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QUESTION 2a ACC TO NLVOW (NOORDOOSTPOLDER)  
 
2. With respect to each of the windfarm projects Windpark Zuidlob and Windpark  
Noordoostpolder, please provide: 

(a) The Dutch text of the document setting out how the comments received from the 
public on each windfarm were taken into account. 

(b) ---- 

 

************** 

 

NLVOW REPLY TO QUESTION 2a NOORDOOSTPOLDER 
 
The document below is an Annex to the final Land-use plan adopted for wind farm Noordoostpolder. 
It summarizes all  changes made to the draft decision submitted to the public for comment.  
 
The full text of the Land-use Plan is included in the directory for Question 2a. 
 
Changes arise from two sources: (1)  comments received from the public; and (2)  corrections carried 
out ex officio.   
 
For each article of the decision I have added in yellow a comment on the nature of the change or 
changes carried out in that article. This without myself making any changes to the text as such.  
 
At the end of the Annex, the changes made in the draft document are summarized. Below I present 
the English version of that section. The yellow markings are mine as they summarize what changes 
were made: editorial only or all ex officio.  
 

******** 
 

Translation final section Annex to Land-use plan wind farm Noordoostpolder 
 

MAPS 
On the map, the location of the transformer substations on the Westermeerdijk has 
been shifted eastward by adjusting the zoning area and the indication area. The Traffic 
zoning north of the aforementioned transformer stations has been adjusted (narrowed) 
to create more space for the transformer stations. The cable route Westermeerdijk - 
Zuidermeerdijk (double zoning Leiding - Hoogspanning) has been widened by 5 metres. 
A small corner of the Traffic designation has been added to Domineesweg to 
accommodate the access road. Two transformer stations located near the wind turbines 
have been expanded. Furthermore, at five locations near wind turbines pieces of the 
Traffic zoning have been added at five locations near wind turbines for the purpose of 
good accessibility. Finally, the IDN number in the stamp on the map has been adjusted 
to the status of the plan and the names of the ministries have been changed. 
 
DECISION 
Textual improvements have been made in the Decision. Furthermore, the following have 
been incorporated: 
- the names of the new Ministers; 
- the new coalition agreement; 
- the amendments to the Wro 
- the underground and name of the GML file have been added; 
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- the views and amendments to the decisions; 
- the advice on the assessment of the views after 24 March 2010 dated 12 November 
2010 of the Environmental Impact Assessment Commission; 
- In the zoning plan, with regard to the authority of Article 3.6, first paragraph, under d, 
of the Wro, application of Article 3.28, fourth paragraph, under a, of the Wro (in Article 
3.3 of the plan rules). 
 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
Textual improvements have been made to the plan explanation. The amendments to the 
zoning map and the rules have been incorporated in the planning explanation. 
Furthermore, the following matters have been incorporated: 
- the new coalition agreement; 
- new insights regarding the maintenance roads; 
- permits for the removal of existing wind turbines; 
- annual monitoring report; 
- additional advice by the EIA Committee; 
- further description of the follow-up effects for nature and drinking water supply; 
- participation for owners of existing turbines in order to remediate turbines in Fryslân; 
- Decree of 14 October to amend the General Rules for Establishments of Environmental        
Management Decree (Activities Decree) and the Environmental omgevingsrecht 
(amendment of environmental rules for wind turbines); 
- General Provisions of Environmental Law Act; 
- policy for primary water inspections for wind turbines, cables and pipes; 
- supplementary landscaping with regard to Fryslân; 
- landscape significance of the placing of turbines near the protected village area of Urk 
and the Woudagemaal as a UNESCO heritage site; 
- the effect of removing 7 wind turbines in the vicinity of Urk. additional visualisations of 
the Woudagemaal and the notification of the plan to the UNESCO World Heritage 
Committee; 
- influence of the plan on the fishing industry. 
 

********** 
 
This summary demonstrates convincingly that comments received from the public did not result in 
any substantive changes. Comments from the public were essentially ignored. From the perspective 
of the public the final decision is identical to the draft decision. 
 
