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Titel  Samenvatting resultaten concept milieuonderzoeken 

MER Windenergie A16 - CONCEPT 

Datum 6 juli 2017 

Inleiding 

Dit document is een zelfstandig leesbare samenvatting waarin de resultaten van de 
concept milieuonderzoeken ten behoeve van het MER Windenergie A16 worden 
beschreven.  
Allereerst worden de 11 MER-alternatieven gepresenteerd die zijn onderzocht in 
de milieuonderzoeken. Vervolgens wordt een milieueffectbeoordelingstabel gege-
ven. Deze tabel geeft weer hoe de 11 MER-alternatieven zijn beoordeeld op de re-
levante milieuthema’s. Daarna volgt per milieuthema een beschrijving van het on-
derzoek en een beschrijving van wat de concept resultaten van dat onderzoek zijn. 
 
NB: alle resultaten in dit rapport betreffen concept-resultaten. 

11 MER-alternatieven 

De 6 basis-alternatieven uit de NRD-fase (2016) zijn in januari 2017 uitgewerkt in 
schetsvorm tot 24 opstellingsvarianten. Deze 24 varianten zijn vervolgens een 
trechteringsproces ingegaan. Elke opstellingsvariant is in ‘ronde 1’ (maart/april 
2017) middels een kwalitatief proces uitgebreid afgewogen. Dit heeft geleid tot een 
onderbouwde keuze om tot de 11 MER-opstellingsalternatieven te komen. Deze 11 
alternatieven zijn in ‘ronde 2’ gedetailleerd onderzocht in het MER. Op de volgende 
pagina zijn de 11 MER-opstellingsalternatieven in één figuur naast elkaar weerge-
ven. 
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Figuur 1 - 11 MER-opstellingsalternatieven 
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Milieuthema en beoordelingscriterium Beoordelingsklasse Opstellingsalternatief 

Geluid + + + + + + 0 - - -  - - - M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Absoluut – Aantal woningen met Lden >47 dB    0 1 t/m 30 31 t/m 75 > 75       25 36 27 15 81 25 38 33 30 34 27 

Absoluut – Aantal woningen met Lden >42 dB    ≤200 201 t/m 350 351 t/m 500 > 500       276 369 684 413 541 287 201 268 163 266 134 

Absoluut – Aantal woningen met  verslechtering GES1-score o.b.v. LCUM
2    ≤250 251 t/m 300 301 t/m 400 > 400       338 465 357 324 448 329 261 363 276 350 513 

Relatief – Aantal woningen met Lden >47 dB per geproduceerde GWh    0 >0 en ≤0,1 >0,1 en ≤0,2 > 0,2       0,06 0,09 0,08 0,04 0,22 0,07 0,10 0,09 0,07 0,09 0,07 

Relatief – Aantal woningen met Lden >42 dB per geproduceerde GWh    ≤0,5 >0,5 en ≤1 >1 en ≤1,5 > 1,5       0,67 0,97 1,93 1,21 1,50 0,81 0,55 0,70 0,39 0,73 0,33 

Relatief – Aantal woningen met  verslechtering GES-score o.b.v. LCUM per geprod. GWh    ≤0,7 >0,7 en ≤0,9 >0,9 en ≤1,1 >1,1 0,82 1,22 1,01 0,95 1,24 0,93 0,71 0,95 0,66 0,96 1,25 

Slagschaduw                   

Absoluut – Aantal woningen met slagschaduwduur >5:40u    0 1 t/m 400 401 t/m 800 > 800       434 736 589 536 447 501 568 287 664 283 916 

Absoluut – Aantal woningen met slagschaduwduur >0u    ≤500 501 t/m 1000 1001 t/m 2000 > 2000       1769 3055 1554 1450 1202 1077 1332 1109 1224 761 7005 

Relatief – Aantal woningen met slagschaduwduur >5:40u per geproduceerde GWh    0 >0 en ≤1 >1 en ≤2 >2       1,1 1,9 1,7 1,6 1,2 1,4 1,5 0,8 1,6 0,8 2,2 

