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1.1 Toelichting op de vergunningplichtige activiteiten 

In verband met de bouw en het gebruik van de beoogde Windturbine Hoge Zij-
polder is een vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). Het betreft een omgevingsvergunning voor de volgende activi-
teiten: 

➢ Activiteit ‘bouwen’ (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo); 
➢ Activiteit ‘afwijken’ (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo); 
➢ Activiteit ‘OBM’ (artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo)’. 

 
De aanvraag betreft een vergunning voor maximaal 25 jaar voor een solitaire wind-
turbine inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en infrastructuur. 
 
De te volgen procedure en de locatie van het voornemen zijn reeds beschreven in 
Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 van de Ruimtelijke Onderbouwing (Bijlage 1). 
 
Op het besluit wordt de coördinatieregeling ex. 3.30 Wro toegepast. Hierbij worden 
de omgevingsvergunning en eventuele gecoördineerde besluiten gelijktijdig be-
kend gemaakt en ter inzage gelegd. Het voordeel van het toepassen van een coör-
dinatieregeling is onder andere een versnelde rechtsgang (direct bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State). De gemeenteraad is bevoegd om het co-
ordinatiebesluit te nemen en zal dat in dit geval doen tegelijkertijd met de besluit-
vorming over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. 
 
De benodigde ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming wordt aan-
gevraagd bij de provincie en wordt niet onder de gemeentelijke coördinatieregeling 
gebracht. De onderstaande ontheffing zal derhalve niet onder de coördinatierege-
ling vallen: 

➢ De ontheffing als bedoeld in artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet natuur-
bescherming. 

 

  

 Toelichting op aanvraag  



 

 
 

4 

4 

1.2 Toelichting op de locatie 

WP Hoge Zijpolder B.V. is voornemens om een nieuwe windturbine te realiseren, in 
het verlengde van het reeds bestaande Windpark Groene Dijk II. Windpark Groene 
Dijk II betreft een opschaling van het oorspronkelijke windpark Groene Dijk, waarbij 
5 windturbines zijn vervangen door 3 grotere windturbines op gronden van de fa-
milie Rommens. Het huidige voornemen is om een nieuwe windturbine onder de 
naam Windturbine Hoge Zijpolder toe te voegen op grond van Familie Klep, in lijn 
met de drie reeds gerealiseerde windturbines van Windpark Groene Dijk II. Het pro-
jectgebied is gelegen in de provincie Noord-Brabant in gemeente Etten-Leur. Twee 
woonkernen zijn gesitueerd in de nabijheid van het windpark, namelijk Zevenber-
gen ten noorden van het voornemen en Etten-Leur ten zuiden ervan.  
 

Figuur 1  Projectgebied Windturbine Hoge Zijpolder. Ook woningen zijn weergegeven. 

 

1.3 Contactgegevens initiatiefnemer 

Contactgegevens van initiatiefnemer zijn: 
 
WP Hoge Zijpolder B.V. 
Zevenbergseweg 44 
4871 NJ Etten-Leur 
wphogezijpolder@gmail.com 
06-27388353 
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2.1 Het bouwplan 

Het bouwplan bestaat uit een solitaire windturbine (inclusief windturbinefunda-
ment). 
 
De aanvraag betreft de bouw en het gebruik van de volgende windparkonderdelen: 
➢ 1 windturbine; 
➢ 1 windturbine fundament; 
➢ 1 kraanopstelplaats; 
➢ 1 toegangsweg. 
 
De benodigde ontsluiting is afhankelijk van de eisen van de te kiezen windturbine-
fabrikant. De benodigde vergunningen voor de ontsluiting, kraanopstelplaatsen en 
netaansluiting volgen in een latere fase. 

2.2 Bandbreedte 

De vergunningaanvraag is gebaseerd op onderstaande bandbreedte.  

Tabel 1  Afmetingen van de bandbreedte van de beoogde windturbine 

 Bandbreedte Ashoogte Rotordiameter Tiphoogte 
 Ondergrens (minimaal) 112m 136m            180m 

 Bovengrens (maximaal) 140m 170m 200m 

 
 
NB. Het vermogen (MW) van de windturbine heeft geen directe milieueffecten tot 
gevolg en is daarom niet relevant in de ruimtelijke afweging. De windturbine kent 
voor het vermogen (aantal MW) geen bandbreedte. 

2.3 Windturbine 

De beoogde windturbine bestaat uit een conisch gevormde stalen mast of beton-
nen toren of een combinatie van beiden, afhankelijk van het te bouwen windturbi-
netype. Op de mast of toren bevindt zich een gondelhuis waar drie rotorbladen aan 
zijn bevestigd. In Tabel 2 zijn de kenmerken van de windturbine weergegeven. De 
aanzichten van de windturbine, inclusief afmetingen, zijn weergegeven op teke-
ning. 
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Tabel 2  Kenmerken windturbine 

Kenmerken Bouwplan 

Rotor 3 bladen per rotor 

Funderingsprincipe Fundatieplaat van gewapend beton gefundeerd op grond verdrin-
gende heipalen of schroefpalen.  

Hoogte fundament is afgestemd op peil (omliggend maaiveld). 

Het principe van het windturbinefundament is weergegeven op teke-
ning 

Paalsysteem Prefab betonpaal, vibropaal of schroefpaal. 

