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Voorwoord 

Deze rapportage gaat over de relatie tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid op het 
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. De rapportage dient ter onderbouwing van een nieuw 
bestemmingsplan voor het Zeehaven- en industrieterrein. 
 
Veiligheid wordt geregeld vanuit diverse wetten 
De normering van de veiligheid op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk geschiedt vanuit 
vele invalshoeken en hierbij spelen veel verschillende wetten en instanties een rol. De uiteinde-
lijke veiligheid wordt verkregen door een goed samenspel tussen deze instanties en door nale-
ving van de normering door de beheerders van risicobronnen.  
 
Het bestemmingsplan regelt alleen het ruimtegebruik 
Het bestemmingsplan geeft de normering voor het ruimtegebruik. Geregeld wordt onder meer 
welke bedrijven en transportroutes op welke plaats zijn toegestaan en welke afstanden aange-
houden moeten worden tot andere bedrijven, woningen enz.  
Het bestemmingsplan biedt echter geen basis om bijvoorbeeld de geluidemissie of de luchtver-
ontreiniging per bedrijf te normeren. Op dit soort zaken is de milieuwetgeving van toepassing en 
deze mogen niet vanuit het bestemmingsplan geregeld worden.  
 
Het bestemmingsplan mag dus alleen zaken regelen die van belang zijn voor een goede ruimtelijke ordening. 

 
Integraal veiligheidsbeleid  
Om de samenhang tussen de diverse wettelijke kaders en beleidsaspecten integraal te beschou-
wen, heeft de gemeente Moerdijk het fysieke veiligheidsbeleid vastgelegd in de nota: Samen in 
actie voor een veiliger Moerdijk, Actieprogramma integrale veiligheid 2016-2019.  
 
De verantwoordingsplicht 
Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan verplicht de regelgeving op het gebied van de 
externe veiligheid de gemeenteraad om de verantwoordingsplicht van het groepsrisico in te vul-
len. Hierbij wordt het gehele samenspel van de veiligheidsnormering beschouwd welke ten 
grondslag ligt aan de besluitvorming van het bestemmingsplan.  
Met de brand bij Chemie-Pack in het achterhoofd zijn veiligheidsmaatregelen doorgevoerd, zoals 
de komst van een nieuwe brandweerkazerne en een zonering ten aanzien van nieuwe risicovolle 
bedrijven. Deze maatregelen dienen weer uitgewerkt te worden binnen het specifieke wettelijke 
kader dat daarvoor is gesteld. 
 
Gemaakte keuzes zijn afgewogen door de "Bevi-werkgroep", bestaande uit gemeente Moerdijk, 
Havenbedrijf Moerdijk, Bedrijvenkring Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant, de Provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant. 
 
Beoordeling door Prof. Dr. B. Ale en Dr. M. van Duin 
De voorgaande versie van dit rapport, welke onderdeel uitmaakte van het voorontwerp bestem-
mingsplan, is door de gemeente Moerdijk ter beoordeling voorgelegd aan externe deskundigen. 
De beoordeling is uitgevoerd door Prof. Dr. B. Ale en Dr. M. van Duin (rapportage 15 oktober 
2012, zie bijlage 6). Deze deskundigen onderschrijven de gevolgde aanpak en komen tot enkele 
aanbevelingen die zijn meegenomen in het onderhavige rapport. De gemeente Moerdijk heeft in 
een zelfstandig document gereageerd op de adviezen van deze externe commissie.  
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1 Inleiding 

Deze rapportage is opgesteld ten behoeve van het actualiseren van het bestemmingsplan 'Zeeha-
ven- en industrieterrein Moerdijk'. Het plangebied kenmerkt zich door enerzijds de aanwezigheid 
van een groot aantal bedrijven waar activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden en ander-
zijds een breed scala aan andere bedrijven.  
De mogelijkheid om deze bedrijven, centraal tussen de chemieclusters Antwerpen, Rotterdam en 
Zuid-Limburg/Ruhrgebied, te faciliteren is destijds ook de aanleiding geweest om het industrie-
terrein te ontwikkelen. Binnen het beleid van de provincie Noord Brabant is het industrieterrein 
aangewezen om de zwaardere bedrijfscategorieën (tot en met hindercategorie 6) te huisvesten.  
Behalve dat op het industrieterrein bedrijven met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, wordt het in-
dustrieterrein ook doorkruist door verschillende transportmodaliteiten (spoor, weg, water, buis-
leidingen) waarover/door gevaarlijke stoffen worden vervoerd.  
 
Het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 

 
Figuur 1.1: Het plangebied  
 

Door de aanwezigheid van deze risicobronnen dient conform daarbij geldende wet- en regelge-
ving het aspect externe veiligheid beschouwd en verantwoord te worden. Deze verplichting is op-
genomen in het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi), het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Voor het plangebied 
is een specifieke groepsrisico aanpak ontwikkeld.  
 

Het proces en projectgroep 
Door de aanwezigheid van het grote aantal risicobronnen, de diversiteit hiervan, alsmede de 
voortgaande ontwikkeling van wet- en regelgeving is het doorlopen traject complex geweest. Na 
aanpassing van de wetgeving is gekozen om rondom het gehele industrieterrein een zone vast te 
stellen zoals bedoeld in artikel 14 van het Bevi. Daarnaast is gekozen om binnen deze artikel 14 
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zone een planologische zonering te hanteren om 'hot spots' aan personendichtheden te voorko-
men en de ontwikkelingsmogelijkheden voor risicobronnen ruimtelijk te sturen.  
 
De onderhavige rapportage is tot stand gekomen onder begeleiding van de 'Projectgroep Bevi'. 
Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: 
 de gemeente Moerdijk; 

 het Havenbedrijf Moerdijk; 

 de Bedrijvenkring Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk; 

 de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (verder: de Veiligheidsregio); 

 de provincie Noord-Brabant (verder: de provincie); 

 de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (verder: de Omgevingsdienst). 

 
De rapportage 
De gemeente Moerdijk heeft aan de Omgevingsdienst opdracht gegeven om de risicobronnen in 
beeld te brengen. Aan Antea Group is opdracht gegeven om, mede op basis van die informatie, 
een ruimtelijk veiligheidsconcept te ontwikkelen en de kaders aan te geven van de aspecten die 
in het ruimtelijk besluit vastgelegd kunnen worden. Ook is Antea Group verzocht om de elemen-
ten te beschouwen, die via andere wetgeving geborgd moeten worden. 
 
In deze rapportage komen diverse externe veiligheidsaspecten aan bod, alsmede de wijze waarop 
deze in het bestemmingsplan zijn geregeld. De rapportage vormt tevens de basis voor de invul-
ling van de 'verantwoordingsplicht' groepsrisico. De formele adviesvraag aan de veiligheidregio 
en het verantwoordingsdocument groepsrisico is aangevraagd/opgesteld tussen voorontwerp en 
ontwerp bestemmingsplan. 
Niet alle in deze rapportage beschreven veiligheidsmaatregelen zijn te verankeren in het bestem-
mingsplan maar worden wel getroffen. De nieuwe brandweerkazerne is gerealiseerd en het aler-
teringsysteem “CBIS (Calamiteiten BHV Informatie Systeem” (zie paragraaf 7.1.1) is eveneens 
operationeel. De groepsrisicoverantwoording van de gemeenteraad van Moerdijk is uitsluitend 
gebaseerd op het beschermingsniveau dat via het ruimtelijk besluit te borgen is. 
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een algemeen begrippenkader ten aanzien van externe veiligheid. Tevens is 
beschreven hoe in deze rapportage invulling is gegeven aan de begrippen. Hoofdstuk 3 gaat in op 
de risicobronnen in en nabij het plangebied. In hoofdstuk 4 is een nadere beschouwing van de 
verantwoordingsplicht en de manier waarop deze voor het Zeehaven- en industrieterrein Moer-
dijk is ingevuld. In hoofdstukken 5 tot en met 8 wordt ingegaan op specifieke veiligheidselemen-
ten. Hoofdstuk 9 geeft een conclusie en gaat tevens in op de verankering van de maatregelen.  
 
Basisinformatie  
Om de consequenties van de voorgenomen ontwikkeling te kunnen afwegen zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd en bestaande documenten geraadpleegd: 

 Het externe veiligheidsbeleid van de provincie Noord Brabant. In dit beleidsdocument uit 
2014 is het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk aangewezen als terrein waar zich de 
zware, risicovolle, bedrijven moeten kunnen vestigen.  

 Onderzoek Bevi ten behoeve van de integrale herziening van het bestemmingsplan: maart 
2007. RBOI in samenwerking met gemeente, provincie Noord-Brabant, Havenbedrijf Moer-
dijk en RMD (voorloper OMWB).  

 Pilot-project Zelfredzaamheid Haven- en industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk: 
Huub Sens, Jeroen van Venrooij, Harry Killaars, Mark van der Kaap, juni 2010. Zie bijlage 3. 

 Actieprogramma Moerdijk Veilig (2012). 

 Diverse externe veiligheidsonderzoeken van bedrijven op het industrieterrein en van 
transport en de transportmodaliteiten op en rondom het terrein, Bijlage 7. 
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2 Basisbegrippen externe veiligheid 

Externe veiligheid is de (on)veiligheid in de leefomgeving die veroorzaakt wordt door het opslaan, 
verwerken en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Risicobronnen zijn bijvoorbeeld vervoersassen, 
buisleidingen en chemische bedrijven. De regelgeving is vastgelegd in verschillende besluiten en 
circulaires: 

 inrichtingen: Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)/Activiteitenbesluit milieube-
heer/Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik; 

 transportassen: Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 

 buisleidingen: Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Het beleidsveld externe veiligheid kent een groot aantal basisbegrippen. Een uitgebreide opsom-
ming van de basisbegrippen is opgenomen in bijlage 1. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
basisbegrippen toegelicht. Het betreft hier: 

 plaatsgebonden risico; 

 de artikel 14 zone; 

 (beperkt)kwetsbare objecten 

 groepsrisico; 

 verantwoordingsplicht; 

 zelfredzaamheid; 

 bestrijdbaarheid; 

 Basisnet. 
 
Deze basisbegrippen worden in de volgende alinea's beschreven. Aansluitend wordt in de blauwe 
kaders kort de actuele stand van zaken ten aanzien van het plangebied aangegeven alsmede de 
essentie voor het bestemmingsplan. 
 

2.1 Plaatsgebonden risico  

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde 
plaats, om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij een risi-
covolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon 
die 24 uur per dag op die plaats aanwezig is. Het plaatsgebonden 
risico kan op de kaart van het gebied worden weergeven (zie af-
beelding hiernaast) met zogeheten risicocontouren: lijnen die 
punten verbinden met eenzelfde plaatsgebonden risico.  
 
De omgang met de normering van het plaatsgebonden risico kent 
twee verschillende benaderingen: 

 De standaard benadering  

 De benadering binnen artikel 14-zones 
 

2.1.1 De benadering van het plaatsgebonden risico in standaard situaties 

Binnen de PR 10-6 contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen kwetsbare ob-
jecten aanwezig zijn en mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor be-
perkt kwetsbare objecten geldt de PR 10-6 contour niet als grenswaarde, maar als een richt-
waarde. 

Figuur 2.1: Plaatsgebonden risico 
                    -contouren 
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Indien er wel kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour aanwezig zijn, dan is er sprake van 
een  
saneringssituatie. Het opheffen van deze situatie kan zowel via de bron als bij het kwetsbare ob-
ject gerealiseerd worden. Omdat veel bestemmingsplannen onduidelijk zijn over de toelaatbaar-
heid van kwetsbare objecten, kan in deze plannen sprake zijn van 'latente saneringssituaties'. Im-
mers, indien een vergunning voor een kwetsbaar object wordt aangevraagd, en het bestem-
mingsplan staat dit toe, dan mag de omgevingsvergunning voor het bouwen niet geweigerd wor-
den. Het bestemmingplan heeft mede tot doel om dit soort situaties te voorkomen. 
 

Zolang het nieuwe bestemmingsplan voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk niet is 
vastgesteld, is sprake van een standaardsituatie.  
 
Er zijn geen kwetsbare objecten binnen PR 10-6-contouren aanwezig (uitgezonderd objecten die 
onderdeel uitmaken van een Bevi-inrichting, maar dit zijn volgens het Bevi geen kwetsbare objec-
ten). Het vigerende plan sluit de komst hiervan echter niet uit. In de huidige situatie is dus sprake 
van latente saneringssituaties. 
 
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en bedrijfszekerheid moet het risico op 
latente saneringssituaties worden weggenomen.  
 
Om dit risico weg te nemen is in het bestemmingsplan de artikel 14 Bevi-benadering gevolgd, in 
combinatie met aanvullende planologische kaders. 

 

2.1.2 De benadering van het plaatsgebonden risico binnen artikel 14 Bevi-zones  

Het Bevi biedt via artikel 14 de mogelijkheid om rondom industriegebieden waarop in het Bevi 
aangewezen risicobedrijven aanwezig zijn een zone vast te stellen die tenminste de cumulatieve 
10-6-contour van deze bedrijven omvat. De toetsing van het plaatsgebonden risico vindt dan 
plaats op de zonegrens en niet op individuele objecten of bestemmingen binnen de zone.  
 
Op het industrieterrein zijn ook andere bedrijven aanwezig dan Bevi-bedrijven. Als deze bedrijven 
een functionele of gebiedsgerichte binding hebben met de andere bedrijven op het industrieter-
rein of met het industrieterrein als totaal, dan is dit binnen een artikel 14-zone toelaatbaar. Hier-
door is binnen het industrieterrein een diversiteit aan bedrijven mogelijk1.  
 

Gekozen is om rondom het industrieterrein een artikel 14-zone vast te stellen. Deze zone wordt 
in deze rapportage nader beschreven. Doordat getoetst wordt op de zonegrens, wordt niet meer 
getoetst op de aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de zone.  
 
Toepassing van artikel 14-zone kán tot gevolg hebben dat andere bedrijven dan Bevi-bedrijven 
binnen de zone een hoger risico ondervinden dan gewenst is. Om die reden wordt binnen de 
zone een planologische zonering toegepast. Onderdeel van deze aanpak is het hanteren van een 
afgeleide definitie voor de kwetsbaarheid van objecten binnen de zone. In hoofdstuk 6 is een na-
dere beschrijving opgenomen.  

                                                                 
1  Naast Bevi-bedrijven zijn ook bedrijven omwille van hun milieuclassificatie (hinder), vanwege hun kadegebruik 

of andere binding met zeehaven gerelateerde activiteiten toegelaten.  
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2.2 (Beperkt)kwetsbare objecten 

Bij de beoordeling van het plaatsgebonden risico in standaardsituaties is de definitie voor (be-
perkt) kwetsbare objecten relevant. Ter beeldvorming worden deze objecten in deze paragraaf 
nader toegelicht. Op grond van het Bevi vormen deze objecten binnen een artikel 14-zone echter 
geen beoordelingscriterium. 
 
(Beperkt)kwetsbare objecten bij standaard situaties  
De wetgeving maakt onderscheid in kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten. Onder-
staande definities zijn gebaseerd op de definities zoals omschreven in de toelichting op het Bevi. 
Bij standaard situaties (zie paragraaf 2.1.1.) gelden de volgende begrippen: 
 
Kwetsbare objecten 
Kwetsbare objecten zijn (naast woningen) gebouwen, waarin (of waarbij) grotere groepen perso-
nen gedurende langere aaneengesloten tijd2 verblijven. Ook sommige gebouwen waarin/waarbij 
kleinere groepen verblijven kunnen als kwetsbaar object worden gezien wanneer die personen 
beperkt zelfredzaam zijn (bijv. zieken, bejaarden of gehandicapten). 
 
Beperkt kwetsbare objecten 
Beperkt kwetsbare objecten zijn verspreid liggende woningen en bedrijven die geen kwetsbaar 
object zijn.  
 
In de landelijke wetgeving (Besluit externe veiligheid inrichtingen) wordt meer gedetailleerd be-
schreven wat er onder kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten wordt verstaan. Belangrijk hier-
bij is dat de opsomming in de wetgeving niet limitatief is, zodat er in de verdere uitwerking van 
het beleid nog enige vrijheid rest, mits aan de kaders van de wetgeving wordt voldaan.  
 
 

2.3 Groepsrisico  

Waar het plaatsgebonden risico zich richt op de kans dat een individueel persoon slachtoffer 
wordt, richt het groepsrisico zich op de kans dat groepen personen slachtoffer kunnen worden 
van een incident met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico kan per risicobron berekend worden. 
De uitkomst van deze berekening wordt gegeven in een 
grafiek. De verticale as geeft hierbij de kans op overlijden, 
de horizontale as het aantal slachtoffers.  
 
De diagonale lijn is de oriëntatiewaarde. Dit is een ijkpunt 
voor de beoordeling van het rekenresultaat. De lijn repre-
senteert de afnemende maatschappelijke acceptatie van 
grotere aantallen slachtoffers. 
  

                                                                 
2  Het Besluit externe veiligheid inrichtingen geeft geen definitie voor wat wordt verstaan onder ‘langere aaneenge-

sloten tijd’. In de regel wordt uitgegaan van een capaciteit voor een verblijf van acht uur per werkdag of meer.  

Figuur 2.3: fN-curve en  
oriëntatiewaarde transport 
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Groepsrisicoberekeningen worden per risicobron uitgevoerd. Omdat de personendichtheid op 
het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk relatief laag is (ca. 4,1 werknemer per hectare), is ook 
het actuele groepsrisico van de verschillende risicobronnen doorgaans laag.  
Omdat meerdere risicobronnen aanwezig zijn, is ook sprake van een cumulatie van groepsrisico's. 
Het Nederlandse beleid kent geen beoordelingsmodel voor deze cumulatie. Wel dient cumulatie 
beschouwd te worden als onderdeel van de groepsrisicoverantwoording, zoals beschreven in de 
Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. 
 
Groepsrisicoberekeningen worden gebaseerd op bestemmingsplancapaciteit. Het nieuwe be-
stemmingsplan staat, in tegenstelling tot het huidige, geen kwetsbare objecten (met hoge perso-
nendichtheden) toe op het industrieterrein (uitgezonderd het voorzieningencentrum Plaza). De 
hoogte van het groepsrisico van de risicobronnen neemt daardoor af ten opzichte van het voor-
gaande bestemmingsplan. 

 

2.4 Verantwoordingsplicht 

Bij veel ruimtelijke besluiten moet het rekenkundige groepsrisico verantwoord worden. Bij deze 
verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze het groepsrisico te onderbou-
wen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betref-
fende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Of groepsrisicoverantwoording verplicht is verschilt 
per risicobron, zoals weergegeven in tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1: wanneer verantwoorden? 

Risicobron Wettelijk kader Wanneer verantwoorden? 

Bevi-inrichtingen  Besluit externe veiligheid in-
richtingen (Bevi) 

Altijd wanneer binnen invloedsgebied een 
ruimtelijk besluit genomen wordt. 

Weg/water/spoor Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) 

Als het groepsrisico hoger is dan 0,1 keer de 
oriëntatiewaarde of 
het groepsrisico meer dan 10% toeneemt of  
de oriëntatiewaarde wordt overschreden. 

Buisleidingen Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) 

Altijd wanneer binnen invloedsgebied een 
ruimtelijk besluit genomen wordt (bij GR 
<0,1 keer de oriëntatiewaarde of toename 
<10%: beperkte verantwoording). 

 
De verantwoordingsplicht van het groepsrisico houdt in dat naast de rekenkundige hoogte van 
het groepsrisico, tevens rekening gehouden wordt met een aantal kwalitatieve aspecten. zoals 
weergegeven in figuur 2.4. 
 

 
Figuur 2.4  Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het  
groepsrisico.  
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De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg van een 
ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd en (indien noodzakelijk) welke veiligheidsverho-
gende maatregelen daarmee gepaard gaan. Door het verantwoorden van het groepsrisico wor-
den betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke afweging te maken waarin de vei-
ligheid voor de maatschappij als geheel voldoende gewaarborgd wordt. Op deze manier wordt 
beoogd een situatie te creëren, waarbij zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen en geantici-
peerd is op de mogelijke gevolgen van een incident.  
 

De in figuur 2.4. genoemde onderdelen worden 'op maat' beschouwd in deze rapportage. Van-
wege het grote aantal risicobronnen en de omvang van het terrein is bundeling van de informatie 
noodzakelijk en kunnen niet alle risicobronnen tot in detail worden beschouwd. De rapportage 
gaat daarom in op de hoofdlijnen van de verantwoordingsplicht, terwijl de bijlagen meer zijn toe-
gespitst op de technische achtergrondinformatie.  
 
Ter verantwoording van het groepsrisico zijn in de hoofdstukken 5 t/m 8 achtereenvolgens ruim-
telijke veiligheidsmaatregelen, bronmaatregelen, maatregelen ter verbetering van de zelfred-
zaamheid en maatregelen ter verbetering van de bestrijdbaarheid beschouwd.  

 

2.5 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke 
hulp van hulpverleningsdiensten. Dit kan door schuilen en indien nog mogelijk, vluchten uit het 
bedreigde gebied. De zelfredzaamheid moet in het kader van de verantwoordingsplicht worden 
beoordeeld. Er bestaat hiervoor geen generiek toepasbaar beoordelingskader; locatiespecifieke 
elementen werken sterk door.  
 

Het aspect zelfredzaamheid is voor Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk specifiek beschouwd 
in een aparte pilot (zie bijlage 3), waarin de basis is gelegd voor het CBIS. (het allerteringssys-
teem) Op het industrieterrein is over het algemeen sprake van een goede zelfredzaamheid. Te-
vens wordt door gemeente, Havenbedrijf Moerdijk en bedrijfsleven een zelfredzaamheidsplan 
opgesteld waarin een leidraad voor effectief schuilen en evacueren wordt gegeven. 
 
Het bestemmingsplan kan op enkele punten elementen aangeven waarmee de zelfredzaamheid 
wordt verbeterd. Het betreft hier het opnemen van zones voor wegen die van belang zijn bij het 
vluchten. Deze zones zijn opgenomen bij het chemiecluster (zone 1, zie paragraaf 5.2), daar dit 
gebied nog dient te worden ingevuld. 

 

2.6 Bestrijdbaarheid 

Bestrijdbaarheid is de mate waarin hulpdiensten in staat zijn hun taken goed uit te voeren en 
hiermee verdere ontwikkeling van het schadebeeld te voorkomen. Van belang hierbij zijn de 
randvoorwaarden en omgevingscondities die noodzakelijk zijn voor de hulpdiensten. Bestrijd-
baarheid kan worden beïnvloed door: 

 bereikbaarheid van een locatie; 

 opstelmogelijkheden voor hulpdiensten; 

 inzetbaarheid van middelen (zowel repressief als preventief); 

 hulpverleningscapaciteit; 

 aanwezigheid bluswatervoorzieningen. 
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Het Basisnet is relevant voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk omdat het gelegen is 
naast de rijksweg A17, ontsloten wordt per spoor en over water via het Hollands Diep. Al deze 
vervoersaders zijn aangewezen in het Basisnet.  
 
Een van de kenmerken van het Basisnet is dat een lokaal bevoegd gezag (de gemeente Moerdijk) 
geen invloed kan uitoefenen op de omvang en samenstelling van de vervoersstromen (in tegen-
stelling tot haar invloed op de omgeving). 
 

 

2.7 Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Voor de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen per weg, water en spoor bestond geen 
plafond. Theoretisch kon het vervoer en daarmee gepaard gaande risico ongelimiteerd toene-
men. Om dit te voorkomen gelden vanaf 1 april 2015 risicoplafonds voor vervoersassen. Het stel-
sel van risicoplafonds wordt ook wel ‘het Basisnet’ genoemd en is geregeld via het Besluit ex-
terne veiligheid transportroutes (Bevt). Dit besluit bevat ook randvoorwaarden voor de ruimte-
lijke ordening.  
 

Het Basisnet is relevant voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk omdat het gelegen is 
naast de rijksweg A17, ontsloten wordt per spoor en over water via het Hollands Diep. Al deze 
vervoersaders zijn aangewezen in het Basisnet.  
 
Een van de kenmerken van het Basisnet is dat een lokaal bevoegd gezag (de gemeente Moerdijk) 
geen invloed kan uitoefenen op de omvang en samenstelling van de vervoersstromen (in tegen-
stelling tot de omgeving). 
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3 Kwalitatief onderzoek externe veiligheid 

De Omgevingsdienst en Antea Group hebben geïnventariseerd welke risicobronnen binnen het 
plangebied en in de omgeving aanwezig zijn. Daarbij is gekeken naar de volgende risicovolle acti-
viteiten: 

 risicovolle inrichtingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water; 

 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 windturbines;  

 opslag van explosieven voor civiel gebruik.  
 
Voor de inventarisatie van de risicobronnen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 de Regeling basisnet (Staatscourant, 2013-31425);  

 informatie van de gemeente Moerdijk en de Omgevingsdienst (Notitie Overige risicobronnen 
industrieterrein, januari 2010, Notitie Bespreking overheden, september 2010 en het actuali-
satieoverleg in september 2016); 

 Informatie van bedrijven en leidingexploitanten 

 www.risicokaart.nl. 
 

3.1 Risicovolle inrichtingen 

Op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk zijn meerdere Bevi-bedrijven gevestigd. Op een 
aantal Bevi-bedrijven is het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) van toepassing. In bijlage 3 is 
een overzicht van de actueel aanwezige bedrijven en hun invloedsgebied opgenomen.  
Daarnaast zijn er meerdere bedrijven aanwezig waarbij risicovolle activiteiten plaatsvinden zoals 
omschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Verder: Activiteitenbesluit). Het betreft hier 
de kleinere opslagen voor gevaarlijke stoffen, propaantanks, gasflessenopslag enz. Voor deze ac-
tiviteiten wordt niet de systematiek van risicocontouren gehanteerd, maar gelden veiligheidsaf-
standen. Figuur 3.2 geeft de plaatsgebonden risicocontouren3.  

 

                                                                 
3  De afbeeldingen geven de situatie zoals in maart ’17 bij de Omgevingsdienst MWB geregistreerd is  
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Figuur 3.2: PR 10-5 contouren risicovolle inrichtingen in rood   

 
Figuur 3.3:  PR 10-6 contouren risicovolle inrichtingen in rood  
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Plaatsgebonden risico 
In de actuele situatie bevinden zich bij geen van de bedrijven kwetsbare objecten binnen de PR 
10-6 contour4. Er zijn dus geen knelpunten in relatie tot het plaatsgebonden risico. 
 
Groepsrisico 
Voor de inrichtingen op het industrieterrein zijn groepsrisicoberekeningen uitgevoerd5. Voor één 
risicobron is een overschrijding van de oriëntatiewaarde berekend6, het groepsrisico van de ove-
rige risicobronnen ligt onder de oriëntatiewaarde7. In het huidige bestemmingsplan zijn objecten 
met hoge personendichtheden niet uitgesloten, waardoor de bestemmingsplancapaciteit hoog is. 
In het nieuwe bestemmingsplan zijn objecten met hoge personendichtheden wel uitgesloten. 
Omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat dan het huidige, 
is ook geen sprake van toename van het groepsrisico van bestaande bedrijven.  
 
In het huidige bestemmingsplan is de vestiging van nieuwe Bevi-bedrijven in principe overal mo-
gelijk. Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het vestigen van nieuwe Bevi-be-
drijven in de daarvoor aangewezen gebieden. In hoofdstuk 6 is beschreven hoe voorkomen wordt 
dat knelpunten bij het plaatsgebonden risico ontstaan en hoe het groepsrisico wordt beheerst.  
 

3.2 Transport van gevaarlijke stoffen 

In en rond het plangebied bevinden zich verschillende transportassen waarover gevaarlijke stof-
fen worden vervoerd: 

 wegen; 

 spoorwegen; 

 waterwegen; 

 buisleidingen. 

3.2.1 Wegen 

In de nabijheid van het plangebied vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats over de rijksweg 
A17 en de provinciale weg N2858. De ligging van deze wegen is weergegeven in figuur 3.3.  
 
De gemeente Moerdijk kent een verbod voor vrachtverkeer om via de kern Moerdijk van en naar 
het industrieterrein te rijden.  

                                                                 
4  Uitgezonderd kwetsbare objecten binnen een Bevi-inrichting. 
5  Risicoanalyse inrichtingen Haven- en haven- en industrieterrein Moerdijk, zie bijlage 7 
6  Dit wordt mede veroorzaakt doordat het invloedsgebied over de woonkernen nabij het industrieterrein ligt.  
7  De oriëntatiewaarde is geen norm, maar dient als een ijkpunt voor de omvang van het groepsrisico. Het totaal 

aan berekeningsresultaten is voor de gemeente Moerdijk mede aanleiding geweest voor het industrieterrein di-
verse veiligheidsacties te starten. Deze maatregelen staan onder meer beschreven in het onderhavige rapport. 
Relevant is dat het effect van deze maatregelen niet in groepsrisicoberekeningen verwerkt kan worden.  

8  De afstand tussen de A16 en het plangebied is ongeveer 2 kilometer. Alleen het invloedsgebied van GT4 reikt tot 
het plangebied. De vervoerseenheden GT4 zijn echter dusdanig klein dat de A16 geen relevante risicobron is. 
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Figuur 3.3: Ligging A17 en de A16. 
 
Externe veiligheidsbeleid bij vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is vastgelegd in het Be-
sluit externe veiligheid transportroutes. Hierin zijn voor Rijkswegen beperkingen binnen plaatsge-
bonden risicocontouren/veiligheidszones gesteld en is verantwoording van het groepsrisico ver-
plicht bij een groepsrisico van een bepaalde omvang (zie tabel 2.1).  
 
Rijksweg A17 
Tabel 3.1 geeft de vervoersomvang van gevaarlijke stoffen over de rijksweg A17 weer. De uitge-
voerde groepsrisicoberekeningen zijn gebaseerd op het risicoplafond zoals gesteld in de Regeling 
basisnet (zie tabel 3.1). 
 
Tabel 3.1 Vervoersomvang gevaarlijke stoffen op de A17  

Stof Omschrijving Vervoerintensiteit 
per jaar (RWS, 
2006/ 2007*) 

Vervoerhoeveelheid 
voor berekenen GR 
(Regeling basisnet) 

Invloedsgebied 
(1% letaliteit) 
in meters 

A17-A59 (knp. Klaverpolder-Industrie Moerdijk) 

LF1 Brandbare vloeistof-
fen 

10723  45 

LF2 Brandbare vloeistof-
fen 

17750  45 

LT1 Toxische vloeistoffen 1522  730 

LT2 Toxische vloeistoffen 2548  880 

GF1 Brandbare gassen 839  40 

GF2 Brandbare gassen 1147  280 

GF3 Brandbare gassen 2425 3627 (wegvak B11) 355 

GT3 Toxische gassen 296  560 

GT4 Toxische gassen 33  > 4000 
* = In 2014 meest recente informatie van RWS 

A 17 
N285
16 

A 16 
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Plaatsgebonden risico  
De rijksweg A17 heeft een veiligheidszone (gestandaardiseerde maximale PR 10-6 contour) van 27 
meter tussen afrit Moerdijk en knooppunt Klaverpolder en een 16 meter tussen afrit Moerdijk en 
afrit Zevenbergen. Deze afstanden reiken niet tot over het plangebied. Er is dus geen sprake van 
knelpunten met het plaatsgebonden risico. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
Vanuit het Basisnet geldt voor de rijksweg A17 ter hoogte van het plangebied een plasbrandaan-
dachtsgebied (PAG) van 30 meter. Dit PAG ligt over het plangebied maar reikt niet tot geprojec-
teerde bebouwing in het plangebied.  
 
Groepsrisico  
Het groepsrisico van de rijksweg A17 is weergegeven in figuur 3.4. 

 
Figuur 3.4: Groepsrisico A17 
 
Uit de risicoberekeningen (zie bijlage 7) blijkt dat het groepsrisico van de rijksweg A17 ter hoogte 
van het plangebied 0,007 maal de oriëntatiewaarde is. Omdat het nieuwe bestemmingsplan geen 
hogere personendichtheden toestaat dan het huidige, is ook geen sprake van toename van het 
groepsrisico. Om deze reden is verantwoording van het groepsrisico niet verplicht.  
 
N285 
De N285 verbindt het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk met de rijksweg A17. Op basis van 
tellingen die door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd is af te leiden dat op de N285 ongeveer 730 
transporten GF3 (brandbaar gas) plaatsvinden.  
 
Op basis van de aantallen kan conform de concept Handleiding Risicoanalyse Transport (para-
graaf 1.2.4) worden afgeleid dat de weg geen PR 10-6 contour heeft (aantal transporten GF3 
<4000 per jaar). Hiermee wordt voldaan aan artikel 4 Bevt. 
 
Daarnaast is in paragraaf 1.2.4.2 van de concept Handleiding Risicoanalyse Transport gesteld dat 
pas bij 3070 transporten GF3 10% van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt bereikt. 
Op de N285 is dit niet geval. Het groepsrisico ligt dus onder de oriëntatiewaarde. Daarnaast staat 
het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toe dan het huidige, zodat ook 
geen sprake is van toename van het groepsrisico. Verantwoording van het groepsrisico is dus niet 
verplicht. De N285 wordt daarom niet nader beschouwd. 
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Spoor 
In en rond het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk liggen verschillende spoorlijnen: 

 doorgaand spoor Dordrecht - Breda; 

 doorgaand spoor Dordrecht - Roosendaal; 

 raccordementspoor van Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk naar de aansluiting met het 
doorgaand spoor; 

 spoornetwerk op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk incl. een emplacement. 
 
De ligging van de verschillende spoorlijnen is weergegeven in figuur 3.5. 

 
Figuur 3.5 ligging spoorwegen  
 

De EV-wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is vastgelegd in het Bevt. Het 
doorgaand spoor en raccordementspoor maakt onderdeel uit van dit Basisnet, zie figuur 3.5. De 
vervoersintensiteiten waarop het risicoplafond gebaseerd is, zijn weergegeven in tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2:       Vervoersomvang gevaarlijke stoffen over het spoor (Staatscourant 2013, 31425).  

Stof Omschrijving Vervoerintensi-
teit per jaar 

Blok Bont Invloedsgebied 
(1% letaliteit) 

Raccordementspoor Moerdijk Raccordement - Moerdijk aansluiting 

A Brandbare gassen 1500   1500 460 meter 

C3 Brandbare vloeistoffen 1040   1040 35 meter 
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Doorgaand spoor Rotterdam - Breda/Roosendaal 
Op ruim 2 kilometer afstand van het plangebied lo-
pen de doorgaande spoorlijnen van Rotterdam naar 
Breda en Roosendaal. Vanwege de grote afstand tus-
sen het plangebied en de spoorlijnen reikt alleen het 
invloedsgebied van toxische vloeistoffen (D4) tot het 
plangebied. Vanwege de grote afstand tussen plan-
gebied en de doorgaande spoorlijnen en het lage 
vervoersaantal van toxische vloeistoffen zal het ef-
fect op het plangebied nihil zijn. Externe veiligheidas-
pecten van de doorgaande sporen worden daarom 
niet nader beschouwd.  
 

Raccordementspoor 
Uit tabel 3.2 valt op te maken dat over het raccorde-
ment brandbare gassen en brandbare vloeistoffen 
worden vervoerd. 
 
Plaatsgebonden risico 
Uit de informatie van het Basisnet blijkt dat het raccordementspoor geen veiligheidszone (ge-
standaardiseerde maximale PR 10-6 contour) heeft9. 
 
Plasbrandaandachtsgebied 
De ‘Regeling basisnet’ geeft aan dat voor de spoorwegen in het plangebied geen plasbrandaan-
dachtsgebied (PAG) van toepassing is.  
 
Groepsrisico 
Het groepsrisiconiveau van de spoorwegen ligt ruim onder 1% van de oriëntatiewaarde. Zoals ge-
steld is met het nemen van het ruimtelijk besluit geen sprake van toename van personendichthe-
den en dus geen toename van het groepsrisico. 
 
Omdat geen sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatie-
waarde (zie Bijlage 7) is verantwoording van het groepsrisico niet verplicht. 
 
Spoorwegnetwerk op Zeehaven- en industrieterrein 
De overige spoorlijnen op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk maken geen deel uit van 
het Basisnet. Voor dit spoorwegnetwerk mag er vanuit worden gegaan dat het vervoersaantal 
veel lager is dan op het raccordementspoor omdat het spoornetwerk hiervan aftakt. Gesteld kan 
worden dat het risico van het spoorwegnetwerk aanzienlijk lager zal liggen dan het risico van het 
raccordementspoor. Het spoorwegnetwerk heeft dus geen PR 10-6 risicocontour en het groepsri-
sico is lager dan 1% van de oriëntatiewaarde.  
 
Emplacement 
Op het industrieterrein is een spoorwegemplacement aanwezig. Dit emplacement is aangewezen 
in het Bevi. In de Omgevingsvergunning (milieu) is vastgelegd dat de 10-6-contour de inrichtings-
grens niet mag overschrijden. 
 
 

                                                                 
9  Dit betekent dat er geen belemmeringen vanuit de normering van het plaatsgebonden risico voor de omgeving 

van toepassing zijn. Echter, het bestemmingsplan sluit in hoofdlijn al kwetsbare objecten uit, zodat ook de aan-
wezigheid van een veiligheidszone niet tot gevolgen zou leiden. 
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Groepsrisico 
Het groepsrisico is bij de vergunningverlening en nadien bij de monitoring van het gebruik indica-
tief bepaald met de 'selectiemethode'. Hieruit blijkt dat het groepsrisico nihil is. Dit is te verklaren 
op grond van de grote afstand tot concentraties met hoge personendichtheden. 

Figuur 3.6. Spoorwegen, incl. Basisnet spoorweg en emplacement. 
 
Water 
Direct ten noorden van Zee-
haven- en industrieterrein 
Moerdijk ligt de rivier Hol-
lands Diep waarover gevaar-
lijke stoffen (zeeroute) wor-
den vervoerd. De vaarweg is 
weergegeven in figuur 3.7.  
 
Het Hollands Diep is opgeno-
men in het Basisnet Water. 
Bijlage 3 van de Regeling ba-
sisnet geeft vervoersaantal-
len op basis waarvan het 
groepsrisico berekend kan 
worden. Vervoersaantallen 
gevaarlijke stoffen zijn weer-
gegeven  in tabel 3.3a en b. 
    Figuur 3.7. Waterwegen rondom het plangebied. 
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Tabel 3.3 a en b geven de vervoersomvang buiten het havenbekken. Door de lage vaarsnelheid, 
en daardoor lagere schadekans aan het schip, zijn de uitstroomkansen dusdanig laag dat het toe-
gevoegde effect van schepen in de havenbekkens te verwaarlozen is10. De overige waterwegen 
leveren geen relevante bijdrage leveren aan het externe veiligheidsrisico in het gebied. 
 
Tabel 3.3a: Vervoersomvang over het Hollands Diep  

 
Tabel 3.3b: Vervoersomvang over het Dordtsche Kil- Hollands Diep, Basisnet Water 

                                                                 
10  Programma van eisen voor een externe veiligheid risicoanalyse op binnenvaarwegen, RWS-DVS, 10 juli 2009. 

Stof Omschrijving Vervoerintensiteit per 
jaar (RWS, 2003/2005) 

Invloedsgebied (1% letaliteit) 
in meters 

Hollands Diep ten westen van haven) 
 

LF1 Brandbare vloeistoffen  5846 n.v.t. 

LF2 Brandbare vloeistoffen 5874 35 

LT1 Toxische vloeistoffen 37 600 

GF3 Brandbare gassen 1627 90 

GT3 Toxische gassen 11 1070 

Hollands Diep ten oosten van haven (rood) 
 

LF1 Brandbare vloeistoffen  5846 n.v.t. 

LF2 Brandbare vloeistoffen 5874 35 

LT1 Toxische vloeistoffen 37 600 

GF2 Brandbare gassen 0 65 

GF3 Brandbare gassen 1627 90 

GT3 Toxische gassen 11 1070 

* = Er zijn geen recentere telgegevens van scheepvaart met gevaarlijke stoffen beschik-
baar, zie ook de rapportage uit 2005: http://publicaties.minienm.nl/documenten/veilig-
heidsanalyse-kruising-hollandsche-diep-dordtsche-kil  
 
Voor een overzicht van het totaal aan scheepvaartbewegingen wordt verwezen naar de 
rapportage: Verkeersanalyse Dordtsche Kil - Hollandsdiep en Toetsing noodzaak VTS, Ma-
rin, 11 april 2014. 

Stof Omschrijving Vervoerhoeveelheden  
corridor (oversteek naar 
havens Moerdijk) 

Invloedsgebied  
(1% letaliteit) in meters 

Binnenvaart schepen 

LF1 Brandbare vloeistoffen  9.882 n.v.t. 

LF2 Brandbare vloeistoffen 13.958 35 

LT1 Toxische vloeistoffen 146 600 

GF3 Brandbare gassen 2135 90 

GT3 Toxische gassen 196 1000 

Zeeschepen 

LF1 Brandbare vloeistoffen  239 n.v.t. 

LF2 Brandbare vloeistoffen 82 35 

LT1 Toxische vloeistoffen 1 600 

GF2 Brandbare gassen 700 90 

GF3 Brandbare gassen 74 90 

GT3 Toxische gassen 0 1000 

Bron: Staatscourant 2013, 31425, bijlage 3. 
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Plasbrandaandachtsgebied 
Het Basisnet kent voor het onderdeel ‘water’ geen plasbrandaandachtsgebied (PAG). De beoogde 
veiligheid wordt hier gecreëerd door de vrijwaringbepaling11 die vanuit het Barro verplicht in het 
bestemmingsplan opgenomen moet worden12.  
 
Plaatsgebonden risico 
Uit de voorpublicatie van de Regeling basisnet blijkt dat het Hollands Diep geen PR 10-6 contour 
heeft die buiten de oever ligt. Plaatsgebonden risico van het Hollands Diep vormt dus geen knel-
punt. In de haven kan LNG worden gebunkerd in zone 1 (zone 1 = zie paragraaf 5.2). 
 
Groepsrisico 
Het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Hollands Diep is 1.000 meter 
(invloedsgebied GT3). Het Hollands Diep is daarmee een relevante risicobron voor het plange-
bied. De groepsrisicoberekeningsmethodiek is ten tijde van het opstellen van dit rapport nog niet 
beschikbaar. Op advies van het ministerie van I&M is het groepsrisico daarom kwalitatief be-
schouwd. Bij waterwegen geldt dat een relevant groepsrisico ontstaat wanneer de bevolkings-
dichtheid in de directe omgeving hoger is dan 1.500 pers/ha. dubbelzijdig of 2.250 pers./ha. en-
kelzijdig13. De omgeving van het Hollands Diep bij het plangebied bestaat voornamelijk uit be-
drijfsterrein en agrarisch gebied waar de personendichtheden laag zijn. Hierdoor is er geen rele-
vant groepsrisico. 
Omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat dan het huidige, 
is er ook geen sprake van toename van het groepsrisico van bestaande bedrijven.  