Relatief – Aantal woningen met slagschaduwduur >0u per geproduceerde GWh    ≤2 >2 en ≤4 >4 en ≤6 >6       4,3 8,0 4,4 4,3 3,3 3,0 3,6 2,9 2,9 2,1 17,1 

Externe veiligheid                   

Gebouwen – Objecten binnen risicocontouren    Afwezig  Aanwezig       - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 

Risicovolle installaties – binnen risicocontouren3    mwo mwn> en <mwo  rd> en <mwn <rd      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ligging t.o.v. adviesafstand leidingen    Buiten   Binnen      - - - 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ligging t.o.v. adviesafstand hoogspanningsinfrastructuur    Buiten   Binnen      - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Ligging t.o.v. adviesafstand spoorwegen    Buiten   Binnen      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Ligging t.o.v. adviesafstand rijkswegen    Buiten   Binnen      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Bodem/Water                   

Bodem – Aantal windturbines op verontreinigde gronden    0          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Water – Invloed op grondwater    0          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Water – Afvoer hemelwater door toename verhard oppervlak    0          0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Water – Ligging t.o.v. waterkering4    0 gb bzA Op waterkering       - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - 

Water – Aantal windturbines binnen waterbergingsgebied    0 1 t/m 5 6 t/m 10 >10       - 0 - - - - 0 - - - - - - - 0 

Archeologie                   

Aantal windturbines op grond met (middel)hoge verwachtingswaarde    0 1 t/m 10 11 t/m 20 >20       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Windturbine(s) op gronden ‘archeologisch beschermde monumenten’    Afwezig   Aanwezig       - - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Landschap/Cultuurhistorie/Ruimtelijke kwaliteit                    

Landschappelijke eenheden – Verandering unieke structuren Zeer positief Positief Licht positief Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - + 

Aansluiting energielandschap A16 – Verandering t.b.v. energielandschap Zeer positief Positief Licht positief Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cultuurhistorie – Aantasting cultuurhistorische elementen    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - -  - - - - - 0 - 0 0 0 - 

Configuratie en herkenbaarheid – Relatie tot opstellingsprincipes en lands. concept Zeer positief Positief Licht positief Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      + + + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + 

Belevingswaarde vanaf infrabundel – Koppeling windpark en infrabundel Zeer positief Positief Licht positief Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Belevingswaarde vanuit omgeving – Aantasting landschapsbeeld en dorpsgezichten Zeer positief Positief Licht positief Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - - - - - 

Flexibiliteit en toekomstwaarde – Gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde  Zeer positief Positief Licht positief Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      + + + + + + + + + 0 + + + + + 

Obstakelverlichting – Effect op rustig landschapsbeeld    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ecologie – aanleg- en gebruiksfase                   

Vogels – Effecten in de aanlegfase    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - 

Vogels – Aanvaringsslachtoffers gebruiksfase: Broedvogels – N2000    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - 

Vogels – Aanvaringsslachtoffers gebruiksfase: Broedvogels – Overig    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - - - - 

Vogels – Aanvaringsslachtoffers gebruiksfase: Niet-broedvogels – N2000    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vogels – Aanvaringsslachtoffers gebruiksfase: Niet-broedvogels – Overig     Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - - - - 

Vogels – Verstoring in de gebruiksfase    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - - - - - 

Vogels – Barrièrewerking in de gebruiksfase     Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - 

Vleermuizen – Effecten in de aanlegfase    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - -  - - - - 0 - - - - - 0 - 

Vleermuizen – Effecten in de gebruiksfase    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beschermde soorten – Effect op planten en grondgebonden zoogdieren     Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - 

Beschermde soorten – Effect op vissen, ongewervelden en amfibieën/reptielen    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gebieden – Effect op Natuur Netwerk Nederland (NNN)    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gebieden – Effect op Natte parels, Groenblauwe mantel en Agrarisch natuurbeheer    Neutraal Licht negatief Negatief Zeer negatief      - - - - - - - - - - - 