 
On behalf of the NLVOW, 

 
Prof.em. dr. Albert W. Koers 
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Bijlage [ Annex to the Land use plan for wind farm Noordoostpolder] 

 

 

Staat van wijzigingen (zowel naar aanleiding van de zienswijzen als ambtshalve wijzigingen) 

behorende bij de vaststelling van het inpassingsplan ‘Windenergie langs de dijken van de 

Noordoostpolder’. 

 

REGELS 

Artikel 1 

1.1: ‘het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer’ gewijzigd in ‘de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie en de Minister van Infrastructuur en Milieu’. 

1.1: verwijderd: ‘in de gemeenten Noordoostpolder en Lemsterland’. 

1.2: ‘NL.IMRO.0000.EZ10ipwindNOP-2000’ gewijzigd in ‘NL.IMRO.0000.EZ10ipwindNOP-3000’. 

1.2: verwijderd: ‘eventuele’. 

1.19: ‘bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer’ gewijzigd in 

‘genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht’. 

1.21: ‘1.000 Volt’ gewijzigd in ’30.000 Volt’ 

1.32: toegevoegd: 1.32 tijdelijke voorzieningen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede werken 

(waaronder opslagplaatsen) gedurende een periode van maximaal 5 jaar. 

1.32 en 1.33: omgenummerd tot 1.33 en 1.34 

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 3 

3.2.1.d: toegevoegd: voor ‘de fundering’: ‘van een binnendijks gelegen windturbine’. 

3.2.2 aanhef: verwijderd: na ‘nutsvoorziening’: ‘en’. 

3.3: toegevoegd na ‘Minister’: ‘van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’. 

3.4 titel: ‘Ontheffing van de bouwregels’ gewijzigd in ‘Afwijken van de bouwregels’. 

3.4.1 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen’ gewijzigd in ‘Het 

bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken’. 

3.4.1 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

3.4.2 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen’ gewijzigd in ‘Het 

bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken’. 

3.4.2 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’.  

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 4 

4.1.a: ‘6 meter’ gewijzigd in ’15 meter’ 

4.3 titel: ‘Ontheffing van de bouwregels’ gewijzigd in ‘Afwijken van de bouwregels’. 

4.3.1 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen’ gewijzigd in ‘Het 

bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken’. 

4.3.1 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

4.3.2 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen’ gewijzigd in ‘Het 

bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken’. 

4.3.2 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 5 

5.1.i: toegevoegd: aanlegvoorzieningen. 

5.1.i: omgenummerd tot: 5.1.j. 
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Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 6 

6.1: ‘behalve voor de daar voorkomende bestemming’ gewijzigd in ‘behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en)’. 

6.1: verwijderd: ‘Onderliggende vigerende bestemmingen blijven gehandhaafd’. 

6.1: ‘hoogspanningskabels en –leidingen’ gewijzigd in ‘hoogspanningsleidingen’. 

6.2.d: toegevoegd na ‘in’: ‘artikelen’. 

6.3 titel: ‘Ontheffing van de bouwregels’ gewijzigd in ‘Afwijken van de bouwregels’. 

6.3 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen’ gewijzigd in ‘Het bevoegd 

gezag kan middels een omgevingsvergunning afwijken’. 

6.3 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

6.3.a: ‘leiding’ gewijzigd in ‘hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 6.1’. 

6.4 titel: ‘Aanlegvergunning’ gewijzigd in ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. 

6.4.1 aanhef: ‘Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding – Hoogspanning 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders     

aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren’ 

gewijzigd in ‘In het belang van de hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 6.1 is het, behoudens 

het bepaalde in artikel  

6.4.2: verboden op en in de in artikel 6.1 bedoelde gronden zonder omgevingsvergunning de volgende 

werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren’. 

6.4.1.a: verwijderd. 

6.4.1.b: verwijderd: ‘egaliseren’ en ‘ophogen’. 