Eventueel onderste deel van de mast landschappelijk ingepast (groene 
ringen)  

Kleurstelling turbine Grijs/wit 

* Er bestaat geen direct verband tussen het nominaal vermogen en de geluidproductie van windturbi-
nes. 

 
In onderstaande tabel is een nummering opgenomen voor de windturbine met bij-
behorende coördinaten. Deze coördinaten geven het hart van de windturbineloca-
tie aan.  

Tabel 3   Coördinaten windturbine 

Windturbine x y 

WTB 1 103218 403170 

 
Constructieve veiligheid 
Het type windturbinetype dat wordt gebouwd voldoet aan de IEC-veiligheidsnorm 
voor windturbines. In Nederland zijn alleen de conform IEC-WT01 of IEC-61400-22 
gecertificeerde windturbinetypen toegestaan. Dit certificaat wordt uiterlijk enkele 
weken voor de start van de bouw overlegd aan het bevoegd gezag.  
 
Voor ingebruikname van de windturbine wordt de windturbine conform de van toe-
passing zijnde procedure onderworpen aan een test.  

2.4 Gebruik 

Een windturbine is een bouwwerk dat wordt gebruikt voor het opwekken van elek-
triciteit uit wind. Windturbines zijn niet bestemd voor het verblijf van personen. Het 
betreft een onbemande machine installatie. Het bouwwerk dient wel toegankelijk 
te zijn voor inspectie, onderhoud en reparatie. 
 
Bedrijfstijden 
Elk windturbinetype gaat in en uit bedrijf bij bepaalde windsnelheden. De windsnel-
heid ter hoogte van de rotoras 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. De maximale en minimale cut-
in en cut-out windsnelheden, dat zijn de windsnelheden waarbij de turbine juist 
begint te draaien respectievelijk waarbij de turbine om veiligheidsredenen wordt 
gestopt, zijn windturbine specifiek. 
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2.4.1 Brandveiligheid  

In elke gondel is een brandblusser met CO2 aanwezig tijdens onderhouds- en repa-
ratiewerkzaamheden, al dan niet meegenomen door het dienstdoende personeel. 
Ook is onderin de turbinevoet een brandblusser aanwezig. 

2.4.2 Afvalwater en –stoffen 

Er wordt geen afvalwater geloosd. De afvalstoffen die binnen de inrichting worden 
geproduceerd zijn zeer gering. Enkel het restafval dat ten tijde van onderhoud en 
reparatie kan ontstaan zal worden afgevoerd door de dienstdoende monteur. Er is 
derhalve geen sprake van afvalstoffen voor deze inrichting.  

 

Hemelwater 
Er wordt niet-verontreinigd hemelwater afgevoerd van de windturbines naar de bo-
dem. Dit zal in de omringende bodem infiltreren. 

2.4.3 Civiele infrastructuur 

Kraanopstelplaats en onderhoudsweg 
Bij de windturbine wordt een kraanopstelplaats gerealiseerd ten behoeve van de 
bouw en onderhoud van de windturbine. Daarnaast zijn bouw- en onderhoudswe-
gen nodig welke ook op de situatietekening zijn weergeven. Deze worden later aan-
gevraagd.  

2.4.4 Elektrische infrastructuur 

Windparkbekabeling 
De windturbine is met het zogeheten onderstation verbonden door middel van on-
dergrondse bekabeling.  
 
Onderstation/inkoopstation 
Bij de windturbine wordt een onderstation gerealiseerd waarin de opgewekte 
stroom vanuit de windturbine indien nodig wordt getransformeerd naar de span-
ning die wordt gevraagd vanuit de netbeheerder. In het onderstation bevindt zich 
tevens de meet- en schakelinstallatie van de windturbine en de inkoop- en schakel-
installatie van de netbeheerder. De exacte locatie en uitvoering van het ondersta-
tion, waar de netaansluiting wordt gerealiseerd, is weergeven op de situatieteke-
ning. In de omgevingsvergunningaanvraag wordt de planologische ruimte aange-
vraagd voor een onderstation.  
 
Deze onderdelen worden later aangevraagd. 
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2.4.5 Verkeer 

De exploitatie van een windturbine heeft geen verkeersaantrekkende werking. Een 
monteur zal de windturbine bezoeken voor regulier onderhoud en voor incidentele 
reparaties.  
 
De aanleg van de windturbine heeft een tijdelijke verkeersaantrekkende werking. 
Uiterlijk drie weken voor start bouw wordt een verkeers- en vervoersplan ter be-
oordeling aan het bevoegd gezag voorgelegd. 

2.4.6 Energieverbruik 

Het energieverbruik van de onderdelen van de installatie, zoals pompen, bestu-
ringssystemen, schakelapparatuur en dergelijke bedraagt een fractie van de energie 
die wordt geproduceerd door de windturbine. Netto vindt geen gebruik van energie 
plaats binnen de inrichting. 

2.5 Uitstel gegevens 

Initiatiefnemer verzoekt het college van B&W van Etten-Leur conform artikel 4.7 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en artikel 2.7 van de Ministeriële regeling om-
gevingsrecht (Mor) in de vergunning te bepalen dat gedetailleerde gegevens en be-
scheiden van het te realiseren type windturbine, funderingen en kraanplaatsen ui-
terlijk drie weken voor aanvang van de bouw worden verstrekt. 
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