Energieopbrengst                   

Absoluut – Hoeveelheid geproduceerde GWh/jaar >400 350-400 300-350 <300         411 381 355 341 361 355 368 382 420 364 411 

1  GES = gezondheidseffectscreening  
2 LCUM = Gecumuleerd geluidsniveau 
3 gb = gecombineerde buffer (werpafstand nominaal toerental + bzA), bzA = beschermingszone A 
4 mwo/mwn = max. werpafstand overtoeren/nominaal toerental, rd = rotordiameter 
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Concept resultaten per milieuaspect 

In de beoordelingstabel op de voorgaande pagina zijn de beoordelingen voor alle 
milieuthema’s samengevat. Per milieuthema zijn er verschillende beoordelingscri-
teria gehanteerd. Hieronder wordt kort per milieuthema toegelicht hoe het thema 
is onderzocht, wat de wettelijke normen zijn en wat de conceptresultaten van het 
onderzoek zijn. 
 

Geluid 

Geluid windmolens 
Van alle alternatieven zijn twee geluidscontouren berekend: Lden = 47 dB en Lden = 
42 dB. Vervolgens is onderzocht hoeveel geluidgevoelige objecten (zoals woningen) 
zich binnen deze contouren bevinden. Er mogen volgens het Activiteitenbesluit 
geen windmolens  worden gebouwd waarvan de 47 dB Lden-contour woningen om-
vat. Als dat wel het geval zou zijn, moeten mitigerende maatregelen worden getrof-
fen (bijvoorbeeld het toepassen van geluidsmodi). In het planMER-deel (de alterna-
tieven vergelijking) worden geen mitigerende maatregelen beschouwd: het aantal 
woningen binnen de 47 dB Lden-contour is immers een beoordelingscriterium. Om-
dat de milieueffecten niet ophouden bij de normgrens is ook een extra contour ge-
tekend van 42 dB Lden. Het aantal woningen binnen deze contour is een aanvullend 
beoordelingscriterium. In onderstaande grafiek is per opstellingsalternatief het 
aantal woningen binnen de 42 dB Lden-contour en de 47 dB Lden-contour weergeven. 
 
 

 
 

 Cumulatief geluid 
Het plangebied ligt aan weerszijden van de rijksweg A16. Het is de verwachting dat 
veel woningen nabij de nieuwe windturbines ook belast worden door wegverkeers-
geluid. Op diverse locaties zal ook ander geluid optreden, zoals spoorweggeluid, 
industriegeluid of geluid van bestaande windturbines. Per geluidsbron is de belas-
ting op woningen in de omgeving van de MER-alternatieven berekend. Tenslotte is 
het opgetelde geluidsniveau berekend, zowel mét als zonder het geluidsniveau van 
de windturbines uit de MER-alternatieven. Interessant daarbij is de toename van 
het opgetelde geluidsniveau. Hiervoor is een beoordelingscriterium opgesteld aan 
de hand van de GES-methodiek. GES staat voor gezondheidseffectscreening. GES is 
ontwikkeld om bij ruimtelijke planvorming in beeld te brengen wat de werkelijke 
gezondheidsrisico’s zijn rondom enkele milieufactoren, in aanvulling op wettelijke 
milieunormen of afspraken. Niet alleen de feitelijke kwaliteit in de omgeving wordt 
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daarbij in aanmerking genomen, maar ook het aantal blootgestelde mensen. (Bron: 
InfoMil). Voor windenergie geldt dat geluid het enige aspect is binnen de GES-
methodiek dat in verband wordt gebracht met gezondheid. Daarom wordt bij de 
bepaling van de GES-score enkel de geluidsbelasting ter plaats van omliggende wo-
ningen beschouwd. In onderstaande grafiek is per opstellingsalternatief de toe-
name van de som van de GES-scores van alle omliggende woningen weergeven. 
 

 
 
Zie voor het gehele geluidsonderzoek het akoestisch concept rapport op de website 
van de provincie Noord-Brabant. Als bijlage bij dat rapport vindt u per opstellings-
alternatief de 42 dB Lden en 47 dB Lden geluidscontouren.  
 

