
Leeswijzer 

 

Deze leeswijzer hoort bij het planMER Partiële herziening VRM Windenergie Zuid-Holland d.d. 

10 oktober 2017. Het MER bestaat uit deel A t/m D en een samenvatting. In deze leeswijzer is 

aangegeven welke aanvullingen en wijzigingen er zijn aangebracht ten opzichte van de versie 

van 24 januari / 14 februari 2017.1 De aanvullingen en wijzigingen betreffen: 

Samenvatting 

De samenvatting is gewijzigd op dezelfde onderdelen, zoals die hieronder per deel van het 

planMER zijn beschreven. Daarnaast is er in de samenvatting een tabel toegevoegd met de 

beoordeling van de kansrijkheid per thema, de geschiktheid van een locatie en of ze binnen een 

set van locaties vallen, zoals die in Deel D zijn beoordeeld. 

Deel A planMER 

 In hoofdstuk 1, paragraaf 1.2 ‘Aanleiding partiële herziening’ is tekst opgenomen over het 

toevoegen van drie onderzoeksgebieden; 

 In hoofdstuk 2 een paragraaf toegevoegd (nummer 2.4) met beschrijving proces tussen 14 

februari en september 2017 die geleid hebben tot aanvullingen en wijzigingen, onder meer 

op basis van zienswijzen. Daarmee krijgen de opeenvolgende paragrafen een nummer 

hoger ten opzichte van de vorige versie; 

 In hoofdstuk 2 in paragraaf 2.6 (voorheen 2.5) ‘Voorkeursalternatief’ zin over 

totstandkoming voorkeursalternatief toegevoegd; 

 In hoofdstuk 2 aan paragraaf 2.7 (voorheen 2.6) ‘Tussentijds advies Commissie m.e.r.’ 

een alinea toegevoegd definitief advies Commissie m.e.r. Tevens de titel van de paragraaf 

veranderd in ‘Adviezen Commissie m.e.r.; 

 In hoofdstuk 3 in paragraaf 3.1.1 ‘geluid’ is het onderdeel cumulatie verduidelijkt. 

Deel B planMER 

 In alle hoofdstukken waarbij onderzoeksgebieden sprake is van cumulatie van geluid is 

onder het onderdeel cumulatie van geluid een zin over ‘wegvallen van geluid’ vervangen; 

 autonome ontwikkelingen toegevoegd/verwerkt (woonwijk galgkade (locatie 40/41) + 

Leonidas (locatie 24/25) 

 Er zijn drie hoofdstukken met de drie extra onderzoeksgebieden toegevoegd: hoofdstuk 52, 

53 en 54; 

 Het toevoegen van de drie extra onderzoeksgebieden is verwerkt in de overige 

hoofdstukken deel B; het gaat hierbij om samenhang en cumulatie voor geluid, landschap 

en ecologie; 

 Tabel B-1 is aangevuld met de beoordeling van de drie extra onderzoeksgebieden; 

 De minicamping in Oudenhoorn en de natuurcamping in Zuidland zijn in het planMER deel 

B aanvullend genoemd onder recreatie; 

 Waar in deel B van het planMER gemeente Bernisse is genoemd, is dit vervangen door 

Nissewaard; 

 In de beoordeling van het aspect veiligheid bij de onderzoeksgebieden van prisma/Bleizo is 

uitgegaan van de ligging de nieuwe 380 kV verbinding en de verwijdering van de oude 

 
1 Deel A t/m C zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 24 januari 2017. Deel D en de Samenvatting 
zijn gewijzigd vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 14 februari 2017. 



regionale elektriciteitsverbinding. Dit is echter op de figuren in deel B van het planMER niet 

goed weergegeven. De figuren in de paragraaf veiligheid van onderzoekslocaties 12, 15 en 

16 zijn hierop aangepast. 

Deel C planMER 

 De beoordeling van de kansrijkheid van de drie extra onderzoeksgebieden is verwerkt in 

deel C voor alle milieuthema’s en in de conclusie; 

 Tabel C-1 is aangevuld met de samenvatting van de kansrijkheid van de drie extra 

gebieden; 

Deel D planMER 

 In hoofdstuk 56, paragraaf 56.2 ‘Niet geschikte gebieden en samenvoegen gebieden’, en 

parafen 57.1 ‘Set 1’ en 57.2 ‘Set 2’ zijn de drie extra locaties aan de sets toegevoegd 

 In hoofdstuk 58 zijn aan paragraaf 58.2 ‘Beoordeling set 1’, paragraaf 58.3 ‘Beoordeling set 

2’ en hoofdstuk 59 ‘Beoordeling VKA’ de drie extra locaties toegevoegd;  

 In hoofdstuk 59 ‘Beoordeling VKA’ is het gewijzigde VKA beoordeeld. Het VKA is t.o.v. de 

ontwerp VRM gewijzigd, waarbij de locaties 48 (Uitbreiding Rozenburg), 49 

(Overbuurtschepolder) en 50 (Landtong Plaatweg/Brielse Maasdijk Oost) aan het VKA zijn 

toegevoegd en de locaties 18 (Beerenplaat), 19 (a & b) (Zuidland), 24 (tegenover ’t Rivium 

1), 25 (tegenover ’t Rivium 1), 29 (& 30) (Hoek van Holland) en 36 (Broekpolder) zijn 

afgevallen. 

 Tabel D-1 is aangevuld met de aandachtspunten van de drie extra locaties. 

 Tabel D-2 is opgesteld. Daarin zijn is per locatie een overzicht gegeven van de kansrijkheid 

per thema, de geschiktheid van de locatie voor windenergie en of deze onderdeel uitmaken 

van een set van locaties of het VKA, zoals die in Deel D zijn beoordeeld. Daarbij is tevens 

het realistische plaatsingspotentieel op basis van het planMER weergegeven. 

 


