoerde
locatievergelijking in de vorm van een aanvulling op de Oplegnotitie MER Windpark Greenport
Venlo (verder: Oplegnotitie);
• Een naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. uitgevoerde
kwalitatieve beschouwing van de cumulatieve effecten van windturbineparken in Noord-Limburg en
langs de aansluitende grens in Noord-Limburg op de rosse vleermuis;
• Het opnemen van de boringsvrije zone naar aanleiding van zienswijzen.
De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen doorgevoerde aanpassingen van de
omgevingsvergunning vallen buiten het kader van deze Nota van Wijzigingen en komen terug bij de
besluitvorming door Gedeputeerde Staten over de omgevingsvergunning.
2.

Toelichting op hoofdlijnen belangrijkste aanvullingen

Waarborgen van de uitvoering van het Mitigatie- en natuurcompensatieplan
De voorwaardelijke verplichtingen in artikel 4.1.3.b en artikel 4.2.3 zijn aangescherpt door daarin te
verwijzen naar het Mitigatie- en compensatieplan Windpark Greenport Venlo met de bijbehorende
beschrijving Beheer en Onderhoud en dit document, dat reeds als bijlage 9 bij de toelichting was
opgenomen, als bijlage 1 te koppelen aan de regels.
Aanvullingen naar aanleiding van het toetsingsadvies Commissie voor de m.e.r, d.d. 10 juli 2018
Naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. is een locatievergelijking
uitgevoerd in de vorm van een aanvulling op de Oplegnotitie. Deze studie is uitgevoerd omdat (citaat):
De Commissie adviseert om de oplegnotitie voorafgaand aan de besluitvorming over het PIP aan te
passen en daarin nog te beschrijven in hoeverre de locatie ‘Greenport’ vergelijkbaar, geschikter of
minder geschikt is ten opzichte van andere locaties in Limburg die voldoen aan de provinciale
plaatsingsstrategie.

De provincie Limburg heeft daarom met behulp van een GIS analyse en op basis van diverse criteria
in beeld gebracht welke mogelijke locaties buiten de uitsluitingsgebieden mogelijk geschikt kunnen
zijn voor een windpark naast de ‘Greenport-locatie’. Op grond van een kwalitatieve beschouwing van
het adviesbureau Antea Group zijn deze locaties ten aanzien van diverse aspecten met elkaar
vergeleken.
Voorts is nader gekeken naar de cumulatieve effecten voor de rosse vleermuis. Dit omdat de
Commissie voor de m.e.r. adviseert (citaat):
De Commissie adviseert om de oplegnotitie voorafgaand aan de besluitvorming over het PIP aan te
passen en daarin nog de (eventuele) cumulatieve effecten van windturbineparken op Rosse
vleermuizen in Noord-Limburg te beschrijven. Daarnaast adviseert zij kort op hoofdlijnen te motiveren
waarom cumulatieve milieueffecten (andere natuur, leefomgeving, landschap) niet aan de orde zijn.

Arcadis heeft naar aanleiding van dit advies voor de provincie Limburg de cumulatieve effecten van de
windparken in Noord-Limburg op de rosse vleermuis in beeld gebracht. Daarbij is gekeken naar
windparken waarvoor op dit moment een ontwerp-omgevingsvergunning in procedure is of (recent)
een omgevingsvergunning is afgegeven. Hierbij is ook ingegaan op de relatie met windparken langs
de Duitse grens.
Het opnemen van de boringsvrije zone
Op de verbeelding is de aanduiding voor de boringsvrije zone ingetekend en in de planregels is
opgenomen dat voor dit gebied de Omgevingsverordening Limburg 2014 van de provincie Limburg
van toepassing is. Deze verordening heeft weliswaar rechtstreekse werking, maar voor de
duidelijkheid is er toe besloten om hier toch in het inpassingsplan op te wijzen.

3.

Wijzigingen Regels

a.

De tekst bij artikel 4.1.2. (voorwaardelijke verplichting) onder c is vervangen door “de
omgevingsvergunning voor het bouwen van de windturbine kan alleen worden verleend onder
voorwaarde dat minimaal 10 weken voorafgaand aan de start van de bouw van de windturbine
een positief advies wordt verkregen van het Ministerie van Defensie. Een positief advies wordt
verleend zodra vaststaat dat de turbine niet leidt tot onaanvaardbare radarverstoring.”
De tekst bij artikel 4.1.3. (voorwaardelijke verplichting) onder a, sub 3, is vervangen door “het
jaargemiddeld geluidvermogen (LE) niet meer bedraagt dan 102,6 dB(A) in de dagperiode, niet
meer bedraagt dan 102,8 dB(A) in de avondperiode en niet meer bedraagt dan 103 dB(A) in de
nachtperiode, met dien verstande dat in afwijking hiervan voor de windturbine ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - mastfundering 4' het jaargemiddeld geluidvermogen
(LE) voor de nachtperiode niet meer dan 99 dB(A) mag bedragen;”
De tekst bij artikel 4.1.3. (voorwaardelijke verplichting) onder b is vervangen door ”De in 4.1.1
bedoelde windturbine ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - mastfundering
4' mag uitsluitend gerealiseerd en in gebruik worden genomen en gehouden indien alle
compenserende maatregelen conform bijlage 1 van deze planregels zijn genomen en in stand
worden gehouden.”
Aan artikel 4.2.2. (bouwregels) is een sub c toegevoegd, dat als volgt luidt: “de
omgevingsvergunning voor het bouwen van de windturbine kan alleen worden verleend onder

b.