Slagschaduw 

Van alle alternatieven zijn twee slagschaduwcontouren berekend: de 5 uur en 40 
minuten slagschaduwcontour en de 0 uur slagschaduwcontour. Daarna is er onder-
zocht hoeveel woningen zich binnen deze contouren bevinden. Er mogen volgens 
het activiteitenbesluit geen windmolens worden gebouwd waarvan de 5:40 uur-
contour woningen omvat. Als dat wel het geval zou zijn, moeten mitigerende maat-
regelen worden getroffen. Het planMER-deel (de alternatieven vergelijking) be-
schouwd geen mitigerende maatregelen: het aantal woningen binnen de 5 uur en 
40 minuten contour is immers een beoordelingscriterium. Omdat de milieueffecten 
niet ophouden bij de normgrens is ook een extra contour berekend van 0 uur slag-
schaduw per jaar. Het aantal woningen binnen deze contour is een aanvullende be-
oordelingscriterium. In onderstaande grafiek is per opstellingsalternatief het aantal 
woningen binnen de 5:40 uur-contour en de 0 uur-contour weergeven. 
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Zie voor het gehele slagschaduwonderzoek het concept rapport op de website van 
de provincie Noord-Brabant. Als bijlage bij dat rapport vindt u per opstellingsalter-
natief de 5u:40m en 0u slagschaduwcontouren per opstellingsalternatief. 
 

Externe veiligheid 

Vanwege de kans op falen kunnen windmolens een risico opleveren voor de omge-
ving. Om dit risico inzichtelijk te maken is een risicoanalyse uitgevoerd. Bij de toet-
sing op veiligheidsaspecten wordt gebruik gemaakt van verschillende (wettelijke) 
kaders. 
 
(Beperkt) kwetsbare objecten 
Op basis van berekende risicocontouren van de windmolens kent het plangebied 
voor alternatieven M1 t/m M9 én M11 verscheidene aandachtspunten. Er bevinden 
zich één of meerdere beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-5 contouren, maar 
er bevinden zich geen kwetsbare objecten binnen de 10-6 contouren. Voor alterna-
tief M10 geldt dat zich geen (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten of kwets-
bare objecten bevinden binnen respectievelijk de 10-5 en 10-6 contour. 
 
Risicovolle installaties 
De berekende maximale werpstanden (bij overtoeren van de windmolens) zijn per 
opstellingsalternatief op kaart ingetekend en voor de verschillende alternatieven is 
nagegaan of binnen deze maximale werpafstanden risicovolle installaties1 aanwezig 
zijn. Er bevinden zich meerdere risicovolle installaties binnen de werpafstand bij 
overtoeren en bij de meeste alternatieven ook binnen de werpafstand bij nominaal 
toerental van de windmolens. 
 
Buisleidingen 
Vanwege de aanwezigheid van buisleidingen van de Gasunie in het plangebied is er 
geanalyseerd of de alternatieven voldoen aan de adviesafstand van Gasunie. Voor 
de alternatieven M1, M3 en M6 t/m M11 geldt dat er windmolens zijn gepositio-
neerd binnen de adviesafstand van Gasunie.  
 
Hoogspanningsinfrastructuur 
Voor het plangebied is nagegaan of er zich bestaande hoogspanningsinfrastructuur 
in de buurt van de windmolens bevindt. Voor de alternatieven M1, M2 en M11 geldt 
dat er windmolens zijn gepositioneerd binnen de adviesafstand van TenneT. 
 
Spoorwegen 
Voor het plangebied is nagegaan of er zich spoorwegen in de buurt van de windmo-
lens bevinden. Indien dit het geval wordt er gekeken of er wordt voldaan aan de 
afstandseis van ProRail (halve rotordiameter +7,85 meter). Voor alternatief M11 
geldt dat er zich een windmolen bevindt binnen de adviesafstand van ProRail. 
 
