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1 Overzicht wijzigingen inpassingsplan
1.1

Inleiding
Mede naar aanleiding van de zienswijzen, het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.
en de Aanvulling op het MER wordt voorgesteld om in het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui
enkele wijzigingen aan te brengen. De wijzigingen in de toelichting (zijnde het niet juridisch
bindende deel van het inpassingsplan) zijn hieronder globaal benoemd. De exacte formulering zal
worden opgenomen in een (na te zenden) Concept provinciaal inpassingsplan ten behoeve van
de behandeling in de statencommissie Duurzame Ontwikkeling en in Provinciale Staten. De
voorgestelde ambtshalve wijzigingen in de toelichting, planregels en op de verbeelding staan
vermeld onder paragraaf 1.3. Uiteraard kan ook dit concept nog worden aangepast naar
aanleiding van de besluitvorming in Provinciale Staten.

1.2

Wijzigingen n.a.v. zienswijzen/Advies van de Commissie voor de m.e.r.
Naar aanleiding van de zienswijzen, de beantwoording daarvan in de Nota van Beantwoording en
het advies van de Commissie voor de m.e.r. zien wij aanleiding om Provinciale Staten voor te
stellen de toelichting van het ontwerpinpassingsplan Windpark Spui te wijzigen, zodat deze in de
afweging kunnen worden betrokken. Het betreft de volgende aspecten:
 Actualisatie van paragraaf 4.4 met betrekking tot de netaansluiting;
 Aanvulling van paragraaf 5.5 en de relevante paragrafen, 6.6 en 6.8 naar aanleiding van het
Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. en de Aanvulling op het MER. Dit betreft
aanvullende gegevens over geluidsbelasting, slagschaduw en energieopbrengst (in de
paragrafen 6.1, 6.2 en 6.8) en aanvullende visualisaties (in paragraaf 6.6);
 Actualisatie van paragraaf 8.1 met betrekking tot de inhoud van het participatieplan.

1.3

Ambtshalve wijzigingen
In de regels en op de verbeelding van het ontwerpinpassingsplan:
 Aanpassing van het digitaal identificatienummer van de vastgestelde versie:
NL.IMRO.9928.DOSx2014x0006861IP-VA01.
In de toelichting van het ontwerpinpassingsplan:
 Actualisatie van paragraaf 8.2. met betrekking tot de resultaten van de zienswijzenprocedure.
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