6.4.1.b t/m g: omgenummerd tot: 6.4.1.a t/m f. 

6.4.1.a t/m f: toegevoegd: ‘, dieper dan 1 m onder peil’. 

6.4.2 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

6.4.2.c: toegevoegd na ‘vergunning;’: ‘of;’. 

6.4.2.d: ‘kabels en leidingen’ gewijzigd in ‘hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 6.1’. 

6.4.3 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

6.4.3.a: ‘leiding’ gewijzigd in ‘hoogspanningsleidingen als bedoeld in artikel 6.1’. 

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 7 

7.1: toegevoegd voor ‘mede bestemd’: ‘, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),’. 

7.1: verwijderd: ‘Onderliggende vigerende bestemmingen blijven gehandhaafd’. 

7.2 titel: ‘Aanlegvergunning’ gewijzigd in ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. 

7.2.1 titel: ‘Aanlegvergunningplicht’ gewijzigd in ‘Omgevingsvergunningplicht’. 

7.2.1 aanhef: ‘zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Noordoostpolder (aanlegvergunning)’ gewijzigd in ‘zonder een 

omgevingsvergunning’. 

7.2.1 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’ (2 x). 

7.2.2 aanhef: ‘lid’ gewijzigd in ‘artikel’. 

7.2.2 titel: ‘Uitzonderingen aanlegvergunningplicht’ gewijzigd in ‘Uitzonderingen  omgevings-

vergunningplicht’. 

7.2.2.b: toegevoegd na ‘deskundige;’: ‘of;’. 

7.2.3 titel: ‘Aanlegvergunning, toelaatbaarheid werken en werkzaamheden’ gewijzigd in ‘Omgevings- 

vergunning, toelaatbaarheid werken en werkzaamheden’. 

7.2.3 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

7.2.3.b: ‘aanlegvergunning’ gewijzigd in ‘omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. 

7.2.3.b: ‘burgemeester en wethouders’ gewijzigd in ‘het bevoegd gezag’. 
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7.3 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder zijn bevoegd de 

aanduiding ‘Waarde - Archeologie 1’ te wijzigen’ gewijzigd in ‘Het bevoegd gezag kan de aanduiding 

‘Waarde - Archeologie 1’ wijzigen’. 

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 8 

8.1: toegevoegd voor ‘mede bestemd’: ‘, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),’. 

8.1: verwijderd: ‘Onderliggende vigerende bestemmingen blijven gehandhaafd’. 

8.2 titel: ‘Aanlegvergunning’ gewijzigd in ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. 

8.2.1 titel: ‘Aanlegvergunningplicht’ gewijzigd in ‘Omgevingsvergunningplicht’. 

8.2.1 aanhef: ‘zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Noordoostpolder (aanlegvergunning)’ gewijzigd in ‘zonder een 

omgevingsvergunning’. 

8.2.1 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’ (2 x). 

8.2.2 titel: ‘Uitzonderingen aanlegvergunningplicht’ gewijzigd in ‘Uitzonderingen omgevings-

vergunningplicht’. 

8.2.2 aanhef: ‘lid’ gewijzigd in ‘artikel’. 

8.2.2.b: toegevoegd na ‘deskundige;’: ‘of;’. 

8.2.3 titel: ‘Aanlegvergunning, toelaatbaarheid werken en werkzaamheden’ gewijzigd in ‘Omgevings-

vergunning, toelaatbaarheid werken en werkzaamheden’. 

8.2.3 aanhef: toegevoegd na ‘in’: ‘artikel’. 

8.2.3.b: ‘aanlegvergunning’ gewijzigd in ‘omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’. 

8.2.3.b: ‘burgemeester en wethouders’ gewijzigd in ‘het bevoegd gezag’. 

8.3 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder zijn bevoegd de 

aanduiding ‘Waarde - Archeologie 2’ te wijzigen’ gewijzigd in ‘Het bevoegd gezag kan de aanduiding 

‘Waarde - Archeologie 2’ wijzigen’. 