Rijkswegen 
Voor de alternatieven is nagegaan of een windmolen over een Rijksweg draait. In-
dien er geen overdraai plaatsvindt wordt er voldaan aan de beleidsregel. Voor al-
ternatief M11-Knooppunten Hoog geldt dat er zich een windmolen bevindt binnen 
de adviesafstand van Rijkswaterstaat. 

                                                           
 

1  Onder risicovolle installaties vallen ook Seveso-inrichtingen op Belgisch grondgebied. Deze worden 
meegenomen in de analyse. 
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Zie voor de gehele risicoanalyse, inclusief figuren met de risicocontouren, werpaf-
standen en adviesafstanden, het concept rapport op de website van de provincie 
Noord-Brabant. 
 

Bodem 

Vanuit de functie van windmolens worden geen eisen gesteld aan de kwaliteit van 
de bodem. Er is immers geen sprake van de langdurige aanwezigheid van personen. 
Voor moderne windmolens geldt dat er geen sprake is van potentieel bodembe-
dreigende activiteiten. Bij aan- of afvoer van grond zal uiteraard aan het Besluit bo-
demkwaliteit worden voldaan. 
 
Zie voor het gehele onderzoek in het kader van het milieuthema ‘bodem’ het con-
cept rapport op de website van de provincie Noord-Brabant. 
 

Water 

Voor het milieuaspect water wordt getoetst of windmolens voorzien zijn op of nabij 
gronden die relevant zijn voor de waterhuishouding. Ten behoeve hiervan wordt 
gekeken naar grondwater, grondwaterbeschermings- en waterwingebieden, naar 
primaire, regionale en compartimenteringswaterkeringen en naar waterbergings-
gebieden. 
 
- Door gebruik te maken van niet-uitlogende bouwmaterialen wordt uitspoelen 

van stoffen voorkomen. Uitspoelen van stoffen, en daarmee veranderingen van 
de grondwaterkwaliteit, wordt daarmee uitgesloten.  

- Door borging van compenserende maatregelen met betrekking tot het afvoe-
ren van hemelwater, heeft dat aspect geen onderscheidend karakter voor de 
11 opstellingsalternatieven. 

- Voor de opstellingsalternatieven is met behulp van een GIS2-analyse bepaald 
hoeveel windmolens zijn voorzien óp een waterkering en hoeveel windmolens 
er zijn voorzien binnen een ‘beschermingszone A’ van een waterkering. Voor 
dergelijke molens geldt een vergunningplicht. Hieruit volgt dat binnen de op-
stellingsalternatieven M8, M9 en M10 windmolens zijn voorzien op de regio-
nale waterkering nabij de rivier de Mark (ten noorden van Breda), deze zijn der-
halve vergunningplichtig. Een vergunningplicht geldt evenzo voor een windmo-
len binnen alternatief M2, welke binnen de beschermingszone A staat van de 
regionale waterkering ten noorden van Breda. 

- Uit de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant en de Keur van het 
waterschap Brabantse Delta volgt een aantal regels waaraan voldaan moet 
worden bij het uitvoeren van activiteiten in een waterbergingsgebied. Voor de 
11 opstellingsalternatieven is met behulp van een GIS-analyse beoordeeld hoe-
veel windmolens zijn voorzien binnen een waterbergingsgebied. Voor alle al-
ternatieven, met uitzondering van M2, M7 en M11, zijn windmolens voorzien 
binnen een waterbergingsgebied, deze zijn derhalve vergunningplichtig. 

 
Zie voor het gehele onderzoek in het kader van het milieuthema ‘water’ het concept 
rapport op de website van de provincie Noord-Brabant. 
 