3.3 Buisleidingen 

In en nabij het plangebied liggen buisleidingen waar gevaarlijke stoffen door vervoerd worden. 
Ten westen van industrieterrein ligt een buisleidingenstrook (de landelijke buisleidingenstraat). 
Daarnaast liggen er verspreid op het industrieterrein ondergrondse leidingen. De globale ligging 
van de leidingen en de leidingstrook is weergegeven in figuur 3.8. 
In Bijlage 7 is kaartinformatie en zijn risicoberekeningen opgenomen. Niet van iedere leiding is 
een risicoberekening beschikbaar. Omdat het plangebied voorziet in een zonering die kwetsbare 
objecten uitsluit, zijn er bij de leidingen geen saneringssituaties te verwachten. De saneringssitu-
atie bij de hogedruk aardgastransportleiding ter hoogte van Middenweg 614. is opgelost doordat 
met de Gasunie een bronmaatregel (verscherpt toezicht) is overeengekomen15.  
 
In het Bevb en de Revb is de breedte van de belemmeringenstrook aangegeven. In het bestem-
mingsplan zijn deze belemmeringenstroken opgenomen. 
 

                                                                 
11  In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening zijn afstandeisen opgenomen. 
12  De bepaling is via een schakelbepaling van het Besluit externe veiligheid transportroutes opgenomen in het Be-

sluit algemene regels ruimtelijke ordening.  
13  Vuistregel afkomstig uit ‘definitief ontwerp basisnet water’. 
14  Dit kantoorgebouw maakt deel uit van een Bevi-inrichting. 
15  Gasunie hanteert toezichtsmaatregelen. Hiermee is de saneringsverplichting ingevuld. 
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Figuur 3.8 Leidingen voor transport gevaarlijke stoffen.  

3.4 Windturbines 

Tabel 3.4 geeft de windturbines die thans op het industrieterrein aanwezig zijn. 
 
Tabel 3.4. Windturbines 

  Vestas V66 (Middenweg) Meg Micon NM48 (keteldiep) 

aantal 2 1 

ashoogte 67 meter 60 meter 

rotordiameter 66 meter 48 meter 

vermogen 1,7 MW 0,75 MW 

PR 10-5 33 meter 24 meter 

PR 10-6 100 meter 79 meter 

werpafstand nominaal 175 meter 142 meter 

werpafstand overtoeren 519 meter 430 meter 

De werpafstand en de contouren zijn generiek bepaald. 
Windturbines kennen geen groepsrisicobeoordeling zoals gedefinieerd in het Bevi.  

  
De planregeling van het nieuwe bestemmingsplan is afgestemd op de drie thans aanwezige wind-
turbines. De PR 10-6 contour past binnen de zone-indeling en voorwaarden zoals beschreven in 
paragraaf 5.2. De nieuwe planregels geven aan dat er binnen de 10-5-contour geen beperkt 
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kwetsbare objecten zijn toegestaan en binnen de 10-6-contour geen kwetsbare objecten zijn toe-
gestaan16. Indien vervanging van de turbines wordt beoogd, en deze turbines grotere risicoaf-
standen hebben, dan is dit mogelijk via een afwijkingsbevoegdheid. Criteria hierbij zijn dat de bin-
nen de 10-5 en 10-6-contour geldende beperkingen uitgebreid kunnen worden tot de omvang van 
de nieuw gewenste contouren. Daarnaast zal de invloed op de bedrijfscontinuïteit van in de om-
geving gelegen bedrijven en leveringszekerheid van ondergrondse infrastructuur beoordeeld 
worden. Uitgangspunt bij deze beoordeling is het gegeven dat het Zeehaven- en industrieterrein 
Moerdijk juist ontwikkeld is voor activiteiten met een grotere milieubelasting. 

 
In voorjaar 2017 heeft 
de raad een bestem-
mingsplan vastgesteld 
voor de realisatie van 
nieuwe windturbines 
op het zeehaven en 
industrieterrein 
Moerdijk. In bijlage 8 
van het bijlagenrap-
port zijn de externe 
veiligheidsaspecten 
beschreven. Deze in-
formatie is identiek 
aan de informatie 

welke gebruikt is voor de besluitvorming bij het bestemmingsplan voor deze windturbines. 
 

3.5 Opslag van ontplofbare stoffen 

In de huidige situatie is één bedrijf op het zeehaven- en industrieterrein aanwezig waar ontplof-
bare stoffen (voor civiel gebruik) worden opgeslagen. Het veiligheidsbeleid voor deze inrichting 
wordt gegeven in de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. De inrichting is niet 
aangewezen in het Barro17.  
 
De Circulaire geeft een systematiek van A, B en C-cirkels waar binnen beperkingen gelden. Ten 
aanzien van de definiëring van kwetsbare objecten is aansluiting gezocht bij de definitie uit het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het kort zijn de beperkingen binnen deze cirkels: 
A. Geen bestemmingen toegestaan die (beperkt)kwetsbare objecten mogelijk maken of auto-

wegen enz. Ook geen agrarische bestemmingen voor meer dan incidentele aanwezigheid van 
personen. 

B. Geen bestemmingen toegestaan die het oprichten van (beperkt) kwetsbare objecten moge-
lijk maken. 

C. Geen bestemmingen toegestaan die het oprichten mogelijk maken van bouwwerken met 
vlies- of gordijngevelconstructies of grote glasoppervlakken én waarbinnen zich doorgaans 
een groot aantal personen bevindt. Er moet dus aan beide voorwaarden worden voldaan. 

De A, B en C cirkels van de aanwezige inrichting zijn weergegeven in figuur 3.9 en 3.10. 
 

                                                                 
16  De veiligheidsnormering van windturbines is geregeld vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze norme-

ring verschilt van de Bevi-normering. 
17  Van kracht geworden d.d. 30 december 2011. 
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Figuur 3.9.  A, B en C Contouren met PR-6 contour rode lijn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.10.  A, B en C Contouren met PR-5 contour rode lijn  
 
In figuur 3.9 is te zien dat binnen de B-cirkel een bedrijfsgebouw staat. Tevens ligt de B-cirkel in 
het noorden over het bedrijf Schutz. Omdat dit een reeds opgerichte bouwwerken zijn (in plaats 
van een bestemming die iets nieuws mogelijk maakt), is dit niet in strijd met de circulaire.  
 
De A- en B-cirkels leveren beperkingen op voor ontwikkelingsmogelijkheden op de gronden waar 
deze overheen vallen. Binnen de C-cirkel bevinden zich geen bedrijven met vlies- of gordijngevel-
constructies of grote glasoppervlakken én doorgaans een groot aantal personenaantallen. In pa-
ragraaf 5.3 wordt een zone-indeling gepresenteerd, die voor deze concrete situatie tot gevolg 
heeft dat kwetsbare objecten binnen de C-cirkel zijn uitgesloten.  
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Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om bedrijven voor de opslag van ontplofbare stoffen 
toe te laten via een wijzigingsbevoegdheid. Voor nieuwe inrichtingen met opslag van ontplofbare 
stoffen geldt in dit bestemmingsplan dat de B-cirkel binnen de grens van de inrichting moet lig-
gen, met uitzondering van wegen (niet zijnde snelwegen of autowegen) en groenstroken e.d. Im-
pliciet wordt dan ook voldaan aan de A-cirkel.  
De C-cirkel levert het grootste ruimtebeslag op. Verplichten dat deze zone binnen de inrichtings-
grens valt, leidt tot een ongewenst groot ruimtegebruik door een bedrijf. Op het Zeehaven- en 
industrieterrein mogen de C-cirkels daarom buiten de inrichtingsgrens liggen. Deze zone dient als 
onderdeel van de wijziging op de plankaart te worden weergegeven. In hoofdstuk 6 is een syste-
matiek gepresenteerd die voorkomt dat op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk bedrijven 
met "grote aantallen personen" worden opgericht. 
 

3.6 Conclusie 

Binnen en rondom het plangebied liggen verschillende risicobronnen. Van deze risicobronnen is 
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico onderzocht. 
 
Risicovolle bedrijven 

Plaatsgebonden risico 

 de PR 10-6 contouren van meerdere inrichtingen liggen buiten de inrichtingsgrens; 

 binnen de PR 10-6 contouren zijn geen kwetsbare objecten fysiek aanwezig, wel geprojec-
teerde kwetsbare objecten; 

 er is in de huidige situatie geen sprake van saneringssituaties, wel van latente saneringssitua-
ties. Daarom wordt in paragraaf 5.3 een zonering gepresenteerd waarmee deze situaties 
worden opgeheven. 

 
Groepsrisico 

 het groepsrisico van alle inrichtingen, uitgezonderd één, ligt onder de oriëntatiewaarde; 

 omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat ten opzichte 
van het voorgaande bestemmingsplan, is ook geen sprake van toename van het groepsrisico; 

 groepsrisicoverantwoording is wel verplicht omdat binnen het invloedsgebied een ruimtelijk 
besluit genomen wordt. 

  
Naast de Bevi-bedrijven zijn ook bedrijven aanwezig waar vanuit het Activiteitenbesluit veilig-
heidsafstanden gelden.  
 
Buisleidingen 
Plaatsgebonden risico 

 meerdere buisleidingen hebben een PR 10-6 contour; 

 binnen de PR 10-6 contouren zijn geen kwetsbare objecten, er is geen saneringssituatie. 
 
Groepsrisico 

 het groepsrisico van alle buisleidingen ligt onder de oriëntatiewaarde; 

 omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat ten opzichte 
van het voorgaande bestemmingsplan, is geen sprake van toename van het groepsrisico; 

 groepsrisicoverantwoording wel verplicht omdat binnen het invloedsgebied een ruimtelijk 
besluit genomen wordt. 

Voor zover de wetgeving een belemmeringenstrook voorschrijft, is deze opgenomen op de ver-
beelding (de plankaart bij het bestemmingsplan). In de Structuurvisie Buisleidingen zijn zones 
aangegeven. Deze zones en reserveringen worden overgenomen in het bestemmingsplan.  
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Spoorwegen 
Plaatsgebonden risico 

 spoorwegen in en rond het plangebied hebben geen PR 10-6 contour of veiligheidszone; 

 het plaatsgebonden risico vormt geen knelpunt. 
 

Groepsrisico 

 het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde; 

 omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat ten opzichte 
van het voorgaande bestemmingsplan, is ook geen sprake van toename van het groepsrisico; 

 groepsrisicoverantwoording is niet verplicht omdat geen sprake is van toename van het 
groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde. 
 

Rijksweg A17: 
Plaatsgebonden risico 

 de A17 heeft een veiligheidszone van 27 meter; 

 het plaatsgebonden risico vormt geen knelpunt. 
 

Groepsrisico 

 het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde; 

 omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat ten opzichte 
van het voorgaande bestemmingsplan, is ook geen sprake van toename van het groepsrisico; 

 groepsrisicoverantwoording niet verplicht. 
 
Provinciale weg N285: 
Plaatsgebonden risico 

 de provinciale weg heeft geen veiligheidszone; 

 het plaatsgebonden risico vormt geen knelpunt. 
 

Groepsrisico 

 het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde; 

 omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat ten opzichte 
van het voorgaande bestemmingsplan, is ook geen sprake van toename van het groepsrisico; 

 groepsrisicoverantwoording is niet verplicht. 
  
Vaarweg Hollands diep: 
Plaatsgebonden risico 

 het Hollands diep heeft geen PR 10-6 contour buiten de oeverlijn; 

 het plaatsgebonden risico vormt geen knelpunt. 
 

 Groepsrisico 

 het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde; 

 omdat het nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat dan het hui-
dige, is ook geen sprake van toename van het groepsrisico; 

 groepsrisicoverantwoording niet verplicht omdat geen sprake is van toename van het 
groepsrisico of overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 
Windturbines: 
Plaatsgebonden risico  

 bij de bestaande windturbines en de nieuwe windturbines is er geen knelpunt bij het plaats-
gebonden risico; 
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Groepsrisico 

 windturbines kennen geen groepsrisico zoals gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen.  

 
Opslag van explosieven: 

 de opslag van explosieven is ruimtelijk gezoneerd met A, B en C cirkels; 

 in de planregels wordt opgenomen dat de B-zone binnen het perceel van de inrichting moet 
blijven, dan wel verkeersinfra of openbaar groen.  
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4 Toepassing van de artikel 14-zone 

In paragraaf 2.2. is bij het begrip 'plaatsgebonden risico' een verdeling gemaakt tussen het plaats-
gebonden risico in standaardsituaties en de toepassing van artikel 14 Bevi. In dit hoofdstuk wordt 
nader ingegaan op de toepassing van dit artikel binnen het nieuwe bestemmingsplan. 

4.1 Aanleiding tot zonering  

Bij aanvang van de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan is ten aanzien van de omgang 
met externe veiligheid een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het plan moet:  

 voorkomen dat saneringssituaties ontstaan  

 rechtszekerheid bieden  

 hotspots aan personendichtheden voorkomen  

 sturen dat de toename van risico op de juiste locaties plaatsvindt (vooral het chemiecluster). 

 ook zoneren op basis van de 10-5-contour. 

 moet aanhaken op de andere veiligheidsinitiatieven 
 
Om deze doelen te bereiken is gekozen voor: 
1. Het toepassen van een artikel 14 Bevi-veiligheidszone rondom het industrieterrein18. 
2. Het uitsluiten van kwetsbare objecten in het bestemmingsplan19. 
 

4.2 Mogelijkheden artikel 14. 

De tekst van artikel 14 lid 4 luidt: "Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste of derde lid, 
wordt de veiligheidscontour zodanig vastgesteld dat binnen die contour, voor zover het kwets-
bare objecten betreft, uitsluitend kwetsbare objecten die een functionele binding hebben met 
een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met h, of met het gebied 
waarvoor de veiligheidscontour wordt vastgesteld, aanwezig of geprojecteerd zijn. De eerste vol-
zin geldt niet met betrekking tot kwetsbare objecten binnen de veiligheidscontour die tevens zijn 
gelegen in een andere veiligheidscontour en een functionele binding hebben met een inrichting 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met h, binnen die veiligheidscontour, of 
met het gebied waarvoor die veiligheidscontour is vastgesteld". 
 
Toepassing op industrieterrein Moerdijk 
Het industrieterrein Moerdijk heeft meerdere kenmerken waaruit blijkt dat er een gebiedsbin-
ding bestaat zoals bedoeld in artikel 14 Bevi. Daarmee bestaat de basis om rondom het industrie-
terrein een dergelijke zone vast te stellen. 

 Het vaststellen van deze zone rondom het gehele industrieterrein (of tenminste rond de 10-6-
contouren van de bedrijven) betekent dat kwetsbare objecten binnen 10-6-contouren zijn 
toegestaan. 

 Het zondermeer vaststellen van een artikel 14 Bevi-veiligheidszone betekent daarmee dat 
belangrijke eerdere uitgangspunten worden verlaten. 

 

                                                                 
18  Het gebruik van dit artikel is mogelijk geworden na een wetswijziging waarmee de functionele gebiedsbinding 

ook als een zelfstandig beoordelingscriterium geldt en geen functionele binding met een ‘Bevi’ bedrijf noodzake-
lijk is. Op basis van de functionele gebiedsbinding zijn sindsdien enkele artikel-14-zones vastgesteld (Sloe, Botlek, 
Amsterdam, Alkmaar).  

19  Binnen een Bevi-bedrijf zijn per definitie geen kwetsbare objecten aanwezig. 
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Het Bevi verzet zich echter niet tegen een combinatie van artikel 14 en een interne zoneringsys-
tematiek, waarmee de in de volgende paragraaf genoemde toepassing mogelijk wordt. 
 

4.3 De gebiedsgerichte binding  

Er is op het Zeehaven en industrieterrein Moerdijk sprake van een gebiedsgerichte binding: 
 
Geografisch: 

 Er is sprake van één industrieterrein als geografisch geheel 

 Het industrieterrein is afgebakend en over de weg enkel toegankelijk via centrale poorten 
 
Organisatorisch: 

 Het gebied, incl. de toegangscontrole, wordt beheerd door het Havenbedrijf Moerdijk 

 Het Havenbedrijf Moerdijk heeft een eigen reglement voor bedrijven op het industrieterrein 

 De bedrijven op het industrieterrein hebben een belangenvereniging (het BIM) waarvan ie-
der bedrijf binnen de begrenzing van het industrieterrein lid kan worden. Deze vereniging 
kent diverse themagroepen, waaronder de gezamenlijke veiligheid. 

 
Veiligheidstechnisch: 

 Er zijn diverse veiligheidsplannen voor het terrein als geheel ontwikkeld (Rampbestrijdings-
plan, Zelfredzaamheidsplan, Zoneringsvisie). 

 Er is een onderling alerteringssysteem (CBIS)van de bedrijven en het Havenbedrijf Moerdijk 
(in samenwerking met de Veiligheidsregio en de gemeente) 

 Er is een groepsrisicofilosofie voor het gehele gezoneerde terrein. 

 Een gezamenlijke brandweerorganisatie (bedrijfsbrandweer met lokale post Veiligheidsregio) 

 Er is een gezamenlijke beveiligingsorganisatie (Stichting Beveiliging Industrieterrein Moer-
dijk). 

 
Van de deze bindingen wordt de geografische binding al als een volwaardig argument beschouwd 
om te voldoen aan artikel 14 lid 4 van het Bevi. De overige bindingen versterken deze binding.  
 

4.3.1 De begrenzing van het gebied 

Een artikel 14-zone moet tenminste de cumulatie van individuele risicocontouren moet omvat-
ten. De actuele cumulatieve contour omvat niet het gehele Zeehaven en industrieterrein Moer-
dijk, maar is kleiner en grillig van vorm. Daarnaast is deze contour dynamisch, en kan veranderen 
onder invloed van verandering van bedrijfsprocessen of de komst van nieuwe bedrijven. 
 
Om tot een robuuste zone te komen, is besloten dat deze zone het nagenoeg het totale terrein 
van het Havenbedrijf Moerdijk, en tenminste de cumulatieve 10-6-contour omvat. De artikel 14 
ligt op of binnen de grens van het bestemmingsplan voor het Zeehaven en industrieterrein Moer-
dijk.  
 
Er is hierbij sprake van een tweetal uitzonderingen waarbij het ongewenst is: 

 De westzijde: de groenzone is bij het ruitersportcentrum (zie figuur 4.2.1). 

 De Plaza, welke juist bedoeld is voor kwetsbare objecten.(zie figuur 4.2.2). 
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Voor het bepalen van de artikel 14-contour is geen berekening gemaakt waarin alle risicocontou-
ren gecumuleerd zijn. Een dergelijke berekening is kostbaar en het is bij voorbaat duidelijk dat 
deze cumulatieve contour de artikel 14-contour niet zal raken.  

 
Figuur 4.1 De artikel 14 zone (paars) en de PR 10-6 risicocontouren van de bedrijven (rood)  
 
 

 
 
  

Figuur 4.2. 1 (links) en 4.2.2 (rechts). Details van kaart 4.1: afwijkingen in de Art. 14 Bevi-zonering. 



Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 
Risico-inventarisatie en verantwoording groepsrisico tbv. het bestemmingsplan 
projectnummer 0184934.00 
2 juni 2017  
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 29 van 52 

 

4.4 Uitwerking van de overige uitgangspunten 

In de voorgaande paragraaf is artikel 14 zone beschreven. Het enkel aanhouden van deze zone 
betekent echter dat geen invulling wordt gegeven aan de overige in paragraaf 4.1 genoemde uit-
gangspunten. Deze punten worden daarom uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.  
 
De omgang met kwetsbare objecten in de artikel 14-zone 
In tegenstelling tot standaardsituaties (zie paragraaf 2.2) mogen in een artikel 14-zone de 10-6-
contouren van individuele bedrijven wél kwetsbare objecten overlappen zonder dat een sane-
ringssituatie ontstaat. Een dergelijke situatie sluit niet aan op het veiligheidsbeleid van de ge-
meente Moerdijk en de wensen van de Veiligheidsregio: hot-spots van personendichtheden moe-
ten blijvend vermeden worden. Om via een planologische zonering dit beleid te effectueren, en 
geen verwarring te geven met de in de wetgeving gehanteerde begrippen wordt:  
1. De aan het Bevi gekoppelde definitie voor kwetsbare objecten binnen de grenzen van de ar-

tikel 14-zone vervangen, door een basis van het principe van goede ruimtelijke ordening te 
hanteren criterium voor ‘hoge populatie objecten’.  

2. De ‘hoge populatie objecten’ zijn dan, behoudens hun naam, wat betreft de definiëring iden-
tiek aan de kwetsbare objecten zoals eerder voor het voorontwerp bestemmingsplan zijn 
vastgesteld. De ‘hoge populatie objecten’ krijgen hun limiterende kracht vanuit het bestem-
mingsplan omdat door het toepassen van artikel 14 Bevi het uitsluiten van kwetsbare objec-
ten niet meer als ruimtelijk criterium is toe te passen. In bijlage 5 is gedefinieerd wat 'hoge 
populatieobjecten' zijn. 
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5 Invulling verantwoordingsplicht groepsrisico  

In hoofdstuk drie zijn de verschillende risicobronnen in en rond het plangebied geïnventariseerd. 
Hieruit is gebleken dat verantwoording van het groepsrisico verplicht is ten aanzien van de Bevi-
bedrijven en de buisleidingen. Daarnaast zijn de effecten van de overige risicobronnen meegeno-
men binnen de verantwoording. De verantwoordingsplicht houdt in dat naast de kwantitatieve 
hoogte van het groepsrisico ook kwalitatieve elementen beschouwd dienen te worden om de vei-
ligheid in het plangebied te optimaliseren. Hoofdstuk 3 betreft vooral de bestaande situatie. Het 
bestemmingsplan voorziet echter ook in de mogelijkheid om nieuwe risicobronnen te realiseren. 
Ook deze mogelijkheid wordt bij de invulling van de verantwoordingsplicht betrokken. 
 
De elementen van de verantwoordingsplicht worden beschouwd in de hoofdstukken 6 t/m 9. In 
hoofdstuk 5 is eveneens een interne zonering toegelicht die latente saneringssituaties voorkomt. 

5.1 De verantwoordingsplicht 

De wetgeving geeft criteria voor het invullen van de verantwoordingsplicht. Deze criteria zijn ver-
der uitgewerkt in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. De beoordeling is kwalita-
tief in plaats van kwantitatief. Dit komt door het niet-normatieve karakter van het groepsrisico.  
 
Tabel 4.1  Criteria verantwoordingsplicht (Bron: Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico) 

Onderdeel 
1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron. 

- Functie-indeling 
- Gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie) 
- Verblijfsduurcorrecties 
- Verschil tussen bestaande en nieuwe situatie 

2. De omvang van het groepsrisico  
- De omvang voor het van kracht worden van het besluit; 
- De verandering van het groepsrisico ten gevolge van het besluit; 
- De ligging van de groepsrisicocurve ten opzichte van de oriëntatiewaarde. 

3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
in het ruimtelijke besluit 

4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
bij de betrokken inrichting(en) en/of transportroute  

5. De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van 
een ramp of zwaar ongeval 
- Pro-actie 
- Preventie 
- Preparatie 
- Repressie/zelfredzaamheid 

6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron bevin-
den om zichzelf in veiligheid te brengen 

7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een 
lager groepsrisico  

8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in 
de nabije toekomst  

9. De voorschriften die het bevoegd gezag voornemens is te verbinden in geval van het af-
geven van een oprichtingsvergunning, in geval deze verhogend werkt op het groepsrisico 
van het betrokken gebied.  
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5.2 Een gebiedsgerichte benadering van de veiligheid  

De verantwoordingsplicht is in het bestemmingsplan uitgewerkt door de veiligheids- en ruimte-
lijke visie te integreren. Hierbij zijn een aantal historische en actuele keuzes relevant. 
De verplichte verantwoordingselementen zijn in de externe veiligheidswetgeving niet identiek 
geformuleerd. In deze rapportage zijn de diverse elementen van de verantwoordingsplicht uitge-
werkt en worden deze integraal beschreven. 
 
1. Een bewuste locatiekeuze 
In het verleden is, na uitgebreide planologische afweging, het Zeehaven- en industrieterrein 
Moerdijk bewust op deze locatie ontwikkeld. Dit onder andere vanwege de gunstige ligging tus-
sen de havens van Rotterdam en Antwerpen, de ligging aan belangrijke transportaders én de re-
latief gunstige afstand tot grotere concentraties aan mensen. Ook in het huidige provinciale be-
leid is het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk aangewezen voor de vestiging van zware (en 
risicovolle) bedrijven. Dit mede ter ontlasting van andere bedrijventerreinen in Noord-Brabant 
nabij dichter bevolkte gebieden. 
 

Voor de locatie van het Zeehaven- en industrieterrein zijn geen alternatieven voorhanden. Dit is 
dus een gegeven bij de invulling van de verantwoordingsplicht. 

 
2. Eén groot invloedsgebied 
De verantwoordingsplicht geldt binnen het invloedsgebied van risicobonnen. Risicobronnen op 
het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk hebben invloedsgebieden van verschillende omvang.  
De risicobronnen zijn in stationaire of mobiele vorm verspreid over het industrieterrein aanwezig. 
Het totaal aan invloedsgebieden overlapt het gehele industrieterrein.  
Vanuit juridisch oogpunt moet daarom geconstateerd worden dat het hele plangebied één in-
vloedsgebied is waarop verantwoording van het groepsrisico van toepassing is. Hetzij omdat de 
verantwoordingsplicht van toepassing is, hetzij vanwege de zorgplicht voor de omgeving bij het 
nemen van een ruimtelijk besluit. 
De invloedsgebieden van sommige risicobronnen beperken zich niet tot de grenzen van het indu-
strieterrein, maar reiken soms ook verder dan de begrenzing van het plangebied. Het betreft hier 
invloedsgebieden van toxische stoffen. Omdat het bestemmingsplan zich niet mag richten op 
bronmaatregelen (hiervoor bestaat specifieke milieuwetgeving) en het hier effecten buiten het 
plangebied betreft, worden deze invloedsgebieden niet nader beschouwd. Binnen het eerder 
aangehaalde veiligheidsbeleidsplan van de gemeente zal hier wel nader op worden ingegaan. 
 

Het Zeehaven- en industrieterrein wordt beschouwd als één invloedsgebied waarop de verant-
woordingsplicht van toepassing is.  

 
3. Ruimtelijke keuze voor zonering van het Zeehaven- en industrieterrein 
Menging van risicovolle activiteiten en kwetsbare functies is ongewenst. Het nieuwe bestem-
mingsplan moet ongewenste menging gaan voorkomen. Daarom voorziet het nieuwe bestem-
mingsplan in een zonering die deze scheiding aanbrengt. Op hoofdlijnen bestaat deze scheiding 
uit: 

 concentratie risicobedrijven in het chemiecluster; 

 concentreren kwetsbare objecten op de Plaza.  
In hoofdstuk zes zijn deze keuzes nader uitgewerkt. 
 

De veiligheid wordt (mede) geoptimaliseerd via een ruimtelijke zonering. 
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4. Latente saneringssituaties en afname van het groepsrisico 
Als concrete uitwerking van punt 3 worden door toepassing van artikel 14 Bevi saneringssituaties 
voorkomen. Dit betekent echter wel dat hot spots aan personendichtheden, en daarmee een on-
gewenste ontwikkeling van het groepsrisico mogelijk is. In paragraaf 6.2 wordt een zonering 
'hoge populatie objecten' gegeven. 
Deze zoneringsregeling heeft tevens als effect dat de plancapaciteit om hoge personendichthe-
den in het plangebied te laten verblijven, sterk is beperkt. De groepsrisico's van risicobronnen ne-
men hierdoor af ten opzichte van de oude bestemmingsplancapaciteit. 
 

Het nieuwe bestemmingsplan voorkomt saneringssituaties en verlaagt het groepsrisico. 

 
5. Een acceptabel groepsrisico 
De verantwoordingsplicht bestaat uit vele elementen, waaronder de berekening van het groeps-
risico. Integraal neemt het groepsrisico af door de vestigingsmogelijkheid voor 'hoge populatie 
objecten' en risicovolle activiteiten in bepaalde deelgebieden te beperken. Afhankelijk van de lig-
ging van een bedrijf binnen de veiligheidszonering, is voor bedrijven veiligheidsruimte beschik-
baar en mag het groepsrisico lokaal toenemen20. De mate waarin een bedrijf de in het bestem-
mingsplan aanwezige veiligheidsruimte mag invullen, wordt bepaald via het milieuspoor (omge-
vingsvergunning, onderdeel milieu). Bij de toename van het groepsrisico is de oriëntatiewaarde 
van het groepsrisico richtinggevend.  
Het groepsrisico van de afzonderlijke risicobronnen (uitgezonderd één bedrijf) ligt onder de ori-
ëntatiewaarde. Door het grote aantal risicobronnen is de cumulatie bepalend voor het risicopro-
fiel. Deze cumulatie is niet te kwantificeren en het landelijke risicobeleid voorziet ook niet in een 
systematiek om deze cumulatie te beoordelen. Cumulatie wordt daarom niet rekenkundig be-
schouwd (zie bijlage 6) maar gezien als argument om de veiligheid in het plangebied integraal te 
benaderen. 
 
Om een impressie te geven van de mate 
van cumulatie van het (groeps)risico, zijn 
bij figuur 5.0 de invloedsgebieden van 
bedrijven ingetekend. Hoe donkerder de 
kleur, door hoe meer invloedgebieden 
een perceel wordt overlapt.  
 
Verondersteld mag worden dat de werk-
nemers bij de meest donkere gebieden 
worden blootgesteld aan een hoger 
(groeps)risico. Deze kwalitatieve benade-
ring heeft meegewogen in het vaststellen 
van de deelgebieden (en de mate van ri-
sicoconcentratie). Binnen deze gebieden 
dient het veiligheidsbewustzijn van be-
drijven en hun werknemers op een nog 
hoger peil te liggen. Concentratie van het 
risico is een bewuste keuze, waarbij verantwoorde groei toelaatbaar is.  
 

Binnen de randvoorwaarden van de ruimtelijke zonering is lokale toename van het groepsrisico 
mogelijk. Cumulatie van de risico’s vormt een argument voor een integrale benadering. 

 

                                                                 
20  Deze toename zal, vanwege de verminderde plancapaciteit om grote groepen personen te laten verblijven, altijd 

minder zijn dan bij de oude planregeling. 

Figuur 5.0, impressie cumulatie risico, excl. risico leidingen. 
bron: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
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6. Beperkt kwetsbare objecten zijn nadrukkelijk toegestaan.  
Onder punt 3 zijn uitgangspunten voor een zonering gegeven welke in hoofdstuk 5 van deze rap-
portage nader worden uitgewerkt. Deze zonering richt zich niet tot beperkt kwetsbare objecten 
en deze zijn daarom, voor zover er geen andere beperkingen gelden, overal toegestaan. Uit het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen volgt dat beperkt kwetsbare objecten binnen een 10-6-con-
tour in principe niet zijn toegestaan, tenzij hiervoor zwaarwegende redenen gelden. Voor het 
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk gelden deze zwaarwegende redenen: 

 Er is sprake van een bestaand industrieterrein, waarop beperkt kwetsbare objecten vanuit 
het verleden bewust zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is destijds juist ontwikkeld voor 
het toestaan van bedrijvigheid met een zware milieubelasting. 

 Het uitsluiten van beperkt kwetsbare objecten betekent dat er, grote onderdelen van het in-
dustrieterrein niet ontwikkeld kunnen worden cq. gesaneerd moeten worden. 

 Door het voeren van een aanvullend beleid ten aanzien van de weging van (beperkt)kwets-
bare objecten worden hotspots van personenconcentraties voorkomen.  

 De bestrijdbaarheid van incidenten is verbeterd door het realiseren van een brandweerpost 
op het industrieterrein en de aanwezigheid van een alerteringssysteem (cbis). 

 De veiligheid van de personen die verblijven op het industrieterrein, en daarmee ook binnen 
beperkt kwetsbare objecten, nadrukkelijk overwogen en aanvaardbaar bevonden.  

 

Er zijn zwaarwegende redenen aanwezig om beperkt kwetsbare objecten binnen plaatsgebonden 
risicocontouren 10-6 toe te staan. 

 
7. Vooraf duidelijkheid over begrippen (beperkt) kwetsbaar en 'hoge populatie objecten'.  
In paragraaf 4.4 is aangegeven dat vanwege de artikel 14-zone de aanwezigheid van kwetsbare 
objecten op het industrieterrein geen toetsingsgrond meer vormt en dat daarom gekozen is om 
het begrip 'hoge populatiedichtheid' te introduceren. In bijlage 5 wordt dit begrip nader beschre-
ven. 
 

Er is gekozen om binnen de artikel 14-zone een specifiek ruimtelijk beleid te voeren ten aanzien 
van 'hoge populatie objecten'.  
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6 Ruimtelijke veiligheidsmaatregelen  

In hoofdstuk 4 is de artikel 14-zone beschreven. Deze zone ligt rondom het Zeehaven- en indu-
strieterrein Moerdijk. In dit hoofdstuk wordt de zonering binnen deze artikel 14-zone beschouwd 
en de veiligheidsmaatregelen beschreven die in het bestemmingsplan geborgd kunnen worden: 

 externe zonering; 

 interne zonering (incl. het beperken personendichtheid/uitsluiten 'hoge populatie objecten'); 

 ontsluiting. 

6.1 Externe ruimtelijke scheiding 

Zoals in het vorige hoofdstuk gesteld is het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk met bijbeho-
rende risicobronnen bewust op deze locatie ontwikkeld, mede vanwege lage personendichthe-
den in de directe omgeving. Om de afstand tussen het Zeehaven- en industrieterrein en gevoelige 
objecten te garanderen is een groenbuffer aan de landzijde aangebracht tussen de industriële 
functies en woon- en verblijfsfuncties buiten het plangebied.  
 
De groenbuffer is weergegeven in figuur 6.1 
 

 
Figuur 6.1: groenbuffer tussen plangebied en omgeving 
 
De buffer zorgt voor een scheiding van omwonenden tegen meerdere vormen van milieuhinder 
zoals geluid, stank en externe veiligheid21.  
 
Voor het aspect externe veiligheid is met name de buffer aan de westzijde van het Zeehaven- en 
industrieterrein Moerdijk en de kern Klundert relevant. Aan deze zijde van het Zeehaven- en in-
dustrieterrein bevind zich het chemiecluster en de buisleidingenstrook.  
De groenbuffer wordt voornamelijk gebruikt voor extensieve recreatie. Vanwege dit karakter be-
staat vanuit het oogpunt van externe veiligheid hiervoor geen belemmering22.  

                                                                 
21  De zone is zodanig breed dat de warmtestraling van incidenten geen relevant effect heeft buiten de zone. 
22  Er bevindt zich in de groenbuffer aan de kant van Klundert een manege. De afstand tussen de manege en de 

dichtstbijzijnde risicobron (een buisleiding in de leidingenstrook) is dusdanig groot (ruim 400 meter) dat deze ma-
nege vanuit het aspect externe veiligheid geen belemmeringen oplevert. 
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6.2 Interne zonering 

Naast de artikel 14-zone is binnen het Zeehaven- en industrieterrein een ruimtelijke zonering 
aangebracht: 

 zonering om 'hoge populatie objecten' van risicovolle inrichtingen te scheiden; 

 zonering voor buisleidingen. 

6.2.1 Zonering voor kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen 

Zonering 
In de huidige situatie zijn op het Zeehaven- en industrieterrein kwetsbare objecten en risicovolle 
inrichtingen nagenoeg overal toegestaan. Zoals gesteld in de voorgaande hoofdstukken betekent 
dit enerzijds ongewenste latente saneringssituaties en anderzijds ongewenste capaciteit voor 
hoge personendichtheden in de buurt van risicobronnen. 
 
In het nieuwe bestemmingsplan heeft de gemeente Moerdijk daarom gekozen een scheiding aan 
te brengen tussen risicovolle inrichtingen en 'hoge populatie objecten'. Onder risicovolle inrich-
tingen worden, naast Bevi bedrijven ook andere bedrijven verstaan die een relevant risico kun-
nen veroorzaken. (zie bijlage 4). 
 
Voor de interne zonering is het plangebied ingedeeld in zes zones. Deze zijn weergegeven in fi-
guur 6.2. In de zones gelden verschillende beperkingen voor de vestiging van risicovolle inrichtin-
gen en kwetsbare objecten. Achtereenvolgens worden eerst de hoofdlijnen achter de zonering 
toegelicht, waarna concrete uitwerking in tabel 6.1. volgt. Aanvullend wordt tabel 6.1. toegelicht. 
 

 
Figuur 6.2, Veiligheidszonering bestemmingsplan  
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Huidige situatie 
Het oude bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om nagenoeg overal risicovolle inrichtingen te 
huisvesten en gelijktijdig overal kwetsbare objecten toe te staan. Dit betekent dat: 

 Een omgevingsvergunning (bouwen) voor een kwetsbaar object verleend moet worden, ook 
wanneer dit object binnen de PR 10-6 contour van een risicobedrijf is gelegen. Het resultaat is 
een saneringssituatie (en veel kosten om deze situatie op te heffen). 

 Een omgevingsvergunning (milieu) niet verleend mag worden aan een bedrijf waarvan de PR 
10-6 contour buiten de eigen perceelsgrens komt.  

De gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf hebben de afgelopen jaren door het afstemmen van 
initiatieven ongewenste situaties voorkomen. Het is noodzakelijk om het nieuwe bestemmings-
plan zodanig in te richten dat deze situaties bij voorbaat voorkomen worden. 
 
De begrenzingen van de zone, de drie hoofdlijnen 
 
Hoofdlijn 1: De ruimtelijke filosofie 

 Zone 1: Het chemiecluster is bedoeld voor de ontwikkeling van risicovolle inrichtingen. 

 Zone 2: overgangszone tussen risicovol & niet risicovolle inrichtingen. 

 Zone 3: gemengd gebied waarbinnen uitgroei van risicobronnen is gelimiteerd.  

 Zone 4: De Plaza, blijft bedoeld voor 'hoge populatie objecten'. 

 Zone 5 betreft de robuuste groenzone rondom het zeehaven en industrieterrein. Zone 5 is 
aan de westzijde gesplitst in zone 5a en 5b. Over zone 5a zijn geen risicocontouren (10-6) toe-
gestaan, over zone 5b wel. Het betreft hier de risicozonering van landelijke buisleidingen en 
het plasbrandaandachtsgebied van de A17. 

 Zone 1, 2 en 3 zijn niet bedoeld voor kwetsbare objecten. Hiermee wordt ruimte gemaakt 
voor risicovolle inrichtingen en wordt de omvang van de personendichtheid beheerst. 

 De zonering richt zich primair op risicovolle inrichtingen. Het toelaten van kwetsbare objec-
ten is ook afgestemd op het risico van transport van gevaarlijke stoffen (zoals buisleidingen). 

 
Hoofdlijn 2: De bestaande elementen, uitgangspunten 

 De bestaande risicocontouren van bedrijven moeten binnen de zone-indeling passen23.  

 Bestaande (beperkt) kwetsbare objecten worden niet gesaneerd. 

 Rondom de landelijke leidingstraat kwetsbare objecten/'hoge populatie objecten' uitsluiten. 

 In de planregels wordt opgenomen dat verandering van de contouren ten gevolge van een 
verandering van wet- en regelgeving of rekenmethodiek altijd toelaatbaar is24.  

 
Hoofdlijn 3: Afstemming op de omgeving 

 De groenbuffer rondom het industrieterrein wordt niet bestemd voor risicovolle inrichtin-
gen, zodat de bufferfunctie in stand blijft. De groenbuffer aan de westzijde mag in het don-
kergroene deel (zone 5b) overlapt worden met een PR 10-6-contour van inrichtingen en biedt 
een breedte van 250 meter voor de 10-6-contouren van de leidingen die zijn gelegen in de 
landelijke leidingstraat. 

 Zone 1 en 2 zijn aan de noordzijde begrensd door water. Op het water zijn geen kwetsbare 
objecten mogelijk zodat deze zones in feite over het water doorlopen. 

 Zone 1 is aan de noord-west zijde begrensd door Jachthaven de Noordschans.  

 Zone 1 is aan de overige zijden zodanig gemaximaliseerd, dat verkeersinfra en openbaar 
groen deel uitmaakt van deze zone. 

 Zone 2 is zodanig bepaald de bestaande plaatsgebonden risicocontouren binnen deze zone 
vallen.  

                                                                 
23  Vanwege omvang van de risicocontouren loopt zone 1 ook door tot jachthaven Noordschans.  
24  Vanwege de artikel 14-zone kan geen saneringssituatie ontstaan en moet in die situatie alleen de zonering aange-

past worden.  
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Tabel 6.1 Restrictiebeleid risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten 

1. Chemiecluster 

geen nieuwe 'hoge po-
pulatie objecten'  
 
geen nieuwe beperkt 
kwetsbare objecten 
binnen 10-5 buiten de 
perceelsgrens, tenzij 
via afwijkingsmogelijk-
heid.  

Nieuwe risicovolle inrichting: 

 PR 10-5 contour toegestaan binnen de perceelsgrens en in de bestemming verkeer/water.  

 PR 10-6 contour toegestaan binnen zonegrens en in de bestemming verkeer/water. 
 

Bestaande risicovolle inrichting: 

 PR 10-5 contour buiten perceelsgrens toegestaan,  

 PR 10-6 contour toegestaan. 
 

Via een afwijkingsbevoegdheid is bij zwaarwegende gronden de: 

 PR 10-5 contour buiten de perceelsgrens. 

 PR 10-6-contour in zone 2, 3 en 5b.toegestaan 

2. Overgangsgebied 

geen nieuwe 'hoge po-
pulatie objecten'  

Nieuwe risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 

Bestaande risicovolle inrichtingen: 

 PR 10-5 en PR 10-6 contour toegestaan (ook contouren uit zone 1).  
 

Via afwijkingsbevoegdheid is bij zwaarwegende gronden de:  

 komst van nieuwe risicovolle inrichtingen toegestaan, mits de PR10-5 contour binnen de inrich-
tingsgrens ligt en de PR10-6 contour niet verder strekt dan 5 meter buiten de perceelsgrens/in 
de bestemming verkeer/water ligt. 

3. Gemengd gebied 

geen nieuwe 'hoge po-
pulatie objecten'  

Nieuwe risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 

Bestaande inrichtingen: 

 PR 10-5 en PR 10-6 contour toegestaan (ook contouren uit zone 1 en 2).  
 