 

Solely technical/legal -  with possibly on or two exceptions all ex officio 

 

Artikel 10 

10.1: verwijderd: ‘Onderliggende vigerende bestemmingen blijven gehandhaafd’. 

10.2: verwijderd: ‘Onderliggende vigerende bestemmingen blijven gehandhaafd’. 

 

Artikel 11 

11 titel: ‘Algemene ontheffingsregels’ gewijzigd in ‘Algemene afwijkingsregels’. 

11 aanhef: ‘Burgemeester en wethouders van de gemeenten Noordoostpolder of Lemsterland kunnen 

ontheffing verlenen van’ gewijzigd in ‘Het bevoegd gezag kan middels een omgevingsvergunning 

afwijken van’. 

11.a: ‘de bestemmingsbepalingen en toestaan dat’ gewijzigd in ‘het bepaalde in artikelen 3, 4 en 5 in 

zoverre dat’. 

11.b: ‘de bestemmingsbepalingen en toestaan dat’ gewijzigd in ‘het bepaalde in artikel 3.2 in zoverre 

dat’. 

11.c: ‘de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, en toestaan dat’ gewijzigd 

in ‘het bepaalde in artikelen 3, 4 en 5 ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, in zoverre dat wordt toegestaan dat’. 

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 12 

12.1 titel: ‘Ontheffing’ gewijzigd in ‘Afwijken middels een omgevingsvergunning’. 



6 

 

 

 

12.1: ‘Bij toepassing van een ontheffingsbevoegheid, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 

voorbereiding van het besluit de volgende procedure van toepassing: 

a het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende twee weken voor belanghebbenden 

ter inzage; 

b burgemeester en wethouders van de gemeenten Noordoostpolder of Lemsterland maken de 

terinzagelegging tevoren bekend in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, die in de 

gemeente worden verspreid; 

c de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden om gedurende de 

termijn van terinzagelegging zienswijzen naar voren te brengen bij burge-meester en wethouders tegen 

het ontwerp-besluit; 

d indien tegen het ontwerp-besluit zienswijzen naar voren zijn gebracht, wordt het besluit met redenen 

omkleed; 

e burgemeester en wethouders van de gemeenten Noordoostpolder of Lemsterland delen aan hen die 

hun zienswijzen naar voren hebben gebracht de beslissing daaromtrent mede.’ gewijzigd in ‘Bij 

toepassing van een afwijkingsbevoegheid in artikelen 3.4, 4.3, 6.3, 11 en 

13.3 zijn op de voorbereiding van het besluit de procedures van hoofdstuk 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht van toepassing.’ 

12.2: ‘, die onderdeel uitmaakt van dit plan,’ gewijzigd in ‘in artikel 3.3’. 

12.2: ‘als bedoeld in’ gewijzigd in ‘van’. 

12.3: ‘, die onderdeel uitmaakt van dit plan,’ gewijzigd in ‘in artikelen 7.3 en 8.3’. 

12.3: ‘als bedoeld in’ gewijzigd in ‘van’. 

12.4 titel: ‘Aanlegvergunning’ gewijzigd in ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 

geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden’. 

12.4: ‘Bij het verlenen van een aanlegvergunning, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is de procedure 

als vervat in artikel 3.16 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing.’ gewijzigd in ‘Bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning in artikelen 6.4, 7.2 en 8.2 zijn op de voorbereiding van het 

besluit de procedures van hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 

toepassing.’ 

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 13 

13.1.1 aanhef: ‘bouwvergunning’ gewijzigd in ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’. 

13.1.1.2: ‘bouwvergunning’ gewijzigd in ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’. 

13.1.2 titel: ‘Ontheffing’ gewijzigd in ‘Afwijken middels een omgevingsvergunning’. 

13.1.2: ‘Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde onder 

13.1.1’ gewijzigd in ‘Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van 13.1.1 een 

omgevingsvergunning verlenen’. 