                                                           
 

2  Geografisch informatiesysteem 
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Archeologie 

Met behulp van een GIS-analyse is per opstellingsalternatief bepaald hoeveel wind-
molens zijn voorzien op gronden met middelhoge (ook wel gematigde) en hoge ar-
cheologische verwachtingswaarden (trefkans). Hiermee kan op globale wijze de 
kans op aantasting of verlies van archeologische waarden worden bepaald. Hierbij 
is voor de vier gemeenten aansluiting gezocht bij de archeologische beleidskaarten. 
Uit de GIS-analyse volgt tevens dat er bij alternatieven M1-Kralensnoer Hoog en 
M3-Kralensnoer Carrés ook een windmolen wordt voorzien op gronden aangeduid 
als ‘Gebieden met behoudenswaardige archeologische waarden’. Op basis van de 
definitieve molenlocaties zal blijken of archeologisch onderzoek nodig is. Mocht dit 
zo zijn, dan wordt dit onderzoek in het kader van de vergunningverlening uitge-
voerd. 
 
Zie voor het gehele onderzoek in het kader van het milieuthema ‘archeologie’ het 
concept rapport op de website van de provincie Noord-Brabant. 
 

Landschap 

De effectbeoordeling in het kader van het thema landschap is op het niveau van het 
windpark als geheel uitgevoerd. Het thema is kwalitatief beoordeeld op basis van 
‘expert judgement’ van landschapsarchitecten. De landschappelijke aspecten grij-
pen terug op de onderliggende landschapsstructuur dan wel de mate waarin invul-
ling gegeven wordt aan het nieuwe energielandschap A16. De aspecten met aan-
gaande ruimtelijke kwaliteit hebben betrekking op het landschapsbeeld en de be-
levingswaarde vanaf de A16 en vanuit de omgeving. Tot slot is ook het aspect ob-
stakelverlichting meegenomen in de beoordeling. 
 
Zie voor het gehele landschapsonderzoek het concept rapport op de website van 
de provincie Noord-Brabant. 
 

Cultuurhistorie 

Voor het toetsen van de effecten van windenergie op het thema cultuurhistorie is 
gekeken naar de fysieke aantasting van cultuurhistorische waarden. Ook is onder-
zocht of de windmolens van het project de karakteristiek en kernkwaliteiten van 
het cultureel erfgoed aantast. Geconcludeerd wordt dat ondanks fysieke aantasting 
van cultuurhistorische landschappen en vlakken, de kernkwaliteiten van het cul-
tuurhistorische landschap ‘Landgoederenzone ten zuiden van Breda‘ en cultuurhis-
torische vlak ‘Mastbos’ niet geschaad worden. 
Aantasting van de karakteristiek van de cultuurhistorie wordt ook beoordeeld op 
de visuele relatie die de windmolens hiermee aangaan. Voor alle opstellingsalter-
natieven geld dat er geen windmolens binnen de molenbiotoop c.q. vrijwaringszone 
van een klassieke molen worden voorzien. 
 
Zie voor het gehele onderzoek in het kader van milieuthema ‘cultuurhistorie’ het 
concept rapport op de website van de provincie Noord-Brabant. 
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Ecologie 

Natura 2000-gebieden (Wnb hst. 2) 
Geen van de opstellingsalternatieven leiden tot negatieve effecten op het behalen 
van instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en soorten van Bijlage II Ha-
bitatrichtlijn en broedvogels van Natura 2000-gebieden in de omgeving van het 
plangebied. De alternatieven zijn hier niet onderscheidend in. 
Voor de niet-broedvogels kolgans, grauwe gans, brandgans, smient en wilde eend 
(uit Natura 2000-gebieden Biesbosch en Hollands Diep) kan sprake zijn van sterfte 
door aanvaring. Effecten op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van 
deze soorten in de Natura 2000-gebieden Biesbosch en Hollands Diep kan niet wor-
den uitgesloten. Dit risico geldt voor alle opstellingsalternatieven, maar met name 
voor M7-Twee Poorten Hoog, M8-Corridor Honingraat laag, M9-Corridor Honing-
raat hoog, M10-Corridor laag en M11-Knooppunten hoog. 
 
Beschermde soorten (Wnb hst. 3) 
De geplande windmolens kunnen in de aanlegfase ten koste gaan van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen en vogels, grondgebonden zoogdieren en groei-
plaatsen van planten. Dit risico geldt voor alle alternatieven, hoewel per soortgroep 
het risico tussen de alternatieven verschilt. Overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van groeiplaatsen van planten kan mogelijk voorkomen worden door het 
nemen van passende mitigerende maatregelen.  
 