Via afwijkingsbevoegdheid is bij zwaarwegende gronden de:  

 komst van nieuwe risicovolle inrichtingen toegestaan, mits het risicoveroorzakend onderdeel 
ondergeschikt & faciliterend is aan de hoofdactiviteit van het bedrijf en de PR10-5 contour bin-
nen de perceelsgrens ligt en de PR10-6 contour niet verder strekt dan 5 meter buiten de per-
ceelsgrens/over de bestemming verkeer/water ligt.  

4. Plaza 

Kwetsbare objecten 
toegestaan 

Geen nieuwe risicovolle inrichtingen toegestaan. 
 

LPG-tankstation toegestaan als bestaande inrichting. 

5a Groenzone  

kwetsbare objecten via 
afwijking toegestaan 

 Risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 

5b Groenzone 

Hoge populatieobjec-
ten niet toegestaan 

 Risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 

Risicocontouren buisleidingen zijn in zone 5b toegestaan. 

 
Uitgangspunten 

 Bestaande inrichting: contour gebaseerd op de vergunde activiteiten ten tijde van het vaststellen van het bestem-
mingsplan.  

 Uitbreiding van de PR-contour van een bestaande inrichting moet aan de criteria voor nieuwe situaties voldoen. 

 Risicovolle inrichting: Bevi-bedrijf en in Activiteitenbesluit aangewezen bedrijf met veiligheidscontour groter dan 10 
meter vanaf de risicobron. Een veiligheidscontour is hierbij gelijkgesteld met een 10-6-contour. 

 Bij onveranderde activiteiten en veranderende wetgeving/rekenmethodiek, is PR-contour altijd toelaatbaar. 
 

Algemene toetsingscriteria (zwaarwegende gronden) bij de afwijkingsbevoegdheid zone 1 t/m 3 zijn: 

 Noodzaak ten behoeve van bedrijfsvoering dient te worden aangetoond; 

 De onmogelijkheid om maatregelen te treffen waardoor voldaan wordt aan de zone-indeling; 

 Het bevoegd gezag kan besluiten het RIVM te consulteren over de juistheid van de risicomodellering; 

 Veiligheidsregio dient geconsulteerd te worden over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  
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Toelichting bij tabel 6.1 
 
Zone 1: chemiecluster 
Zone 1 is bedoeld voor risicovolle inrichtingen. Bedrijven mogen daarom een PR 10-6 contour 
hebben die de eigen inrichtingsgrens overschrijdt. In de huidige situatie liggen PR 10-6 contouren 
ook over zone 2 en in enkele gevallen over zone 3. Deze situatie blijft toelaatbaar. Omdat PR 10-6 
contouren buiten de inrichtingsgrens mogen liggen, worden 'hoge populatie objecten' uitgeslo-
ten. Beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan. Deze beperkt kwetsbare objecten liggen of kun-
nen in de toekomst binnen PR 10-6 contouren van inrichtingen liggen. Dit betekent een overschrij-
ding van de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten uit het Bevi. Dit is op grond van het 
Bevi toegestaan, mits er gewichtige gronden zijn. Aan deze gewichtige gronden wordt voldaan 
gezien de toegestane hoge milieucategorieën, het feit dat kwetsbare objecten hier zijn uitgeslo-
ten en de maatregelen ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid die in deze zone ge-
nomen zijn (zie hoofdstuk 7 en 9 van dit rapport).  
 
Bestaande contouren van Bevi-bedrijven zijn de contouren die gebaseerd zijn de risicovolle activi-
teiten die vergund zijn ten tijde van het vaststellen van dit bestemmingsplan. 
 
Zone 2: overgangsgebied 
Zone 2 is een overgangszone tussen zone 1 en 3. In zone 2 zijn nieuwe risicovolle inrichtingen al-
leen op basis van een afwijkingsbevoegdheid toegestaan. In de huidige situatie liggen PR 10-6 
contouren van meerdere bedrijven buiten de inrichtingsgrens, evenals PR 10-6 contouren van be-
drijven uit zone 1. PR 10-6 contouren van bestaande bedrijven uit zone 1 als 2 mogen buiten de 
perceelsgrens liggen. Het is bij nieuwe situaties zonder toepassing van de afwijkingsbevoegdheid 
niet toegestaan dat PR 10-6 contouren over zone 3 vallen. Omdat PR 10-6 contouren buiten de in-
richtingsgrens mogen liggen, zijn in zone 2 'hoge populatie objecten' uitgesloten. 
 
Zone 3: gemengd gebied 
In zone 3 zijn risicovolle inrichtingen alleen via een afwijkingsbevoegdheid toegestaan. De afwij-
kingsbevoegdheid heeft tot doel om bedrijven die een risicovolle activiteit als hoofdfunctie heb-
ben te weren. Bedrijven waarbij de risicovolle onderdeel faciliterend en ondergeschikt is aan de 
hoofd bedrijfsactiviteit zijn middels deze afwijkingsbevoegdheid toegestaan.  
 
Binnen zone 3 bevinden zich enkele inrichtingen met een PR 10-6 contour, maar deze contour 
blijft binnen de inrichtingsgrens. Deze contouren blijven toegestaan maar de contouren mogen 
niet groeien tot buiten de inrichtingsgrens. Op enkele plaatsen wordt zone 3 beperkt overlapt 
door delen van 10-6-contouren van bedrijven die in zone 1 gelegen zijn.  
Om hoge personendichtheden te voorkomen zijn 'hoge populatie objecten' in zone 3 uitgesloten. 
 
Zone 4: Plaza 
In zone 4 zijn 'hoge populatie objecten' toegestaan. Het is hier niet toegestaan nieuwe risicovolle 
inrichtingen te vestigen.  
 
In de huidige situatie is er in zone 4 één risicovolle inrichting gevestigd, een LPG-tankstation. 
Deze inrichting blijft gehandhaafd, het invloedsgebied en de PR 10-6 contour van het tankstation 
zijn vastgelegd op de verbeelding (plankaart). 
 
Zone 5a en 5b: Groenzone. 
De groenzone is een buffer tussen de bedrijfsactiviteiten en de omgeving. Aan de westzijde zijn in 
zone 5b leidingen gelegen. De zone-indeling is hierop afgestemd. 
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Definiëring 'hoge populatie objecten'  
Voor de definiëring van 'hoge populatie objecten' is op hoofdlijn aangesloten bij de definiëring 
van kwetsbare objecten in het Bevi. De praktijk heeft echter geleerd dat het uitsluiten van kwets-
bare objecten in planregels complex is, omdat de externe veiligheid wet- en regelgeving geen 
eenduidige limitatieve definitie van (beperkt) kwetsbare objecten geeft. De definiëring is daarom 
specifiek uitgewerkt voor het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.  
In bijlage 5 wordt de systematiek toegelicht. Deze houdt in dat objecten waarvan de status als 
'hoge populatie object' niet eenduidig kan worden bepaald aan de hand van de definitie voor 
kwetsbare objecten in het Bevi, de status wordt bepaald aan de hand van personendichtheid van 
een object. De personendichtheid wordt bepaald aan de hand van het aantal m2 bvo kantoor-
ruimte en overige bedrijfsruimte, afgezet tegen het perceelsoppervlak van het bedrijf.  
 

De systematiek in bijlage 5 selecteert de ‘hoge populatie objecten’ zoals genoemd in tabel 5.2. 
Als een object deel uitmaakt van een Bevi-bedrijf, is dit object op grond van het Bevi per definitie 
geen kwetsbaar object voor het risico veroorzaakt door andere Bevi-bedrijven. Analoog aan deze 
benadering wordt een dergelijk object ook niet beschouwd als een ‘hoge populatie object’. 
 

Tabel 5.2. Hoge populatieobjecten volgens systematiek bijlage 5. 

 Adres  Zone) Opmerking 
Chemieweg 25 / West. Randweg 1 1 Bevi 

Middenweg 6 1 Bevi 

Fazantweg 4 3  

Oostelijke Randweg 42A 3  

Tradeboulevard 4 3  

Tradeboulevard 7 3 Bevi 

Transitoweg 1 3  

Wielewaalweg 1 en 3 3 Bevi 

Plaza 19 4  

Plaza 3 4  

Plaza 5 4  

Plaza 6 4  
Een kwetsbaar object binnen een Bevi-bedrijf, is ingevolge het Bevi geen kwetsbaar object voor andere Bevi-bedrij-
ven. Analoog aan deze benadering kan bij Bevi-bedrijven geen sprake zijn van hoge populatieobjecten. Hoge popula-
tieobjecten die ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan aanwezig zijn, zijn op grond van overgangsrecht 
toelaatbaar. 

 
Beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-5-contour 
Ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan ligt de 10-5-contour van enkele bedrijven 
buiten hun inrichtingsgrens. Vanuit de externe veiligheidswetgeving is dit toegestaan zolang het 
bestemmingsplan uitsluitend beperkt kwetsbare objecten toestaat. Met het oog op de bescher-
ming van personen buiten de inrichtingsgrens heeft de gemeente Moerdijk, in samenspraak met 
de Veiligheidsregio, gekozen om perceelgrensoverschrijdende 10-5-contouren bij de zonering te 
betrekken. Het uitgangspunt is om binnen de 10-5-contour geen beperkte kwetsbare objecten 
/verblijfsgebouwen toe te staan. Dit uitgangspunt sluit aan op het advies van de VNCI25 om geen 
verblijfsgebouwen binnen de 10-5-contour toe te staan26. De werkwijze wordt daarbij: 

 Nieuwe, perceelsgrens overschrijdende 10-5-contouren uitsluiten en via een afwijkingsbe-
voegdheid op basis van zwaarwegende gronden toestaan. 

 Nieuwe beperkt kwetsbare objecten / verblijfsgebouwen27 binnen de 10-5-contour uitsluiten 
en via een afwijkingsbevoegdheid op basis van zwaarwegende gronden toestaan.  

                                                                 
25  VNCI = Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 
26  Bron: Veilige constructie en plaatsing van bedrijfsgebouwen, versie maart 2013 
27  In de planregels worden binnen een 10-5contour beperkt kwetsbare objecten niet uitgesloten. Dit omdat dit be-

grip geen duidelijke ondergrens kent en daarmee onnodig veel gebruiksvormen worden uitgesloten. De term ver-
blijfsgebouw sluit hier aan op het doel: het langdurig verblijf van personen uitsluiten.  
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6.2.2 Zonering buisleidingen 

In het plangebied liggen verschillende buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (zie 
paragraaf 3.3). Een gedeelte van deze buisleidingen ligt gebundeld in de buisleidingstrook, die be-
heerd wordt door Leidingstraat Nederland. De overige buisleidingen liggen verspreid over het 
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.  
 
Leidingstrook  
De leidingstrook wordt in het bestemmings-
plan opgenomen conform generieke planre-
gels die de Leidingstraat Nederland daar-
voor hanteert. Met deze planregels zijn alle 
kwetsbare- en beperkt kwetsbare objecten 
binnen de leidingstrook uitgesloten. Bij de 
zonering is rekening gehouden met de 55 
meter zone zoals geformuleerd door LSNED. 
 
Verspreid liggende leidingen 
Naast de leidingen die in de leidingstrook 
liggen zijn er ook leidingen verspreid over 
het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 
aanwezig. Deze leidingen en hun eventueel 
bijbehorende belemmeringenstrook van 4 
dan wel 5 meter aan weerszijde van de leiding worden opgenomen in het bestemmingsplan con-
form de eisen die het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) daaraan stelt Omdat het 
plangebied gezoneerd is op grond van artikel 14 van het Bevi wordt ingevolge artikel 16 van het 
Bevb niet getoetst op de aanwezigheid van kwetsbare objecten28.  
 
Voor nieuwe risicovolle leidingen wordt in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op-
genomen. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de wettelijke verplichting dat deze leidin-
gen op de verbeelding moeten zijn aangegeven. 
Conform het Bevb is het niet toegestaan dat de PR 10-6 contour van nieuwe leidingen buiten de 
belemmerde strook van maximaal 5 meter aan weerszijde van de leiding komt te liggen.  

6.2.3 Zonering overige vervoersmodaliteiten  

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 worden ook gevaarlijke stoffen vervoerd over de weg, het spoor 
en het water. Dit vervoer maakt echter geen speciale zonering noodzakelijk29. 

6.2.4 Zonering windturbines 

Rondom de aanwezige windturbines is een veiligheidszone opgenomen welke de 10-5 contour 
omvat. Hierbinnen zijn geen beperkt kwetsbare objecten toegestaan30. 
 

                                                                 
28  In het verleden heeft een sanering plaatsgevonden bij het kantoor aan de Middenweg 6 (maakt onderdeel uit van 

een Bevi-bedrijf). Dit bevond zich binnen de PR 10-6 contour van een hogedruk aardgastransportleiding. Hier zijn 
echter maatregelen getroffen en is de saneringssituatie opgelost.  

29  Ingevolge het Basisnet kent de A17 een veiligheidsafstand. Omdat er binnen deze afstand geen kwetsbare be-
stemmingen zijn toegestaan, is deze zonering impliciet meegenomen in het bestemmingsplan. 

30  De veiligheidszonering bij windturbines is geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer en kent deels een an-
der normenstelsel dan het Bevi. 
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6.3 Ontsluiting 

In geval van een calamiteit bij één van de risicobronnen is het van belang dat het rampgebied 
enerzijds te ontvluchten is en anderzijds bereikbaar is voor hulpdiensten. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op de ontsluiting van het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Hierbij is onderscheid 
gemaakt in de externe ontsluiting en interne ontsluiting. 
Een gedeelte van het terrein in zone 1 is nog niet in gebruik, hier wordt in samenwerking met het 
Havenbedrijf Moerdijk een nieuwe verkaveling voor opgesteld. Omdat dit terrein, in tegenstelling 
tot de rest van het Zeehaven- en industrieterrein slechts beperkt is verkaveld, en risicovolle acti-
viteiten hier juist geconcentreerd moeten worden, is optimaliseren van de ontsluiting gewenst. 
Op deze nog uit te geven gronden wordt daarom in deze paragraaf apart ingegaan. 
 
Externe ontsluiting  
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk wordt ontsloten door een vijftal wegen: twee aansluitin-
gen op de rijksweg A17 (waarvan één via de N285) en drie ontsluitingswegen vanuit de kernen 
Klundert, Zevenbergen en Moerdijk. De ontsluitingswegen lopen in westelijke, zuidelijk en ooste-
lijke richting. Deze ontsluitingsmogelijkheden worden door de Veiligheidsregio voldoende geacht. 
 
Interne ontsluiting 
Vanwege de grootte van het Zeehaven- en industrieterrein (ca. 2.400 hectare) is het in geval van 
een calamiteit niet per definitie nodig het industrieterrein als geheel te ontvluchten. Vluchten 
naar andere delen van het Zeehaven- en industrieterrein zal veelal volstaan. Door de gemeente 
Moerdijk wordt in samenwerking met het Havenbedrijf Moerdijk en bedrijfsleven een zelfred-
zaamheidsplan opgesteld. Het plangebied beschikt over veel brede en verharde wegen. Echter, 
door de aanwezigheid van de havenarmen kan de ontsluiting, afhankelijk van de locatie van de 
calamiteit, problematisch zijn. Dit geldt eveneens voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten. 
Daarom voorziet het zelfredzaamheidsplan ook in vluchtmogelijkheden over het water. Ook zijn 
er op afstand van het industrieterrein verzamel- en registratiepunten voorzien. Volledigheids-
halve wordt opgemerkt dat het zelfredzaamheidsplan geen onderdeel van het bestemmingsplan 
maar onderdeel is van het veiligheidsbeleid van de gemeente Moerdijk. Binnen het zelfredzaam-
heidsplan wordt naast een leidraad om te evacueren ook een instructie voorzien om ten tijde van 
een incident of dreiging daartoe, effectief te kunnen schuilen.  
 
Verkaveling uit te geven bedrijventerrein 
Voor een deel van het chemiecluster (zone 1) wordt, bij de uitgifte van het terrein, een nieuwe 
verkaveling vastgesteld. Omdat het uit te geven bedrijventerrein in zone 1 ligt waar risicovolle 
bedrijvigheid wordt geclusterd, wordt bij de verkaveling rekening gehouden met veiligheidsas-
pecten.  
 
Omdat de gewenste kavelomvang onbekend is, is deze niet in het bestemmingsplan vastgelegd. 
De hoofdverkeersinfra van dit gebied is noord-zuid georiënteerd. Er zijn situaties denkbaar dat bij 
een incident met gevaarlijke stoffen een oost-west vluchtroute gewenst is. Aan de zuidzijde van 
het Shellterrein, op het bedrijfsperceel, is een dergelijke route aanwezig. Deze is vooral effectief 
voor het personeel van Shell en hulpdiensten.  
Om te borgen dat ook ten zuiden van het Shellterrein meerdere vluchtrichtingen mogelijk zijn, is 
in het bestemmingsplan een tweetal zones opgenomen waarbinnen een oost-west georiënteerde 
wegenstructuur gerealiseerd kan worden31. Via de planregels is, op voorwaardelijke wijze, ge-
borgd dat bij het uitgeven van kavels binnen deze zone, de weg binnen deze zone over de gehele 

                                                                 
31  Deze ontsluiting zal bestaan uit een westelijke en oostelijke wegenstructuur, gescheiden door de noord-zuid lo-

pende leidingstraat van Shell. 



Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 
Risico-inventarisatie en verantwoording groepsrisico tbv. het bestemmingsplan 
projectnummer 0184934.00 
2 juni 2017  
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 42 van 52 

 

lengte aangelegd moet worden. De weg heeft een minimale breedte van 8 meter en moet zoda-
nig ontworpen zijn, dat in een vluchtsituatie de weg zodanig overzien kan worden, dat vluch-
tende personen een bewuste keuze kunnen maken om de weg al dan niet te gebruiken bij hun 
vluchtactie. Tweezijdige bereikbaarheid is een minimumvereiste. 
 

6.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn veiligheidsmaatregelen beschouwd die geborgd worden in het bestemmings-
plan. Samenvattend zijn dit de volgende aspecten: 
 
Externe zonering 
Rond het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk wordt een buffer in acht genomen tussen de 
industrie en de omgeving. Deze wordt als afdoende beschouwd om op effectieve afstand van het 
industrieterrein Moerdijk in gebouwen te kunnen schuilen in geval van een calamiteit. 
 
Artikel 14-zone 
Rondom het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk wordt een artikel 14 Bevi-zone vastgesteld. 
 
Interne zonering en beperken personendichtheid 
Er wordt een scheiding aangebracht tussen 'hoge populatie objecten' en risicovolle inrichtingen 
en transportmodaliteiten. Personendichtheden op (bijna) het hele Zeehaven- en industrieterrein 
worden beperkt door een beleid te voeren waarbij hotspots van personen worden gelimiteerd.  
 
Ontsluiting 
Bij de verkaveling van het uit te geven bedrijventerrein in zone 1 wordt rekening gehouden met 
vluchtroutes en calamiteitendoorgangen. 
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7 Bronmaatregelen  

In hoofdstuk 6 is beschreven hoe door ruimtelijke maatregelen de personendichtheid van het 
ruimtelijk besluit wordt gelimiteerd (en beperkt ten opzichte van het vigerende bestemmings-
plan). Hierdoor wordt het groepsrisico beperkt. Daarnaast kan het groepsrisico worden beperkt 
via bronmaatregelen. 
 
De bronmaatregelen kunnen gesplitst worden in: 
1. de keuze om een risicobron toe te staan en vervolgens;  
2. keuzes over het veiligheidsniveau van die risicobron.  
Keuzes om een risicobron al dan niet toe te staan worden deels op bestemmingsplanniveau ge-
nomen. Keuzes over het veiligheidsniveau ook, maar uitsluitend voor zover deze ruimtelijk rele-
vant zijn. Andere bronmaatregelen worden geregeld via de milieuwetgeving, en mogen niet het 
bestemmingsplan worden opgelegd. 
 
Algemene maatregelen 
Ten aanzien van het veiligheidsniveau bij bedrijven hebben de gemeente en provincie het beleid 
om deze maatregelen af te dwingen via omgevingsvergunningen (onderdelen milieu en bouw)32. 
Daarnaast is de veiligheidsregio bevoegd gezag voor de bedrijfsbrandweer. Ten aanzien van het 
transport is het bij transportmiddelen aan te houden veiligheidsniveau geregeld in landelijke en 
Europese wetgeving. Het naleven van deze regelgeving is bij de besluitvorming over het bestem-
mingsplan uitgangspunt. Om de kaders hiervan nader te ontwikkelen wordt de Nota integraal ri-
sico- en veiligheidsbeleid van de gemeente hierop aangepast. Deze nota zal de in het bestem-
mingsplan gegeven kaders overnemen. 
 
Vanuit het bestemmingsplan kunnen geen eisen worden gesteld aan het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 
 
Maatregelen op planniveau  
Het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk is speciaal bedoeld voor het vestigen van bedrijven 
uit de zwaardere milieucategorieën. Gezien deze keuze, worden de bedrijven zoals genoemd in 
de aan het bestemmingsplan verbonden bedrijvenlijst toegestaan. Enkel een kerncentrale is uit-
gesloten van vestiging.  

                                                                 
32  Naast omgevingsvergunningen spelen hier ook de eisen vanuit het Activiteitenbesluit en andere vergunningen. 



Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 
Risico-inventarisatie en verantwoording groepsrisico tbv. het bestemmingsplan 
projectnummer 0184934.00 
2 juni 2017  
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 44 van 52 

 

8 Zelfredzaamheid 

Zelfredzame personen kunnen zich beschermen tegen de effecten van een incident met gevaar-
lijke stoffen door te schuilen of te vluchten.  
 
Of personen daadwerkelijk zelfredzaam zijn, wordt beïnvloed door vele factoren. Zo moeten deze 
personen op het juiste moment een goed overzicht hebben van het gewenste handelingsper-
spectief: schuilen of vluchten? En hoe moet ik dat doen? Dit betekent dat de juiste informatie of 
het juiste ogenblik erg belangrijk is. Dit betekent ook dat de juiste faciliteiten aanwezig moeten 
zijn om een goede zelfredzaamheid te ondersteunen.  
 
Er bestaat geen 'Wet op zelfredzaamheid'. Wel zijn er verschillende wetten en regels die een 
goede zelfredzaamheid kunnen faciliteren. Het bestemmingsplan is zo'n besluit voor wat betreft 
de ruimtelijke randvoorwaarden. In dit hoofdstuk wordt hierop nader ingegaan. Eerst wordt ech-
ter een algemene beschouwing van de zelfredzaamheid gegeven. Deze beschouwing betreft ook 
aspecten welke niet vanuit een ruimtelijk besluit te beïnvloeden zijn. 
 

8.1 Mogelijke incidentscenario's  

Op het industrieterrein vinden processen plaats met een grote verscheidenheid aan gevaarlijke 
stoffen. Ook verschilt de hoeveelheid gevaarlijke stoffen sterk per proces. Ten aanzien van een 
incident met gevaarlijke stoffen valt op hoofdlijnen de volgende scenario's te onderscheiden: 

 brand (plas,- fakkel, - of gebouw/ongevaarlijke opslag-brand); 

 explosie / Bleve; 

 vrijkomen toxisch vloeistoffen (waarbij deze uitdampt), toxische gassen en/of toxische ver-
brandingsproducten die vrijkomen bij een brand in een gevaarlijke opslag). 

Vanuit het oogpunt van zelfredzaamheid zijn de volgende handelingsperspectieven relevant. 
 
Brand 

 Plasbrand: Ten gevolge van een incident is een brandende vloeistofplas ontstaan. Het hande-
lingsperspectief is vluchten en/of op veilige afstand schuilen. 

 Fakkelbrand: Het ontbranden van een gas dat onder hoge druk uit een leiding stroomt, geeft 
een fakkelbrand. De warmtestraling hierbij is zo intens, dat schuilen pas op enige afstand vei-
ligheid biedt. Binnen die afstand is vluchten het juiste handelingsperspectief.  

 Gebouw- opslagbrand: Brand in een gebouw of opslag van vaste brandbare (ongevaarlijke) 
stoffen, welke gepaard gaat met een grote hittestraling, waarbij schuilen op afstand veilig-
heid biedt. 

 
Explosie / Bleve 
Bij een explosie komt een drukgolf vrij, soms in combinatie met een intensieve warmtestraling. 
Bij een Bleve is sprake van ontbranding van een gaswolk en komt altijd een drukgolf in combina-
tie met een intensieve warmtestraling vrij. Wanneer het incident zich zonder vooraankondiging 
voltrekt, biedt vluchten geen perspectief. Schuilen kan enige bescherming bieden ten opzichte 
van onbeschermd buitenverblijf, maar uitsluitend als de afstand tot het incident groot genoeg is. 
 
Vrijkomen toxische vloeistoffen –gassen, verbrandingsproducten 
Bij mogelijke blootstelling aan een giftig gas/damp/verbrandingsproduct is schuilen 'ramen en 
deuren sluiten' en ‘uitschakelen ventilatiesystemen’ in eerste instantie het juiste handelingsper-
spectief. In overleg met hulpdiensten kan, bijv. voor het gebied dat nog niet blootgesteld wordt, 
besloten worden dat vluchten/ontruimen een beter perspectief biedt. 
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Bij een calamiteit waarbij giftige stoffen vrijkomen, is zo snel mogelijk schuilen in een gebouw het 
voorkeurscenario. Mensen op grotere afstand van de risicobron kunnen bij een tijdige waarschu-
wing het gebied op tijd ontvluchten. Bij een calamiteit met giftige stoffen zit er enige tijd tussen 
het ontstaan van het ongeval en het optreden van letsel bij aanwezigen. Daarbij is ook de duur 
van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. Snel reageren, naar binnen vluchten 
en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang. Hierbij speelt het Waarschuwings- 
en Alarmeringssysteem (WAS: de sirenes), de inzet van het CBIS-alerteringsysteem, het veilig-
heidsdashboard en NL-alert een belangrijke rol om werknemers van andere bedrijven en de in-
woners van omliggende woonkernen te waarschuwen. Omwonenden worden in 2017 voorzien 
van een handelingsperspectief bij de meest voorkomende incidenttypes. 
 

8.2 Pilot zelfredzaamheid 

Om sturing te kunnen geven aan de zelfredzaamheid, is door de gemeente Moerdijk, samen met 
de Veiligheidsregio en het toenmalige ministerie van Binnenlandse zaken de pilot Zelfredzaam-
heid uitgevoerd. Voor de bevindingen van deze pilot wordt verwezen naar de rapportage33 hier-
van.  
 
In het kader van de pilot zelfredzaamheid zijn twee metingen verricht naar de zelfredzaamheid 
van werknemers in het gebied en inwoners van de omliggende kernen. Een conclusie van de nul-
meting is gegeven in het volgende tekstblok: 
 

Uit de nulmeting is gebleken dat de burgers en werknemers over het algemeen goed op de 
hoogte zijn van de noodsituaties in de nabijheid van het Zeehaven- en industrieterrein. Zo scoren 
de noodsituaties “Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk” en “brand” het hoogst.  
Voor alle typen noodsituaties wordt door de bewoners de kans dat deze zich daadwerkelijk voor-
doet het hoogst ingeschat voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (62% tegen 31% landelijk 
controlegebied). Een dergelijke constatering geldt ook voor de kans op een grote brand.  
Dat betekent dat de Moerdijkers de risico’s van het Zeehaven- en industrieterrein grotendeels 
onderkennen.  
 
Echter is het wel zo dat de Moerdijkse bevolking zich bewust is van de aanwezigheid van risico-
bronnen, maar de kennis over de mogelijke impact en mogelijkheden tot voorbereiding ontbre-
ken grotendeels. 
 
Natuurlijk is het industrieterrein van dien aard dat de risico’s altijd in beeld zijn, met als lichtend 
voorbeeld de affakkelinstallatie van Shell. Ook is de bevolking de afgelopen jaren alerter gewor-
den, door een aantal incidenten met het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en een aantal grote 
branden op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Naast het optreden van levensbedrei-
gende incidenten, worden omwonenden ook regelmatig geconfronteerd met overlast in de vorm 
van geluid, licht of geur. 

 
De pilot betreft zowel personen binnen als buiten het plangebied. Omdat het onderhavige rap-
port is toegespitst op het bestemmingsplan van het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, 
wordt alleen het aspect zelfredzaamheid binnen de plangrenzen beschouwd. 
  

                                                                 
33  Pilotproject Zelfredzaamheid Haven- en industrieterrein Moerdijk, Gemeente Moerdijk, juni 2010 
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8.2.1 Zelfredzaamheid binnen het plangebied 

De aard van de werkzaamheden op het zeehaven- en industrieterrein, alsmede de afstand tussen 
de woon- en arbeidsplaats, maakt dat het zeehaven- en industrieterrein vrijwel uitsluitend wordt 
bevolkt door zelfredzame personen. Dit wordt versterkt doordat in het nieuwe bestemmingsplan 
activiteiten voor groepen beperkt zelfredzame personen zijn uitgesloten. Ten aanzien van de op 
het zeehaven- en industrieterrein werkzame personen geldt dat deze niet afhankelijk zijn van ver-
voersdiensten van anderen34. Daarnaast zijn veel werknemers bekend met risicovolle activiteiten 
omdat zij zelf bedrijfsmatig bij risicovolle processen betrokken zijn, dan wel met risicovolle stof-
fen werken 

8.2.2 Facilitering veiligheid/zelfredzaamheid door het Havenbedrijf  

Het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk kent door de aanwezigheid van het Havenbedrijf 
Moerdijk een aantal faciliteiten waardoor het verschilt van andere industrieterreinen. Deze facili-
teiten hebben tevens een positief effect op de zelfredzaamheid.  
 
Alarmcentrale/toezicht op bedrijfsterrein 
Het Havenbedrijf Moerdijk beschikt over een 
alarmcentrale welke 24 uur per dag bereik-
baar is. Deze centrale is ondersteunend ten 
opzichte van de landelijke 112 centrale35. 
Vanuit de alarmcentrale kan: 

 een alarm- of info-mailing naar de bedrij-
ven worden verzorgd36; 

 een piketdienst geactiveerd worden, die 
verdere ondersteuning vanuit het Haven-
bedrijf Moerdijk coördineert of assisten-
tie verzorgd37. 

 
Bedrijfsincidenten, waarvan de effecten zich 
buiten het eigen bedrijfsperceel kunnen ma-
nifesteren, dienen door dit bedrijf zelf aan de 
buurbedrijven te worden gemeld. Hiervoor 
bestaat geen protocol op het zeehaven- en in-
dustrieterrein. Wel heeft het Havenbedrijf 
Moerdijk de intentie om samen met de be-
drijven deze onderlinge alarmering van richt-
lijnen te voorzien.  
 
Ondermeer vanuit het oogpunt van inbraak-
preventie kunnen de zes poorten van het in-
dustrieterrein door het Havenbedrijf worden 

                                                                 
34  Er is geen openbaar vervoer op het industrieterrein. alle werknemers komen met eigen vervoer of carpoolen.  
35  De eerste melding dient altijd plaats te vinden via het landelijke alarmnummer 112. Deze centrale kan vervolgens 

weer het Havenbedrijf informeren. Indien meldingen als eerste door het Havenbedrijf worden ontvangen, wordt 
ivm. het alarmeren van hulpdiensten verzocht eerst 112 te bellen. 

36  Een alarmmailing bevat alleen door de overheid verstrekte instructies. Omwille van eenduidige informatievoor-
ziening voegt het Havenbedrijf hier geen eigen informatie aan toe. 

37  Bijv. de 'manager van de week' voor de coördinatie of de 'werker van de week' voor het uitvoeren van specifieke 
taken. Ook kunnen overheidsdiensten geactiveerd worden (politie, waterbeheerder enz.). Te activeren 'niet over-
heidsdiensten' zijn gecertificeerde verkeersregelaars, aannemers enz. 
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afgesloten. Bij deze poorten en op andere belangrijke posities (zoals de havenbekkens) is camera-
toezicht aanwezig38. 
 
Alarmering 
Alarmering van de omgeving bij een (dreigend) incident met gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden 
op verschillende manieren: 

 via de WAS installaties (sirene); 

 via de alarm- of informatiemailing van het Havenbedrijf Moerdijk; 

 via SMS-allert (NL Alert, Burgernet); 

 via onderlinge alarmering (buurbedrijven). 
 
Daarnaast kan informatie verzorgd worden via nieuwszenders, crises.nl enz.  
 
Aansluitend op de pilot zelfredzaamheid is een alerteringsysteem “CBIS (Calamiteiten BHV Infor-
matie Systeem” ontwikkeld waarmee de BHV-coördinatoren van de bedrijven op het industrie-
terrein beschikken over een onderling alarmeringssysteem.  
 

Figuur 7.1: Schermbeelden CBIS. 
 
Voldoen aan vestigingseisen 
Binnen het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk functioneert een Adviescommissie VEstiging, 
waarin alle vergunningverlenende (en hieraan gelieerde wettelijk adviseurs) zijn vertegenwoor-
digd. Bouwplannen en milieuvergunningen worden door deze commissie getoetst (voortoets) 
waarbij het havenbedrijf Moerdijk het proces coördineert. Deze plannen worden ook door het 
Havenbedrijf Moerdijk beoordeeld of deze voldoen aan de vestigingseisen.  
 

8.2.3 Mogelijkheid tot schuilen en vluchten 

In de voorgaande paragraaf zijn alarmeringsmogelijkheden beschreven. De mogelijkheid om te 
schuilen verschilt daarbij per bedrijf en wordt sterk bepaald door de aanwezigheid en aard van de 
bebouwing. Vanuit het bestemmingsplan kunnen geen bouwkundige eisen worden gesteld om 

                                                                 
38  Dit systeem kan niet gebruikt worden om het aantal personen te registeren dat zich op het terrein bevindt. 
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deze schuilmogelijkheid te verbeteren welke het Bouwbesluit te boven gaan. De mate waarin be-
staande bedrijfsgebouwen als schuilmogelijkheid gebruikt kunnen worden, is geen aspect dat 
met een bestemmingsplan wordt geregeld. De gemeente en het Havenbedrijf Moerdijk hebben 
een zelfredzaamheidsplan vastgesteld op basis waarvan regie kan worden gegeven in geval van 
een (in dat plan gedefinieerd) incident optreedt.  
 
De mogelijkheid om te vluchten wordt bepaald door de mobiliteit van personen en infrastruc-
tuur. De aanwezigen op het zeehaven- en industrieterrein zijn goed mobiel. De aanwezige infra-
structuur maakt het mogelijk om van het gevaar weg te vluchten, mits de windrichting geen be-
lemmering vormt. Via het CBIS kunnen hulpdiensten regie houden bij een evacuatie op het zee-
haven- en industrieterrein. 
Indien de windrichting het vluchten richting het water noodzakelijk maakt, is voortgezet vervoer 
over het water aan de orde. Hierin is voorzien. 
 
Maatregelen die genomen zijn om de ontvluchtingmogelijkheden op het nog uit te geven terrein 
in zone 1 (Chemiecluster) te optimaliseren zijn beschreven in hoofdstuk 6.3. 
 

8.2.4 Zelfredzaamheid buiten het industrieterrein 

Iedere gemeente is vanaf 1985 verplicht39 om met burgers te communiceren over risico's. Het 
doel van deze risicocommunicatie is een brug te slaan tussen dat wat objectief (onveilig) wordt 
genoemd en dat wat subjectief als (on)veilig wordt ervaren. Door risicocommunicatie weten 
mensen aan welke risico's ze blootstaan en hoe te reageren op een akoestisch signaal van het 
WAS of bericht van NL-alert. Hierdoor is er een handelingsperspectief bij een ramp of incident. 
Het gevolg is dat mensen in geval van een incident minder snel in paniek raken, de kans op ade-
quaat handelen groter is en het effect van veiligheidsmaatregelen groter zal zijn.  
 
Gezien de afstand tot de risicobronnen, zal schuilen vrijwel altijd het juiste handelingsperspectief 
zijn. Verblijf in landelijk gebied of de groenzone welke rondom het industrieterrein is gelegen, be-
tekent verblijf in een gebied waar schuilmogelijkheden ontbreken. Het aantal aanwezigen in deze 
gebieden is doorgaans laag (zie paragraaf 6.1). 
 
De garantie tot risicocommunicatie kan niet geborgd worden in het bestemmingsplan. Het be-
treft hier immers zaken die niet via ruimtelijke wetgeving geregeld mogen worden. Vanuit de al-
gemene communicatieplicht zal de gemeente Moerdijk de gebruikers van het plangebied (en die 
niet alleen) informeren. Hiervoor is een op het CBIS geënt veiligheidsdashboard voor burgers  
ontwikkeld. 

                                                                 
39  Verplichting vanuit Wet rampen en zware ongevallen. 
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9 Bestrijdbaarheid 

De mogelijkheden tot voorbereiding op, en bestrijding/beperking van, de omvang van een ramp 
of zwaar ongeval vormen een belangrijk onderdeel van de verantwoordingsplicht. De kwaliteit 
van de rampbestrijding valt echter niet vast te leggen in het bestemmingsplan. De Wet ruimte-
lijke ordening biedt hier geen basis voor.  
 

Wel is de kwaliteit van de rampbestrijding, en daarmee het op het industrieterrein geboden be-
schermingsniveau een argument bij de besluitvorming op het bestemmingsplan. De slagkracht 
van de hulpdiensten bepaalt immers mede of het verstandig is gronden te bestemmen voor risi-
covolle activiteiten. Belangrijk is dat sinds 2013 het industrieterrein een permanent bezette 
brandweerkazerne beschikt. Dit betekent dat de opkomsttijd op het industrieterrein ten opzichte 
van het verleden sterk is verbeterd.  
 

Rampbestrijdingsplan 
Maart 2010 is versie 3 van het Rampbestrijdingsplan Moerdijk40 gepubliceerd. Hierin staat het 
proces van alarmering en communicatie enz. beschreven. Het plan bevat geen elementen die in 
het bestemmingsplan verankerd moeten worden. Wel is dit plan een uitgangspunt bij de invulling 
van de verantwoordingsplicht ten behoeve van het bestemmingsplan. 
 

9.1 Voorzieningen op het industrieterrein 

Op het industrieterrein is sinds 1 februari 2013 een permanent bezette brandweerkazerne met 
specifiek brandweermaterieel aanwezig. Inzet geschiedt overeenkomstig het regionaal crisisplan 
en rampenbestrijdings- en incidentbestrijdingsplannen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
40  Brandweer Midden- en West-Brabant, maart 2010.  

Vanuit de kazerne Moerdijk-Haven wordt een 24-uurs brandweerzorg geleverd door 3 ploegen 
van 6 professionele krachten. Deze beschikken over specifiek op de risico’s van het industriege-
bied toegerust materieel. Zo beschikt de post over een hoogwerker, een industriële tankauto-
spuit en een schuimblusvoertuig.  
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De vestiging van Shell beschikt over een bedrijfsbrandweer. Er zijn afspraken tussen de Veilig-
heidsregio en Shell over samenwerking op het industrieterrein. Vanwege nieuwe veiligheidswet-
geving dienen sommige bedrijven hun brandbestrijdingsstrategie te herzien. Dit geschiedt thans 
in overleg met de Veiligheidsregio en het Havenbedrijf Moerdijk. 
 
Bluswater 
Door de aanwezigheid van Havens en de aanwezigheid van een drietal bluswater innamepunten 
aan de zuidzijde van het industrieterrein41, is er voldoende bluswater beschikbaar om de voorra-
den van de blusvoertuigen aan te vullen en aanvulling te geven op de leverantie via het drinkwa-
ternet. De bluswatervoorziening wordt voortdurend afgestemd op nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen.  
 
Ruimtelijke scheiding kavels zone 1.  
Ter bevordering van de bereikbaarheid van hulpdiensten, en als eerste buffer om brandoverslag 
te voorkomen, moet in zone 1, gemeten vanaf de perceelsgrens, aan de bedrijfszijde42 een strook 
van 5 meter breedte worden vrijgehouden van bebouwing, opslag en geparkeerde auto's. Enkel 
het plaatsen van perceelafscheiding en verlichtingsbronnen is toegestaan. Ook is het aanleggen 
van een weg toegestaan. Op de overige delen van het industrieterrein zijn de oude planregels 
overgenomen.  
 
Afstand tussen bouwwerken/bereikbaarheid voor hulpdiensten 
In het bestemmingsplan is de minimale afstand tussen bouwwerken en de perceelsgrens aange-
geven. Om te voorkomen dat de bij een eventuele brand vrijkomende warmtestraling brand op 
naastliggende percelen doet ontstaan, kan het noodzakelijk zijn om meer afstand aan te houden. 
Deze afstand wordt niet geregeld vanuit het bestemmingsplan maar via het Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken. In artikel 2.1.9 lid 2 a van het Besluit brandveilig gebruik Bouwwerken is 
aangegeven dat "Bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen is zodanig 
dat bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een op een aangrenzend perceel gelegen 
of op dat perceel volgens het bestemmingsplan nog te realiseren gebouw enz… ". In het desbe-
treffende artikel is tevens aangegeven onder welke omstandigheden daaraan wordt voldaan.  
 
Bereikbaarheid bij brand en bluswatervoorzieningen 
Bij het toetsen van daadwerkelijke inrichtingsplannen adviseert de Veiligheidsregio aan de hand 
van de “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van het IFV43,44.  
 
 
  

                                                                 
41  In de zuid-oosthoek van het industrieterrein is tevens een B-waterleiding aanwezig. 
42  Dus niet aan de straatzijde. 
43  IFV: Instituut fysieke veiligheid. Een geactualiseerde versie van deze Handreiking is in 2012 verschenen. 
44  B. Ale (zie bijlage 6), noemt containerflats als specifiek aandachtspunt. Dit is aspect is nader beschouwd en ge-

constateerd is dat dit aandachtspunt geen maatregelen op bestemmingsplanniveau vraagt. Wel betreft het een 
vast aandachtspunt bij de verlening van omgevingsvergunningen (milieu). 
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10 Samenvatting/conclusie 

De gemeente Moerdijk actualiseert het bestemmingsplan 'Zeehaven- en industrieterrein Moer-
dijk'. In en om het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk vindt veel opslag, verwerking en ver-
voer van gevaarlijke stoffen plaats. Conform desbetreffende wet- en regelgeving is door ge-
meente Moerdijk uitvoerig aandacht besteed aan het aspect externe veiligheid.  
Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor het plaatsgebonden risico. Ten behoeve van de 
verantwoording van het groepsrisico zijn in een brede projectgroep (gemeente, provincie, milieu-
dienst, havenbedrijf Moerdijk, veiligheidsregio en bedrijvenkring) veiligheidsmaatregelen samen-
gesteld. 
 
Plaatsgebonden risico 
In het plangebied bevinden zich geen knelpunten ten aanzien van het plaatsgebonden risico. 
 