c.

d.

e.

f.

voorwaarde dat minimaal 10 weken voorafgaand aan de start van de bouw van de windturbine
een positief advies wordt verkregen van het Ministerie van Defensie. Een positief advies wordt
verleend zodra vaststaat dat de turbine niet leidt tot onaanvaardbare radarverstoring.”
De tekst bij artikel 4.2.3. (voorwaardelijke verplichting) onder b is vervangen door “De in 4.2.1
bedoelde windturbines mogen uitsluitend gerealiseerd en in gebruik worden genomen en
gehouden indien alle compenserende maatregelen conform bijlage 1 van deze planregels zijn
genomen en in stand worden gehouden.
In de planregels wordt een nieuw artikel 4.6. toegevoegd, dat als volgt luidt: “Ter plaatse van de
aanduiding 'milieuzone - boringsvrije zone' zijn de regels ten aanzien van het gebied Venloschol
zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Limburg 2014 van toepassing, dan wel de
regels die daarvoor in de plaats zijn getreden”.

Bijlage 1 bij de regels is toegevoegd en betreft het Mitigatie-en compensatieplan Windpark Greenport
Venlo met de bijbehorende beschrijving Beheer en onderhoud.
4.

Wijzigingen Verbeelding

a.

b.
c.

Ter hoogte van een bedrijfskavel ter plaatse van de spoorwegovergang Columbusweg is het
kabeltracé gewijzigd. Dit tracé wordt op verzoek van de gemeente Venlo om dit perceel heen
gelegd en de verbeelding wordt overeenkomstig aangepast.
Op het gehele plangebied wordt de aanduiding ‘milieuzone – boringsvrije zone’ gelegd.
De gebiedsaanduiding “overige zone - plangebied” komt te vervallen.

5.

Wijzigingen/aanvulling Toelichting

a.

In hoofdstuk 4 Milieueffectrapportage is paragraaf 4.1.2.aangevuld met een beschrijving hoe is
omgegaan met het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. over de Oplegnotitie;
In hoofdstuk 8, paragraaf 8.2 is de in het kader van het vooroverleg ontvangen reactie van
Prorail toegevoegd;
In hoofdstuk 9, paragraaf 9.2 worden het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en
TenneT geschrapt als instanties die in het kader van het vooroverleg geraadpleegd zijn;
In hoofdstuk 8 is een nieuwe paragraaf 8.3 ingevoegd waarin de reacties zijn opgenomen van
de gemeenteraden van Horst aan de Maas en Venlo in het kader van het horen conform artikel
3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
In hoofdstuk 8 is een nieuwe paragraaf 8.4 ingevoegd waarin op de zienswijzenprocedure wordt
ingegaan en waarbij wordt verwezen naar de bij de toelichting opgenomen Nota van
Zienswijzen ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Windpark Greenport
Venlo.
In hoofdstuk 8 is een nieuwe paragraaf 8.5 ingevoegd waarin naar deze Nota van Wijzigingen
ontwerp-inpassingsplan Windpark Greenport Venlo wordt verwezen.
Voorts is een aantal typografische aanpassingen doorgevoerd, die geen inhoudelijke
consequenties hebben.

b.
c.
d.

e.

f.
g.

Bijlagen toelichting
a.

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:
-

b.

De volgende bijlagen behorende bij de toelichting zijn aangevuld:
-

-

-

-

c.

Bijlage 13 Nota van Zienswijzen ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning
Windpark Greenport Venlo;
Bijlage 14. Nota van Wijzingen ontwerp-inpassingsplan Windpark Greenport Venlo.

Bijlage 1 Milieueffectrapportage is aangevuld met een ‘Erratum Oplegnotitie MER’ . Dit
Erratum bevat een verbeterde tabel met toelichting en vervangt de in de Oplegnotitie
opgenomen tabel met het overzicht van windparkprojecten in met bijbehorende
vermogens;
Bijlage 1 Milieueffectrapportage is aangevuld met het rapport Zoekgebieden Windenergie
Limburg, Locatiestudie zoekgebieden voor windenergie Provincie Limburg, waarin een
locatievergelijking is opgenomen naar aanleiding van het toetsingsadvies van de
Commissie voor de m.e.r. over de Oplegnotitie;
Bijlage 1 Milieueffectrapportage is aangevuld met een notitie waarin de cumulatieve
effecten van (voorgenomen) windparken in Noord-Limburg op de Rosse vleermuis in beeld
zijn gebracht; dit naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.
over de Oplegnotitie;
Bijlage 11 Adviezen Commissie m.e.r is aangevuld met het toetsingsadvies van de
Commissie voor de m.e.r van 10 juli 2018 over de Oplegnotitie.

De volgende bijlage bij de toelichting is tekstueel aangepast:
-

Bijlage 7. Achtergrondrapport externe veiligheid. In dit rapport stond een kennelijke
verschrijving welke aangepast is. Op pagina 7 van dit rapport staat dat aan de PR10-6
contour voldaan moet worden, zijnde 260 m. Deze 260m moet 211 meter zijn. De tekst is
hierop aangepast op pagina 7 bij het onderdeel ‘buisleidingen.’