In de gebruiksfase kunnen de molens leiden tot aanvaringslachtoffers onder vleer-
muizen. Alternatief M5-Korte Lijnen Alternerend Laag leidt tot het hoogst aantal 
vleermuisslachtoffers; alternatieven M4-Korte Lijnen Hoog en M9-Corridor Honing-
raat Hoog tot het laagste aantal. Bij alle alternatieven is het risico aanwezig dat de 
gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis wordt aange-
tast. Mitigerende maatregelen kunnen noodzakelijk zijn om de gunstige staat van 
instandhouding te kunnen waarborgen. 
 
In de gebruiksfase kunnen de molens leiden tot aanvaringslachtoffers vogels. Bij 
alternatief M8-Corridor Honingraat Laag zullen de meeste vogelslachtoffers vallen. 
Alternatief M7-Twee Poorten Hoog kent het minst aantal vogelslachtoffers. De aan-
tallen aanvaringsslachtoffers onder lokaal, regionaal of landelijk schaarse of zeld-
zame vogelsoorten (inclusief Rode Lijstsoorten) zijn verwaarloosbaar klein. Voor 
dergelijke soorten is sprake van hooguit incidentele sterfte. De gunstige staat van 
instandhouding zal voor geen enkele van de betrokken soorten worden aangetast. 
 
Natuurnetwerk Nederland/Brabant 
Alle alternatieven leiden tot ruimtebeslag en tot overdraai van turbinebladen bin-
nen het Natuurnetwerk Nederland (NNN; Natuurnetwerk Brabant). Het ruimtebe-
slag van alternatief M8-Corridor Honingraat Laag is het grootst. Alle alternatieven 
kunnen leiden tot verstoring door geluid binnen het Natuurnetwerk Nederland/Bra-
bant. De beïnvloedde oppervlakte is het grootst binnen M5-Korte lijnen Alterne-
rend Laag. 
 
Overige provinciaal natuurbeleid 
De meeste alternatieven leiden tot ruimtebeslag binnen natte natuurparels, atten-
tiegebieden en alle alternatieven binnen gebieden van de groenblauwe mantel en 
gebieden aangewezen voor agrarisch natuurbeheer. 
 
Zie voor het gehele ecologisch onderzoek het concept rapport op de website van 
de provincie Noord-Brabant. 
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Opbrengst 

Voor de 11 MER-alternatieven is de verwachte jaaropbrengst berekend op basis van 
KNMI-gegevens van het windaanbod en de power curves van de windmolenfabri-
kanten. De resultaten staan samengevat in onderstaande figuur. 
 

 
Opmerkingen 
 De alternatieven variëren in opgesteld vermogen van 103 t/m 126 MW. De 

energieproductie hangt niet alleen van het totale vermogen af, maar ook van 
de eigenschappen van de windmolens.  

 Eventuele mitigatie die nodig is om normoverschrijding (in het kader van ge-
luidbelasting of slagschaduwduur) te voorkomen, is niet meegenomen in de be-
oordeling van de alternatieven. 

 
Zie voor het gehele opbrengstonderzoek het concept rapport op de website van de 
provincie Noord-Brabant. 

Hoe verder  

De concept onderzoeksresultaten zullen de komende maanden door het project-
team bestudeert worden. Vanaf 15 september 2017 start het bestuurlijke traject 
om tot één voorkeursalternatief voor de locaties van windmolens langs de A16 te 
komen. Gemeenten en provincie organiseren voor 15 september 2017 ieder zelf-
standig gelegenheid voor volksvertegenwoordigers om een bijdrage te kunnen le-
veren aan bestuurders, ter voorbereiding van het bestuurlijke proces. In het najaar 
van 2017 geeft de stuurgroep advies over het voorkeursalternatief (VKA), waarna 
Gedeputeerde Staten besluit over het VKA. 
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