Groepsrisicoverantwoording 
Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk met al haar risicobronnen is in het verleden, na uitge-
breide planologische afweging, bewust op deze locatie ontwikkeld. Het is een bewuste keuze risi-
covolle activiteiten op deze locatie te ontwikkelen, mede vanuit externe veiligheidsoogpunt om-
dat andere industrieterreinen op dichter bevolkte locaties worden ontlast. 
 
Hoogte van het groepsrisico 
In en rond het plangebied bevinden zich tientallen risicobronnen. Omdat personendichtheden op 
het industrieterrein laag zijn, zijn de groepsrisico's van alle afzonderlijke risicobronnen eveneens 
laag. Het groepsrisico van één risicobron overschrijdt de oriëntatiewaarde. Omdat het nieuwe be-
stemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat dan het huidige, ontstaat hierdoor 
ook geen toename van het groepsrisico. Groepsrisicoberekeningen van afzonderlijke risicobron-
nen leveren echter slechts een beperkt beeld van het risico, het is de (niet te kwantificeren) cu-
mulatie van de vele risicobronnen samen die het risicoprofiel van het Zeehaven- en industrieter-
rein bepaalt. 
 
Veiligheidsmaatregelen 
Om bovenstaande reden zijn op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk maatregelen geno-
men om de veiligheid te verbeteren/borgen. Deze maatregelen zijn weergegeven in tabel 9.1. Be-
langrijk hierbij is dat veel maatregelen die de veiligheid verhogen niet zijn te borgen in deze be-
stemmingsplanprocedure. Om juridische redenen maken deze niet ruimtelijk te borgen maatre-
gelen formeel geen onderdeel uit van de groepsrisicoverantwoording. 
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De bijlagen zijn in een afzonderlijke deel gebundeld.  

 

Bijlage 1: Begrippenlijst 
Bijlage 2a: Overzichtskaart risicocontouren 
Bijlage 2b: Overzicht risicorelevante inrichtingen 
Bijlage 3: Pilotproject Zelfredzaamheid 
Bijlage 4: Definities in relatie tot risicovolle inrichting 
Bijlage 5: Definiëring 'hoge populatie objecten' 
Bijlage 6: Beoordeling Prof. Dr. B. Ale en Dr. M. van Duin 
Bijlage 7: Technische onderzoeken. 
Bijlage 8: Nieuwe windturbines 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de 

oplossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 jaar. 
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Bijlage 1: Begrippenlijst 

 
Artikel 14-zone Een zone zoals bedoeld in artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen  

Aanvalsplan  Een aanvalsplan is bedoeld voor de brandweer. Daardoor zijn bij een brand of een ongeval 

direct de belangrijkste gegevens bij de hand.  

 

Een aanvalsplan geeft informatie over de plaats van gevaarlijke stoffen en installaties, over 

vluchtwegen en toegangen, over brandscheidingen, e.d. In aanvalsplannen wordt meestal 

gebruik gemaakt van plattegronden; soms kan worden volstaan met eenvoudig kaartje 

(bereikbaarheidskaart). 

Op grond van de Arbowet moeten bepaalde bedrijven zelf ook over een bedrijfsnoodplan 

beschikken. 

In sommige gevallen zijn aanvalsplannen en bedrijfsnoodplannen niet voldoende en moet 

er volgens de wet Rampen en zware ongevallen, een rampbestrijdingsplan worden 

gemaakt.  

Beperkt kwets- 

baar object 

Zie bijlage 5 van deze rapportage 

Bevoegd gezag Het bevoegd gezag is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de naleving van 

bepaalde wetgeving. In de regel is de gemeente of de provincie het bevoegd gezag, maar 

een waterschap, of een ministerie kunnen ook bevoegd gezag zijn. 

 

Deze verantwoordelijkheid kan bestaan uit het afgeven van vergunningen, maar ook uit 

handhaving en het vaststellen van een bestemmingsplan. Dat is zorgen dat de regels 

worden nageleefd. Beheerders van (water)wegen, concessiehouders van buisleidingen en 

bedrijven zijn echter op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het 

naleven van de regels. 

BLEVE Boiling liquid expanding vapour explosion.  

Bijvoorbeeld de ontploffing van een tot vloeistof verdicht gas, zoals een LPG-tank. 

Blootgestelde Met blootgestelde worden de personen bedoeld, die zich op een plaats bevinden waar ze 

in aanraking (kunnen) komen met effecten van een ramp bij een risicobron.  

Brand Brand brengt verschillende gevaren met zich mee. Door vonken en warmtestraling kan 

een brand zich snel verspreiden. In de open lucht is de warmtestraling een direct gevaar 

en kunnen er brandwonden ontstaan als men te dicht in de buurt is. Verder is de rook 

gevaarlijk. 

BRZO-inrichting In het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 1999) staan criteria die aangeven welke 

bedrijven een risico van zware ongevallen hebben. Dit hangt samen met de aanwezigheid 

van gevaarlijke stoffen. Voor deze bedrijven gelden strengere regels dan normaal. 

 
Er wordt binnen de groep BRZO-bedrijven nog onderscheid gemaakt tussen een zware en 
een lichtere categorie. De lichtere categorie wordt ook wel PBZO (preventiebeleid zware 
ongevallen) –bedrijven genoemd, omdat ze een preventiebeleid moeten hebben en een 
veiligheidsbeheersysteem (VBS). Voor bedrijven van de zware categorie geldt dit ook, 
maar deze moeten tevens een risicoanalyse uitvoeren en een veiligheidsrapport (VR) 
opstellen. Die bedrijven worden daarom ook wel VR(plichtige)-bedrijven genoemd. 

Buisleiding Transport van gevaarlijke stoffen kan ook plaatsvinden door buisleidingen (pijpleidingen). 

Voorbeelden zijn: hoge- en middendruk aardgasleidingen (regionale en (inter)nationale 

aardgasleidingen) en leidingen voor transport van chemische – soms ook giftige – 
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vloeistoffen of gassen. Meestal gaat het om ondergrondse leidingen, maar bovengrondse 

komen ook voor.  

Categoriale inrich-

tingen 

Inrichtingen, zoals aangewezen in het Bevi, waarvoor het plaatsgebonden risico wordt 

bepaald conform de bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden. Voor de bepaling van 

het groepsrisico mag worden uitgegaan van de bij ministeriële regeling aangegeven 

personendichtheden, maar mag het groepsrisico ook worden bepaald met een QRA. 

(Risicoanalyse). 

Effect De effecten ten gevolge van: 

 explosie: het ontstaan van een drukgolf en/of warmtestraling.  

 brand.  

 toxisch: gevaar van vergiftiging door giftige gassen of dampen.  

Effectgebied Het effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe 

gezondheidseffecten kunnen zijn als er een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. 

De kans dat een ongeluk gebeurt, is in het effectgebied niet verrekend. Dat is het 

belangrijkste verschil met risicocontouren.  

 

De in het Bevi genoemde invloedsgebieden hebben dezelfde omvang als het effectgebied, 

tenzij in de uitvoeringsbesluiten het invloedsgebied voor een specifieke stof anders is 

gedefinieerd. 

Externe veiligheid Het beleidsgebied dat zich richt op de veiligheid bij incidenten met gevaarlijke stoffen 

waarvan de effecten zich buiten het bedrijf, de vervoersader of buisleiding manifesteren. 

Explosie Een explosie of ontploffing geeft een korte maar krachtige drukgolf en een kortdurende, 

hevige warmtestraling. Dit zijn de belangrijkste veroorzakers van letsel bij mensen in de 

buurt van een explosie. Ook brokstukken bijvoorbeeld glasscherven, die door de drukgolf 

rondvliegen, kunnen levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken. 

 

Explosies kunnen optreden bij: 

 brandbaar gas: bijvoorbeeld aardgas, propaan, butaan of LPG; 

 sommige vluchtige vloeistoffen,  

 patronen en andere munitie; 

 professioneel en consumentenvuurwerk; 

 sommige producten, zoals geconcentreerde kunstmest; 

 stof van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, graan of houtstof. 

fN-curve Het groepsrisico wordt weergegeven als een curve in een grafiek met twee logaritmisch 

geschaalde assen, de zogenaamde fN-curve. Op de y-as wordt de cumulatieve frequentie f 

(per jaar) uitgezet en op de x-as het aantal te verwachten slachtoffers N. De curve geeft 

het verband tussen de omvang van de getroffen groep (N) en de kans (f) dat in één keer 

een groep van tenminste die omvang komt te overlijden.  

Geprojecteerd 

 object 

Nog niet aanwezig object dat op grond van het vigerende bestemmingsplan toelaatbaar is. 

Gevaarlijke  

stoffen 

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s 

met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. 

 

De gevaren zijn vaak de keerzijde van nuttige eigenschappen van die stoffen. Het zijn vaak 

brandstoffen, of grondstoffen voor nuttige producten zoals medicijnen, kunststoffen en 
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kunstmest of hulpstoffen die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor 

koelen, reinigen of conserveren. 

Grenswaarde Grenswaarde als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer. Van een grenswaarde 

mag niet worden afgeweken.  

Groepsrisico (GR) Het groepsrisico geeft de kans aan dat een hele groep personen overlijdt door een 

incident bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico houdt rekening met het aantal 

mensen dat in de buurt van een ongeval aanwezig kan zijn. 

Hoge populatie  

object  

Een object binnen de artikel 14 zone, dat vergelijkbaar is met een kwetsbaar object zoals 

bedoeld in het Bevi, maar niet de juridische status heeft van dat object. Een hoge 

populatie object heeft juridische status via de planregels in het bestemmingsplan (zie 

bijlage 5) 

Inrichting Het woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven 

waarvan die vallen onder een AMvB ex. 8.40 van de Wet milieubeheer of inrichtingen 

waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is. 

Invloedsgebied Gebied waarin volgens bij regeling van de minister vast te stellen regels personen worden 

meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. De grens van het invloedsgebied is 

gelijk aan de grens van het effectgebied, tenzij in de bij het Besluit behorende 

uitvoeringsregeling voor een specifieke stof een ander invloedsgebied is gedefinieerd. Het 

invloedsgebied wordt bepaald op grond van Pasquill-klasse F 1,5 of F 2. (ongunstige 

weersomstandigheden) 

Installatie Inrichtingen met gevaarlijke stoffen, gebruiken of produceren deze stoffen in installaties. 

Interventie 

waarde 

Er bestaan verschillende definities voor interventiewaarden. Veel gebruikt zijn de 

volgende: 

 

Voorlichtingsgrenswaarde (VRW) 

De concentratie van een stof die grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de 

blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel 

omkeerbare gezondheidseffecten mogelijk zijn bij blootstelling van één uur. Vaak is dit de 

concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen over het waarnemen van de 

blootstelling. 

 

Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 

De concentratie van een stof waarboven onomkeerbare of andere ernstige 

gezondheidsschade kan optreden door directe toxische effecten bij blootstelling van één 

uur. 

 

Levensbedreigende waarde (LBW) 

De concentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of een levensbedreigende 

aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling 

van één uur. 

Kans De kans dat iemand overlijdt door een ongeval met die stoffen (als deze persoon 
tenminste een jaar lang permanent op die plaats zou verblijft). 
Zie verder bij plaatsgebonden risico en bij risicocontour. 

Kwetsbaar  

object 

Zie hiervoor bijlage 5 van deze rapportage. 

Oriëntatiewaarde  Eén van de criteria die betrokken moet worden bij het invulling geven aan de 

verantwoordingsplicht.  



Zeehaven en industrieterrein Moerdijk 
Risico-inventarisatie en verantwoording groepsrisico tbv. het bestemmingsplan 
projectnummer 0184934.00 
29 maart 2017 revisie 3.6 
Gemeente Moerdijk 

 
 
 
 

Blad 4 van 6 

 

Personen- 

dichtheid 

De dichtheid van het aantal personen in een gebied. De wijze van bepaling van deze 

dichtheid is vastgelegd bij ministeriële regeling. Bij brandbaar gas wordt doorgaans 

geïnventariseerd met een raster van 25 bij 25 meter. Bij toxische stoffen met een raster 

van 100 bij 100 meter. Bij een juridisch correcte bepaling van de personendichtheid geldt 

het bestemmingsplan als uitgangspunt. 

PBZO-bedrijf In het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO 1999) zijn criteria opgenomen waarmee 

wordt bepaald welke bedrijven een risico van zware ongevallen met zich brengen. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen BRZO-bedrijven van de zware en de lichte categorie. 

Deze lichte categorie wordt ook wel 'PBZO-bedrijven' genoemd. 

 

Bedrijven van de lichte categorie moeten onder andere een 'preventiebeleid zware 

ongevallen' hebben en een veiligheidsbeheersysteem.  

Pijpleiding Zie buisleiding 

Plaatsgebonden  

Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats 

permanent en onbeschermd verblijft. 

In het plaatsgebonden risico zijn in het kort twee verschillende kansen verwerkt: 

 de kans dat een ramp, zoals het ontsnappen van een gevaarlijke stof, plaatsvindt; 

 de kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg daarvan. 

Ramp Volgens de wet is een ramp een ernstige verstoring van de algemene veiligheid, waarbij 

het leven en de gezondheid van vele personen wordt bedreigd of grote materiële 

belangen in ernstige mate bedreigd of geschaad worden. Een tweede kenmerk van 

rampen is dat een gecoördineerde inzet van verschillende diensten en organisaties nodig 

is om de dreiging weg te nemen of de gevolgen te beperken. 

Rampbestrijdings- 

plan 

In een rampbestrijdingsplan legt een gemeente vast welke voorbereidingen zijn getroffen 

voor de bestrijding van een specifieke ramp of een specifieke soort ramp. 

 

De gemeente moet een beleid hebben waarin is bepaald voor welke overige gevallen een 

rampbestrijdingsplan wordt gemaakt. Het gaat erom dat er een rampbestrijdingsplan 

komt voor rampen en zware ongevallen waarvan de plaats, de aard en de gevolgen 

voorzienbaar zijn.  

Voor sommige risicosituaties is een rampbestrijdingsplan direct wettelijk verplicht. 

In een rampbestrijdingsplan moet de afstemming met aangrenzende gemeenten en 

aangrenzende gebieden in buurlanden zijn gewaarborgd. 

Rampenplan Elke gemeente moet een rampenplan hebben. Het rampenplan somt op wat er in een 

gemeente voor de rampenbestrijding in het algemeen geregeld moet zijn. Het is het 

'masterplan' voor de gemeentelijke rampenbestrijding.  

Ramptypen Elke ramp is weer anders. Om de voorbereiding zo concreet mogelijk te maken, worden in 

de rampenbestrijding achttien verschillende ramptypen onderscheiden. Het is denkbaar 

dat bij een ramp meer ramptypen tegelijkertijd aan de orde zijn. 

Register risicosituaties 

gevaarlijke 

stoffen 

Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een centraal landelijk register 

met gegevens over risicosituaties die in Nederland bestaan rond het gebruik, de opslag en 

het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze gegevens worden beheerd door het RIVM en via 

internet op een risicokaart gepresenteerd. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt in 

plaatselijke risicokaarten die ook andere risicosituaties tonen.  
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Richtwaarde Richtwaarde als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ten aanzien van het 

niveau van het plaatsgebonden risico. Van een richtwaarde mag slechts om gemotiveerde 

redenen worden afgeweken. 

Risico Het risico van gevaarlijke activiteiten wordt onderverdeeld in twee aspecten, namelijk in 

kansen en effecten: 

 kans: de berekende kans dat een bepaald ongeval of een ramp zich voordoet. Deze 

kans wordt gecombineerd met de kans dat er mensen door het ongeval overlijden. 

Op de risicokaart kunnen deze kansen soms in de vorm van risicocontouren worden 

weergegeven.  

 effect: wanneer er een ongeval of een ramp gebeurt, heeft dat in een bepaald gebied 

effecten. Op de risicokaart kan dit effectgebied aangegeven worden. 

Risicobron De plaatsen waar risico's vandaan (kunnen) komen, worden risicobronnen genoemd. Het 

betreft hierbij:  

 bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden gemaakt, gebruikt of opgeslagen; 

 routes en pijpleidingen waar gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.  

Risicocontouren Een risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een 

ongeval met een risicobron. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone 

hoogtelijnen op een kaart: Binnen de contour is het risico groter, buiten de contour is het 

risico kleiner. 

Risicokaart Op een risicokaart laat zien waar risicobronnen liggen. Het gaat daarbij om risicobronnen 
waardoor mensen direct letsel kunnen oplopen. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en om 
andere relevante risico's, zoals overstromingen. In totaal kunnen de risico's van een 
dertiental verschillende ramptypen op kaart worden getoond. Maar er zijn ook 
risicokaarten waarop alleen risicosituaties met gevaarlijke stoffen staan. 

Risicovolle inrichting  een inrichting zoals bedoeld in het Bevi; 

 propaantanks tot 13m3. 

Route gevaarlijke 

stoffen 

Gemeenten zijn bevoegd om routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen vast te stellen.  

Scenario Als er een ernstig ongeval plaatsvindt, hangt de afloop vaak af van wisselende 

omstandigheden. Dus een ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij het 

onderzoek naar de risico's (PR en GR) worden daarom diverse scenario’s verwerkt. In de 

scenario's wordt ook rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed 

kunnen zijn, bijvoorbeeld de wind. 

Slachtoffer Slachtoffers zijn de personen die gewond zijn geraakt of zijn overleden als gevolg van een 

ongeval of ramp. 

Toxisch Giftig 

Transportroute Transport van gevaarlijke stoffen vindt vooral plaats over de weg, over het water, per 
spoor en door buisleidingen.  

Veiligheidsafstand Bij categoriale inrichtingen: de afstand die de 10-6-contour weergeeft. 

Veiligheidsrapport De meest gevaarlijke bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 

(BRZO'99), moeten een veiligheidsrapport opstellen. In het veiligheidsrapport moet onder 

andere worden aangetoond dat:  

 een preventiebeleid en een veiligheidsbeheerssysteem zijn ingevoerd 

 gevaren zijn geïdentificeerd en doeltreffende maatregelen zijn genomen  

 de installatie en de bedrijfsvoering voldoende veilig en betrouwbaar zijn. 

Verblijfsruimte  in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen 
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Verblijftijdcorrectie Tijdgerelateerde correctie bij de kansberekening, gebaseerd op een geringere 

verblijfstijdvan personen ten opzichte van de op jaarbasis gebaseerde ongevalskans. 

Vervoers 

gebonden  

inrichting 

Er zijn verschillende bedrijven en inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden 
overgeslagen of 'over staan' als onderdeel van het transport. De zogenaamde 
vervoersgebonden inrichtingen'. Voorbeelden hiervan zijn: een overslagpunt van 
containers en een inrichting waar tankwagens of tankschepen een stop maken, of waar 
wordt overgeslagen naar andere transportmiddelen. 
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Bijlage 2a: Overzichtskaart risicocontouren  
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Bijlage 2b: Overzicht Bevi-inrichtingen 

  Nu  
in 

20-3-2017       

Bevi GRIS   BG PR10-
5 

PR10-6 

Bevi √ Air Liquide G nvt Buiten inrichting 

Bevi √ Remondis-Argentia P nvt Buiten inrichting 

Bevi √ ATM P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ Basell P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ Bertschi P nvt Geen 10-6 contour 

Bevi √ Braat Moerdijk (tankstation) G nvt 35 meter 

Bevi √ Burg Non Food  (vh fa. J.de Graaf G nvt Buiten inrichting 

Bevi √ Coatex P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ Combined Cargo Terminals (CCT) P nvt Buiten inrichting 

Bevi √ DBM Blending P ? Buiten inrichting 

Bevi √ De Rijke (vervallen) nvt 
 

  

Bevi √ Kolb P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ Fabricom G nvt Buiten inrichting 

Bevi √ Frans de Wit P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ GCA P 
 

Binnen inrichting 

Bevi √ Gondrand Traffic G nvt Geen 10-6 contour 

Bevi √ Iko insulations (Nebiprofa) G  nvt Buiten inrichting 

Bevi √ Messer P nvt Buiten inrichting 

Bevi √ Namascor G nvt Binnen inrichting 

Bevi √ Newco Europe G nvt Buiten inrichting 30m 

Bevi √ NS emplacement Moerdijk G nvt 10-6 contour op grens inrichting 

Bevi √ Schutz P nvt Binnen inrichting 

Bevi √ Shell (SNC) VR2016 P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ Solvay (Erca) P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ Stolthaven P Ja # Buiten inrichting 

Bevi √ Van Gansewinkel CCD P nvt Buiten inrichting 30m 

Bevi √ Technoport G nvt Buiten inrichting 

Bevi √ Rulewave G nvt Binnen inrichting  

Bevi   AWL G nvt Geen 10-6 contour 
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Bijlage 3: Pilotproject Zelfredzaamheid 

Deze bijlage bevat de rapportage van het pilotproject zelfredzaamheid. Deze is toegevoegd om 
inzicht te geven in de diverse acties om het plangebied (en daarmee de omgeving) veiliger te 
maken. De informatie in de rapportage van het pilot project kan afwijken van de informatie in het 
onderhavige rapport. In die situatie is het onderhavige rapport leidend omdat dit rapport meer 
actuele informatie bevat. 
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Samenvatting 
 
Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan “industrieterrein Moerdijk” is de af-
gelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar de externe veiligheidssituatie binnen het 
gebied en de effecten hiervan op de Moerdijkse bevolking en werknemers op het haven- en 
industrieterrein. Op en rondom het industrieterrein Moerdijk is er sprake van een hoge concen-
tratie aan risicobronnen, welke de nodige risico’s voor de ca. 9.000 werknemers op het indu-
strieterrein en de bewoners van met name de woonkernen Klundert en Moerdijk genereren.  
Daarbij constateerden we al snel dat we in Moerdijk de risico’s alleen kunnen verantwoorden 
richting onze burgers en de werknemers op het industrieterrein, wanneer we naast alle maat-
regelen die bedrijven individueel hebben getroffen en de inzet van de hulpdiensten iets extra’s 
zouden doen. Dat extra’s is ook de belangrijkste bouwsteen van de verantwoording van het 
groepsrisico die we straks moeten doorlopen, om het bestemmingsplan überhaupt vastgesteld 
te krijgen. We hebben tezamen in de Werkgroep Externe Veiligheid geconstateerd, dat ingezet 
moet worden op de verbetering van de “bestrijdbaarheid” en de “zelfredzaamheid” in het ge-
bied. Binnen de pilot “Versterking Zelfredzaamheid” heeft de gemeente de kans gekregen om 
hier extra aandacht aan te besteden binnen de bestemmingsplanprocedure. 
 
Binnen de pilot “zelfredzaamheid” hebben de gemeente en haar veiligheidspartners zich inge-
zet om het risicobewustzijn van 3 doelgroepen, de werknemers van het industrieterrein Moer-
dijk, de inwoners van de woonkernen Klundert en Moerdijk en de verminderd zelfredzame 
burgers binnen deze kernen, te versterken. Naast versterking is ook ingezet op kennisopbouw 
binnen deze doelgroepen, over hoe zij zich voor kunnen bereiden op noodsituaties en hoe zij 
zich kunnen gedragen tijdens deze situaties. Dit om de “zelfredzaamheid” naar een hoger ni-
veau te tillen.  
 
De risicobronnen op het industrieterrein Moerdijk zijn complex en alle scenario’s ten aanzien 
van incidenten met gevaarlijke stoffen zijn er vertegenwoordigd. Binnen de pilot is gefocust op 
het scenario dat als maatgevend voor het groepsrisico uit de meeste risicoanalyses naar voren 
komt; het scenario “toxische belasting”.  De bevolking in de omliggende kernen loopt ook het 
grootste risico, hierdoor getroffen te worden.  
Voorafgaand aan de pilot is een nulmeting uitgevoerd, waarbij de risicobeleving van zowel 
burgers als werknemers op het industrieterrein is onderzocht. Uit de nulmeting is gebleken dat 
de burgers en werknemers over het algemeen goed op de hoogte zijn van de noodsituaties in 
de nabijheid van het haven- en industrieterrein. Zo scoren de noodsituaties “industrieterrein 
Moerdijk” en “brand” het hoogst. Voor alle typen noodsituaties wordt door de bewoners de 
kans dat deze zich daadwerkelijk voordoet het hoogst ingeschat voor het vrijkomen van ge-
vaarlijke stoffen (62% tegen 31% landelijk controlegebied). Dat betekent dat de Moerdijkers de 
risico’s van het haven- en industrieterrein grotendeels onderkennen.  
Echter is het wel zo dat de Moerdijkse bevolking zich bewust is van de aanwezigheid van risi-
cobronnen, maar de kennis over de mogelijke impact en mogelijkheden tot voorbereiding ont-
breken grotendeels. 
 
Ingezet dient dus te worden op het risicobewustzijn, met name met de focus op de effecten 
van een noodsituatie en de handelingsperspectieven die hier tegenover staan. 
Via literatuuronderzoek en praktijksituaties zijn alle mogelijke maatregelen om “zelfredzaam-
heid” te beïnvloeden bestudeerd en getoetst op inpasbaarheid binnen het Moerdijkse.  
Ook hebben een aantal brainstormsessies plaatsgevonden welke vernieuwende ideeën ten 
aanzien van het thema “Zelfredzaamheid” hebben opgeleverd. Uiteindelijk zijn een aantal zelf-
redzaamheidsbevorderende maatregelen uitgewerkt tot inzetbare instrumenten 
Zo is een vernieuwend alerteringssysteem voor bedrijven ontwikkeld, wat is gebaseerd op pu-
bliek –  private samenwerking en een veiligheidsdashboard waarmee gericht gecommuniceerd 
kan worden over de voorbereiding op noodsituaties, over een dreiging en een noodsituatie en 
de maatregelen die de doelgroepen kunnen treffen om “zelfredzaam” te zijn.   
 
Naast deze instrumenten, die uitgebreid worden beschreven in hoofdstuk 6, is in 2009 ook een 
dag voor de “Veiligheid en zelfredzaamheid” georganiseerd. Deze dag is georganiseerd voor 
de verminderd zelfredzame burger, de redzame burger en de overheidsdiensten welke zich 
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bezighouden met o.a. de rampenbestrijding en veiligheid. Tijdens deze dag hebben de ver-
schillende doelgroepen kennisgemaakt met elkaars (on)mogelijkheden tijdens noodsituaties, 
met als resultaat een kentering in het risicobewustzijn. Deze kentering heeft ervoor gezorgd 
dat de “verminderd zelfredzame burger” inziet waarom hij/zij ook een eigen verantwoordelijk-
heid heeft als het gaat om de veiligheid, dat de hulpdiensten inzien dat zij op gepaste wijze om 
moeten gaan met deze doelgroep tijdens noodsituaties en dat de overheid inziet dat de doel-
groep speciale aandacht vereist in de risicocommunicatie, crisiscommunicatie en voorberei-
ding op de rampenbestrijding. Na de dag staat de groeiende doelgroep “verminderd zelfred-
zaam” meer in de spotlight wanneer het gaat om zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 
Dit zal in de tweede helft van 2010 leiden tot een aantal gerichte acties om de zelfredzaam-
heid van de doelgroep te verbeteren.  
 
In de tweede helft van 2010 zullen de instrumenten “veiligheidsalertering” en “veiligheidsdash-
board, alsmede de actiepunten ten aanzien van de doelgroep “verminderd zelfredzaam” ver-
der worden ontwikkeld. Het streven is om de instrumenten en de acties middels een risico-
communicatiecampagne vanaf januari 2011 binnen de Moerdijkse bevolking en werknemers 
op het industrieterrein te laten landen. 
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Woord vooraf 
 
 
Deze rapportage over de pilot zelfredzaamheid welke betrekking heeft op het industrieterrein 
Moerdijk richt zich in eerste instantie tot de professionals die zich bezig houden met zaken 
rondom (externe) veiligheid. Maar ook overige geïnteresseerde lezer nodigen wij van harte uit 
om kennis te nemen van deze rapportage. Deze rapportage zie ik als meerwaarde voor de 
zelfredzaamheid op en rond het industrieterrein Moerdijk. 
 
Het proces om te komen tot dit rapport is niet zonder slag of stoot gegaan, maar met de steun 
van BZK, in het bijzonder Corsmas, het havenschap, de SBIM en de Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant. Zonder de voorgaande steun tekort te doen wil ik in het bijzonder veilig-
heidsspecialist Jeroen van Venrooij bedanken. Zonder hem was deze pilot niet opgestart voor 
Moerdijk, maar bovenal was deze pilot zeker niet gekomen tot het punt waar we nu staan. We 
hebben namelijk een belangrijke stap in de bewustwording van de risico’s gezet en dat is pure 
winst.  
 
Ik denk dat de pilot tot nu toe zeker iets heeft bereikt in de zin van bewustwording van risico’s 
en het samenbrengen van verschillende belangen. Dat is voor ons op dit moment van grote 
meerwaarde van de pilot. Wanneer het tweede deel van de pilot, het invoeren van de maatre-
gelen,  daadwerkelijk gaat plaatsvinden kan ook het directe effect op de doelgroep gemeten 
en geëvalueerd worden. Zover is het nu nog niet, het een en ander loopt immers gelijkt op met 
de integrale herziening van het bestemmingsplan voor het industrieterrein en met een mogelij-
ke publiek-private samenwerking tussen partijen. Dit laat onverlet dat wij, het projectteam, de 
pilot reeds geslaagd vinden. 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
 
Huub Sens 
Adviseur Ruimte 
Gemeente Moerdijk 
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1. Inleiding  
 
De Moerdijkse bevolking, de werknemers op onder andere het haven- en industrieterrein 
Moerdijk en het gemeentelijk apparaat worden dagelijks geconfronteerd met de aanwezigheid 
van risicovolle bedrijven en transportmodaliteiten. Niet voor iedereen in dezelfde mate en wij-
ze, maar iedereen binnen de gemeentegrenzen heeft er wel mee te maken. 
 
Naast de vele voordelen die deze bedrijven en transportmodaliteiten voor de gemeente en de 
hele regio opleveren, zijn er ook risico’s waar we rekening mee moeten houden. Risico’s kun-
nen belemmeringen opleveren voor ruimtelijke besluitvorming door de gemeente, leggen een 
extra druk op de hulporganisaties en beïnvloeden het veiligheidsgevoel.  
De gemeente Moerdijk is zich bewust van haar risicoprofiel en probeert evenwicht te scheppen 
tussen wonen, werken en recreëren enerzijds en de risico’s die worden gevormd door eerder-
genoemde risicobronnen anderzijds.  
 
Om de risico’s in balans te houden met de strategische doelen die de gemeente Moerdijk na-
streeft, is de gemeente Moerdijk bezig om Veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Inmiddels 
heeft de gemeente een Integraal Veiligheidsbeleid, wordt er een nieuwe (gemeentelijke) vei-
ligheidsorganisatie gebouwd, wordt een eigen visie op Externe Veiligheid opgesteld en worden 
de risico’s ruimtelijk verankerd. 
 
In 2008 is de gemeente Moerdijk gestart met het ruimtelijk traject dat moet leiden tot de her-
ziening van bestemmingsplan “Industrieterrein Moerdijk”, het terrein waar zich 90% van alle 
risicobronnen (EV) bevinden. Binnen dit traject worden de risico’s opnieuw vastgesteld, veran-
kerd en wordt bekeken hoe de rampenbestrijdingsorganisatie meerwaarde kan halen uit deze 
nieuwe inzichten.  
 
We weten nu met welke risico’s we te maken hebben op en rondom het industrieterrein Moer-
dijk,  wat de opgave van onze rampenorganisatie is en welke beperkingen er zijn. Om te bepa-
len met welk “restrisico” we in Moerdijk krijgen te dealen, willen we meer inzicht krijgen in de 
rol van de werknemers en burgers in en rondom het industrieterrein. Wat kunnen zij zelf bete-
kenen op het moment dat de risico’s overgaan in noodsituaties? Deze pilot kan daarin voor-
zien. Binnen het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is de “zelfredzaamheid” 
op en rondom het industrieterrein beschouwd en is gezocht naar maatregelen om de zelfred-
zaamheid te verbeteren. Met als achterliggend doel, binnen de genoemde bestemmingsplan-
herziening, te kunnen spreken over een bestuurlijk verantwoorde externe veiligheidssituatie.      
 
 

1.1 Gevoel voor externe veiligheid 

Externe veiligheid is een complex veiligheidsveld, waarbinnen nog veel vraagstukken onbe-
antwoord zijn. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het externe veiligheidsbeleid 
binnen ons land, sinds het laatste decennium, sterk in beweging is. Dit heeft geleid tot een 
nieuwe risicobenadering welke is doorvertaald in wet- en regelgeving voor risicovolle inrichtin-
gen en op dit moment ook wordt vastgelegd in de vervoerswetgeving. 
 
De verantwoording van het groepsrisico is wellicht de lastigste opgave binnen deze risicobe-
nadering. Hier komen twee werelden in samen. Die van de externe veiligheidsmensen die met 
name gericht zijn op het verlenen van vergunningen en het verankeren van ruimtelijk beleid en 
de wereld van rampenbestrijders die gericht is op het waarborgen van de openbare veiligheid.  
Op het snijvlak van deze werelden ligt het begrip “Zelfredzaamheid”, hetgeen kan worden ge-
zien als sluitstuk voor het externe veiligheidsbeleid. 
 
Daar waar de externe veiligheidsrisico’s het grootst zijn is in de afgelopen jaren veel onder-
zoek gedaan naar de ingrediënten om de externe veiligheid te verbeteren, naar wijzen om si-
tuaties in overeenstemming te brengen met vigerende wet- en regelgeving.  



Pilot Moerdijk - Publiek-Private Samenwerking externe veiligheid 9 

A 

D 

B 
E 

G 

C1 

E1 
C2 

C3 

P 

F 

Zo ook binnen de gemeente Moerdijk. De laatste bouwstenen van het externe veiligheidsbe-
leid (groepsrisico) waar nog te weinig inzicht in is, betreffen “zelfredzaamheid” en “bestrijd-
baarheid”. De gemeente Moerdijk tracht deze bouwstenen positief te beïnvloeden, zodat er 
straks kan worden gesproken over een “merkbaar veiliger Moerdijk”.  
 
 

1.2.  Waar staan we in Moerdijk? 

De introductie van de diverse wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid (Bevi, 
BTEV, etc.), is voor de gemeente Moerdijk met name aanleiding geweest om de ruimtelijke 
structuur van het industriegebied in overeenstemming met deze wetgeving te brengen. Hiertoe 
wordt momenteel gewerkt aan de herziening van het vigerende bestemmingsplan.  
 
Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan is de afgelopen maanden uitvoerig 
onderzoek gedaan naar de externe veiligheidssituatie binnen het plangebied en de effecten 
hiervan op de Moerdijkse bevolking en de werknemers op het haven- en industrieterrein. Be-
treffende onderzoek wordt begeleid door een werkgroep bestaande uit medewerkers van de 
gemeente, Provincie Noord-Brabant, RMD West-Brabant, Oranjewoud, Havenschap Moerdijk 
en Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (SBIM). 
Daarbij is voor het eerst een duidelijk beeld ontstaan van de risico’s die door de verschillende 
risicobronnen (zowel inrichtingen als transportmodaliteiten) worden veroorzaakt en van de 
ontvangers van deze risico’s.  
Zo zijn door gemeente en provincie alle risico’s van de zogenaamde Bevi-bedrijven opnieuw 
berekend. Ook is onderzoek gedaan naar de overige risicobronnen op en rondom het terrein. 
De resultaten van deze exercitie zijn weergegeven in een rapportage en worden doorgevoerd 
in het Register Risico’s Gevaarlijke Stoffen (RRGS).  
 
Naast de risico’s die opnieuw in kaart zijn gebracht is onderzoek gedaan naar de personen die 
zich binnen de effectafstanden van de risicobronnen bevinden. Daarmee is op gedetailleerd 
niveau duidelijk geworden hoeveel mensen met welk scenario te maken kunnen krijgen, wat 
de hulpvraag is en wat de opgave ten aanzien van “bestrijdbaarheid” en “zelfredzaamheid” 
betreft. Het onderzoek is binnen een gebied van 12 km (max. invloedsgebied; toxische belas-
ting) rondom het industrieterrein uitgevoerd. Hieronder zijn de personenaantallen op het indu-
strieterrein inzichtelijk gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Personendichtheden haven- en industrieterrein Moerdijk 

Vlak: Dag Nacht 

A 874 135 

B 1707 342 

Bevi 1335 328 

C 1235 114 

D 626 104 

E 590 86 

E1 120 12 

F 1889 215 

G 292 29 

P 619 67 

Totaal 9287 1432 
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Enerzijds is deze informatie dus vereist om een uitspraak over de externe veiligheid op en 
rondom het haven- en industrieterrein te kunnen doen, anderzijds om de voorbereiding op de 
rampenbestrijding af te stemmen op de werkelijke situatie. 
 
 
 

1.3 Waar willen we naartoe in Moerdijk?    

De titel van deze paragraaf heeft in principe alleen betrekking op het haven- en industrieterrein 
Moerdijk. Wijzigingen in de veiligheidssituatie van dit terrein, kunnen echter gevolgen hebben 
voor een veel groter deel van de gemeente.  
 
De eerder beschreven bestemmingsplanherziening is vereist op grond van het Bevi. Sinds de 
inwerkingtreding van het Bevi, is er sprake van latente saneringssituaties en kunnen vergun-
ningen aan bedrijven (welke leiden tot een toename van de EV-risico’s) formeel niet worden 
vergund. Naast deze verplichte exercitie ziet de gemeente Moerdijk dit  traject ook als een uit-
gelezen kans om de veiligheidssituatie op orde te brengen en te laten voldoen aan de veilig-
heidseisen anno 2010.  
 
Zoals in voorgaande paragraaf is weergegeven is er inmiddels weer een actueel inzicht in alle 
risico’s die de risicobronnen op het industrieterrein opleveren. Daarnaast is ook inzicht ont-
staan in het aantal personen dat met eventuele noodsituaties te maken kunnen krijgen. 
 
Medio 2010 zijn we in staat om een risicobeleid voor het industrieterrein vast te stellen. Betref-
fende beleidslijnen zijn inmiddels in concept gereed en geven antwoord op de vragen: 

- Waar willen we nieuwe risicovolle bedrijven toestaan? 
- Welke uitbreidingsmogelijkheden zijn er voor de bestaande bedrijven? 
- Welke soorten overige bedrijven zijn toegestaan (en waar)? 
- Welke bedrijven (activiteiten) kunnen als kwetsbaar worden aangemerkt? 

 
Deze beleidslijnen zijn nu nog verwoord in losse documenten, maar worden in 2010 vastge-
legd in een gemeentelijke visie op externe veiligheid. 
 
In 2009 is eveneens een onderzoek opgestart naar de staat van de huidige rampenorganisa-
tie, de rol van de bedrijven ten aanzien van bovennormatieve risico’s en de gemeenschappe-
lijke opgave die er ligt voor zowel bedrijfsleven als de overheid om in de toekomst te kunnen 
spreken over een beheersbaar gebied. 
 
Om deze opgave te kunnen bepalen is meer inzicht nodig in de hulpvraag binnen de risicocon-
touren. Daarbij is het belangrijk meer te weten te komen over de rol van de Moerdijkse bevol-
king en werknemers. Wat kunnen zij betekenen noodsituaties? Zijn zij in staat om zichzelf in 
veiligheid te brengen (zelfredzaamheid) en kunnen zij nog een rol vervullen om medeburgers 
/medewerknemers in veiligheid te brengen (redzaamheid)?  
 

Mede dankzij het Ministerie van BZK heeft de gemeente Moerdijk in de periode mei 2009 – 
mei 2010 een beeld kunnen vormen van deze (zelf)redzaamheid en maatregelen kunnen ont-
wikkelen om de (zelf)redzaamheid positief te kunnen beïnvloeden. In de tweede helft van 2010 
zal de gemeente deze maatregelen verder doorontwikkelen, met als doel deze in 2011 (in de 
kielzog van het nieuwe bestemmingsplan “Industrieterrein Moerdijk” effectief in te kunnen zet-
ten.    
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2. Haven- en industrieterrein Moerdijk  
 
De gemeente Moerdijk herbergt een belangrijk aandeel van de risicovolle bedrijven binnen de 
Provincie Noord-Brabant. Deze zijn voornamelijk geconcentreerd op het haven- en industrie-
terrein Moerdijk, dat in beheer is bij het Havenschap Moerdijk (openbaar lichaam). Daarnaast 
fungeert dit terrein ook als vierde zeehaven van Nederland. Het gebied is quatro-modaal ont-
sloten en ook ten aanzien van deze infrastructuur is er sprake van de nodige risico’s in de na-
bijheid van het industrieterrein Moerdijk. 
 
Vergeleken met andere industrieterreinen in Nederland is het haven- en industrieterrein Moer-
dijk tamelijk groot, namelijk 2.600 hectare. Het industrieterrein wordt aan de noordzijde be-
grensd door het Hollands Diep, aan de zuidzijde door de Rijksweg A17 en aan respectievelijk 
de oost- en westzijde door een 500 m brede groenstrook. Direct achter deze stroken zijn ten 
oosten de kern Moerdijk (dorp) en ten westen de kern Klundert gelegen.   
 

 
 
Figuur 2: Ligging industrieterrein Moerdijk 
 
 
De risicovolle bedrijven betreffen zowel bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag 
Wm is alsmede bedrijven waarvoor de gemeente het bevoegd gezag Wm is. Op een aantal 
bedrijven is het BRZO’99 van toepassing. Daarnaast zijn er diverse bedrijven gevestigd met 
opslag van gevaarlijke stoffen in PGS 15 loodsen en transportbedrijven die (tijdelijk) gevaarlij-
ke stoffen opslaan.  
 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van alle risicovolle bedrijven op het industrieterrein Moer-
dijk. Naast de risicovolle inrichtingen, die onder de werkingssfeer van het Bevi vallen, zijn er 
ook andere inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden. Hiervoor gelden veelal vei-
ligheidsafstanden, maar deze kunnen eveneens externe veiligheidseffecten buiten de inrich-
tingsgrenzen genereren.  
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Bedrijven   Status/ kenmerk van het bedrijf Bevoegd gezag 
 
Niet-categoriale Bevi-bedrijven 

  

Bertschi BV     VR-plichtig gemeente Moerdijk 
Chemiepack  VR-plichtig gemeente Moerdijk 
Den Hartogh 
Schütz Benelux B.V. 