13.2.4: ‘inpassingsplan’ gewijzigd in ‘bestemmingsplan’. 

13.3: ‘kunnen burgemeester en wethouders’ gewijzigd in ‘kan het bevoegd gezag’. 

13.3: ‘ontheffing verlenen’ gewijzigd in ‘afwijken middels een omgevingsvergunning’. 

 

Solely technical/legal - all ex officio 

 

Artikel 14 

14: verwijderd: ‘Aldus vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op ……’ en ‘Minister van Economische 

Zaken, ……’ en ‘Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ….’. 

 

Solely technical/legal -  all ex officio 
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[THE PARAGRAPHS BELOW HAVE BEEN TRANSLATED - SEE  ABOVE] 

 

VERBEELDING 

Op de verbeelding is de locatie van de transformatorstations aan de Westermeerdijk in oostelijke 

richting verschoven door het bestemmingsvlak en het aanduidingsvlak aan te passen. De bestemming 

Verkeer ten noorden van voornoemde transformatorstations is aangepast (versmald) om meer ruimte te 

realiseren voor de transformatorstations. Het kabeltracé Wes-termeerdijk – Zuidermeerdijk 

(dubbelbestemming Leiding – Hoogspanning) is met 5 meter verbreed. Aan de Domineesweg is een 

hoekje bestemming Verkeer toegevoegd, ten behoeve van de ontsluitingsweg. Er zijn twee  

ransformatorstations, gelegen bij de windturbines, vergroot. Voorts zijn op vijf locaties 

bij windturbines stukjes bestemming Verkeer toegevoegd ten behoeve van een goede ontsluiting. 

Tenslotte is het idn-nummer in de stempel op de verbeelding aangepast aan de status van het plan en 

zijn de namen van de Ministeries aangepast. 

 

BESLUIT 

In het besluit zijn tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Verder zijn de volgende zaken verwerkt: 

• de namen van de nieuwe ministers; 

• het nieuwe regeerakkoord; 

• de wijzigingen in de Wro 

• de ondergrond en naam van het GML-bestand zijn toegevoegd; 

• de zienswijzen en wijzigingen in de besluiten; 

• het advies inzake de beoordeling van de zienswijzen na 24 maart 2010 d.d. 12 november 2010 van de 

Commissie voor de milieueffectrapportage; 

• in het inpassingsplan wordt ten aanzien van de bevoegdheid van artikel 3.6, eerste lid, onderdeel d, 

van de Wro toepassing gegeven aan artikel 3.28, vierde lid, onderdeel a, van de Wro (in artikel 3.3 van 

de planregels). 

 

TOELICHTING 

In de plantoelichting zijn tekstuele verbeteringen doorgevoerd. De wijzigingen op de plankaart en de 

regels hebben hun doorwerking in de plantoelichting gekregen. Verder zijn de volgende zaken 

verwerkt: 

• het nieuwe regeerakkoord; 

• nieuwe inzichten met betrekking tot de onderhoudswegen; 

• vergunningen voor de sanering van bestaande windturbines; 

• jaarlijkse monitoringsrapportage; 

• aanvulling advies Commissie m.e.r.; 

• notitie nadere beschrijving aangeleverd over de vervolgeffecten voor natuur en 

drinkwatervoorziening; 

• participatie voor eigenaren van bestaande turbines ten behoeve van sanering van turbines in Fryslân; 

• besluit van 14 oktober tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(Activiteitenbesluit) en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines; 

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

• beleid primaire waterkeuringen voor windmolens, kabels en leidingen; 

• aanvulling op de landschappelijke inpassing met betrekking tot Fryslân; 

• landschappelijke betekenis van de plaatsing van turbines nabij het beschermd dorpsgezicht van Urk 

en het Woudagemaal als UNESCO erfgoed; 

• het effect van het verwijderen van 7 windturbines in de omgeving van Urk. aanvullende visualisaties 

van het Woudagemaal en de melding van het plan bij het werelderfgoedcomite van UNESCO; 

• invloed van het plan op de visserij. 