VR-plichtig 
VR-plichtig 

provincie Noord-Brabant 
provincie Noord-Brabant 

Gondrand Traffic   VR-plichtig gemeente Moerdijk 
Shell Nederland Chemie VR-plichtig provincie Noord-Brabant  
Dr. W. Kolb Nederland VR-plichtig provincie Noord-Brabant 
Basell Benelux VR-plichtig provincie Noord-Brabant 
Coatex VR-plichtig provincie Noord-Brabant 
Frans de Wit PBZO-plichtig gemeente Moerdijk 
Brenntag Nederland B.V.  PBZO-plichtig gemeente Moerdijk 
Messer Griesheim PBZO-plichtig gemeente Moerdijk 
Nebiprofa PBZO-plichtig gemeente Moerdijk 
OIES PBZO-plichtig gemeente Moerdijk 
Degussa (Peroxide) PBZO-plichtig gemeente Moerdijk 
Remondis Argentia PBZO-plichtig Provincie Noord-Brabant 
   
CCT (seaport) Stuwadoor gemeente Moerdijk 
De Rijke Opslag gevaarlijke stoffen Gemeente Moerdijk 
   
   
Categoriale Bevi-bedrijven   
DBM Blending PGS 15 gemeente Moerdijk 
Newco Europe B.V PGS 15 gemeente Moerdijk 
V/d Graaf en Zn PGS 15 gemeente Moerdijk 
   
   
Air Liquide  gemeente Moerdijk 
GCA Nederland (Gentenaar)  provincie Noord-Brabant 
Tetra Pak Moerdijk BV  gemeente Moerdijk 
Delta Marine Terminal  provincie Noord-Brabant 
   
APP  Explosieven gemeente Moerdijk 
   
 
Tabel 1: Overzicht risicovolle bedrijven Industrieterrein Moerdijk 
 
 
Ook zijn er overige risicobronnen, niet zijnde inrichtingen, op het industrieterrein aanwezig 
welke risico’s naar de omgeving genereren. Hieronder volgt een korte opsomming. 

- de landelijke buisleidingenstraat aan de westzijde van het terrein, een honderd meter 
brede strook waarbinnen hogedruk aardgasleidingen, brandstofleidingen (kerosine, 
nafta, ruwe olie), exotische stoffen (kooldioxide, etheen, ethyleenoxide, etc.) zijn gele-
gen; 

- op het industrieterrein is een leidingenstrook met daarin o.a. zuurstof, stikstof en nafta-
leidingen gelegen. Ook liggen er nog diverse leidingen (zoals alcohol en ethyleenoxi-
de) separaat gelegen; 

- vele duizenden zeeschepen en binnenvaartschepen geladen met gevaarlijke stoffen 
per jaar; 

- de aanwezigheid van een raccordementspoorlijn waarover transport van gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt; 

- de rijksweg A17 pal onder het industrieterrein en de zeevaartroute over het Hollands 
Diep aan de bovenzijde van het industrieterrein. Beide betreffen transportroutes voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

- de aanwezigheid van windmolens nabij risicovolle inrichtingen; 
- de aanwezigheid van energiecentrales en hoogspanningsmasten/leidingen (en trans-

formatorstation).  
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In onderstaande uitsnede van de risicokaart zijn de PR-contouren van de genoemde Bevi-
inrichtingen en van de transportmodaliteiten met gevaarlijke stoffen weergegeven.  
 

 
 
Figuur 3: PR-contouren Bevi-inrichtingen en buisleidingen industrieterrein Moerdijk 
 
Zoals te zien is in bovenstaande uitsnede van de risicokaart, zijn de risicobronnen over het 
gehele industrieterrein verspreid. De zwaarste concentratie bevindt zich echter aan de weste-
lijke zijde van het industrieterrein, waar ook de landelijke buisleidingenstraat is gelegen. 
De meeste BRZO-bedrijven bevinden zich hier in het zogenaamde Chemiecluster, waar na 
herziening van het bestemmingsplan nog zo’n 160 ha. grond beschikbaar is voor risicovolle 
inrichtingen en kadegebonden activiteiten. Hetgeen een verdere intensivering van de risico-
bronnen aan de westzijde met zich meebrengt. 
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3. Probleemschets 

 
Het huidige bestemmingsplan “industrieterrein Moerdijk” dateert uit 1993 en is sindsdien zes-
maal herzien. Vertrekpunt van de integrale herziening van het bestemmingsplan Industrieter-
rein Moerdijk is intensivering van het huidige industrieterrein. Dit door de uitgifte van ca. 160 
ha. van de voormalige reserves van Shell en de mogelijkheden om risicovolle inrichtingen uit 
breiden. De externe veiligheidsruimte zal maximaal benut worden. De gemeente Moerdijk 
loopt met deze wens, die eveneens provinciaal en op landelijke schaal wordt ingegeven tegen 
de grenzen van een verantwoorde veiligheidssituatie aan. 
Voor het bestuur en de ambtelijke organisatie van zowel de gemeente als van de Provincie 
Noord-Brabant stond vast dat er ten aanzien van het thema externe veiligheid het nodige on-
derzoek diende plaats te vinden en aan de hand hiervan de nodige acties ingezet diende te 
worden. Binnen deze onderzoeken is ingezoomd op zowel het wegnemen van knelpunten ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico als het beheersbaar maken van de rampenbestrijding 
op en rondom het industrieterrein Moerdijk.  
 
Sinds de inwerkintreding van het Bevi in 2004 is er op het industrieterrein sprake van een  
aantal (latente) saneringssituaties. Het Bevi geeft namelijk grenswaarden voor het plaatsge-
bonden risico. Binnen de PR10-6 –contour mogen geen kwetsbare objecten zijn gelegen, an-
ders is er sprake van een strijdige situatie. Daar het vigerende bestemmingsplan risicovolle 
inrichtingen (bijna overal op het terrein) toestaat en de aanwezigheid van kwetsbare objecten 
(m.n. in de vorm van kantoorgebouwen) niet uitsluit, bestaan er strijdige situaties op papier. 
Om deze latente saneringssituaties weg te nemen zijn inmiddels beleidslijnen opgesteld en 
zullen de bestemmingen worden aangepast. 
 
Het Bevi verplicht het bestuur in geval van een bestemmingsplanherziening die mogelijke ge-
volgen heeft voor externe veiligheid, verantwoording af te leggen over de gevolgen voor het 
groepsrisico. Binnen dit verantwoordingsproces staan de mogelijke consequenties voor de 
bestrijdbaarheid van calamiteiten en de zelfredzaamheid van personen binnen de invloedsge-
bieden van de risicobronnen op het industrieterrein centraal. Om op juiste wijze verantwoor-
ding af te kunnen leggen inzake de wijzigingen in het bestemmingsplan, dient de mate van 
bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid wel in beeld te zijn. Dit is echter nog niet het geval inzake 
beide bouwstenen.   
 
 

3.1. Plaatsgebonden risico  

Sinds 2006 hebben er diverse studies plaatsgevonden naar het vaststellen van een veilig-
heidscontour rond het industrieterrein of een Bevi-lob op het industrieterrein. 
 
Het Bevi is opgesteld en inwerking getreden om burgers een bepaald (basis)niveau van veilig-
heid te garanderen. In het Bevi zijn risiconormen opgenomen, die toegepast moeten worden 
bij besluiten over inrichtingen met gevaarlijke stoffen. Bij de vaststelling van de herziening van 
het bestemmingsplan dienen de risicocontouren te worden getoetst aan deze normen (grens-
waarden voor kwetsbare objecten en richtwaarden voor beperkt kwetsbare objecten). 
Binnen het traject van onderzoek naar de externe veiligheidssituatie van het industrieterrein, 
zijn de risico’s van zowel de inrichtingen als de overige risicobronnen opnieuw in kaart ge-
bracht. Daarbij zijn ook nieuwe inzichten in de effecten van de risicobronnen ontstaan, het-
geen sinds de inwerkingtreding van het Bevi (en de diverse wijzigingen in Bevi, Revi, Handlei-
ding risicoberekeningen Bevi) gewijzigd is. Met name de invloedsgebieden van opslagen van 
gevaarlijke stoffen in emballage zijn gewijzigd. 
 
Het oplossen van de knelpunten rondom het plaatsgebonden risico, wordt binnen deze rappor-
tage niet meer behandeld. Hiervoor wordt verwezen naar de beleidsnotities inzake “gebieds-
gericht beleid Moerdijk”. Een aantal van deze beleidslijnen zijn wel bepalend voor de aanwe-
zigheid van personen op het industrieterrein zelf. Nu is het zo dat risicobronnen en (beperkt) 
kwetsbare objecten naast mekaar kunnen worden opgericht. Dat betekent dat het aantal per-
sonen in de nabijheid van risicobronnen, de komende jaren nog flink zou kunnen stijgen.  
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Zeker gezien de uitgifte van 160 ha grond binnen het chemiecluster. Binnen het gebiedsge-
richte beleid worden specifiek kwetsbare objecten overal op het terrein (behalve op het voor-
zieningencentrum)  actief uitgesloten. Ook dienen nieuwe objecten te worden getoetst op 
kwetsbaarheid (beleid is verwoord in notitie “Nadere definiëring kwetsbare objecten, industrie-
terrein Moerdijk”, waarmee objecten met enige omvang in werknemeraantal worden uitgeslo-
ten binnen het chemiecluster. Deze beleidslijnen zijn indirect dus ook van invloed op het (toe-
komstige) groepsrisico en in die hoedanigheid dus ook op de bouwstenen “Bestrijdbaarheid” 
en “Zelfredzaamheid”.   
 
 

3.2. Groepsrisico 

Het groepsrisico vormt naast het plaatsgebonden risico de tweede pijler van het Nederlandse 
externe veiligheidsbeleid.  Met het groepsrisico (GR) wordt een maat gegeven voor de maat-
schappelijke ontwrichting bij een ramp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4: Groepsrisico gepresenteerd in fN-curve 
 
Het groepsrisico is dus afhankelijk van: 

- de jaarlijkse kans dat zich een ongeval voordoet met gevaarlijke stoffen (deze kans is 
afhankelijk van de aard, omvang van de gevaarlijke stoffen en de daarmee verrichte 
handelingen) 

- het aantal potentiële slachtoffers in de omgeving van de activiteit (dit hangt weer af 
van de samenstelling van de bevolking en de effecten van een stof bij een noodsitua-
tie)  

 
 
Voor het Groepsrisico gelden geen wettelijke normen maar een oriëntatiewaarde. Bij besluiten 
waarbij (beperkt) kwetsbare objecten zijn gelegen binnen het invloedsgebied van risicovolle 
inrichtingen of transportroutes zal er een verantwoording van het groepsrisico moeten plaats-
vinden.  Om het groepsrisico dat na de herziening van het bestemmingsplan zal ontstaan, te 
kunnen verantwoorden dient vooral te worden geïnvesteerd in de bouwstenen `bestrijdbaar-
heid` en `zelfredzaamheid´.  

‘Groepsrisico’ volgens Bevi:  
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als recht-
streeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een on-
gewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 
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De bouwsteen “bestrijdbaarheid” is/wordt in de periode 2009 / 2010 uitvoerig onderzocht door 
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in samenwerking met gemeente Moerdijk, be-
drijven en Havenschap. Met name wordt onderzoek gedaan naar een “gezamenlijke brand-
weer”.  
 
De bouwsteen “Zelfredzaamheid” staat centraal binnen het onderzoek dat ten grondslag ligt 
aan deze rapportage. Naar verwachting zal er na aanpassing van het bestemmingsplan, de 
borging van Externe Veiligheid binnen de vergunningverlening, de upgrade van de rampenbe-
strijdingsorganisatie en een publiek-private inzet op de bovennormatieve risico’s van het indu-
strieterrein, nog een behoorlijk restrisico overblijven. Om dit restrisico naar een acceptabel (te 
verantwoorden) niveau te brengen is mogelijk via verbetering van de ‘Zelfredzaamheid’. De 
gemeente heeft in 2009 – 2010 onderzoek uitgevoerd naar de geschikte maatregelen voor een 
industrieterrein met een hoge concentratie aan risicobronnen, zoals het industrieterrein Moer-
dijk.  
 
 

3.3. Pilot zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid van burgers en werknemers bij rampen en calamiteiten is om meerdere re-
denen van belang. Ten eerste overtreft de hulpvraag in veel gevallen het mogelijke aanbod 
vanuit de professionele hulpverlening (hulp is nooit direct ter plekke en er zijn vaak onrealisti-
sche verwachtingen over de inzet van hulp). Burgers zijn dus veelal op zichzelf aangewezen. 
Ten tweede blijkt uit de praktijk dat burgers meestal goed (zelf)redzaam gedrag vertonen, 
maar dat er in de voorbereiding op calamiteiten hier niet of nauwelijks rekening mee wordt ge-
houden. Hier blijven kansen dus onbenut. Daar staat echter wel tegenover dat het risico op 
rampen en calamiteiten door burgers als klein wordt ingeschat en dat ze om die reden moeilijk 
te motiveren zijn zich echt voor te bereiden.  
 
Begin 2009 realiseerde de gemeente Moerdijk zich, maar ook de Provincie Noord-Brabant, dat 
de verantwoording van het groepsrisico een forse opgave zou worden. Al snel werd gezocht 
naar voorbeelden van praktische maatregelen ter verbetering van zelfredzaamheid in den lan-
de. Door adviesbureau Oranjewoud B.V., adviseur van de gemeente Moerdijk in het kader van 
de bestemmingsplanherziening, kwam de gemeente in contact met het Ministerie van BZK. 
Gelet op deze probleemstelling heeft het Ministerie van BZK het initiatief genomen om samen 
met een aantal partners in crisisbeheersing een project “zelfredzaamheid” op te zetten waarin 
2 doelen centraal staan: 
1. Aantoonbaar  versterken van de voorbereiding van burgers op calamiteiten; 
2. Aantoonbaar versterken van de mogelijkheden voor burgerparticipatie bij calamiteiten. 
 
De opbouw van het project kenmerkt zich aan de ene kant door landelijke activiteiten (deelpro-
ject A) of doelgroepgericht (deelproject B) en aan de andere kant door gebiedsgerichte pilots 
(deelproject C).  
 
Het Ministerie van BZK heeft de gemeente Moerdijk gevraagd deel te nemen in deelproject C. 
Gezien het feit dat de gemeente zelf zoekende was naar ‘best practices’ om de zelfredzaam-
heid op en rondom het industrieterrein te verbeteren en BZK een cofinanciering en de nodige 
expertise aanbood bleek samenwerking voor beide partijen een mooie kans.  
De gemeente Moerdijk besloot onder de titel “Versterking Zelfredzaamheid Industrieterrein 
Moerdijk” deel te nemen aan het pilot-project.  
 
Het pilot-project heeft zich gericht op een drietal doelgroepen, namelijk: 

- Werknemers op het haven- en industrieterrein Moerdijk. 
- Burgers in de woonkernen Moerdijk en Klundert. 
- Verminderd zelfredzame burgers binnen deze woonkernen. 

 
De Moerdijkse pilot heeft zich gericht op het selecteren van één maatregel per doelgroep om 
de zelfredzaamheid binnen deze groep op praktische wijze te versterken.  
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In overleg met de expertgroep is tot deze onderzoeksbeperking gekomen, omdat het project 
anders veel te breed en complex zou worden. De scope van de pilot heeft zodoende uitslui-
tend betrekking gehad op de bestuurlijke verantwoordingsplicht van het groepsrisico voor toxi-
sche scenario’s. Onder dit toxisch scenario, worden eigenlijk 2 deelscenario’s verstaan: 

- Het ontstaan van een toxische wolk door bijvoorbeeld het falen van een opslagtank 
met een toxisch gas. 

- Het ontstaan van toxische verbrandingsproducten door een brand in een opslagloods 
met gevaarlijke stoffen in emballage. 

 
 
Deze pilot kan in twee delen worden gesplitst, namelijk in een onderzoek naar maatregelen en 
technieken om de zelfredzaamheid in het gebied en de directe omgeving te kunnen verbete-
ren, waardoor de veranderingen in het groepsrisico te verantwoorden zijn. Deze onderzoeken 
en beschrijving van de vereiste maatregelen zullen deel uitmaken van het bestemmingsplan. 
Tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan vormt dit het eerste deel van de pilot.  
In het tweede gedeelte van de pilot dienen de beschreven maatregelen, waarop de verant-
woording van het groepsrisico is gestoeld, te worden geïmplementeerd. Deels door het vast-
stellen van nieuw beleid, deels door het aanpassen van rampenbestrijdingsplannen, commu-
nicatieplannen, etc. en anderzijds door concrete afspraken tussen partijen te maken en maat-
regelen in het gebied uit te voeren.  
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4. Risicobeleving 
 
Waar binnen de gemeente Moerdijk mensen wonen, werken en recreëren kan iets voorvallen 
waardoor de dagelijkse gang van zaken ontregeld raakt. Deze kans is des te groter wanneer 
er een grotere concentratie aan risicobronnen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties be-
vinden. Dit is in sterke mate het geval op en in de omgeving van het haven- en industrieterrein 
Moerdijk. We onderscheiden hierbij de kernen Klundert en Moerdijk en de werknemers op het 
industrieterrein.  
 
Moerdijk streeft naar een zelfredzame burger en werknemer. Bij een grootschalig incident zijn 
het namelijk vaak burgers of werknemers die als eerste hulp verlenen aan slachtoffers, nog 
voordat de hulpverleningsdiensten arriveren.    
Maar niet iedere burger is in dezelfde mate zelfredzaam, dit is afhankelijk van cultuur, fysieke 
en geestelijke gesteldheid, leeftijd etc. Om in noodsituaties zelfredzaam op te kunnen treden is 
het ook nodig om kennis te hebben van de risico’s waar men mee te maken kan krijgen, om te 
weten wat men van de overheid kan verwachten en welke handelingen men zelf moet uitvoe-
ren. 
 
Om inzicht te krijgen in de beleving van de risico’s en de eigen mogelijkheden ten aanzien van 
(zelf)redding onder de Moerdijkse bevolking is de risicobeleving getoetst middels een nulme-
ting. De centrale onderzoeksvraag voor de nulmeting luidde;  “In hoeverre zijn burgers en 
werknemers op en rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk voorbereid op noodsituaties 
in hun leef- of werkomgeving? Daarbij is gefocust op de kennis, houding en voorbereidingsni-
veau van de burgers en werknemers.  
 
In de periode augustus – oktober 2009 heeft de nulmeting plaatsgevonden onder een a-
selecte vertegenwoordiging van de bewoners van de kernen Klundert, Langeweg, Moerdijk, 
Noordhoek, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek. Daarnaast zijn ook bedrijven en werk-
nemers van het haven- en industrieterrein Moerdijk betrokken.  
 
Uit de nulmeting is gebleken dat de burgers en werknemers over het algemeen goed op de 
hoogte zijn van de noodsituaties in de nabijheid van het haven- en industrieterrein. Zo scoren 
de noodsituaties “industrieterrein Moerdijk” en “brand” het hoogst.  
Voor alle typen noodsituaties wordt door de bewoners de kans dat deze zich daadwerkelijk 
voordoet het hoogst ingeschat voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (62% tegen 31% lan-
delijk controlegebied). Een dergelijke constatering geldt ook voor de kans op een grote brand.  
Dat betekent dat de Moerdijkers de risico’s van het haven- en industrieterrein grotendeels on-
derkennen.  
 
Echter is het wel zo dat de Moerdijkse bevolking zich bewust is van de aanwezigheid van risi-
cobronnen, maar de kennis over de mogelijke impact en mogelijkheden tot voorbereiding ont-
breken grotendeels. 
Natuurlijk is het industrieterrein van dien aard dat de risico’s altijd in beeld zijn, met als lichtend 
voorbeeld de affakkelinstallatie van Shell. 
Ook is de bevolking de afgelopen jaren alerter geworden, door een aantal incidenten met het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen en een aantal grote branden op het haven- en industrieter-
rein Moerdijk. Naast het optreden van levensbedreigende incidenten, worden omwonenden 
ook regelmatig geconfronteerd met overlast in de vorm van geluid, licht of geur. 
  
Wanneer we figuur 5 beschouwen zien we dat het (zeer) onwaarschijnlijk is dat we worden 
geconfronteerd met een chemisch incident, maar dat de impact van zo’n noodsituatie zeer 
groot kan zijn. Gezien de concentratie van risicobronnen tussen de kernen Klundert en Moer-
dijk, zal de waarschijnlijkheid op een chemisch incident in dit gebied groter zijn. Hetgeen ook 
zijn weerslag vindt in de beleving van de Moerdijkse bevolking.  
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Figuur 5: Verhouding van impact  en waarschijnlijkheid noodsituaties 

 
De verklaring waarom de Moerdijkse burger en werknemer niet echt voorbereid zijn op noodsi-
tuaties met gevaarlijke stoffen, wordt eigenlijk gegeven in bovenstaande grafische weergave. 
Daarop is af te lezen dat een dergelijk incident als zeer onwaarschijnlijk wordt beschouwd, 
waardoor voorbereidingen zich eerder op incidenten richten waarvan het voorkomen meer 
waarschijnlijk is.    

Deze onwaarschijnlijkheid van het optreden van een chemisch incident wordt nogmaals on-
derstreept, wanneer we de kansen op een aantal willekeurige noodsituaties erbij nemen. 
 

 
 
Figuur 6: Kansen overlijden per jaar 
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Wanneer we de kans op het overlijden ten gevolge van een extern veiligheidsincident uitzetten 
tegen andere kansen op overlijden, zien we dat deze zeer klein is. Betreffende cijfer is echter 
een gemiddelde en de kans binnen een gebied met veel risicobronnen zal wellicht hoger zijn. 
 
Ook speelt er nog een ander feit. De meeste kans op overlijden is te wijten aan ons gedrag of 
heeft te maken met een risico dat vrijwillig wordt aangegaan. Bij externe veiligheidsrisico’s ligt 
dit meestal anders, omdat de bevolking geen invloed uit kan oefenen op de aanwezigheid van 
risicobronnen en de activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. 
 
De responsgroep heeft voor het merendeel behoefte aan (meer) informatie over de voorberei-
ding op mogelijke noodsituaties in zijn/haar leefomgeving. Daarbij worden genoemd: 
a. praktische informatie – wat kan ik in huis halen 
b. handelingsperspectieven (vooraf en tijdens noodsituaties) 
c. algemene informatie  
 
Men vindt het belangrijk om; 

- te weten hoe men zich kan voorbereiden op een mogelijke noodsituatie in de leefom-
geving; 

- te weten wat men kan doen tijdens zo’n noodsituatie; 
- te weten wat men van de hulpdiensten kan verwachten tijdens zo’n noodsituatie. 

 
De bereidheid om zelf maatregelen te treffen blijkt laag (26% van de ondervraagden). Over het 
algemeen weet men niet welke voorbereidingen men kan treffen, waardoor de bereidheid laag 
is. Het risico op rampen en calamiteiten wordt door burgers als klein ingeschat. Om deze re-
den zijn zij moeilijk te motiveren zich echt voor te bereiden. 
 
Burgers verwachten met name van de gemeente dat zij hen informeren over en voorbereidin-
gen treffen op noodsituaties. Opvallend is ook dat de burgers een nadrukkelijke taak zien voor 
de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk voor en tijdens noodsituaties.  
40% van de burgers vind dat zij zelf ook een taak hebben in de hulpverlening tijdens noodsitu-
aties. 
 
Ook is er een nulmeting uitgevoerd onder de werknemers van bedrijven welke op het indu-
strieterrein zijn gevestigd. Uit de resultaten van deze meting kan worden geconcludeerd dat de 
mate waarin medewerkers beschikken over informatie ten aanzien van noodsituaties, laag is 
(46% beschikt niet over die informatie). 
 
Professionals in Moerdijk hebben weinig ervaring met de zelfredzaamheid van burgers. Wel 
wordt door deze professionals aangegeven dat de werknemers op het industrieterrein overwe-
gend zelfredzaam zijn. Door de professionals wordt aangegeven dat zodra er incidenten 
plaatsvinden op het Industrieterrein, bijvoorbeeld een brand,  burgers dan massaal naar het 
industrieterrein komen. De burgers zien deze incidenten (brand, vrijkomen gevaarlijke stoffen) 
als risico’s van de omgeving, maar zodra het zich daadwerkelijk voordoet, zoeken zij het risico 
juist op. Het wordt gezien als een “avondje uit”.  
 
Dit beeld van de professionals komt niet helemaal overeen met de constatering dat de burgers 
over het algemeen goed op de hoogte is van de risico’s van het de bedrijven en overige risico-
bronnen op het industrieterrein. Wanneer men ook daadwerkelijk op de hoogte zou zijn van de 
mogelijke impact van deze noodsituaties, zou men waarschijnlijk niet het industrieterrein willen 
bezoeken tijdens een noodsituatie. 
 
We weten al jaren dat de risico’s onvoldoende op het netvlies staan van werknemers van be-
drijven (m.n. van niet risicovolle bedrijven), ambtenaren, burgers, etc. Vaak worden de risico’s 
die het industriegebied voor omwonenden opleveren overschat, soms ook onderschat. Veel 
mensen denken nog steeds dat een incident bij bepaalde bedrijven kan leiden tot een soort 
oerknal waarmee het hele gebied inclusief omliggende dorpen wordt weggevaagd. De mensen 
van de risicovolle bedrijven, alsmede de professionals bij de gemeente en hulpdiensten weten 
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dat dit niet het geval is, temeer door de omvangrijke investeringen in materieel en organisatie 
die door de Moerdijkse bedrijven worden gedaan. Er is echter wel een reële kans dat er zich 
incidenten met dodelijk gevolg voor kunnen doen, dus moeten we hierover ook transparant 
informeren. Echter wel op een dusdanige wijze dat het duidelijk is waarom de risico’s kunnen 
worden geaccepteerd en aan de andere kant te laten zien dat wanneer er iets onverhoopt 
misgaat we er samen op voorbereid zijn. Juist in deze voorbereiding willen we als gemeente 
investeren. Het wegnemen van fabeltjes, aangeven waarmee bepaalde bevolkingsgroepen 
binnen bepaalde gebieden geconfronteerd kunnen worden (scenario’s) en wat ze aanvullend 
op de hulpdiensten kunnen doen om zich zelf en anderen in de nabije omgeving in veiligheid 
te stellen. We bieden de 3 doelgroepen een handelingsperspectief per scenario.  
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5. Verantwoording groepsrisico 
 
Ten behoeve van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico, ten aanzien van een be-
stemmingsplanherziening, heeft de wetgever heldere spelregels vastgelegd in artikel 13 van 
het Bevi.  
Op een complex risicovol industrieterrein, zoals in Moerdijk, is er sprake van een hoog  
Groepsrisico, dat enkel te verantwoorden is wanneer de zelfredzaamheid op een hoog  
niveau staat. Dit is echter niet te kwantificeren in de huidige risicoanalyses. 
 
De huidige risicoanalyses (Safeti-NL) beperken zich tot het kwantificeren en toetsen van de 
kans op doden. Daarbij wordt voorbij gegaan aan lichamelijk letsel van gewonden en de mate 
van zelfredzaamheid van betrokkenen bij een ongeval.  
In de regel geldt dat bij een zwaar ongeval het aantal gewonden vele malen hoger ligt dan het 
aantal dodelijke slachtoffers. Ter illustratie: de vuurwerkramp in Enschede heeft in totaal 22 
mensen het leven gekost, terwijl er sprake was van ruim 900 gewonden.  
 
 

5.1. Proces 

In artikel 13 van het Bevi is aangegeven dat de mogelijkheden voor zelfredzaamheid moeten 
worden bepaald in het invloedsgebied van de inrichting waarop het besluit betrekking heeft. In 
het Bevi wordt met invloedsgebied het gebied bedoelt waar nog 1% van de aanwezigen kan 
komen te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Bij de keuze voor  
zelfredzaamheids- bevorderende maatregelen zou dus bij dit invloedsgebied aangesloten 
kunnen worden. Echter is het ook zo dat bij de verantwoording van het groepsrisico de moge-
lijkheden tot voorbereiding van de rampenbestrijding en beperking van de omvang van een 
zwaar ongeval moeten worden meegenomen. Deze mogelijkheden zijn in het Bevi niet gerela-
teerd aan het invloedsgebied. Het aantal gewonden is voor de hulpdiensten namelijk belangrij-
ker en deze kunnen nog tot buiten de 1%- letaliteitscontour vallen. Dus voor de maatregelen 
om de zelfredzaamheid te beïnvloeden dient ook buiten het invloedsgebied te worden geke-
ken. Als mensen in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen, betekent dit immers dat minder 
slachtoffers een beroep doen op hulpverlening. 
Voor de effectgebieden is uitgegaan van de indeling die ook bij de hulpdiensten word gehan-
teerd, namelijk: 

- Dood (sterfte of een levensbedreigende aandoening kan optreden). 
- Gewond (irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden). 
- Onveilig (lichte, snel reversibele gezondheidseffecten zijn mogelijk) 
- Veilig (geen effecten op de gezondheid) 

 
Met de indeling in deze gebieden wordt de urgentie van het ondernemen van actie zichtbaar 
gemaakt.  
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan dient ook de verantwoordingsplicht te zijn uitgewerkt. 
In de verantwoording van het GR voor ruimtelijke plannen dienen de volgende onderwerpen 
uitgewerkt en gemotiveerd te worden: 
- de zelfredzaamheid van personen binnen de invloedsfeer; 
- de mogelijkheid van maatregelen en voorgenomen maatregelen om het GR te beperken; 
- voorbereiding op calamiteiten en de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beper-

ken; 
- de personendichtheid binnen de invloedsfeer van ongevallen met gevaarlijke stoffen; 
- vergelijken van het GR met de oriënterende waarde; 
- nut en noodzaak van het bestemmingsplan; 
- alternatieven. 
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Binnen het proces van verantwoording wordt beschouwd of alle maatregelen ter voorkoming 
van een incident zijn getroffen. Hier ligt namelijk de grootste kracht om rampen te voorkomen. 
Er bestaat natuurlijk altijd een kans dat ondanks deze maatregelen (technisch, organisato-
risch) een bepaald scenario, bijv. het vrijkomen van toxische stoffen, werkelijkheid kan wor-
den. Daarvoor is het noodzakelijk dat ook maatregelen om de effecten van een scenario te 
beperken, worden beschouwd (en worden getroffen). De maatregelen om de zelfredzaamheid 
te versterken vallen onder deze effect-reducerende maatregelen. Hieronder is het een en an-
der schematisch verduidelijkt. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: Vlinderdasmodel maatregelen ter voorkoming noodsituaties 

 
Het verantwoordingsproces is complex, waarbinnen de risico’s worden afgewogen tegen de 
getroffen maatregelen in vergunningen, bestemmingsplannen, rampenbestrijdingsplannen, 
communicatieplannen en zorgsystemen van bedrijven. Wanneer het bevoegd gezag, in het 
kader van een bestemmingsplanherziening de gemeenteraad, van mening is dat deze maat-
regelen leiden tot een acceptabel groepsrisico kan zij oordelen dat een situatie verantwoord is. 
Het bevoegd gezag dient op grond van artikel 13 (Bevi) ook het bestuur van de regionale 
brandweer in de gelegenheid te stellen om een advies uit te brengen inzake de risico’s en de 
mogelijkheden tot verbetering van de “zelfredzaamheid” en “bestrijdbaarheid”. 
 
In onderstaande figuur is weergegeven welke verbindingen er gelegd moeten worden binnen 
het verantwoordingsproces. 
     

LOC 

Oorzaken Effect 

80% 20% 

Preventieve en 
preparatieve 
LOD’s 

Repressieve-
LOD’s 

Technische voorzieningen 
(geregeld in normen, 
richtlijnen, vergunnin-
gen) 

BHV en bedrijfsbrand-
weer (vanuit de overheid 
rampenbestrijding) 



Pilot Moerdijk - Publiek-Private Samenwerking externe veiligheid 24 

 
 
 
Figuur 8: Schematische weergave verantwoordingsplicht groepsrisico 
 
 
Binnen het verantwoordingsproces worden globaal een tweetal stappen doorlopen: 
 
1. Inschatting van de risicosituatie 
 
Het proces van verantwoording start met de selectie van het maatgevende scenario: 
-  hittebelasting door brand; 
-  drukbelasting ten gevolge van een explosie; 
-  druk- en hittebelasting ten gevolge van een BLEVE; 
-  toxische belasting ten gevolge van giftig gas/damp. 
 
Ten aanzien van het haven- en industrieterrein Moerdijk is vastgesteld welk scenario maatge-
vend is. Het meest ernstige scenario, ofwel het scenario waarbij de meeste slachtoffers vallen, 
betreft het scenario van toxische belasting. Uitgangspunt is dat als dit scenario beheersbaar is, 
de minder ernstige scenario’s ook beheersbaar zijn.  
 
2. Beoordeling aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
Aan de hand van het maatgevende scenario worden de aspecten zelfredzaamheid en be-
strijdbaarheid beoordeeld. Gezien de hoogte van het groepsrisico op en rondom het industrie-
terrein (binnen de contouren van de meeste inrichtingen) en de cumulatieve effecten van deze 
concentratie aan risicobronnen is de huidige inzet ten aanzien van bestrijdbaarheid en de ma-
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te van zelfredzaamheid ontoereikend. Om de bestemmingsplanherziening te kunnen verant-
woorden zal vastgesteld moeten worden welke maatregelen getroffen dienen te worden om de 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid, en zodoende de slachtofferreductie, te optimaliseren. 
 
Uiteindelijk dienen maatregelen die worden geselecteerd ook uitvoerbaar te zijn en dienen de-
ze te worden geborgd, opdat ze uiteindelijk ook gerealiseerd kunnen worden.  
 
Deze stappen, aan de hand waarvan het verantwoordingsproces wordt vormgegeven zijn 
hieronder nogmaals schematisch weergegeven.  

 
 
Figuur 9: Proces verantwoording groepsrisico 
 
 
In paragraaf 5.2. zal nader worden ingegaan op de bouwsteen “bestrijdbaarheid” en vervolgens wordt in 
paragraaf 5.3.  ingegaan op de bouwsteen “zelfredzaamheid”.  
 

 

5.2. Bestrijdbaarheid 

De bestrijdbaarheid dient op twee aspecten te worden beoordeeld, namelijk of (en hoe) het 
rampscenario te bestrijden is en of het plangebied voldoende is ingericht om bestrijding te 
faciliteren. 
 
De overheidsbrandweerzorg in de gemeente Moerdijk is gebaseerd op het niveau van basis-
brandweerzorg zoals beschreven is in de leidraad “Repressieve brandweerzorg”. Uit analyse 
van de opkomsttijden van de eerste tankautospuit in de gemeente Moerdijk blijkt dat de 
brandweer aan het landelijke niveau van basisbrandweerzorg voldoet in die zin dat de op-
komsttijd van de eerste tankautospuit in meer dan 80% van de alarmeringen binnen de norm-
tijd ter plaatse is. Dit geldt wel voor het hele verzorgingsgebied van de gemeente.  
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Wanneer puur de opkomsttijd van de eerste tankautospuit op het haven- en industrieterrein 
wordt beschouwd, is deze niet in gemiddeld 80% van de alarmeringen binnen de normtijd 
aanwezig. Hoewel de brandweer binnen de gemeente Moerdijk voldoet aan de landelijke nor-
men, wordt juist op het gedeelte in de gemeente waar zich grotere industriële risico’s bevin-
den, niet aan voldaan.  
 
Omdat binnen de gemeente Moerdijk (specifiek op het industrieterrein Moerdijk) inrichtingen 
aanwezig zijn die een bovenmatig risico veroorzaken, is het omwille van de openbare veilig-
heid, belangrijk deze inrichtingen middels de voorhanden zijnde wettelijke instrumenten te 
voorzien van een vastgesteld veiligheidsniveau. 
Naast de milieu- en bouwvergunning is er nog een derde instrument, namelijk artikel 13 van de 
brandweerwet 1985 en het daarbij behorende Besluit Bedrijfsbrandweren (1990). Dit instru-
ment is specifiek door het college van burgemeester en wethouders te gebruiken om het nog 
aanwezige restrisico (met gevaar voor de openbare veiligheid) zoveel mogelijk af te dekken, 
middels het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer.  
 
In april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten te starten met het 
aanwijzen van bedrijfsbrandweer op basis van artikel 13 van de brandweerwet 1985. 
Daarbij heeft het college de wens uitgesproken om aan te sturen op een samenwerking op het 
gebied van parate brandweer tussen de inrichtingen die aangewezen kunnen worden op basis 
van artikel 13 (brandweerwet) en de overheidsbrandweer. Met andere woorden; de gemeente 
Moerdijk stuurt aan op een publiek-private samenwerking ten aanzien van de brandweerzorg, 
om gezamenlijk het restrisico voor de openbare veiligheid op het haven- en industrieterrein 
Moerdijk af te dekken.  
Uitgangspunt is om die inrichtingen (ca. 18 op termijn) die een bovennormatief risico veroorza-
ken, wat niet afgedekt hoeft en kan worden door de overheidsbrandweer, aan te wijzen als 
bedrijfsbrandweerplichtig. 
Een aanwijsbeschikking op basis van artikel 13 van de Brandweerwet 1985 impliceert overi-
gens niet automatisch een bedrijfsbrandweer in de vorm van een blusvoertuig met opgeleid 
brandweerpersoneel maar kan bijvoorbeeld ook een preventieve voorziening inhouden in de 
vorm van een handmatig te activeren blusinstallatie.  
 
De regionale brandweer adviseert in een advies aan de gemeente Moerdijk van 2 juni 2009, in 
het kader van artikel 14, lid 3 van het Bevi een nieuwe brandweerpost te realiseren om de op-
komsttijden op het huidige industrieterrein te verkorten. Op basis van de lange opkomsttijd op 
het haven- en industrieterrein stelt de regionale brandweer dat de gemeente Moerdijk en de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant niet zijn ingericht om tijdig een adequate hulpverle-
ningscapaciteit te leveren.  
 
Wanneer de opkomsttijden op het industrieterrein niet worden gehaald en er sprake is van 
aanwijsprocedures bedrijfsbrandweer, ligt publiek – private samenwerking voor de hand. In 
2010 vind er onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een brandweerorganisatie op het 
industrieterrein, welke de taak van zowel overheidsbrandweer als bedrijfsbrandweer kan ver-
vullen.  
 
Op dit moment voldoet het industrieterrein aan de eisen voor bluswatervoorziening en bereik-
baarheid, al werkt de vorkstructuur van de insteekhavens niet in het voordeel.  Deze structuur 
is ook nadelig voor de zelfredzaamheid op het industrieterrein. 
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5.3. Zelfredzaamheid  

Sinds de jaren negentig maakt men zich in de Nederlandse politiek zorgen over de onhaal-
baarheid van een volledige bescherming van burgers tegen rampen. Wanneer dit theoretisch 
al mogelijk zou zijn, dan zou het praktisch onmogelijk zijn vanwege de enorme kosten die dit 
op zou leveren. Het is de visie van het (demissionaire) kabinet dat burgers meer zelf de ver-
antwoordelijkheid nemen, terwijl de overheid minder regels moeten stellen. Burgers en bedrij-
ven zijn dan ook in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Ook is het 
belangrijk dat de grote groep verminderd zelfredzamen in ons midden ook de eigen verant-
woordelijkheid neemt. Iemand die hulp van derden weet te organiseren, gedraagt zich zelfred-
zaam. Een voorwaarde is wel dat de overheid naast een hulpverlenende ook een faciliterende 
rol inneemt ten aanzien van zelfredzaamheid. 
 
Deze visie heeft ook binnen de gemeente Moerdijk geleid tot het uitgangspunt dat de gemeen-
te Moerdijk en haar veiligheidspartners niet de enige partijen zijn die zich op noodsituaties 
voor dienen te bereiden. (verminderd zelfredzame) Burgers en bedrijven dienen in staat te zijn 
zichzelf bij een ramp enige tijd te redden, omdat de capaciteit van de professionele hulpverle-
ning bij een grote ramp of crisis beperkt is en als eerste wordt ingezet voor de mensen die de-
ze het hardst nodig hebben. De gemeente zal deze doelgroepen hierin faciliteren en de regie-
rol ten aanzien van zelfredzaamheid op zich nemen.  
 
 De gemeente Moerdijk hanteert daarbij onderstaande definitie van zelfredzaamheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfredzaamheid is een term die binnen de externe veiligheidswereld al jaren wordt gebruikt 
en sinds de inwerkingtreding van het Bevi expliciet onderdeel uitmaakt van de groepsrisico-
verantwoording.  
Vaak wordt zelfredzaamheid als een soort sluitpost van een bestemmingsplanverantwoording 
of een Wm-vergunningverleningstraject gezien. We moeten iets zeggen over zelfredzaamheid 
en bestrijdbaarheid en daaruit concluderen of we een bepaalde ontwikkeling verantwoord ach-
ten. Een andere conclusie is dat de mensen die zich bezighouden met externe veiligheid, vaak 
geen inzicht hebben in de zelfredzaamheid binnen de gebieden waarover een besluit wordt 
genomen. Men neemt vaak in een enkele zin binnen een EV-paragraaf op dat de personen in 
een gebied zelfredzaam zijn en om dit te versterken wordt aan risicocommunicatie gedaan. 
Bij dergelijke uitspraken blijft het vaak en wanneer er dan al concrete maatregelen worden ge-
noemd, dan blijft de opvolging in het traject van realisatie vaak uit.  
De technische voorzieningen om de bestrijdbaarheid in een gebied te verbeteren, vinden nog 
wel een doorvertaling in de planrealisatie. Dit is dan vaak ten verdienste van een gemeentelijk 
brandpreventist.  
 
Zelfredzaamheid is in de ogen van de gemeente Moerdijk en haar veiligheidspartners juist de 
sleutel voor een acceptabele veiligheidssituatie op en rondom het haven- en industrieterrein. 
Tegelijkertijd ligt hier nog een vrijwel onontgonnen gebied, omdat het de gemeente tot deze 
pilot “zelfredzaamheid” ontbrak aan de inzichten om de zelfredzaamheid van burgers en werk-
nemers positief te beïnvloeden.  
 
Dat burgers en werknemers prima kunnen voorzien in hun veiligheid tijdens noodsituaties blijkt 
uit legio praktijkvoorbeelden. Er is ook veel onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen 
tijdens noodsituaties. Hieruit is ook gebleken dat de werkelijkheid vaak anders is dan wordt 
verondersteld. Zo is het niet zo dat mensen in noodsituaties meteen gaan plunderen, zwaar 
gepanikeerd zijn of apathisch reageren. Dit zijn stereotypen die vaak vanuit de media in leven 
worden gehouden.  

Definitie zelfredzaamheid. 
Het in staat zijn om bij een calamiteit zodanig te kunnen handelen dat de nadelige gevol-
gen van de ontstane situatie, voor de persoon zelf en/of voor anderen, kunnen worden 
beperkt. Door een goede zelfredzaamheid binnen het gebied rendeert de inzet van hulp-
diensten beter en is er minder restrisico.  
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Niet alleen de media draagt bij aan deze verkeerde beeldvorming, maar ook burgers zelf. Na-
tuurlijk komt het wel voor dat mensen als de stereotypen gedragen, maar het komt veel vaker 
voor dat mensen op een juiste manier reageren en handelen.  
Naast zelfredzaamheid blijkt er ook een bereidheid te bestaan om getroffenen te helpen bij 
incidenten (zie de bekende voorbeelden). Dit noemen we redzaamheid. 
   
Uit onderzoek is gebleken dat mensen dus eigenlijk zelfredzaam zijn, maar hierin worden be-
lemmerd wanneer zij onvoldoende voorbereid zijn. Zij beschikken vaak niet over de juiste in-
formatie om op de juiste wijze beslissingen te nemen en handelingen te verrichten. Een goede 
voorbereiding draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van burgers, waardoor zij zich beter in 
staat voelen om tijdens een noodsituatie adequaat op te treden. 
Een goede voorbereiding op rampen en crisis blijkt niet vanzelfsprekend, zo blijkt ook uit de 
nulmeting in het Moerdijkse. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan gelegen in de lage inschat-
ting van de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet. Wanneer mensen zich bewust zijn 
van het feit dat in bepaalde gebieden de waarschijnlijkheid op risico’s hoger is, dan zal dit 
beeld waarschijnlijk veranderen. Dus een juiste informatievoorziening en een beeld van de 
risico’s in een gebied zijn essentieel.  
Burgers moeten zich meer dan nu voorbereiden op mogelijke dreigingen. En professionals 
zullen rekening moeten houden met de zelfredzaamheid en redzaamheid van burgers. Om dit 
potentieel aan hulpverleningscapaciteit te benutten, zullen professionele hulpverleners redza-
me burgers moeten toelaten en met hen samenwerken. De werkwijzen van professionals moe-
ten hierop worden aangepast en er moet worden geoefend met de inzet van (zelf)redzame 
burgers.  
 
Niet iedereen is even zelfredzaam en kunnen zich even goed in veiligheid brengen. We maken 
hier een tweedeling tussen, de zelfredzame burger en de verminderd zelfredzame burger.   
Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron is een belangrij-
ke voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. 
Bij zelfredzaamheid spelen in hoofdzaak tweetal factoren een rol: de competenties van een 
persoon (fysieke en geestelijke eigenschappen) en de mogelijkheid die de omgeving biedt om 
deze competenties tot uitdrukking te laten komen. Onder omgeving wordt de fysieke en socia-
le omgeving van een persoon verstaan. Hierbij wordt de fysieke omgeving beïnvloed door het 
incident dat in die omgeving plaatsvindt.  
 
Met de hierboven genoemde constateringen uit praktijksituaties, conclusies uit literatuuronder-
zoek en een inzicht in de risicobeleving van de Moerdijkse bevolking en werknemers op het 
industrieterrein, is gezocht naar een drietal praktische maatregelen om de zelfredzaamheid op 
en rondom het industrieterrein naar een hoger niveau te tillen. De belangrijkste resultaten van 
deze zoektocht worden in hoofdstuk 6 nader toegelicht.  
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6. Maatregelen ter verbetering van de zelfredzaamheid 
 
 
Om inzicht te krijgen in de mogelijke fysieke en organisatorische maatregelen die de zelfred-
zaamheid binnen het onderzoeksgebied bevorderen, zijn eerst de scenario’s in beeld ge-
bracht. Aan de hand van literatuurstudie is in een werkgroep bepaald welke maatregelen per 
scenario een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid kunnen leveren. De maatregelen zijn 
bekritiseerd en aangevuld door de leden van de expertgroep en begeleiders van BZK. Hierbij 
is vooral ook gekeken naar praktische maatregelen, welke binnen een tijdsbestek van 2 jaar 
(periode 2010 – 2011) binnen het gebied kunnen worden geïntroduceerd. 
 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om per doelgroep; werknemer op industrieterrein, zelfredzame 
burger in de omliggende kernen en de verminderd zelfredzame burger in deze kernen, een 
maatregel te selecteren welke tijdens de pilot-periode concreet is uitgewerkt. Dit met de ge-
dachte om deze maatregelen in de periode 2010 – 2011 daadwerkelijk in te zetten.  
 
Het doel van deze pilot was voor de gemeente Moerdijk om maatregelen te vinden, waarmee 
de zelfredzaamheid op en rondom het industrieterrein Moerdijk kan worden verbeterd. Met als 
achterliggende gedachte, de verantwoording van het groepsrisico, waarmee de bestemmings-
planherziening qua externe veiligheid kan worden vastgesteld. 
 
In het verlengde van deze pilot wil de gemeente meer inzicht verkrijgen in de effecten van di-
verse maatregelen, met als doel een beleidskader “verantwoording groepsrisico” voor het ha-
ven- en industrieterrein Moerdijk te ontwikkelen. Dit beleidskader zal onderdeel uit gaan ma-
ken van de Beleidsvisie Externe Veiligheid van de gemeente.  
Voor de hulpverlening is het van belang te weten wat de zelfredzaamheid van de personen op 
en rond het terrein is, zodat hier uiteindelijk de hulpverlening kan worden afgestemd. Een en 
ander kan als input dienen voor de discussie die op dit moment loopt rondom de vorming van 
een publiek-private brandweerorganisatie op het terrein.  
 
 
 

6.1. Bepaling scenario’s 

Voor het bepalen van de mogelijkheden voor zelfredzaamheid is eerst een scenariobenade-
ring gehanteerd. Uitgaande van de voor het industrieterrein bepaalde scenario’s zijn de moge-
lijkheden voor zelfredzaamheid in beeld gebracht. We onderscheiden een viertal scenario’s, 
welke relevant zijn voor de risicobronnen op het industrieterrein: 

- Hittebelasting bij brand 
- Drukbelasting ten gevolge van een explosie; 
- Drukbelasting ten gevolge van een BLEVE; 
- Toxische belasting ten gevolge van een giftig gas of giftige damp. 

 
Gesteld kan worden dat over het algemeen het scenario hittebelasting door brand geen druk 
op de zelfredzaamheid legt (mensen zullen veelal vanzelf de goede kant oplopen) en ook de 
bestrijdbaarheid is goed te waarborgen. De beoordeling op beide aspecten kan dus gefocust 
worden op de overige drie scenario’s.  
Zoals in hoofdstuk 1 reeds is aangegeven is het onderzoekstraject gestart met de bepaling 
van de risico’s en effectgebieden waarbinnen het groepsrisico verantwoord dient te worden. 
Het effectgebied van een risicobron geeft aan tot op welke afstand er directe gezondheidsef-
fecten kunnen zijn als er een ernstig ongeval bij de risicobron plaatsvindt. De kans dat een 
ongeluk gebeurd is in het effectgebied niet verrekend. Dat is het belangrijkste verschil met risi-
cocontouren. 
 
Bepaald is dat het scenario van toxische belasting binnen de risicoanalyses van de meeste 
risicovolle inrichtingen op het industrieterrein als maatgevend kan worden aangemerkt. Uit de 
meeste risicoanalyses blijkt dat het scenario van een loodsbrand (PGS 15 –opslag) waarbij 
toxische verbrandingsproducten worden gevormd maatgevend is.  
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De bijbehorende effectafstanden (invloedsgebied) reiken van enkele honderden meters tot wel 
7 km. Gesteld wordt dat het hele industrieterrein en de woonkernen Klundert, Moerdijk en Ze-
venbergen binnen het invloedsgebied vallen (dat wordt veroorzaakt door het scenario toxische 
belasting).  
  
In Nederland worden risico’s berekend met vastgestelde scenario’s en faalfrequenties (Bevi; 
Handreiking risicoberekening Bevi). Dit om de eenduidigheid te vergroten, maar levert dan 
weer onvoldoende inzicht op om situaties (aan de hand van uitkomsten risicoberekeningen) 
waarbij veiligheidsmaatregelen genomen zijn te onderscheiden.  
Dit komt de drive van bedrijven om te investeren in veiligheidsmaatregelen niet ten goede 
(weinig tot geen effect op de risicocontouren zichtbaar) en anderzijds wordt de ruimte voor 
ruimtelijke ontwikkelingen  beperkt doordat effecten van extra maatregelen slecht gewaar-
deerd worden. 
Momenteel wordt er bij een risicoanalyse alleen rekening gehouden met dodelijke slachtoffers 
en een vaste blootstellingduur, voor het toxische scenario 30 minuten en voor brand 20 se-
conden. Daarnaast gaat men er in de analyses vanuit dat iedereen stil blijft staan. Echter wan-
neer een ramp zich voordoet zal men zich in veiligheid trachten te brengen. De mate waarin dit 
lukt is mede afhankelijk van de zelfredzaamheid. Hierdoor kan de blootstellingduur dus anders 
zijn.  
Om het effect van de zelfredzaamheidbevorderende maatregelen te kunnen toetsen is door 
TNO een rekenmodel ontworpen. Ook is er in de periode 2007 – 2010 de “Mal Groepsrisico” 
ontwikkeld door de provincie Noord-Brabant. Met dit instrument is het mogelijk om de effecten 
van getroffen maatregelen te kunnen kwantificeren. De Mal Groepsrisico is een digitaal be-
leidsinstrument die in het kader van de bestuurlijke afweging voorziet in een systematiek en 
instrumentarium, waarmee het groepsrisico inzichtelijk kan worden verantwoord. Er wordt in-
zicht gegeven in de balans tussen hulpvraag en hulpaanbod, kunnen risicoreducerende maat-
regelen met elkaar vergeleken worden en kunnen de risico’s aan de hand van een maat-
schappelijke kosten-batenanalyse op waarde worden geschat.  
Betreffende Mal Groepsrisico zal in de tweede helft van 2010 worden ingezet om de hieronder 
beschreven maatregelen te kunnen kwantificeren. 
  
 

6.2. Mogelijkheden zelfredzaamheid 

Indien de ontwikkeling van een scenario als een gegeven beschouwd kan worden, kan be-
paald worden wat onder de specifieke omstandigheden de mogelijkheden voor zelfredzaam-
heid zijn. Volgens de Handreiking Verantwoording groepsrisico hangt de effectiviteit van zelf-
redzaamheid af van twee aspecten: 

- Urgentie (moeten maatregelen worden overwogen); 
- Haalbaarheid (is er voldoende tijd, middelen, etc. voor maatregelen) 

 
De urgentie is afhankelijk van de verwachte effecten (slachtoffers?). De haalbaarheid kan 
worden uitgedrukt in de tijd die een maatregel kost (vluchten of schuilen) en de tijd die be-
schikbaar is (afhankelijk van scenario). Bij de haalbaarheid moet ook worden gekeken naar de 
kennis en competenties van de personen waarvan de zelfredzaamheid verbeterd dient te wor-
den 
 
Er zijn op basis van de urgentie en haalbaarheid 5 opties mogelijk: 

- Geen maatregel. 
- Advies binnen blijven (in het gebied waar met zekerheid geen effect of mogelijke irrita-

tie optreedt. 
- Alarm binnenblijven (binnen gebied waar ontruiming geen optie is en binnenblijven 

voldoende bescherming oplevert). 
- Ontruimen/evacueren (bij voldoende tijd en mogelijkheden hiertoe). 
- Snel ontruimen (bij kortere beschikbare tijd voor ontruiming). 
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Voor deze opties kunnen optimaliseringsmogelijkheden worden bedacht: 

- Functie-indeling (afstemmen op omgeving; weinig hoogbouw of functies voor vermin-
derd zelfredzame personen binnen invloedsgebieden) 

- Infrastructuur afstemmen op evacuatiebehoefte. 
- Bebouwing (vluchtrichtingen, lekwerendheid gebouwen) 
- Alarmering (snelheid van alarmering aanpassen)  

 
 
Bij de selectie van maatregelen om de zelfredzaamheid te verbeteren is gebruik gemaakt van 
de inventarisatie die is uitgevoerd binnen het onderzoek “Effecten van maatregelen t.b.v. zelf-
redzaamheid, TNO 19 januari 2009”. Binnen dit onderzoek zijn ruim 80 maatregelen behan-
deld.  
 
De maatregelen zijn onderverdeeld in technische en organisatorische maatregelen. Bij techni-
sche maatregelen moet m.n. worden gedacht aan maatregelen die het vluchten/schuilen mak-
kelijker maken. Hieronder zijn alle bestaande maatregelen om de zelfredzaamheid te bevorde-
ren/verbeteren opgesomd. In bijlage I en II van het eerder aangehaalde TNO-onderzoek is een 
meer uitgebreide beschrijving van de maatregelen terug te vinden. 
 
 Maatregel Invloed op 

scenario 
Omgeving  

 
Vermijden van obstakels op de vluchtroute B T 
Verbreden/vermijden bottlenecks op de vluchtroute  B T 
Verbreden/vermijden/verlagen trappen en traptreden op de 
vluchtroute 

B T 

Routeringsysteem B T 
Vermijden van kruisingen met wegen/paden voor voertuigen B T 
Openbare, collectieve schuilplaatsen B T 
Vluchtroute loodrecht op de meest voorkomende windrich-
ting 

B T 

Vergroten van de wegcapaciteit B T 
Opheffen/aanpassen verkeershindernissen B T 
Meerdere vluchtwegen B T 
Hoge bebouwing rondom het risico object B T 
Hitte en drukbestendige muur/wal aan de zijde van het risi-
co object 

B E T 

Diepe greppel/kanaal B T 
Waterscherm B T 
Ventilatoren T 
Warmtebronnen T 
Begroeiing bomen T 
Vergroten  overdrachtsgebied B E T 
Injectie van neutraliserende stoffen T 
Lucht- of stoomgordijnen T 
Waarschuwen 
 
Sirenes BT 
Luidsprekers in de openbare ruimte BT 
Alarmlicht BT 
Alarmering vanuit rijdende patrouillewagens (brand-
weer/politie) 

BT 

Bericht via internet BT 

Technische 
maatregelen 

Alarmbox in kamers en gebouwen BT 
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Persoons- of groepsgerichte sms via mobiele telefoon BT 
Cell broadcasting BT 
Centraal omroepsysteem in gebouwen BT 
Brand en toxiciteit melder aan gebouw BT 
Gas/damp detectie bij het risicodragend object BT 
Ontruimingsinstallatie  BT 
Constructie en afbouw  
 
Bescherming dragende delen tegen brand B 
Versterking dragende delen B E 
Voorkoming progressief instorten B E 
Vorm van het gebouw E 
Vermijden van hoogbouw in het invloedsgebied B T 
Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele perso-
nen 

B T 

Drukbestendige gevels E 
Vlakke gevels E 
Minimaliseren gevelarmatuur en gevelornamenten E 
Hittebestendige beglazing E 
Verminderen van het glasoppervlak aan zijde van risico  
Object 

B E T 

Blinde muur B E T 
Vermindering van het aantal te openen ramen T 
Plaatsen van glasopvangende middelen  E 
Gelamineerd glas E 
“Sacrificial roof” E 
Lekdichte gebouwen T 
Verbreding/verwijdering van gangen, deuren e.a. bottle-
necks 

B T 

Safe Havens B T 
Brandcompartimentering B 
Installaties en voorzieningen  
 
Vluchtroute binnen gebouw onder overdruk B T 
Discontinu overdruksysteem B T 
Ad hoc afsluiten ventilatiesystemen en luchtverversings-
kanalen 

B T 

Centrale afsluiting van de ventilatie in gebouwen B T 
Geautomatiseerde afsluiting van ramen en het ventilatiesys-
teem 

B T 

Een koolstoffilter in het ventilatiesysteem B T 
Mobiele luchtzuiveringsinstallaties B T 
Preventief lekwerende middelen in het gebouw B T 
Sprinklersysteem langs de vluchtroute B T 
Een watergordijn aan de zijden van het gebouw B T 
Ademluchtdistributienet aanbrengen in het gebouw B T 
Duidelijke zichtbare markering vluchtroute B T 
Indeling gebouwen  
 
Kwetsbare groepen zo ver mogelijk van de risicobron plaat-
sen 

B T 

Lage bezettingsgraad aan de zijde van het risico object B E T 

 

Nooduitgang uit gebouw van risico object af gericht  B T 
Opleiding en training  
 

Organisatorische 
maatregelen 

Ontvluchtingbegeleiders oprichten B T 
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Buren-belsysteem B T 
Personele verkeersregeling B T 
Ontruiming in fases B T 
Gecontroleerd lift gebruik B T 
Oefenen 
 
Het bedrijf informeert de omgeving tijdens een ramp  B T 
Publieke oefeningen B E T 
Uitvoeren van een simulatie door computermodel B E T 
Interactief oefenen via media  B E T 
Campagnes en voorlichting  
 
Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn B E T 
Instructies over middelen en handelingen B E T 
Individueel aanschafbare middelen  
 
Gelaatsmaskers B T 
Repressief lekwerende middelen  B T 
Persoonlijke schuileenheid (tent) T 
Verstrekken van middelen ter bescherming van vliegvuur en 
het nathouden van de eigen woning/bedrijf 

B 

Hittebeschermende kleding  B 
 
Tabel 2: Zelfredzaamheid bevorderende maatregelen  
 
De maatregelen kunnen effect hebben op een drietal scenario’s. Per maatregel is in boven-
staande tabel weergegeven, op welke scenario’s de maatregelen betrekking hebben ( Brand 
(B), explosief (E) en toxisch (T)).  
 
De maatregelen die hierboven zijn genoemd zijn stuk voor stuk getoetst op praktische inpas-
baarheid op en rondom het industrieterrein. Daarbij is ook sterk gekeken naar de behoeften 
van burgers en werknemers, zoals die uit de nulmeting “Risicobeleving” naar voren zijn geko-
men. In eerste instantie is gefocust op verbetering van de infrastructuur, welke de mogelijkhe-
den tot vluchten enorm beperkt. Afhankelijk van het scenario is schuilen de meest haalbare 
maatregel die tijdens noodsituaties genomen kan worden. Bij de scenario’s “brand” en “druk-
belasting” is vluchten wel een optie, omdat het bij deze scenario’s meestal gaat om invloeds-
gebieden tot ca. 300 meter. Echter omdat we ons binnen dit onderzoek gefocust hebben op 
het scenario “toxische belasting” zijn de maatregelen ter bevordering van het vluchtgedrag 
verder niet beschouwd. Bij een toxisch scenario is in de eerste fase vluchten naar een plek 
buiten het invloedsgebied eveneens het meest wenselijk. Echter gezien het feit dat dan grote 
delen van het industrieterrein (of het gehele) in korte tijd ontruimd dienen te worden, dat het in 
de dagsituatie dan gaat om zo’n 9.000 personen en dat de infrastructuur deze capaciteit niet 
aan kan heeft schuilen in betrekkelijk veilige bedrijfsgebouwen en woningen de voorkeur. 
 
In het onderzoek is verder besloten niet teveel in te gaan op de mogelijkheden van technische 
maatregelen, vanwege de hoge investeringen, realisatielooptijden en beperkte afdwingbaar-
heid is met name ingezet op organisatorische maatregelen. 
 
Uit het risicobelevingsonderzoek was naar voren gekomen dat er behoefte was aan meer in-
zicht in de risico’s en scenario’s, de mogelijkheden tot verbetering zelfredzaamheid (hande-
lingsperspectieven) en een betere informatievoorziening vooraf en tijdens een noodsituatie. 
Daarom is in het onderzoek vooral gekeken naar de maatregelen op het vlak van “voorlichting, 
opleiding en training” en op het vlak van “Alarmering”. 
  
De burgers en werknemers hebben aangegeven vooral ook eerder gealarmeerd en geïnfor-
meerd te willen worden. Wanneer ze dan voldoende voorbereid zijn en tijdig worden gewaar-
schuwd is de kans op zelfredzaamheid veel groter. Uit recente noodsituaties (tweetal branden 
in een bedrijf met opslag gevaarlijke stoffen) is gebleken dat men niet in staat is burgers en 
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werknemers binnen afzienbare tijd te alerteren en van informatie te voorzien. Hierdoor waren 
deze groepen op dat moment niet voldoende zelfredzaam. Omdat er geen duidelijkheid kon 
worden gegeven over de mogelijke risico’s ontstond er zelfs een toestroom van publiek (waar-
onder ook vaders en moeders met kinderen).  
 
Om tot een betere selectie van de gewenste maatregelen te kunnen komen is het goed om na 
te gaan welke mogelijkheden er zijn gedurende het verloop van een noodsituatie. Hiervoor is 
het noodzakelijk inzicht te verkrijgen in de tijdsverloop. 
 
Om zodanig te handelen dat de nadelige gevolgen kunnen worden beperkt gaat tijd vooraf 
voor het waarnemen van signalen, alsmede voor het verwerken en interpreteren van gevaars-
informatie. Deze ‘wake-up’-tijd of waarschuwingstijd is de eerste stap in het proces van zelf-
redzaamheid. Deze kan kritiek zijn voor overleven, afhankelijk van de duur hiervan. Daarom is 
het met name belangrijk om maatregelen te beschouwen die invloed hebben op de waarschu-
wingstijd.  
 
De mate van zelfredzaamheid is ondermeer afhankelijk van de blootstellingduur aan en con-
centratie van gevaarlijke stoffen. De blootstellingsduur is niet alleen afhankelijk van de tijd die 
men erover doet om uit de wolk te komen, maar ook van de tijd die men nodig heeft totdat 
men besluit te vluchten. De tijd tot men begint te vluchten bestaat uit de ontdekkingstijd, alar-
meringstijd en pre-movementtijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ontdekkingstijd is de tijd vanaf het ontstaan van de bron, tot het moment dat de bron gede-
tecteerd is. De alarmeringstijd is de tijd na het detecteren van de bron tot het alarm in het in-
vloedsgebied afgaat. De pre-movementtijd is de tijd tussen het horen van het alarm en het ook 
daadwerkelijk beginnen met vluchten.  
 
Het detecteren van een toxische release of brand, dan wel dreigende explosie kan automa-
tisch of door waarneming door personen plaatsvinden.  
Wanneer er een detectiesysteem aanwezig is wordt als standaard 1 minuut genomen (erva-
ringscijfers TNO). Wanneer er een binnenbrand niet wordt waargenomen en er geen detectie-
systeem aanwezig is, bedraagt de standaard ontdekkingstijd 15 minuten (ervaringscijfers). 
Voor toxische stoffen zijn er geen ervaringscijfers, maar is een aanname gedaan door TNO. 
Bij waarneming door personen bedraagt de ontdekkingstijd de afstand van die persoon tot 
bron gedeeld door de windsnelheid. Wanneer er geen sprake is van waarneming door perso-
nen, zal er melding worden gedaan van een toxische wolk na bewusteloos raken van 10 per-
sonen. De ontdekkingstijd kan dus een belangrijke rol spelen ten aanzien van de tijd die er is 
om zinvolle handelingsopties aan te bieden. Het is belangrijk om in te spelen op een vroege 
ontdekking van dreigende noodsituaties. De instrumenten hiervoor liggen m.n. op het vlak van 
de Wm-vergunning. Hiervoor dient de nodige aandacht te zijn. Anderzijds moet er bij een be-
drijf ook het besef zijn dat dreigingen zo snel mogelijk gemeld dienen te worden. Hiervoor is de 
nodige training nodig.  
 
Het tweede deel van de totale tijd tot vluchten is de alarmeringstijd, dit is de tijd tussen het 
moment dat de ramp ontdekt wordt en het moment dat men gewaarschuwd wordt. Deze be-
staat uit de meldtijd, de opkomsttijd, beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming (BOB) 
en eventuele vertraagde alarmering. 
 
 
 

Ontdekkingstijd Alarmeringstijd Pre-movementtijd 

Tijd tot vluchten  

Meldtijd Opkomsttijd BOB 

Alarmeringstijd  

Vertraagde alarmering 
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De meldtijd is afhankelijk van de manier waarop de ontdekking wordt doorgegeven en de ma-
nier waarop men gewaarschuwd wordt. De gemiddelde meldtijd voor brand, door middel van 
112, bedraagt 84 sec., bij meldingen via het Openbaar meldingensysteem (doormelding 
brandweer) bedraagt de tijd 35 seconden.  
Voor toxische stoffen word een meldtijd van 84 sec. aangenomen (bij ontbreken informatie).  
 
Er is geen standaard tijdsduur totdat de brandweer besluit het WAS in werking te zetten. Dit 
zal situatieafhankelijk zijn. Dit verschilt van 8 minuten (na telefonisch contact met AGS, wan-
neer brandweer ter plaatse is) tot 30 minuten (AGS ter plaatse beoordeling; opkomsttijd AGS).  
TNO houdt in haar onderzoek een opkomsttijd van 480 sec. en een BOB-tijd van 420 sec. aan.   
  
Na de besluitvorming (BOB) zal indien nodig de alarmering in werking worden gesteld. Hierbij 
is het mogelijk dat de alarmering nog vertraging oploopt, wanneer er een boodschap geformu-
leerd dient te worden of er nog aanrijdtijd is (via geluidswagens). 
 
We kunnen hieruit constateren dat er veel tijd verloren gaat, voordat burgers en werknemers 
een signaal ontvangen, aan de hand waarvan zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Zeker 
ten aanzien van een toxisch scenario zal de tijd tot alarmering vrij lang zijn. Dat heeft met na-
me te maken met de procedures die er zijn. Wanneer personen pas na een half uur tot een 1 
uur na ontdekking van een release van toxische stoffen worden gealarmeerd, moet worden 
afgevraagd of zij dan nog in staat zijn effectief zelfredzaam gedrag te vertonen.  
In de literatuur is weinig aandacht besteed aan het verkorten van deze tijd, omdat men nu 
eenmaal procedurele afspraken heeft gemaakt inzake de alarmering. Moerdijk wil binnen deze 
pilot verder kijken en ziet in vroegtijdige alertering van de werknemers op het industrieterrein 
kansen om de zelfredzaamheid hier te verbeteren.   
 
Het laatste onderdeel van de totale tijd tot vluchten is de pre-movementtijd, dit is de tijd nadat 
men gealarmeerd is en voordat men daadwerkelijk begint met vluchten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
De reactietijd is de tijd vanaf de perceptie tot aan een actie. In de reactietijd beseft men dat er 
iets aan de hand is, het bevestigen ervan en het beslissen  hoe er gehandeld dient te worden. 
De wijze van alarmeren is cruciaal voor de pre-movement tijd. Alleen een alarm laten klinken, 
leidt niet tot een adequate reactie.  
Naast de reactietijd is er ook nog tijd nodig om tot bepaalde acties over te gaan, bijvoorbeeld 
tot het alarmeren van hulpdiensten of anderen. De tijd die voor de pre-movementtijd wordt ge-
noemd varieert tussen de 120 en 144 seconden.  
 
Om de reactietijd en de actietijd zo kort mogelijk te kunnen houden, moeten burgers en werk-
nemers situaties kunnen herkennen en dan de juiste handelingen erbij weten toe te passen. 
Hiervoor dient te worden geïnvesteerd in voorlichting van de doelgroepen, in het risicobewust-
zijn en in training ten aanzien van handelingsopties. Ook dient bij de alarmering meer duide-
lijkheid te worden gegeven. Aan het alarm van het WAS kun je niet horen of het gaat om een 
brand, dreigende explosie of toxische wolk.  
 
In de conclusie van het TNO-onderzoek wordt geconcludeerd dat de tijd tot vluchten niet af-
hankelijk is van de stof die vrijkomt, maar wel of de stof die vrijkomt waarneembaar is of niet.  
Geconcludeerd wordt verder ook dat alarmering voor personen dicht bij de bron weinig zin 
heeft, dit komt doordat het lang duurt voordat er gealarmeerd wordt (middels WAS). De perso-
nen dicht bij de bron zijn ten tijde van de alarmering dan al aan het vluchten of al niet meer 
zelfredzaam. 
 

Reactietijd Actietijd 

Tijd tot vluchten  
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Deze laatste conclusie is voor de gemeente Moerdijk de trigger geweest om een model voor 
publiek-private samenwerking te ontwikkelen om de “tijd tot vluchten/schuilen” te verkorten. 
Binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk is het namelijk al een aantal maal aan de orde 
geweest dat bedrijven niet tijdig worden gealarmeerd en dus niet meer zelfredzaam waren.  
We hebben geconstateerd dat maatregelen ter verkorting van de ontdekkingstijd binnen be-
drijven, ter verkorting van de alarmeringstijd, ter verduidelijking van de alarmering en ter ver-
betering van het risicobewustzijn (kennen van de scenario’s en daarbij de juiste handelingen 
kunnen uitvoeren) in de Moerdijkse situatie het meest effectief kunnen zijn. 
Het ligt voor de hand om maatregelen als sirenes en signalen te gebruiken om de burger te 
waarschuwen. Deze maatregelen schieten echter op tal van vlakken tekort. Het geeft de bur-
ger geen informatie vooraf, het verteld niets over de aard van de ramp, het verteld niets over 
de omvang van de ramp en het verbind geen concrete handelingen aan het signaal. Dat deze 
maatregelen tekort schieten blijkt ook uit de reacties van de Moerdijkse burger en werknemer. 
94% is van mening dat het de taak is van de (lokale) overheid om de burger te informeren. 
Informeren gebeurt nog te weinig, aangezien 58% van de bevolking nog geen enkele voorbe-
reiding heeft getroffen aangaande noodsituaties en 76% heeft geen enkel idee welke noodsi-
tuaties zij kunnen verwachten in hun omgeving. 
 
Na alarmering moeten de mensen een veilig gebied of een veilige schuilplaats kunnen berei-
ken. Eerder is geconstateerd dat op basis van de lay-out van het industrieterrein, alsmede de 
maatgevende scenario’s, schuilen de beste optie is binnen het gebied. 
 
Om veilig te zijn hoeft men niet altijd het invloedsgebied uit te vluchten, want ook binnen blij-
ven heeft een reducerend effect op de inname van toxische stoffen.  
De mogelijkheden tot schuilen binnen een woning of bedrijf zijn afhankelijk van de binnenko-
mende luchtstromen, waarbij de ventilatie van ruimten (verschillende vormen van natuurlijke 
en mechanische ventilatie), soort stof en de weersinvloeden een belangrijke rol spelen.  
In onderstaande figuur is de relatie tussen concentratie binnen en buiten, voor verschillende 
maten van ventilatie, weergegeven (voor een plas van 600 m2 acrylonitril op 100 meter van de 
schuilmogelijkheid). 
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Figuur 10: concentratieverloop toxische wolk binnen - buiten  
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Niet alleen zijn de parameters, stand van ramen en deuren, de ventilatie en de mate van infil-
tratie, van invloed op de totale concentratie binnen. Wanneer de deuren en ramen op een kier 
staan wordt de concentratie binnen hoger, maar is deze concentratie ook veel eerder verdwe-
nen. Wanneer de ramen en deuren gesloten zijn dan is de concentratie binnen beperkter, 
maar blijven de doorgedrongen toxische stoffen langere tijd binnen aanwezig.  
Aangezien zelfredzaamheid afhankelijk is van de opgelopen dosis toxische stoffen, hetgeen 
weer afhankelijk is van de concentratie in de lucht, wordt er geconcludeerd dat zelfredzaam-
heid het positiefst wordt beïnvloed door alles af te sluiten en direct na het passeren van de 
wolk alles open wordt gezet. De mensen dienen dus te worden getraind op welke wijze het 
beste kan worden geschuild.  
 
In opdracht van het Ministerie van BZK is het Landelijk Protocol “Schuilen of ontrui-
men/evacueren” ontwikkeld (BZK 2006). In dit protocol staat beschreven hoe, wanneer en hoe 
lang effectief geschuild kan worden.  
 
Ook in het TNO-onderzoek is geconcludeerd dat vluchten uit het invloedsgebied niet altijd 
noodzakelijk hoeft te zijn, of zelfs niet wenselijk. In geval van een toxische wolk, welke een 
groot invloedsgebied kent, is zo snel mogelijk schuilen de beste optie. 
 
In de volgende paragrafen 6.2.1. t/m 6.2.3. worden de uiteindelijk ontwikkelde maatregelen per 
doelgroep beschreven. 
 
 
6.2.1. Werknemers 
 
Bedrijven zijn als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van hun medewerkers en zul-
len deze moeten ondersteunen ten tijde van een ramp. Werkgevers zijn op grond van de Arbo-
wet verplicht om interne hulpverlening te organiseren voor werknemers in geval van calamitei-
ten. Deze verplichting omvat ook het in noodsituaties alarmeren en evacueren van personen 
die in verband met de arbeid in het bedrijf aanwezig zijn.  
Bedrijven dienen hier echter wel te worden gefaciliteerd, want hoe weet men anders dat zich 
een noodsituatie op het industrieterrein voordoet of een dreiging hiertoe. Ook dient men te we-
ten welke acties zij kunnen ondernemen om hun werknemers in veiligheid te brengen en wat 
zij wel en juist niet van de hulpdiensten/overheid kan verwachten. 
Daarbij is ervan uitgegaan dat op het industrieterrein alleen zelfredzame werknemers aanwe-
zig zijn, welke zich tijdig  voortbewegen en zelfstandig in veiligheid brengen.  
 
Signalering: 
De signalering van incidenten die kunnen leiden tot een dreiging of een rampscenario, ligt pri-
mair bij de risicovolle inrichtingen. Er zijn echter ook andere risicobronnen binnen het gebied, 
waarbij de kans bestaat dat derden een incident als eerste signaleren. Bijvoorbeeld bij calami-
teiten bij transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
We willen inspelen op de alertheid van bedrijven om incidenten bij elkaar of andere risicobron-
nen te signaleren.  
 
Melden: 
Wanneer een dreiging tot een incident of een incident is gesignaleerd, wordt dit gemeld aan de 
meldkamer en vindt er gepaste inzet plaats. Bij een automatische doormelding vindt dit auto-
matisch plaats, echter wanneer dit handmatig dient te gebeuren (op basis van waarneming) 
kost dit meer tijd. Bedrijven hebben de verplichting om dergelijke signalen door te melden aan 
de meldkamer, maar de vraag is of dit altijd tijdig (binnen de kortst mogelijke tijd) gebeurt.  
Bedrijven die onder de werkingssfeer van het BRZO vallen dienen ook hun omgeving in te 
lichten inzake ongewone voorvallen of dreigingen tot noodsituaties. 
 
Waarschuwen/Alarmeren: 
Dan is de vraag wanneer er overgegaan dient te worden tot het waarschuwen/alarmeren en 
wie? Vaak wordt er te vroeg alarm geslagen en soms ook te laat.  
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Wellicht is dit te wijten aan het tekort aan waarschuwingsmogelijkheden en de zwaarte van de 
procedure die er nu ligt om het WAS-systeem in werking te brengen.  
In sommige gevallen wil je alarmeren om doelgroepen gerust te stellen of om te zorgen dat ze 
bepaalde handelingen uitvoeren (vluchten, ramen en deuren sluiten, etc.). Daar  zijn de huidi-
ge alarmeringstechnieken die worden ingezet niet altijd geschikt voor. Vaak wordt gevraagd is 
er geen tussenoplossing. Hiervoor willen we een aantal maatregelen voorstellen om gerichter 
te alarmeren/waarschuwen.   
  
Signaleren is niet de bepalende stap voor besef van noodzaak tot handelen. Het krijgen van 
de juiste (aanvullende) informatie is bepalend voor het beslissen van mensen om over te gaan 
tot handelen.  
 
Voor de ontwikkeling van een instrument waarin de bovengenoemde stappen worden geopti-
maliseerd is een specifieke groep uit de doelgroep “Werknemers” geselecteerd, namelijk die 
van de risicovolle bedrijven uit het Chemiecluster. Er is gekozen voor deze vrij afgebakende 
groep bedrijven, omdat hier de perceptie van risico’s het beste zou moeten zijn (het betreffen 
immers bedrijven die via milieuvergunningen, BRZO-traject en rampenbestrijding veel te ma-
ken hebben met externe veiligheidsrisico’s). Binnen de korte tijdspanne van de pilot is deze 
groep het beste te bereiken en te motiveren om samen te werken. Dit is hier ook het belang-
rijkste punt; het op gang krijgen van een samenwerking om de signaleringstijd en responstijd 
bij calamiteiten te verkleinen. Daarnaast om de mogelijkheden tot redzaamheid te vergroten.  
 
We hebben geconstateerd dat de winst vooral te halen is in de wijze van alarmeren en de tijd 
die hiermee gemoeid is. De tijd die normaliter nodig is voor het alarmeren van werknemers en 
burgers via het WAS-netwerk is lang, hetgeen te wijten is aan de procedurele afspraken die 
aan de inschakeling van het netwerk ten rondslag liggen. De tijd die nodig is om over te gaan 
tot alarmering bedraagt volgens opgave van de regionale brandweer (bevestigd door lokale 
brandweer) in het beste geval een half uur. Bij een toxische release en een gemiddelde wind-
snelheid van 5 m/s, is dit veel te lang om zeker op het industrieterrein Moerdijk nog te kunnen 
spreken van mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 
Er dient dus eerder te worden gealarmeerd. Daarbij zijn verschillende opties bekeken, waar-
onder: 

- Aanpassing procedures WAS; 
- Instellen van een belronde onder de bedrijven; 
- Aangepaste alarmsystemen op het industrieterrein; 
- Cell-broadcast / SMS-alert.  

 
Uiteindelijk is de gemeente samen met de regionale brandweer (pro-actie) op het idee geko-
men om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
database met alle risicoberekeningen die voor de risicovolle bedrijven zijn opgesteld, SMS-
alert en een nieuw instrument de effectendriehoek.  
Hieronder is dit systeem schematisch weergegeven. 
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Figuur 11: Waarschuwingssysteem Moerdijk 
 
 
We zullen de systematiek, welke moet worden gezien als aanvulling op de bestaande proce-
dures, per onderdeel toelichten. 
De risico’s en effecten van de risicovolle inrichtingen zijn tijdens de Wm-vergunningprocedures 
in het kader van het Bevi en het BRZO berekend. Ten behoeve van de bestemmingsplanher-
ziening zijn deze geactualiseerd. In het kader van het Bevi dient het groepsrisico te worden 
verantwoord op basis van deze berekende gegevens en daarnaast dient te worden getoetst of 
de rampenbestrijding voldoende is om deze effecten te kunnen bestrijden. Wanneer dit ver-
antwoord wordt geacht kan een Wm-vergunning worden verleend of een ruimtelijk besluit wor-
den genomen. Daarna vinden de risicoberekeningen hun weg naar het archief van het be-
voegd gezag.  
Eigenlijk is het zonde dat deze risicoberekeningen doorgaans alleen worden gebruikt in de 
pro-actieve fase en maar beperkt worden toegepast in de repressieve fase. Hier wil de ge-
meente verandering in brengen.  
 
Een risicovol bedrijf signaleert een dreiging of een noodsituatie binnen de eigen inrichting. De-
ze wordt doorgemeld aan de meldkamer van de veiligheidsregio, maar ook aan het veilig-
heidscentrum van het Havenschap Moerdijk. Vanuit de meldkamer worden de normale proce-
dures in werking gezet.  
Via het commandocentrum wordt de melding in een programma ingevoerd dat in verbinding 
staat met een database met daarin alle risico-informatie van de bedrijven op het industrieter-
rein Moerdijk. De melder meldt een code van de locatie van het incident en het scenario door 
aan het commandocentrum. Hier wordt de informatie ingevoerd in het programma, waarin ook 
een koppeling is gelegd met het meteostation van het Havenschap. Op basis van locatie, sce-
nario en weertype wordt een effectafstand gegenereerd.  
 
Deze effectafstand wordt samen met informatie over scenario en windhoek, middels een sms, 
doorgestuurd naar de bedrijven op het industrieterrein Moerdijk. Op basis van deze informatie 
en de nieuw ontwikkelde “effectendriehoek” worden de BHV- coördinatoren  van de bedrijven 
gealerteerd en kunnen ze zelf bepalen welke handelingen ze inzetten om de veiligheid van de 
werknemers te waarborgen. Hierdoor blijft het initiatief bij het bedrijf en faciliteert de overheid 
alleen maar.  
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De sterke punten van dit systeem zijn de snelle alertering, bedrijven zijn snel op de hoogte van 
een dreiging of een incident. Uit oefeningen is naar voren gekomen dat alertering binnen 5 
minuten plaats kan vinden. Door een verdere verfijning van het systeem in de tweede helft van 
2010 is deze tijd wellicht nog te verkorten.  
Een ander sterk punt is dat gebruik wordt gemaakt van effectberekeningen, op basis waarvan 
bedrijven zijn ontworpen en vergund. Ten derde blijft de verantwoordelijkheid bij het bedrijfsle-
ven. Anders dan het WAS gaat het hier om een vorm van alertering, waarbij de overheid be-
drijven faciliteert zelfredzaam te zijn. 
 
Aan de hand van afbeeldingen zullen de verschillende onderdelen van de systematiek worden  
toegelicht. De basisinformatie wordt gevormd door de database met alle effectafstanden (wel-
ke zijn ontleend aan de PSU-files van Safeti-NL) en een rasterkaart van het industrieterrein. 
Iedere installatie en daarmee samenhangend scenario is gekoppeld aan een sectie uit de ras-
terkaart. 
 

   +  
 
 
Figuur 12:  Database effectcontouren + Moerdijkse rasterkaart 
 
De database op zich is onbruikbaar voor een medewerker van het veiligheidscentrum van het Haven-
schap Moerdijk. Tevens moet een match kunnen worden gemaakt tussen de risico-informatie die voor 
ieder weertype in de database is opgeslagen en het actuele weertype. Hiervoor is een aparte web-
applicatie ontwikkeld, welke hieronder is weergegeven.  
 

.  
Figuur 13: webapplicatie  
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Hieronder is te zien welke informatie de medewerker van het veiligheidscentrum aan dient te 
klikken om een effectafstand uit de database te kunnen genereren. Het aanklikken van het 
bedrijf is al voldoende om de maximale effectafstand op te roepen. Bij aanklikken van de ver-
volgparameters wordt maatwerk naar aanleiding van het weertype geleverd. Hetgeen te zien is 
bij de vergelijking van figuur 14 en figuur 15. 
 

 
Figuur 14 
 

 
Figuur 15 
 
Wanneer geen koppeling zou worden gelegd tussen het scenario en het actuele weertype, zou 
er sprake zijn van een overschatting van de effecten. Dit zou een averechtse werking hebben 
op de bedrijven. 
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De bedrijven krijgen deze informatie tezamen met het type scenario, het sectienummer waar 
het incident plaatsvindt en de actuele windhoek doorgestuurd via een sms. 
 
 

 
Figuur 16 

 
De sms komt in principe binnen bij de BHV-coördinator of BHV’er van de Moerdijkse bedrijven. 
Doordat deze medewerkers vooraf zijn getraind ten aanzien van het thema “zelfredzaamheid” 
en het gebruik van deze systematiek, kunnen zij zelf de binnen het scenario gewenste hande-
lingen selecteren en binnen de eigen organisatie uitzetten. Zo blijft de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid van de werknemers bij het eigen bedrijf. De bedrijven worden wel gefacili-
teerd om te zorgen dat zelfredzaamheid mogelijk is.  
Het opleidingsprogramma zal (voor zover nu bekend) worden verzorgd vanuit de veiligheids-
regio in samenwerking met gemeente, havenschap en bedrijfsleven. Zo blijft de verantwoorde-
lijkheid voor veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
De ontvangers van de SMS moeten kunnen bepalen of hun bedrijf binnen het (verwachte) ef-
fectgebied is gelegen. Afhankelijk daarvan kunnen zij de juiste maatregelen treffen. Om dit 
middels de informatie uit de SMS te kunnen bepalen zijn de bedrijven in het bezit van de 
Moerdijkse rasterkaart en een tweetal effect-driehoeken, welke hieronder zijn afgebeeld. 
 

 Figuur 17: effectdriehoek explosie 
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 Figuur 18: effectdriehoek toxisch 
 

 
De effectdriehoeken worden als volgt gebruikt. In de sms wordt de sectie genoemd waar het 
incident zich afspeelt. In het geval van een toxisch scenario wordt het centrum van de drie-
hoek “toxisch” op de betreffende sectie gelegd. De rasterkaart en de driehoek zijn op schaal, 
dus de effectafstand kan worden afgelezen, tezamen met de windhoek. Gebaseerd op de erva-
ring uit de incidentbestrijding wordt voorgesteld om voor de verspreiding van de toxische stof een 
sectorhoek van 30° te gebruiken. 
 Doordat de driehoeken van transparant materiaal zijn, kunnen de bedrijven meteen zien of 
hun bedrijf binnen effectgebied ligt. Afhankelijk hiervan kunnen de juiste handelingen worden 
ingezet.  
 

 
Figuur 19: projectie driehoek op rasterkaart 
 
Zoals eerder aangegeven wordt uitgegaan van een gerichte alertering binnen 5 minuten. Dus 
in het beste geval zijn bedrijven en hun werknemers 25 minuten eerder op de hoogte van een 
incident en de mogelijke gevolgen daarvan. Dat betekent 25 minuten meer tijd voor zelfred-
zaamheid. Daarbij is er ook nog eens sprake van meer gerichte informatie, dit is een ander 
groot voordeel. 
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Het systeem doet geen afbreuk aan de bestaande procedures binnen de incidentbestrijding, 
maar is puur facililiterend bedoelt richting de bedrijven en de 9.000 werknemers op het indu-
strieterrein. We noemen het dan ook geen alarmeringssysteem maar een alerteringssysteem. 
Het proces van alarmeren loopt ondertussen gewoon door. Dit is hieronder nogmaals schema-
tisch weergegeven. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal fases kunnen worden onderscheiden: 
 
0. Voorbereiding (risicocommuncatie, oefenen/opleiden) 
1.  Alertering (sms-bericht, toepassen gevarenkaart, instructie organisatie) 
2.  Alarmering 
3. Rampenbestrijding 
 
Er zit een gat tussen de voorbereiding en de eerste alarmering (rampenbestrijding), welke 
middels dit instrument wordt opgevuld. 
Bij de alertering ontstaat er een tweedeling in het bedrijvenbestand. Namelijk tussen de bedrij-
ven die zijn gelegen binnen de effectcontour en de bedrijven die buiten de effectcontour zijn 
gelegen. Beide groepen dienen op een andere wijze in beweging te komen.  
 
 
In de tweede helft van 2010 zal het systeem  worden doorontwikkeld,  zal cursusmateriaal 
worden ontwikkeld en zal worden geoefend met een aantal bedrijven uit het chemiecluster.  
 
Een groep die wordt gemist door het systeem zijn de vrachtwagenchauffeurs en andere be-
zoekers van het industrieterrein. Om ook hen te informeren en handelingsperspectieven te 
bieden, wordt onderzocht wat de mogelijkheden van signaleringsborden (informatie) bij de in-
gangen van het terrein zijn. Dit in combinatie met de toepassing van cell-broadcast. Dit onder-
zoek zal verder plaatsvinden in de tweede helft van 2010.  
 
Bijvangst ten aanzien van dit systeem is dat het systeem ook kan worden gebruikt voor het 
realistisch oefenen van scenario’s op het industrieterrein.  
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6.2.2. Burgers  

Uit onderzoek blijkt dat burgers en werknemers over het algemeen goed in staat zijn zichzelf 
enige tijd in veiligheid te brengen. Mensen raken bij een ramp meestal niet in paniek en han-
delen rationeel. De bereidheid om getroffenen hulp te verlenen is een gegeven.  
 
De grootste bottle-neck om burgers te bewegen tot een goede zelfredzaamheid en redzaam-
heid tijdens rampen, blijkt de voorbereiding te zijn. Door een gebrek aan kennis en informatie 
kunnen zij soms beslissingen nemen of handelingen verrichten die achteraf bezien minder 
verstandig waren. 
De gemeente acht het noodzakelijk om meer en beter in te zetten op risicobewustzijn, de 
voorbereiding op noodsituaties door burgers en de informatievoorziening voorafgaand en tij-
dens noodsituaties. Daarvoor dient te worden geïnvesteerd in de parameters zoals hieronder 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 20: parameters zelfredzaamheid 
 
Kennis:     de risicoperceptie en de rol van eerdere ervaringen met een calamiteit 
Houding:  de bereidheid tot het treffen van voorzorgsmaatregelen of het , de 

verwachtingen van/het vertrouwen in de overheid bij calamiteiten. 
Competentie:  de inschatting van de eigen competentie in relatie tot zelfredzaamheid 

en die van anderen in de directe omgeving. 
Gedrag:     daadwerkelijk getroffen of te treffen voorzorgsmaatregelen of actie. 
Handelingsperspectief:  de inschatting van de mogelijke voorzorgsmaatregelen of te   
     ondernemen actie.  
 
Met name in kennis, houding en competentie kan worden geïnvesteerd voorafgaand aan een 
noodsituatie. De parameters gedrag en handelingsperspectief dienen te worden gestimuleerd 
tijdens een noodsituatie. Dit is weergegeven in  onderstaande figuur. 
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Figuur 21: Totstandkoming zelfredzaamheid tijdens rampen.  
 
 
Binnen de pilot is gezocht naar een praktisch instrument, waarmee met de burgers gecommu-
niceerd kan worden gedurende het hele proces waarmee zelfredzaamheid tot stand komt.  
Zowel het risicobewustzijn dient te worden geprikkeld, als het kunnen selecteren van de juiste 
handelingsopties gedurende een incident. Dus voor en tijdens de ramp (en daarna natuurlijk) 
dient er te worden gecommuniceerd met de Moerdijkse bevolking. 
 
Uit literatuuronderzoek en praktijkonderzoek binnen o.a. de 3 Brabantse veiligheidsregio’s is 
gebleken dat er geen risicocommunicatie -instrument is ontwikkeld waarmee  kan worden ge-
communiceerd over externe veiligheidsrisico’s en de actuele situatie rondom deze risico’s. 
Daarbij was het ook nog de nadrukkelijke wens van de gemeente Moerdijk dat gebruik kan 
worden gemaakt van hetzelfde instrument voor zowel risico als crisiscommunicatie.  
 
Uiteindelijk is de gemeente geïnspireerd geraakt door de andere pilots. Zo wordt er door de 
pilot “natuurbranden” gebruik gemaakt van een indicator voor natuurbranden en door de pilot 
“Zeeland” van een dreigingsmeter (ontsloten via waterdreiging.nl). 
Middels deze instrumenten wordt gedurende alle fasen, van een normale situatie tot een nood-
situatie, op overzichtelijke wijze gecommuniceerd met burgers. 
De gemeente Moerdijk heeft op basis van deze methodiek een eigen instrument ontwikkeld, 
namelijk de veiligheidsthermometer.  
Deze wordt ingebouwd in de gemeentelijke website, op een pagina waarin alles over de exter-
ne veiligheidsrisico´s binnen de gemeente en de voorbereidingsmogelijkheden hierop zijn 
weergegeven. De veiligheidstherometer, welke op dit moment wordt omgebouwd naar een 
veiligheidsdashboard en waarmee ook gerichter informatie wordt gegeven over het type sce-
nario, is een tool die  is gekoppeld aan het instrument dat is ingezet om de zelfredzaamheid 
van de werknemers op het industrieterrein te bevorderen. 
Afhankelijk van het scenario en de omvang van een effectgebied (dus de mate waarin de ef-
fecten de woonkernen kunnen bereiken) wordt de mate van dreiging bepaald. Op dit moment 
is de werkgroep nog bezig om een vertaling te maken tussen deze effecten en de verschillen-
de dreigingklassen. De dreiging is per kern anders, dus wordt gedacht aan de integratie van 
een kaartje waarin de gebieden die te maken krijgen met een dreiging/noodsituatie oplichten. 
 
Het systeem moet zodanig zijn dat het beheer op een gegeven moment kan worden overge-
nomen door de rampenbestrijdingsorganisatie. 
 
Op dit moment is het systeem nog volop in ontwikkeling, omdat binnen de pilot in eerste in-
stantie is ingezet op de alerteringssystematiek voor de bedrijven op het industrieterrein Moer-
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dijk. Dit systeem is eveneens nodig om het juiste dreigingsniveau binnen het veiligheidsdash-
board voor burgers te kunnen selecteren.  
De risicocommunicatietool komt er ongeveer uit te zien, zoals hieronder is weergegeven. 
 

 
 
Figuur 22: Veiligheidsthermometer Moerdijk.  
 
Rechtsboven op de webpagina staat de dreigingsindicator, hier nog veiligheidsthermometer 
genoemd. De kleuren welke de verschillende dreigingniveaus weergeven zijn in de normale 
situatie dof (uitgezonderd de blauwe) en lichten op bij het bereiken van het dreigingniveau 
waar de kleur voor staat. 
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Bij het oplichten van een nieuw dreigingniveau verschijnt er ook nieuwe tekst met daarin de 
handelingsperspectieven per niveau. Deze teksten kunnen per dreigingniveau ook los van het 
instrument worden geraadpleegd door op het dreigingniveau te klikken. Een eerste opzet van 
deze teksten zijn weergegeven in bijlage I.      
 
In het zwarte vlak boven de afbeelding van het industrieterrein Moerdijk kan tijdens een inci-
dent gerichte informatie worden gegeven door de beheerder van de tool. 
 
In het midden van de tool staat een windroos, welke gekoppeld is aan het meteostation van 
het Havenshap Moerdijk. Er komt nog een kaartje van de gemeente op de pagina te staan met 
een kaartje van de gemeente Moerdijk. Het middelpunt wordt gevormd door het industrieter-
rein, waarover de windroos is geprojecteerd. Op deze wijze kunnen burgers zelf hun positie 
bepalen ten aanzien van een mogelijke toxische wolk.  
 
Betreffende windroos is hieronder weergegeven. 
 

 
 
Figuur 22: Windroos Moerdijk 
 
De windroos betreft een instrument dat continue de exacte weersgegevens van het industrie-
terrein (is gekoppeld aan het meteostation van het Havenschap Moerdijk), zo ook de windrich-
ting weergeeft. Door deze roos over een gemeentebrede kaart te leggen, ontstaat een duide-
lijk beeld.  
 
Burgers binnen de woonkernen Klundert, Moerdijk en Zevenbergen krijgen met name te ma-
ken met dreiging ten aanzien van het scenario ‘toxische belasting”. Er wordt vaker gedacht 
aan een grote explosie, als belangrijkste scenario. Gezien het feit dat er brede bufferzones 
tussen het industrieterrein Moerdijk en de betreffende woonkernen zijn gelegen is dit onwaar-
schijnlijk. Burgers dienen dus veel bewuster te worden gemaakt van het toxische scenario. 
 
Middels het veiligheidsdashboard, gecombineerd met de windroos zoals hierboven beschre-
ven, hoopt de gemeente burgers een beter risicobewustzijn bij te brengen. Daarnaast wordt 
middels de instrumenten ook kennis overgedragen ten aanzien van de handelingsopties tij-
dens een dreiging en een positieve beïnvloeding van het gedrag. Uiteindelijk zal hiermee de 
zelfredzaamheid op een hoger niveau komen te staan.  
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Tijdens de pilotperiode is de gemeente, helaas, niet in staat geweest om te proefdraaien met 
deze communicatietool. Er heeft dus geen toets plaats kunnen vinden of deze tool tegemoet 
komt aan de wensen van de burgers (zie risicobelevingsonderzoek) ten aanzien van informa-
tievoorziening. 
 
Het veiligheidsdashboard is slechts een middel om de burgers te faciliteren in hun zelfred-
zaamheid. Naast de inzet van het veiligheidsdashboard, wil de gemeente ook nog een aantal 
andere praktische instrumenten inzetten om het risicobewustzijn van de Moerdijkse bevolking 
te versterken. Gedacht moet worden aan een symbolen die burgers enerzijds herinneren aan 
de risico’s in hun leefomgeving en anderzijds duidelijkheid verschaffen over de veiligheidssitu-
atie van dat moment. Tevens dienen de instrumenten het gedrag van burgers tijdens noodsi-
tuaties positief beïnvloeden. Gedacht wordt aan het aanbrengen van een sein op een hoog 
punt tussen de kernen Moerdijk, Klundert en Zevenbergen, dus ergens op het industrieterrein 
Moerdijk. Gedacht wordt aan sein dat verkleurt met het actuele dreigingsniveau van het veilig-
heidsdashboard. Hieraan kan de bevolking altijd zien of de situatie veilig is of dat er sprake is 
van een zekere dreiging.  
 

 
 
Figuur 23: Sein dreigingsniveau 
 
Bij een blauw sein is alles normaal, bij een andere kleur is er sprake van een ander dreigings-
niveau en weet de burger wat hem of haar te doen staat. Hiermee staat zelfredzaamheid altijd 
(symbolisch) centraal binnen de Moerdijkse bevolking. Een optie voor een seinpaal is het 
plaatsen van een lamp op een van de schoorstenen of fakkels die op het industrieterrein rijk 
vertegenwoordigd zijn.  
 
Een ander praktisch instrument betreft het plaatsen van een aantal windvanen op markante 
plaatsen in de kernen. Deze vertegenwoordigen een vergelijkbare symbolische waarde, verge-
lijkbaar met het sein. Door de aanwezigheid van de windvanen wordt de bevolking steeds her-
innerd aan mogelijke risico’s. Daarnaast geven de windvanen ook informatie bij dreigingen. 
Namelijk over de vluchtrichting bij toxische dreiging en over de richting van bijvoorbeeld geur 
welke verband kan houden met een noodsituatie.  
 
 



Pilot Moerdijk - Publiek-Private Samenwerking externe veiligheid 50 

 
 
Figuur 24: Windvaan 
 
Om ervoor te zorgen dat het dashboard (en het risicobewustzijn te vergroten) ook gaat leven 
bij de bevolking dient een risicocommunicatiestrategie te worden ontwikkeld.  
Inmiddels is er een plan van aanpak geschreven om de communicatie richting burgers op te 
starten. In hoofdstuk 7 wordt dit nader toegelicht.  
 
  
 

6.2.3. Verminderd zelfredzame burgers 

In het onderzoeksrapport “Risico’s voor mensen met beperkingen bij calamiteiten” werd in 
2006 gesproken over een percentage “verminderd zelfredzaam” van 15 – 20% van de Neder-
landse bevolking. Naar verwachting stijgt deze groep fors door de vergrijzing en wordt nu zelfs 
gesproken over een percentage van tegen de 30%. Vanwege de omvang van deze groep 
heeft de pilotstudie in Moerdijk zich ook gericht op deze doelgroep. 
 
Mensen met een beperking, ouderen en kinderen worden in de literatuur samengevat onder 
de noemer “verminderd zelfredzaam”. Tussen de verschillende groepen binnen deze hoofd-
groep, maken we onderscheid tussen personen met een verstandelijke, psychische of licha-
melijke beperking, ouderen en kinderen (14-). Deze groepen verschillen weer in mate van zelf-
redzaamheid.  
 
Mensen met een beperking moeten ook zelf aan hun veiligheid bijdragen. Dit valt en staat ook 
met de extramuralisering die in Nederland steeds sterker wordt. Tevens hebben we te maken 
met een sterke vergrijzing, welke ook samenvalt met het feit dat ouderen steeds langer zelf-
standig blijven wonen.  
Deze verminderd zelfredzame personen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Er mag wor-
den verwacht dat zij op een vergelijkbare wijze bezig zijn met hun veiligheid, zoals ook men-
sen zonder beperking daarmee bezig zijn. Een kanttekening die hierbij geplaatst kan worden is 
dat zelfredding alleen verwacht mag worden van mensen met een beperking die beschikken 
over voldoende verstandelijke en lichamelijke vermogens.  
Veel mensen met een beperking hebben een afhankelijke houding. Er moet dus een zekere 
omslag plaatsvinden om mensen met een beperking bewust te maken van die eigen verant-
woordelijkheid. Zij moeten daarbij wel voldoende informatie krijgen om adequate, op hun om-
standigheden gerichte maatregelen te nemen.  
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Binnen de Moerdijkse pilot betroffen de verminderd zelfredzame burgers in de omliggende 
kernen van het industrieterrein een specifieke doelgroep. Deze doelgroep stond in het kader 
van de Wmo al in de spotlight. Daar werd op een bredere definitie van zelfredzaamheid gefo-
cust. 
Uit gezamenlijke inspanningen is er op 13 november 2009 een ‘Dag voor de veiligheid en zelf-
redzaamheid’ georganiseerd. De dag stond in het teken van de uitwisseling van kennis en er-
varing tussen de “verminderd zelfredzame burger” en de veiligheidspartners (m.n. hulpdien-
sten). Tijdens deze dag werden verschillende presentaties over “handicaps” gehouden en 
werd een zeskamp voor de ca. 75 aanwezigen gehouden. Op deze wijze kon men ervaren 
tegen welke problemen “verminderd zelfredzame burgers” en dus ook de hulpdiensten in 
noodsituaties aan kunnen lopen. Ook konden de “verminderd zelfredzame burgers” ervaren 
tegen welke beperkingen de hulpdiensten aan lopen.  
Tijdens deze dag is ook nog een bestuurlijke oefening in een reddingsvlot op het voorplein van 
het gemeentehuis georganiseerd. Het zwaartepunt van deze oefening, waaraan burgemees-
ter, wethouder Milieu, gemeentesecretaris, brandweer en de ondersteunende disciplines van 
de gemeente Moerdijk deelnamen, lag op de zelfredzaamheid van verminderd zelfredzame 
burgers.  
 
Om na te kunnen gaan waar de aandachtspunten binnen de gemeente (en veiligheidsregio) 
dienen te liggen is op 13 november a.s. een bestuurlijke rampenoefening georganiseerd, met 
focus op het maatgevende rampscenario voor het industrieterrein Moerdijk en omgeving in 
relatie tot de aanwezigheid van vermindert zelfredzame personen op en rondom het industrie-
terrein Moerdijk. Deze oefening had tot doel de bestuurders en andere betrokkenen bij het 
gemeentelijke beleidsteam bewust te laten worden van de risico’s van het industrieterrein. De 
mogelijkheden of onmogelijkheden van de hulpdiensten binnen het gebied. Over de noodzaak 
van publiek-private samenwerking op het gebied van rampenbestrijding, evenals de invloed 
van zelfredzaamheid van burgers en werknemers op de rampenbestrijding. De oefening is 
verzorgd en begeleid door de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving.  
 
Om een indruk van deze dag te krijgen wordt verwezen naar bijlage III, waarin een artikel over 
de dag, afkomstig uit Magazine Brabant Veiliger versie februari 2010, is opgenomen. Ook is in 
deze bijlage een artikel over de dag uit de eerste uitgave va het blad van de taakgroep Handi-
cap en Lokale Samenleving “INCLUSIEF. Denken & Doen, opgenomen. 
 
Door de organisatie van deze dag is getracht een kentering aan te brengen in het risicobe-
wustzijn van verminderd zelfredzame burgers, maar ook in de perceptie van hulpdiensten en 
overheidsorganisaties hoe zij met deze doelgroep om dient te gaan. 
Daarbij zijn letterlijk de ogen geopend van de aanwezigen. Verminderd zelfredzamen zijn zich 
gaan beseffen dat de inzet van hulpdiensten tegen beperkingen aan loopt en dat zij zichzelf 
dus beter moeten voorbereiden en zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen veiligheid. 
De medewerkers van hulpdiensten en andere overheidsorganisaties zijn zich gaan beseffen 
dat ze wellicht te weinig bedacht zijn op deze doelgroep tijdens calamiteiten. Dat het redden 
van een groep verminderd zelfredzamen, met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, meer 
tijd en een ander inlevingsvermogen kost. 
 
Dergelijke constateringen zijn ook gedaan binnen de bestuurlijke oefening. Het scenario van 
de oefening betrof een terroristische aanslag, waarbij een toxische wolk vrijkwam. Het was 
een koude dag met temperaturen fors onder nul en de nutsvoorzieningen dreigden uit te val-
len. Hierbij werd niet specifiek gedacht aan de problemen die dit direct op zou leveren voor de 
grote groep “verminderd zelfredzamen” in het getroffen gebied. Over het algemeen wordt het 
begrip “burgers” teveel gegeneraliseerd, terwijl je juist onderscheid dient te maken in bepaalde 
groeperen. Dit is belangrijk voor een goede voorbereiding op noodsituaties, zo concludeerden 
de aanwezigen.   
 
Een Spin-off van de themadag was dat “verminderd zelfredzamen” vertegenwoordigd door 
gehandicaptenplatform De Kernen, na de dag nog een ronde gedaan langs alle vrijwillige 
brandweerposten binnen de gemeente.  
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Daarbij hebben ze de brandweervrijwilligers op de hoogte gebracht van de mogelijkheden en 
beperkingen van deze doelgroep tijdens noodsituaties. 
 
Dat de dag de ogen van de veiligheidspartners en de doelgroep zelf geopend hebben is duide-
lijk, er heeft een kentering in het bewustzijn van de aanwezigen plaatsgevonden. Deze dient 
echter plaats te vinden in de totale doelgroep, maar ook in die van de redzame burgers die 
met deze doelgroep te maken hebben. 
 
Binnen het veiligheidsdashboard wordt gerichte aandacht geschonken aan de doelgroep, door 
een aantal handelingsperspectieven voor deze groep op te nemen. Nagedacht dient nog te 
worden, hoe het dashboard ook bruikbaar kan worden gemaakt voor visueel gehandicapten en 
mensen met een verstandelijke handicap.  
 
Ook zal er in binnen de risicocommunicatiestrategie expliciet aandacht komen voor de doel-
groep, maar zullen ook de redzame burgers worden aangesproken op hun gedrag richting de-
ze doelgroep tijdens en in de voorbereiding op noodsituaties. 
Binnen de gemeente Moerdijk bestaat er een Risicowijzer. Op dit moment wordt onderzocht of 
er een risicowijzer specifiek voor de doelgroep kan worden ontwikkeld, met praktische informa-
tie en tips.  
Een andere ontwikkeling betreft een soort ‘buddy-systeem” waarbij burgers naast zelfred-
zaamheid ook worden gestimuleerd in redzaamheid van de “verminderd-zelfredzame” mede-
mens. Dit heeft dan betrekking op noodsituaties op en rondom het industrieterrein. Daarbij is 
het van belang de effecten die plaats kunnen vinden te kunnen koppelen aan de verblijfplaat-
sen van zelfredzamen. We hebben het dan vooral over personen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke handicap en concentratiegebieden met ouderen.  
Daarbij is het ook belangrijk dat “verminderd zelfredzame burgers” zich kenbaar maken rich-
ting de gemeente maar ook richting hun omgeving.  
 
Landelijk is er een lespakket “Ramp”. Een van de actiepunten uit de pilot betreft een onder-
zoek naar de mogelijkheden om een dergelijk lespakket aan te bieden aan de scholen binnen 
de kernen Klundert, Zevenbergen, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek. Hiermee wordt getracht 
de zelfredzaamheid van kinderen te beïnvloeden.  
 
Ten aanzien van deze doelgroep heeft de pilot vooral een kentering in risicobewustzijn teweeg 
gebracht. Niet alleen in het bewustzijn van de doelgroep, maar ook in het bewustzijn van de 
overheidsorganisaties en hulpdiensten. De pilot heeft de aanzet geleverd om de doelgroep 
goed tegen het licht te houden ten aanzien van de voorbereiding op noodsituaties en het op-
treden tijdens deze situaties.  
In de tweede helft van 2010 gaat de gemeente verder met een aantal actiepunten om de eer-
dergenoemde kentering verder uit te rollen en te komen tot een maatregelenpakket voor de 
doelgroep.  
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7. Risicocommunicatie 

Binnen de pilot zijn voor de doelgroepen “werknemers industrieterrein” en “burgers kernen 
Klundert en Moerdijk” een aantal specifieke instrumenten ontwikkeld, waarmee hun “zelfred-
zaamheid” aanzienlijk verbeterd kan worden. Voor de doelgroep “Verminder zelfredzame bu-
rers” is vooral ingezet op het bewustzijn van deze groep en aandacht voor de doelgroep bin-
nen de risicocommunicatie en rampenbestrijding. Voor de laatste doelgroep worden in de 
tweede helft van 2010 nog een aantal specifieke maatregelen uitgewerkt. 
 
Om deze instrumenten ook op de juiste wijze te laten landen en “zelfredzaamheid” op het net-
vlies van de doelgroepen te kunnen krijgen, zal de gemeente Moerdijk vanaf 2011 inzetten op 
een risicocommunicatie. Hiervoor is reeds een plan van aanpak opgesteld. 
 
Voor de bedrijven wordt een digitale nieuwsbrief “zelfredzaamheid” ontworpen die intern naar 
alle medewerkers gestuurd kan worden. Ook wordt een artikel aan de bedrijven aangeleverd  
wat zij op hun intranet kunnen plaatsen. Op deze manier blijft de informatie voor iedereen het-
zelfde en worden alle medewerkers bereikt. Hiervoor loopt de communicatie via de Bedrijven-
kring Industrieterrein Moerdijk, want zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de bedrijven.  
Een specifieke groep die onder de doelgroep “werknemers” is geschaard, betreffen de bezoe-
kers van het industrieterrein. Dit kunnen chauffeurs, contractors e.d, zijn. Deze groep dient ter 
plaatse te worden geïnformeerd.  
Zodra zij het terrein betreden nemen zij kennis van betreding van een risicogebied door middel 
van het veiligheidsdashboard op een paneel. Het dashboard dient op simpele wijze te worden 
gepresenteerd, zoals dat ook gebeurt met de natuurbrandindicator bij het betreden van een 
bosgebied op de Veluwe.  
 
De communicatie naar de burgers in de kernen verloopt via een persoonlijke brief. In deze 
brief wordt uitgelegd wat men kan doen om de zelfredzaamheid te versterken en wordt het 
veiligheidsdashboard geïntroduceerd. Bij deze brief zit een folder die verder uitleg geeft over 
de werking van het veiligheidsdashboard. Deze informatie wordt ook gecommuniceerd via de 
gebruikelijke kanalen:  

- Artikel Moerdijkse Bode. 
- Artikel gemeentelijke website.  
- Persbericht naar regionale pers.  

 
Voor de verminderd zelfredzamen wordt een aparte nieuwsbrief opgesteld, wellicht zelfs per 
subgroep. Hier zal maatwerk moeten worden geleverd. In deze nieuwsbrief wordt informatie 
gegeven over het veiligheidsdashboard en de specifieke maatregelen die deze doelgroep kan 
treffen om zich voor te bereiden op noodsituaties. 
 
Ter ondersteuning van het project wordt een handig uitklapkaartje ontwikkeld waarop gecom-
municeerd wordt welke risico’s er op het gebied van externe veiligheid zijn binnen de gemeen-
te en waar. Daarop staan ook de voorbereidingsmogelijkheden ten aanzien van een noodsitu-
atie en weer een link naar het veiligheidsdashboard. Alle doelgroepen ontvangen een dergelij-
ke kaartje. Het kaartje is opgevouwen van zo’n formaat dat die in een portemonnee past.  
 
In de tweede helft van 2010 wordt het plan van aanpak uitgewerkt naar een risicocommunica-
tiestrategie met bovengenoemde communicatiemiddelen.  
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Bijlage I:  Tekstuele uitvoering van het veiligheidsdashboard 
 
Geen dreiging (Blauw)     
Normale situatie 
Geen dreiging 
 
Wat kunt u doen…. 
Wanneer er geen gevaar dreigt is er toch al voorbereiding mogelijk. Hierbij kunt u denken 
aan de volgende zaken: 
Zorg voor een noodpakket (Link naar denkvooruit campagne) 
Duidelijk voor uzelf in beeld hebben welke zaken als eerst in veiligheid moeten 
worden gebracht te tijde een rampsituatie 
Bedenk waar u naartoe gaat/kunt mocht een evacuatie noodzakelijk zijn. 
Spreek met u directe omgeving over deze dreigingsthermometer en bespreek een 
eventuele samenwerking mocht er een ramp plaats vinden. 
Weet wat de verschillende risico`s zijn. (Brand, explosie en gifgas) (Link tekst + 
uitleg) 
Het standaard instellen van de rampenzender op de radio (FM 89.4 voor Moerdijk 
of FM 94.1 voor Zevenbergen en Klundert)   
 
Indien u een geestelijke of lichamelijke beperking heeft zijn de volgende punten 
ook relevant: 
Breng de buurt op de hoogte van uw lichamelijk dan wel geestelijke aandoening. 
Zij kunnen u helpen tijdens een rampsituatie. 
Voeg aan uw noodpakket onmisbare medicatie toe. 
Zorg dat er in uw huis een obstakel vrij pad is naar de voordeur. 
 
Wat doet de overheid… 
De windrichting wordt automatisch in de gaten gehouden.  
Gemeente Moerijk samen met: de regionale brandweer, geneeskundige hulp bij 
rampen en zware ongevallen (GHOR) en politie midden-west brabant hebben pro-
cedures klaar liggen te tijde van een ramp. 
Dreigingniveau wordt direct gecommuniceerd met de burger middels de dreigings-
thermometer. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Minimale dreiging (Groen)  
Er dreigt een dreigende situatie op het industrieterrein 
Geen spraken van een direct kritisch effect 
Vrijgekomen stoffen liggen net iets boven de normale waarde  
 
Wat kunt u doen… 
Als u voorbereiding heeft getroffen zoals deze voorgesteld zijn bij niveau blauw is dit het 
moment om ze binnen handbereik te houden: 
Indien in de buurt van een radio schakel deze in op zender 94.1FM (voor zeven-
bergen en Klundert) of 89.4 FM (voor Moerdijk). 
Houd het noodpakket bij de hand 
De lijst waarop u heeft geïnventariseerd welke zaken sowieso in veiligheid dienen 
te worden gebracht nog eens nalezen. 
Neem contact op met buurtgenoten zodat u elkaar op de hoogte stelt.  
 
Wat doet de overheid… 
Er wordt een commando post ter plaatse opgericht 
Grip fase 0 opschalen naar grip fase 1 
Politie midden – west Brabant, brandweer en het GHOR worden ingelicht door een 
communicatie adviseur 
Via deze thermometer wordt de burger op de hoogte gebracht (eventueel sms 
alert om burger te verwijzen naar de thermometer??) 
Brandweer is in staat van paraatheid mocht het escaleren . 
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Extra controle uitvoeren en informatie inwinnen over de dreiging. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
Kleine dreiging (Geel) 
-     Er is sprake van een lokale noodsituatie op het  industrieterrein 
Er wordt niet verwacht dat er een probleem ontstaat bij u thuis 
Wellicht ruikt u een bepaalde geur 
 
Wat kunt u doen… 
Volg de berichtgeving en instructies via tv en radio op omroep Brabant 
(http://www.omroepbrabant.nl/?page/226242/Rampenzender.aspx) 
Vul eventueel uw noodpakket aan 
Bedenk waar u naartoe gaat mocht er een evacuatie plaatsvinden, raadpleeg 
meteen of u hier eventueel terecht kunt.  
Verzamel zoveel mogelijk de zaken die u eerder geïnventariseerd heeft als belang-
rijk om in veiligheid te brengen. 
 Zorg ervoor dat wanneer u dient te evacueren een werkend transport middel 
heeft.  
Houd deze thermometer in de gaten 
Er is de mogelijkheid dat u de sirene hoort gaan, deze is dan bedoelt voor een an-
der postcode gebied.  
 
Wat doet de overheid… 
De crisiskamer is bezet, hier wordt gesproken over de situatie 
Het Grip niveau is nog steeds fase 1 maar kan indien nodig opgeschaald worden 
naar fase 2 
Burgemeester van Moerdijk wordt op de hoogte gesteld alsmede de coördinerend 
burgemeester 
Regionale brandweer, GHOR en de politie mid-west Brabant wordt in paraatheid 
gebracht 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kritieke dreiging (Oranje) 
Er kunnen problemen ontstaan met vrij gekomen stoffen op het  
industrieterrein 
Er is een kans dat u effecten kunt merken van de vrij gekomen stoffen 
Er is een hoge kans op: (symbool dan wel: Gif, brand of explosie) 
 
 
Wat kunt u doen… 
Volg de berichtgeving op radio en tv 
Houd er rekening mee dat u dient te evacueren, zorg dat belangrijke zaken ver-
zameld zijn alsmede het noodpakket 
Ga na waar u heen gaat als u dient te evacueren 
Kijk of er buurtgenoten hulp nodig hebben 
Let op een rondrijdende omroep wagen 
 
Bij verschillende scenario’s: 
Vrijkomen gifgas: 
Sluit u ramen en deuren. Indien mogelijk dek kieren af met een vochtige hand-
doek. Evacueren is minder veilig als binnenblijven.  
Mensen die langdurig blootgesteld worden mag u, voor uw eigen veiligheid, pas 
aanraken als de hulpverlening hier toestemming voor geeft 
Indien mogelijk bedek mond en neus met een vochtige doek 
Blijf bovenwinds, zie ook de windroos 
 
Brand: 
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Stel in gevaar verkerende personen in veiligheid 
Bel een ambulance indien nodig 
Blijf dichtbij de grond 
Gebruik nooit de lift 
 
Explosie: 
 - 
 
Wat doet de overheid… 
Alarm wordt afgegeven middels de sirenes. Indien uw dreigingsthermometer niet 
op oranje of rood staat is deze sirene niet voor u bedoelt. Houd u alstublieft de 
thermometer aan om overbodige drukte te voorkomen. 
Grip fase wordt opgeschaald naar 3 
Brandweer, GHOR en de politie mid-west brabant zijn passende maatregelen aan 
het treffen 
Evacuatie is mogelijk voor uw postcode gebied 
In de crisiskamer van het gemeentehuis Moerdijk wordt er besloten wat de vol-
gende stap zal zijn 
 
Evacuatie… 
De kans is aanwezig dat u, voor u eigen veiligheid, dient te evacueren.  
 
Mocht de situatie zich plots voordoen probeer dan: 
Afsluiten gas, water en licht 
Elektrische apparatuur uitschakelen (ook van stand-by halen) 
Houd rekening met buurtbewoners, ga na of zij zich bewust zijn van de evacuatie 
Sluit u woning goed af 
Zorg dat u naast het noodpakket belangrijke zaken als identiteitskaarten, verze-
keringspapieren en contant geld bij zich heeft. 
Denk aan uw gezin, materie is veel minder belangrijk 
 
Mocht u meer tijd hebben zich voor te bereiden en bang zijn meer dan drie uur 
van huis weg te zijn probeer dan: 
Extra dikke kleding aan te trekken zodat u goed beschermd naar buiten gaat 
Extra eten mee te nemen 
Houd eveneens rekening met file vorming 
 
Gaat u met de auto: 
Zorg voor dekens 
Vergeet het noodpakket niet 
Zorg voor voldoende eten 
Eventueel extra brandstof voor uw auto 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Extreme dreiging (Rood) 
 
De kans op fysieke klachten is aanwezig. Vrijgekomen gassen kunnen 
in een hoge concentratie neurotoxisch zijn. 
 
Wat kunt u doen… 
Volg de berichtgeving op radio en tv 
Houd er rekening mee dat u dient te evacueren, zorg dat belangrijke zaken ver-
zameld zijn alsmede het noodpakket 
Zorg dat alles wat u mee wilt nemen paraat staat 
Ga na waar u heen gaat als u dient te evacueren 
Kijk of er buurtgenoten hulp nodig hebben 
Indien u  
Let op een rondrijdende omroep wagen 
 
Bij verschillende scenario’s: 
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Vrijkomen gifgas: 
Sluit u ramen en deuren. Indien mogelijk dek kieren af met een vochtige hand-
doek. Evacueren is minder veilig als binnenblijven.  
Mensen die langdurig blootgesteld worden mag u, voor uw eigen veiligheid, pas 
aanraken als de hulpverlening hier toestemming voor geeft 
Indien mogelijk bedek mond en neus met een vochtige doek 
Blijf bovenwinds, zie ook de windroos 
 
Brand: 
Stel in gevaar verkerende personen in veiligheid 
Bel een ambulance indien nodig 
Blijf dichtbij de grond 
Gebruik nooit de lift 
 
Explosie gevaar: 
-  
 
Wat doet de overheid… 
De crisiskamer op gemeente Moerdijk is in beraad 
De regionale brandweer Moerdijk is het probleem aan het oplossen samen met de 
politie mid-west brabant.  
Het GHOR vangt eventuele slachtoffers op 
GRIP 3 en eventueel 4 zijn afgekondigd  
 
Evacuatie… 
De kans is aanwezig dat u, voor u eigen veiligheid, dient te evacueren.  
 
Mocht de situatie zich plots voordoen probeer dan: 
Afsluiten gas, water en licht 
Elektrische apparatuur uitschakelen (ook van stand-by halen) 
Houd rekening met buurtbewoners, ga na of zij zich bewust zijn van de evacuatie 
Sluit u woning goed af 
Zorg dat u naast het noodpakket belangrijke zaken als identiteitskaarten, verze-
keringspapieren en contant geld bij zich heeft. 
Denk aan uw gezin, materie is veel minder belangrijk 
 
Mocht u meer tijd hebben zich voor te bereiden en bang zijn meer dan drie uur 
van huis weg te zijn probeer dan: 
Extra dikke kleding aan te trekken zodat u goed beschermd naar buiten gaat 
Extra eten mee te nemen 
Houd eveneens rekening met file vorming 
 
Gaat u met de auto: 
Zorg voor dekens 
Vergeet het noodpakket niet 
Zorg voor voldoende eten 
Eventueel extra brandstof voor uw auto 
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Bijlage II:  Verantwoording van het groepsrisico, art. 13 Bevi 
 

• Artikel 13 

o 1.Indien het bevoegd gezag een besluit vaststelt als bedoeld in artikel 
3.1, eerste tot en met derde lid, 3.10, eerste lid, 3.26, eerste lid, 3.27, 
eerste lid, 3.28, eerste lid, 3.29, eerste lid, of 3.40, eerste lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening, of een ontheffing verleent als bedoeld in artikel 11 
van de Woningwet, op grond waarvan de bouw of vestiging van kwets-
bare of beperkt kwetsbare objecten wordt toegelaten, wordt in de toe-
lichting bij of in de ruimtelijke onderbouwing van het desbetreffende 
besluit, behoudens het vierde lid, in elk geval vermeld: 

§ a. de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten 
dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting 
of inrichtingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroor-
zaken, voorzover het invloedsgebied ligt binnen het gebied 
waarop dat besluit betrekking heeft, op het tijdstip waarop dat 
besluit wordt vastgesteld; 

§ b. het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat be-
sluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toe-
gelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte 
van het groepsrisico, vergeleken met de kans op een ongeval 
met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10–5 per 
jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke 
slachtoffers van ten hoogste 10–7 per jaar en met de kans op een 
ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 
10–9 per jaar; 

§ c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groeps-
risico die worden toegepast door degene die de inrichting drijft, 
die dat risico mede veroorzaakt en, indien van toepassing, de 
voorschriften die zijn of worden verbonden aan de voor die in-
richting geldende vergunning, bedoeld in artikel 8.1 van de wet; 

§ d. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groeps-
risico die in dat besluit zijn opgenomen; 

§ e. de voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het 
bevoegd gezag voornemens is te verbinden aan de voor een in-
richting, die behoort tot een categorie van inrichtingen ten be-
hoeve waarvan dat besluit wordt vastgesteld, te verlenen ver-
gunning, bedoeld in artikel 8.1 van de wet; 

§ f. de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelij-
ke ontwikkelingen met een lager groepsrisico; 

§ g. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beper-
king van het groepsrisico in de nabije toekomst; 
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§ h. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beper-
king van de omvang van een ramp of zwaar ongeval in de in-
richting die het groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, 
waarvan de gevolgen zich uitstrekken buiten die inrichting, en 

§ i. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het in-
vloedsgebied van de inrichting die het groepsrisico veroorzaakt 
of mede veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien 
zich in die inrichting een ramp of zwaar ongeval voordoet. 

o 2.Alvorens het bevoegd gezag een besluit als bedoeld in het eerste lid 
vaststelt, voert dat bevoegd gezag overleg met het bestuursorgaan dat 
bevoegd is tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 
8.1, eerste lid, of artikel 8.1, tweede lid, juncto artikel 8.1, eerste lid, 
van de wet voor een inrichting die mede bepalend is voor de hoogte van 
het groepsrisico in het gebied waarop dat besluit betrekking heeft. 

o 3.Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het 
eerste lid stelt het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste lid, het bestuur 
van de regionale brandweer in wier gebied het gebied ligt waarop dat 
besluit betrekking heeft, in de gelegenheid om in verband met het 
groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorberei-
ding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of 
zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het in-
vloedsgebied van de inrichting. 

o 4.In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag in de toelichting 
bij of in de ruimtelijke onderbouwing van een besluit als bedoeld in het 
eerste lid, verwijzen naar een gemeentelijke, regionale of provinciale 
structuurvisie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, indien in die 
structuurvisie een samenhangende visie is opgenomen over de gewenste 
planologische ontwikkeling van een breder gebied in relatie tot voor-
koming of bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en in die struc-
tuurvisie ten minste aandacht is besteed aan de onderwerpen, 
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Bijlage III:  Impressie dag van de Veiligheid en Zelfredzaamheid / Blad  

INCLUSIEF. Denken & doen 
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Uit: Eerste uitgave blad “INCLUSIEF. Denken & Doen”, van Taakgroep Handicap en Lokale 
Samenleving. 
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Bijlage 4: Definities in relatie tot risicovolle 
inrichting  

Risicovolle inrichting 
Het bestemmingsplan voorziet in een toelatingskader voor risicovolle inrichtingen. De definitie 
van risicovolle inrichting in deze luidt: "een inrichting die vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke 

stoffen of gevaarlijke activiteiten een risico vormt voor haar omgeving". Omdat het begrip ‘risico’ niet 
eenduidig is, is dit vertaalt tot: Bevi-bedrijf (een bedrijf zoals aangewezen in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen ) of niet vergunningplichtig bedrijf met een veiligheidscontour, zoals 
beschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer, van tenminste 10 meter. Voor zover de ABC-
zonering van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening of Circulaire opslag ontplofbare 
stoffen van toepassing is, wordt deze afstand bepaald op basis van de B-zonering. Opgemerkt 
wordt dat in de planregels soms een afwijkingsbevoegdheid is opgenomen ten aanzien van het 
uitsluiten van risicovolle inrichtingen. 
 
Contouren 
Onder contouren wordt verstaan: contouren berekend met een bij wet vastgesteld 
rekenprogramma dan wel bij wet gegeven vaste afstanden. Deze vaste afstanden worden gelijk 
gesteld met de PR 10-6 contour. Als veranderingen van de contouren of afstanden optreden ten 
gevolge van een verandering van de wet- en regelgeving of wettelijk vastgestelde 
rekenmethodieken, is dit altijd toelaatbaar. Ten aanzien van windturbines wordt uitgegaan van 
de wijze van berekenen zoals gegeven in het Handboek risicozonering windturbines. 
 
Bestaand 
Onder bestaand wordt verstaan: de situatie die ten tijde van het vaststellen van het 
bestemmingsplan aanwezig was of waarvoor vergunningen zijn verleend. Uitbreiding van 
bestaande risicovolle inrichting wordt gezien als nieuwe situatie en moet aan de criteria voor 
nieuwe situaties voldoen. 
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Bijlage 5: Definiëring 'hoge populatie objecten'  

Het ruimtelijk veiligheidsconcept van het Zeehaven en industrieterrein Moerdijk is gebaseerd op 
een artikel 14-zone en een interne planologische zonering. Met deze planologische zonering 
wordt een scheiding tussen risicobronnen en 'hoge populatie objecten' gerealiseerd. Vanwege de 
toepassing van een artikel 14-zone wordt niet meer getoetst aan de (mogelijke) aanwezigheid 
van kwetsbare objecten binnen de zone. Om toch (de kans op) hot spots aan 
personendichtheden te vermijden, is in plaats van het begrip kwetsbaar object het begrip 'hoge 
populatie objecten' gehanteerd. In de planregels wordt aangeven waar deze objecten zijn 
toegestaan.  

 
De definitie voor 'hoge populatie objecten' vindt zijn oorsprong in de voor dit bestemmingsplan 
aanvankelijk nader ingevulde definitie voor kwetsbare objecten, zoals omschreven is in het Bevi. 
Om deze reden wordt in deze bijlage zowel gesproken van ‘kwetsbare objecten’ als van ‘hoge 
populatie-objecten’. 

 
De definitie voor (beperkt)kwetsbare objecten wordt gegeven in het Bevi. Deze definitie is echter 
niet limitatief, en vooral de scheidslijn tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten 
op bedrijventerreinen is soms onduidelijk. De gemeente Moerdijk heeft daarom besloten dat de 
een eenduidige definitie in het bestemmingsplan moet zijn opgenomen, zodat in later stadium 
geen interpretatieproblemen ontstaan1. In deze bijlage is de systematiek beschreven om dit 
knelpunt te vermijden.  

 

1 Kwetsbaarheidbepaling  

1.1 Inleiding 

Binnen zone 1, 2 en 3 worden via de planregels kwetsbare objecten uitgesloten. Het uitsluiten 
van kwetsbare objecten in de planregels gebeurt aan de hand van het trechter principe zoals 
weergegeven in figuur B4.1. 
 

 De voorselectie is het filteren van kwetsbare objecten door bepaalde milieucategorieën met 
hoge personenaantallen in de zones uit te sluiten. Deze stap is omschreven in paragraaf 1.2. 
van deze bijlage. 

 In de hoofdselectie worden objecten die expliciet in het Bevi als kwetsbaar zijn 
gekwalificeerd uitgesloten. Deze stap is omschreven in paragraaf 1.3.  

 De nadere selectie is het uitvoeren van een aanvullende toets voor al die objecten die in het 
Bevi niet expliciet als kwetsbaar zijn gekwalificeerd, maar vanwege hoge personenaantallen 
onwenselijk zijn binnen zone I, 2 en 3. Deze laatste stap is omschreven in paragraaf 1.4.  

 
 
 

                                                                 
1  Voor de definiëring van risicobronnen kan eenduidig naar wetgeving worden verwezen. Voor de definiëring van 

kwetsbare objecten kan dit niet. Dit komt doordat de wettelijke definitie niet limitatief is. Ook jurisprudentie 
bevestigd dat de wettelijke definitie niet sluitend is. 
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Figuur B 4.1: het trechterprincipe 

 

1.2 Voorselectie: gefilterde hindercategorie 

De voorselectie houdt in dat in de zones uitsluitend bedrijfsbestemmingen vanaf milieucategorie 
3 worden toegelaten. Hierdoor worden lichte bedrijfsactiviteiten, waar vaak grote aantallen 
personen op een beperkt oppervlak aanwezig zijn al grotendeels uitgesloten.  
 
Bestemmen aan de hand van milieucategorie sluit op voorhand veel kwetsbare objecten uit, 
maar lang niet alle. Kantoren bijvoorbeeld zijn niet per definitie uitgesloten, zij kunnen onderdeel 
zijn van een categorie 3, 4, 5 of 6 inrichting. Daarom moet ook de kwetsbaarheid van bedrijven 
met milieucategorie >3 (of daaraan gelijkgesteld) nader worden bepaald.  
 

1.3 Hoofdselectie: definitie kwetsbaarheid Bevi 

Kwetsbaarheiddefinitie in het Bevi 
De hoofdselectie houdt in dat alle objecten die in het Bevi expliciet zijn gedefinieerd als 
kwetsbaar object worden uitgesloten. De definitie van (beperkt) kwetsbaar object in het Bevi 
luidt als volgt:  

  

Kwetsbaar object: 
a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of 

woonwagens als bedoeld in onderdeel b, onder a; 
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 

minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:  
1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
2. scholen, of 
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de 
dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren: 

Toelaatbaarheid bedrijfsactiviteiten 

Voorselectie 

Gefilterde hindercategorie 

Hoofdselectie 

Definitie kwetsbaarheid Bevi 

Nadere selectie 

Aanvullende toetsing 
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1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per 
object, of 

2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 
vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto 
vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die 
winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en 

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen 
gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

 

Beperkt kwetsbaar object: 
a. beperkt kwetsbaar object: 

1. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een 
dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en 

2. dienst- en bedrijfswoningen van derden; 
b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 
c. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 
d. winkels, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 
e. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen; 
f. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij 

niet onder onderdeel l, onder d, vallen; 
g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen; 
h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit 

hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het 
aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en 

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale 
of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de 
gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de 
gevolgen van dat ongeval; 

 

In de definitie is te zien dat voor verschillende objecten voldoende duidelijk is dat deze al dan 
niet kwetsbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn weergegeven in tabel B4.1. 
 

Tabel B 4.1: Voorbeelden van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 

 
De "gaten" van de kwetsbaarheiddefinitie van het Bevi 
In de vorige paragraaf is gebleken dat in het Bevi enkele objecten expliciet als kwetsbaar, dan wel 
beperkt kwetsbaar zijn gedefinieerd. De definitie in het Bevi is echter niet sluitend. Door de 
wetgever zijn bewust enkele "gaten" gelaten die het bevoegd gezag zelf kan invullen om zo recht 
te doen aan de context van ieder afzonderlijk planningsvraagstuk. In de praktijk leidt dit echter 
tot verwarring. Dit komt met name aan het licht op bedrijventerreinen2. 
 
Het gat zit voornamelijk in de passage "gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen 
gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals". Onduidelijk is wat bedoeld wordt 

                                                                 
2  Zie uitspraak Raad van State 201004758/1/R3, 11 januari 2012, Waalwijk. 

Kwetsbare objecten Beperkt kwetsbare objecten 

objecten voor het verblijf van minderjarigen, 
ouderen, zieken of gehandicapten 

dienst-/bedrijfswoningen 

kantoren >1500m2 bvo kantoren<1.500 m2 bvo 
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met "grote aantallen personen" en "groot gedeelte van de dag". De niet-limitatieve opsomming 
die volgt na "zoals" geeft hier ook geen duidelijkheid over, integendeel. Om deze reden is de 
volgende bestemmingsplanregel door de Raad van State afgewezen omdat het voor meer dan 
één uitleg vatbaar is:  
 

"een voor kantoor bestemde ruimte bij bedrijven mogen worden gevestigd waarin zich 
gemiddeld over een werkdag niet meer dan 50 personen bevinden (inclusief bezoekers)3"  

 

Zowel vanuit het oogpunt van veiligheid als rechtszekerheid is het belangrijk dat dit gat wordt 
opgevuld met een (methode voor) nadere toetsing. Deze nadere toetsing is stap 3 van de 
systematiek. 

1.4 Nadere selectie: aanvullende toetsing 

De derde en laatste stap om kwetsbare objecten uit te sluiten in de zones I, 2 en 3 is het 
opnemen van een nadere toetsing voor objecten die niet eenduidig in het Bevi zijn 
gecategoriseerd als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar. Met deze nadere toetsing wordt het gat in 
het Bevi opgevuld. Belangrijk hierbij is dat deze nadere toetsing valt binnen de kaders, 
redeneringen en systemen die het Bevi al bevat. Het gaat dus om een invulling, geen aanvulling. 
 
Voor deze nadere toetsing biedt de toelichting van het Bevi een aanknopingspunt waar op 
voortgebouwd kan worden. In de toelichting op het Bevi wordt als aanvullend 
kwetsbaarheidkenmerk genoemd: kantoren of hotels met meer dan 50 personen welke 
gedurende langere aaneengesloten tijd aanwezig zijn.  
 
Het 50 personen criterium 
Voor de nadere toetsing wordt aangesloten bij dit 50 personen criterium4. Een bedrijf met 
minder dan 50 personen is dus per definitie beperkt kwetsbaar (voor zover het bij de toetsing 
aan het Bevi in stap 2 niet al als kwetsbaar is aangemerkt).  
Dit 50 personen criterium kent een leemte. De relatie naar personendichtheid ontbreekt. Een 
bedrijf met één object van 1 hectare (of meer) en met 51 werknemers zou als kwetsbaar kunnen 
worden beoordeeld, maar 1 hectare met twee, vijf of tien enz. bedrijven / objecten van ieder 49 
werknemers niet. Daarom is, naast het 50-personen criterium in de systematiek van dit 
bestemmingsplan, ook een relatie gelegd met personendichtheid per hectare. 
 
Personendichtheid 
Uit voorgaande is gebleken dat bedrijven met minder dan 50 personen beperkt kwetsbaar zijn. 
Bij de aanvullende toetsing worden in dit plan bedrijven met meer dan 50 personen als 
kwetsbaar beschouwd (en zijn dit dus 'hoge populatie objecten'), mits er sprake is van een 
bepaalde personendichtheid. 
Voor de vraag welke personendichtheid (dus personen per oppervlak) de grens is tussen 
kwetsbaar en beperkt kwetsbaar is aansluiting gezocht bij kengetallen uit het groepsrisicobeleid 
zoals opgenomen in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 5. Dit met oogmerk om 
personendichtheden te voorkomen die hoger zijn dan op een gemiddeld industrieterrein 
gangbaar is. 
 

                                                                 
3  Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, kenmerk 200608663/1, 30 januari 2008, definiëring kwetsbaarheid 

in bestemmingsplan Hoogeveen. 
4  Dit 50- personen criterium ligt tevens ten grondslag aan de 1500m2- criterium voor kantoren. Hierbij is namelijk 

uitgegaan van de personendichtheid van 1 pers. per 30 m2 bvo kantoorruimte. Bij 1500 m2 is dan sprake van 50 
personen, de grens voor kwetsbaarheid.  

5  VROM, Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico nov. 2007, tabel 16.2 
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In deze handreiking is voor industrieterreinen als kengetal de maximale gemiddelde 
personendichtheid op 80 personen per hectare gesteld. Dit is 1 persoon per 125 m². In de 
systematiek wordt een object met minder personen dan 1 pers./125 m² perceelsoppervlak als 
beperkt kwetsbaar beschouwd. Wanneer sprake is van een hogere dichtheid is het object 
kwetsbaar. Hiermee wordt voorkomen dat personendichtheden ontstaan die niet de 
karakteristiek van een industrieterrein hebben. 
 
Wijze van tellen 
In de vorige paragrafen is gesteld dat in de aanvullende toetsing bedrijven met meer dan 50 
personen én een hogere personendichtheid van 1 persoon per 125m2 kwetsbaar zijn. Belangrijk 
hierbij is de wijze waarop het perceel en het aantal personen wordt bepaald.  
 

 
Het systeem gaat niet uit van het tellen van de daadwerkelijk aantal aanwezige personen.  
Het gaat om de capaciteit zoals bepaald met de in deze bijlage beschreven systematiek, welke 
uitgaat van capaciteit. Tellingen zijn niet handhaafbaar, en doen ook geen recht aan het systeem 
van jaargemiddelden waarop externe veiligheidsberekeningen zijn gebaseerd. 
 

 
Informatie uit omgevingsvergunningen waarin wordt uitgegaan van gebruiksruimte en 
verblijfsruimte is gebaseerd op een andere systematiek en heeft een ander oogmerk. Die 
persoonsaantallen zijn niet bruikbaar voor de bepaling van de kwetsbaarheid.  
 
Perceel 
Bij de bepaling van de perceelgrootte wordt uitgegaan van de kadastrale perceelsgrootte. Bij 
gesplitste percelen, de grootte van het gesplitste perceel. 
 
Aantal personen in een gebouw 
Het aantal personen dat aanwezig is in een object wordt bepaald aan de hand van kengetallen, 
gekoppeld aan bruto vloeroppervlakte. Er is bewust voor gekozen om de aanwezige personen 
niet daadwerkelijk te tellen. Dit sluit aan bij een uitspraak van de Raad van State6, aangegeven 
dat het oppervlak van een pension bepalend is en niet het aantal personen.  
 
Het aantal personen op een perceel 
Door het gebruik van kengetallen wordt aangesloten bij de gangbare gebiedskarakteristiek van 
een bedrijventerrein, en worden excessen in hoogte van personendichtheid voorkomen. In de 
kengetallen zijn fluctuaties als gevolg van vakanties, bezoekers, verblijfstijden enz. 
ingecalculeerd.  
Voor kantoorruimte wordt uitgegaan van een personendichtheid van 1 persoon per 30m2.  

Overige bedrijfsruimte heeft een personendichtheid van 1 pers. per 500m2. Dit kengetal is 
herleid van grootschalig industrieel gebruik7. De bedrijvigheid op het industrieterrein kenmerkt 
zicht door grote / volumineuze opslagfuncties met een gering aantal productiewerknemers. In 
het bestemmingsplan wordt dit geaccentueerd doordat hindercategorie 1 en 2 zijn uitgesloten. 
Dit zijn categorieën met juist een hoge arbeidsbezetting per m².  

                                                                 
6          Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State,  kenmerk 200804697/1, (11 februari 2009),. 
7  Zie PGS 1, deel 6. Verder als algemene kenmerken ontleend aan Planbureau voor de leefomgeving, 

Werkgelegenheid op bedrijventerrein, 2008. Zeehavens kenmerken door grote bedrijfsoppervlakken met veel 
opslag en relatief weinig personen. 
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 Voor de bepaling van de capaciteit per m² bedrijfsvloeroppervlak wordt uitgegaan van het 
aantal m² op de begane grond (dit in tegenstelling tot bij kantoren, waarbij ook het 
vloeroppervlak op verdiepingen wordt meegerekend). 

 Als op een perceel meerdere gebouwen staan, wordt het oppervlak hiervan opgeteld. 

 Als binnen een gebouw in de werkruimten kantoren aanwezig zijn, waarbij het kantoor door 
dezelfde personen wordt gebruikt als in de werkruimten aanwezig zijn (bijvoorbeeld een 
meewerkend voorman), dan worden deze kantoren als werkruimte beschouwd.  

 
Voorbeelden 
In tabel B4.2 zijn voorbeelden opgenomen van de manier waarop de kwetsbaarheid van 
bedrijven conform de planregels wordt berekend. Uit de tabel blijkt dat juist objecten op 
percelen met een beperkt oppervlak en hogere personendichtheid kwetsbaar worden 
beoordeeld. Dit sluit aan op het principe van het Bevi. De tabel is gebaseerd op de formule: 
 

X = Bruto vloeroppervlak kantoor / 30   
Y = Bedrijfsvloeroppervlak / 500  
Z = Kadastraal perceelsoppervlak /125 = Z 
 
Als X+Y  kleiner is dan 50 is sprake van een beperkt kwetsbaar object. Als X + Y groter is dan Z is 
sprake van een kwetsbaar object. 

 Tabel B4.2: voorbeeld kwetsbaarheidbepaling 

2 Afwijking van aanvullende toetsing  

 
De 'kwetsbaarheiddefinities' in het Bevi is door de wetgever bewust niet limitatief gehouden om 
te kunnen inspelen op locatiespecifieke kenmerken. Met de 'aanvullende systematiek' is hieraan 
een verdere invulling gegeven. Deze aanvullende systematiek is breed getest op de 
toepasbaarheid. Echter, het kan niet volledig worden uitgesloten dat sommige objecten volgens 
de systematiek als kwetsbaar worden omschreven, maar dit logischerwijs niet zijn. Om die reden 
voorziet de systematiek in een laatste stap: een mogelijkheid tot afwijking.  
 

Oppervlakken in vierkante meters

Opp. perceel Opp. kantoor pers. kantoor Opp. hal Pers. hal Totaal pers.perceel/pers. kwetsbaar?

1000 1499 49,97 100 0,2 50,17 19,93 kwetsbaar

5000 1499 49,97 100 0,2 50,17 99,67 kwetsbaar

5000 1499 49,97 1000 2 51,97 96,22 kwetsbaar

5000 950 31,67 1000 2 33,67 148,51 beperkt kwetsbaar

50000 1499 49,97 40000 80 129,97 384,71 beperkt kwetsbaar

10000 1499 49,97 5000 10 59,97 166,76 beperkt kwetsbaar

8000 1499 49,97 6000 12 61,97 129,10 beperkt kwetsbaar

8000 1499 49,97 7000 14 63,97 125,07 beperkt kwetsbaar

8000 1499 49,97 8000 16 65,97 121,27 kwetsbaar

5000 1499 49,97 3300 6,6 56,57 88,39 kwetsbaar

10000 950 31,67 3300 6,6 38,27 261,32 beperkt kwetsbaar

10000 1499 49,97 3000 6 55,97 178,68 beperkt kwetsbaar

10000 1499 49,97 1000 2 51,97 192,43 beperkt kwetsbaar

20000 1499 49,97 10000 20 69,97 285,85 beperkt kwetsbaar

20000 1499 49,97 18000 36 85,97 232,65 beperkt kwetsbaar
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Criteria bij het toepassen van deze afwijkingsbevoegdheid zijn: 

 de criteria in het Bevi zijn altijd leidend 

 er wordt advies gevraagd bij de Veiligheidsregio en het Havenschap Moerdijk 

 de besluitvorming vindt gemotiveerd plaats 

3 Samenvatting/conclusie 

Om de externe veiligheid in het plangebied te verbeteren en tevens ruimte te bieden aan 
risicovolle inrichtingen is ervoor gekozen via een interne zonering 'hoge populatie objecten' uit te 
sluiten op een deel van het industrieterrein.  
 
Deze systematiek is schematisch weergegeven in figuur B4.3. 

Figuur B4.3: stroomschema kwetsbaarheidbepaling.  
 

De stappen voor het doorlopen van fase 3 (nadere selectie) zijn gedetailleerd weergegeven het 
onderstaande figuur B4.4. 
 
 

Alleen bedrijven met milieucategorie 3 of 
hoger zijn toegestaan. 

Personendichtheid <1 pers/125m2  

perceelsoppervlak? 

Fase 1: voorselectie 

Fase 2: hoofdselectie 
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Fase 3: nadere selectie 
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Geeft het Bevi uitsluitsel over de 
(beperkt) kwetsbaarheid van het bedrijf? 

J

J

  Nee 

Bedrijf met minder dan 50 personen, 
bepaald op basis van de kentallen. 

? 
J

  Nee 

Nee 

Ja Ja 

Ja 

Nee 

Ja Nee 
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Planregels 
De genoemde systematiek kan als volgt worden opgenomen in de planregels: 
1. desbetreffende zones opnemen op de plankaart; 
2. in de zones alleen bedrijven uit categorie 3 en hoger toestaan; 
3. in de planregels 'hoge populatie objecten' binnen deze zone uitsluiten; 
4. 'Hoge populatie objecten' in de inleidende regels als volgt definiëren: 
 

1.64  hoge populatie object: 
a. een kantoorruimte groter dan 1.500m2 bvo; 
b. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor beperkt zelfredzame groepen; 
c. bedrijfsgebouwen bestemd voor meer dan 50 personen, (uitgaande van 1 persoon/30m2 bvo 

kantoor (= X) en 1 persoon/500m2 bvo overige bedrijfsruimte (= Y)) én een gemiddelde 
personendichtheid per bedrijfsperceel groter dan 80 personen/ha (1 persoon / 125m2 bvo (= 
Z)). Een object is kwetsbaar als X+Y groter is als 50 en groter is dan Z. Kantoorruimten in 
werkruimten ten behoeve van medewerkers in werkruimten worden beschouwd als 
werkruimte. 

d. Indien een hoge populatieobject deel uitmaakt van een Bevi-bedrijf, is per definitie sprake 
van een beperkt kwetsbaar object. 

 

Indien een object volgens het Bevi een kwetsbaar object 
is, is dit binnen de zone een 'hoge populatie object'  

Als het Bevi geen uitsluitsel geeft omtrent 
kwetsbaarheid bedrijf, dan: 

Bepaal bvo kantoor en overige bedrijfsruimte  

Kantoor 

Reken 1 pers./30m2 bvo 

kantoorruimte. 

Totaal aantal personen( kantoor en overige 
bedrijfsruimte) hoger dan 50? 

Deel het perceelsoppervlak van het bedrijf 
door het aantal personen. 

Zijn er meer personen dan 1 pers./125m2 (80 
personen/hectare)? 

Stap 2: Bepalen personendichtheid 

'HOGE POPULATIE  

OBJECTEN'  

 Beperkt kwetsbaar 

Stap 1: bepalen aantal personen 

Overige bedrijfsruimte 

Reken 1 pers./500m2 bvo 

bedrijfsruimte. 

 

nee ja 

 Beperkt kwetsbaar 
    

ja 

Afwijkingsbevoegdheid in bestemmingsplan 
indien object logischerwijs geen ''hoge 

populatie object” is. 
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In deze planregel zijn vele onderdelen zoals genoemd in de wettelijke definitie van 
kwetsbaar object niet gebruikt voor de definiëring van 'hoge populatie objecten'. Dit heeft 
uitsluitend als reden dat het bestemmingsplan deze objecten al bij voorbaat uitsluit (geen 
woonwijken, geen ziekenhuizen enz.). 
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Inventarisatie 'hoge populatie objecten'  
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Inventarisatie 
kwetsbare 
objecten     

Oppervlaktes in vierkante meters. 
Perceelsoppervlaktes op basis van gegevens gemeente 
Moerdijk,       

Kwetsbaarheid op basis 
van nog    

Bestemmingsplan Zeehaven- en 
Industrieterrein Moerdijk 

overige 
opppervlaktes 
inventarisatie 
Antea Group               niet gerealiseerde bouwmogelijkheden 

Adres 
Opp. 
Perceel1 

Opp. 
Kantoor2 

pers. 
kantoor* 

Opp. 
Hal2 

Pers. 
hal** 

Totaal 
pers. 

perceel/ 
pers. 

kwetsbaar: 
bestaand? 

Zone 
BP (als 
kwetsb)   

Personen 
bp-cap.*** perceel/pers. 

kwetsbaar bij 
groei? 

Apolloweg 1 20835 1250 41,67 12150 24,30 65,97 315,84 beperkt kwetsbaar     65,42 318,49 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 2 6805 750 25,00 4000 8,00 33,00 206,21 beperkt kwetsbaar     32,42 209,93 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 4 1500 255 8,50 5515 11,03 19,53 76,80 beperkt kwetsbaar     10,05 149,33 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 10 6300 300 10,00 2400 4,80 14,80 425,68 beperkt kwetsbaar     17,26 365,01 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 11 2795 162 5,40 3640 7,28 12,68 220,43 beperkt kwetsbaar     8,59 325,30 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 12 16840 323 10,77 0 0,00 10,77 1564,09 beperkt kwetsbaar     30,65 549,40 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 13 5290 0 0,00 2800 5,60 5,60 944,64 beperkt kwetsbaar     6,35 833,33 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 15**** 17000 1400 46,67 0 0,00 46,67 364,29 beperkt kwetsbaar     65,67 258,88 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 16 3430 150 5,00 1950 3,90 8,90 385,39 beperkt kwetsbaar     8,97 382,56 beperkt kwetsbaar 

Apolloweg 16A 7865 100 3,33 4800 9,60 12,93 608,12 beperkt kwetsbaar     12,67 620,69 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 1 9395 300 10,00 1606 3,21 13,21 711,10 beperkt kwetsbaar     20,97 447,94 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 2 1195 125 4,17 475 0,95 5,12 233,55 beperkt kwetsbaar     5,48 218,24 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 2A 1189 0 0,00 50 0,10 0,10 11890,00 beperkt kwetsbaar     1,43 833,33 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 2B 275 102 3,40 102 0,20 3,60 76,30 beperkt kwetsbaar     3,63 75,80 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 2C 275 25 0,83 121 0,24 1,08 255,73 beperkt kwetsbaar     1,14 241,58 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 2D 275 25 0,83 121 0,24 1,08 255,73 beperkt kwetsbaar     1,14 241,58 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 3 40000 1386 46,20 7716 15,43 61,63 649,01 beperkt kwetsbaar     92,81 430,97 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 4 6120 134 4,47 1461 2,92 7,39 828,30 beperkt kwetsbaar     11,68 524,12 beperkt kwetsbaar 
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Appelweg 5 13173 212 7,07 4850 9,70 16,77 785,67 beperkt kwetsbaar     22,66 581,27 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 6 3805 260 8,67 1260 2,52 11,19 340,14 beperkt kwetsbaar     12,97 293,31 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 7 10000 126 4,20 890 1,78 5,98 1672,24 beperkt kwetsbaar     16,07 622,12 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 8 5390 53 1,77 1425 2,85 4,62 1167,51 beperkt kwetsbaar     8,18 658,79 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 9 12857 90 3,00 5535 11,07 14,07 913,79 beperkt kwetsbaar     18,34 701,10 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 9A 14600 50 1,67 0 0,00 1,67 8760,00 beperkt kwetsbaar     19,14 762,93 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 10 10350 90 3,00 1482 2,96 5,96 1735,41 beperkt kwetsbaar     15,33 675,15 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 14**** 60000 300 10,00 7400 14,80 24,80 2419,35 beperkt kwetsbaar     81,70 734,39 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 15 54561 1015 33,83 19644 39,29 73,12 746,17 beperkt kwetsbaar     98,29 555,09 beperkt kwetsbaar 

Appelweg 16 30000 331 11,03 5950 11,90 22,93 1308,14 beperkt kwetsbaar     46,70 642,37 beperkt kwetsbaar 
Chemieweg 25 / 
West. Randweg 
1**** 3320000 9650 321,67 166000 332,00 653,67 5079,04 kwetsbaar Zone 1   4296,02 772,81 kwetsbaar 

Distriboulevard 1 6212 324 10,80 839 1,68 12,48 497,84 beperkt kwetsbaar     17,93 346,45 beperkt kwetsbaar 

Distriboulevard 1A 3220 620 20,67 1534 3,07 23,73 135,67 beperkt kwetsbaar     23,91 134,67 beperkt kwetsbaar 

Distriboulevard 3 3552 420 14,00 1476 2,95 16,95 209,53 beperkt kwetsbaar     17,84 199,08 beperkt kwetsbaar 

Distriboulevard 5 20000 1170 39,00 11923 23,85 62,85 318,24 beperkt kwetsbaar     61,83 323,47 beperkt kwetsbaar 

Distriboulevard 11 17130 468 15,60 5500 11,00 26,60 643,98 beperkt kwetsbaar     35,69 479,99 beperkt kwetsbaar 

Distriboulevard 13 6769 780 26,00 1120 2,24 28,24 239,70 beperkt kwetsbaar     33,34 203,01 beperkt kwetsbaar 

Distriboulevard 15 34825 1216 40,53 23867 47,73 88,27 394,54 beperkt kwetsbaar     81,11 429,37 beperkt kwetsbaar 

Distriboulevard 17 10000 450 15,00 2350 4,70 19,70 507,61 beperkt kwetsbaar     26,55 376,65 beperkt kwetsbaar 
Distriboulevard 19 
+ 25 90539 1440 48,00 51500 103,00 151,00 599,60 beperkt kwetsbaar     155,21 583,34 beperkt kwetsbaar 
Distriboulevard 
27**** 46000 680 22,67 11025 22,05 44,72 1028,70 beperkt kwetsbaar     77,19 595,96 beperkt kwetsbaar 

Dynamoweg 6 4500 260 8,67 1654 3,31 11,97 375,79 beperkt kwetsbaar     13,81 325,93 beperkt kwetsbaar 

Fazantweg 1 4990 324 10,80 1956 3,91 14,71 339,18 beperkt kwetsbaar     16,46 303,09 beperkt kwetsbaar 

Fazantweg 2 5063 294 9,80 687 1,37 11,17 453,11 beperkt kwetsbaar     15,58 324,93 beperkt kwetsbaar 

Fazantweg 3 5020 79 2,63 3114 6,23 8,86 566,51 beperkt kwetsbaar     8,58 585,20 beperkt kwetsbaar 
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Fazantweg 4**** 24961 1750 58,33 15250 30,50 88,83 280,99 kwetsbaar Zone 3   86,54 288,44 kwetsbaar 

Fazantweg 5 14961 320 10,67 2759 5,52 16,18 924,39 beperkt kwetsbaar     28,30 528,66 beperkt kwetsbaar 

Fazantweg 8 7965 288 9,60 1004 2,01 11,61 686,16 beperkt kwetsbaar     18,87 422,10 beperkt kwetsbaar 

Fazantweg 9 8685 70 2,33 318 0,64 2,97 2924,90 beperkt kwetsbaar     12,69 684,65 beperkt kwetsbaar 

Fuutweg 1 6612 520 17,33 2387 4,77 22,11 299,09 beperkt kwetsbaar     24,75 267,18 beperkt kwetsbaar 

Fuutweg 1A 6613 567 18,90 1264 2,53 21,43 308,61 beperkt kwetsbaar     26,27 251,75 beperkt kwetsbaar 

Fuutweg 2 3780 490 16,33 1800 3,60 19,93 189,63 beperkt kwetsbaar     20,38 185,48 beperkt kwetsbaar 

Fuutweg 3 22000 650 21,67 2538 5,08 26,74 822,66 beperkt kwetsbaar     47,42 463,97 beperkt kwetsbaar 

Fuutweg 4 4500 60 2,00 180 0,36 2,36 1906,78 beperkt kwetsbaar     7,34 613,08 beperkt kwetsbaar 

Fuutweg 8 8035 72 2,40 800 1,60 4,00 2008,75 beperkt kwetsbaar     11,97 671,26 beperkt kwetsbaar 

Fuutweg 10 6152 436 14,53 2067 4,13 18,67 329,56 beperkt kwetsbaar     21,48 286,41 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 2 7000 748 24,93 1440 2,88 27,81 251,68 beperkt kwetsbaar     32,59 214,82 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 4 18934 504 16,80 6660 13,32 30,12 628,62 beperkt kwetsbaar     39,02 485,28 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 6 2773 1024 34,13 0 0,00 34,13 81,24 beperkt kwetsbaar     36,44 76,10 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 6A 2230 432 14,40 690 1,38 15,78 141,32 beperkt kwetsbaar     16,64 133,98 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 7 34120 449 14,97 4463 8,93 23,89 1428,05 beperkt kwetsbaar     55,46 615,20 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 7A 3780 232 7,73 600 1,20 8,93 423,13 beperkt kwetsbaar     12,04 314,02 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 8 4030 99 3,30 1624 3,25 6,55 615,46 beperkt kwetsbaar     8,04 501,43 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 9 41573 868 28,93 4510 9,02 37,95 1095,37 beperkt kwetsbaar     77,95 533,31 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 10 4357 220 7,33 2096 4,19 11,53 378,04 beperkt kwetsbaar     12,34 353,03 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 11 58932 889 29,63 1941 3,88 33,52 1758,36 beperkt kwetsbaar     99,46 592,50 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 11A 6000 410 13,67 1464 2,93 16,59 361,56 beperkt kwetsbaar     20,46 293,30 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 12 5935 328 10,93 1130 2,26 13,19 449,85 beperkt kwetsbaar     17,73 334,79 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 13 11627 126 4,20 1473 2,95 7,15 1627,06 beperkt kwetsbaar     18,03 645,00 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 13B 7236 92 3,07 1800 3,60 6,67 1085,40 beperkt kwetsbaar     11,66 620,70 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 14 3000 225 7,50 36 0,07 7,57 396,20 beperkt kwetsbaar     10,88 275,86 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 15 27847 420 14,00 10600 21,20 35,20 791,11 beperkt kwetsbaar     47,00 592,53 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 17 28535 230 7,67 15550 31,10 38,77 736,07 beperkt kwetsbaar     41,68 684,64 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 18 67184 680 22,67 2289 4,58 27,24 2465,95 beperkt kwetsbaar     102,61 654,77 beperkt kwetsbaar 
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Graanweg 19 76858 280 9,33 320 0,64 9,97 7706,35 beperkt kwetsbaar     101,28 758,84 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 20 17025 140 4,67 9451 18,90 23,57 722,36 beperkt kwetsbaar     24,96 682,18 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 21 10000 0 0,00 6240 12,48 12,48 801,28 beperkt kwetsbaar     12,00 833,33 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 22 10075 0 0,00 25 0,05 0,05 201500,00 beperkt kwetsbaar     12,09 833,33 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 22A 17138 165 5,50 629 1,26 6,76 2535,96 beperkt kwetsbaar     25,90 661,68 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 23 12871 914 30,47 7777 15,55 46,02 279,68 beperkt kwetsbaar     45,00 286,04 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 24 21260 30 1,00 4619 9,24 10,24 2076,58 beperkt kwetsbaar     26,48 802,81 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 26 16240 124 4,13 9579 19,16 23,29 697,26 beperkt kwetsbaar     23,50 691,14 beperkt kwetsbaar 

Graanweg 28 67660 1404 46,80 4881 9,76 56,56 1196,21 beperkt kwetsbaar     126,59 534,49 beperkt kwetsbaar 

Houtsnipweg 1 10080 330 11,00 6045 12,09 23,09 436,55 beperkt kwetsbaar     22,77 442,77 beperkt kwetsbaar 

Houtsnipweg 2 27690 640 21,33 4981 9,96 31,30 884,80 beperkt kwetsbaar     53,92 513,53 beperkt kwetsbaar 

Houtsnipweg 3 10423 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     12,51 833,33 beperkt kwetsbaar 

Houtsnipweg 7 2071 0 0,00 600 1,20 1,20 1725,83 beperkt kwetsbaar     2,49 833,33 beperkt kwetsbaar 

Houtsnipweg 9 1700 126 4,20 657 1,31 5,51 308,31 beperkt kwetsbaar     6,11 278,05 beperkt kwetsbaar 

Houtsnipweg 11 3000 0 0,00 500 1,00 1,00 3000,00 beperkt kwetsbaar     3,60 833,33 beperkt kwetsbaar 

Jupiterweg 1 21682 1284 42,80 7567 15,13 57,93 374,25 beperkt kwetsbaar     67,53 321,05 beperkt kwetsbaar 

Jupiterweg 1A 12935 735 24,50 2562 5,12 29,62 436,64 beperkt kwetsbaar     39,29 329,24 beperkt kwetsbaar 

Jupiterweg 2 10000 1458 48,60 3800 7,60 56,20 177,94 beperkt kwetsbaar     59,14 169,08 beperkt kwetsbaar 

Jupiterweg 3 20000 165 5,50 5618 11,24 16,74 1195,03 beperkt kwetsbaar     29,34 681,78 beperkt kwetsbaar 

Jupiterweg 4 11758 387 12,90 761 1,52 14,42 815,28 beperkt kwetsbaar     26,62 441,65 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 1 4879 170 5,67 3207 6,41 12,08 403,87 beperkt kwetsbaar     11,35 429,81 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 3 1625 36 1,20 264 0,53 1,73 940,39 beperkt kwetsbaar     3,11 521,84 beperkt kwetsbaar 
Kievitweg 4 + 
Korhoenweg 3 t/m 
19 (oneven)**** 4626 320 10,67 7200 14,40 25,07 184,55 beperkt kwetsbaar     15,90 290,98 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 5 2500 75 2,50 669 1,34 3,84 651,38 beperkt kwetsbaar     5,43 460,83 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 6 3831 150 5,00 453 0,91 5,91 648,66 beperkt kwetsbaar     9,45 405,52 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 9 1616 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     1,94 833,33 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 10 3177 300 10,00 1200 2,40 12,40 256,21 beperkt kwetsbaar     13,51 235,12 beperkt kwetsbaar 
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Kievitweg 11 2275 65 2,17 311 0,62 2,79 815,80 beperkt kwetsbaar     4,83 470,85 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 13 3010 310 10,33 380 0,76 11,09 271,33 beperkt kwetsbaar     13,64 220,75 beperkt kwetsbaar 

Kievitweg 15 2869 72 2,40 120 0,24 2,64 1086,74 beperkt kwetsbaar     5,77 497,16 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 2 3000 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     3,60 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 4 13860 1040 34,67 5880 11,76 46,43 298,54 beperkt kwetsbaar     50,26 275,77 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 8 30072 0 0,00 4026 8,05 8,05 3734,72 beperkt kwetsbaar     36,09 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 8C 800 0 0,00 685 1,37 1,37 583,94 beperkt kwetsbaar     0,96 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 8D 1200 0 0,00 880 1,76 1,76 681,82 beperkt kwetsbaar     1,44 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 8E 4460 0 0,00 2500 5,00 5,00 892,00 beperkt kwetsbaar     5,35 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 9 13934 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     16,72 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 9A 14469 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     17,36 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 11 27081 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     32,50 833,33 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 13 8924 204 6,80 1350 2,70 9,50 939,37 beperkt kwetsbaar     17,30 515,70 beperkt kwetsbaar 

Komeetweg 17 18026 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     21,63 833,33 beperkt kwetsbaar 

Korhoenweg 1 8570 343 11,43 5219 10,44 21,87 391,84 beperkt kwetsbaar     21,37 400,95 beperkt kwetsbaar 

Korhoenweg 2 1284 144 4,80 380 0,76 5,56 230,94 beperkt kwetsbaar     6,20 207,20 beperkt kwetsbaar 

Korhoenweg 4 2220 36 1,20 629 1,26 2,46 903,17 beperkt kwetsbaar     3,83 579,94 beperkt kwetsbaar 

Korhoenweg 8 555 195 6,50 0 0,00 6,50 85,38 beperkt kwetsbaar     6,97 79,62 beperkt kwetsbaar 

Korhoenweg 8A 1445 53 1,77 248 0,50 2,26 638,63 beperkt kwetsbaar     3,45 419,12 beperkt kwetsbaar 

Korhoenweg 10 2793 100 3,33 1152 2,30 5,64 495,45 beperkt kwetsbaar     6,58 424,15 beperkt kwetsbaar 

Korhoenweg 12 5047 354 11,80 4374 8,75 20,55 245,62 beperkt kwetsbaar     17,50 288,36 beperkt kwetsbaar 

Kwartelweg 1 11000 320 10,67 2760 5,52 16,19 679,57 beperkt kwetsbaar     23,55 467,16 beperkt kwetsbaar 

Kwartelweg 2 1910 920 30,67 513 1,03 31,69 60,27 beperkt kwetsbaar     32,04 59,62 beperkt kwetsbaar 

Kwartelweg 2BY 4790 217 7,23 1054 2,11 9,34 512,77 beperkt kwetsbaar     12,76 375,26 beperkt kwetsbaar 

Kwartelweg 3 6022 88 2,93 950 1,90 4,83 1245,93 beperkt kwetsbaar     10,07 597,91 beperkt kwetsbaar 

Kwartelweg 5 1653 36 1,20 172 0,34 1,54 1070,60 beperkt kwetsbaar     3,15 525,16 beperkt kwetsbaar 

Kwartelweg 6A 9948 569 18,97 2116 4,23 23,20 428,82 beperkt kwetsbaar     30,34 327,94 beperkt kwetsbaar 

Kwartelweg 6B 2635 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     3,16 833,33 beperkt kwetsbaar 
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Mark S. Clarkelaan 
2 22807 1200 40,00 12480 24,96 64,96 351,09 beperkt kwetsbaar     66,17 344,68 beperkt kwetsbaar 
Mark S. Clarkelaan 
6 20025 448 14,93 0 0,00 14,93 1340,96 beperkt kwetsbaar     38,52 519,92 beperkt kwetsbaar 
Mark S. Clarkelaan 
11 20000 612 20,40 1066 2,13 22,53 887,63 beperkt kwetsbaar     43,79 456,75 beperkt kwetsbaar 
Mark S. Clarkelaan 
13 16025 448 14,93 10230 20,46 35,39 452,77 beperkt kwetsbaar     33,72 475,30 beperkt kwetsbaar 
Mark S. Clarkelaan 
15 12023 384 12,80 6688 13,38 26,18 459,31 beperkt kwetsbaar     26,84 447,89 beperkt kwetsbaar 
Mark S. Clarkelaan 
17 22396 1320 44,00 550 1,10 45,10 496,59 beperkt kwetsbaar     69,56 321,99 beperkt kwetsbaar 
Mark S. Clarkelaan 
21 248840 1320 44,00 5498 11,00 55,00 4524,69 beperkt kwetsbaar     341,29 729,12 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 1 10105 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     12,13 833,33 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 3 94010 180 6,00 7628 15,26 21,26 4422,75 beperkt kwetsbaar     118,63 792,45 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 4 360 0 0,00 172 0,34 0,34 1046,51 beperkt kwetsbaar     0,43 833,33 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 6 59000 3500 116,67 3500 7,00 123,67 477,09 kwetsbaar Zone 1   183,97 320,71 kwetsbaar 

Middenweg 7 10000 665 22,17 6080 12,16 34,33 291,32 beperkt kwetsbaar     33,50 298,49 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 8 10975 250 8,33 0 0,00 8,33 1317,00 beperkt kwetsbaar     21,25 516,39 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 15 39970 195 6,50 1844 3,69 10,19 3923,24 beperkt kwetsbaar     54,27 736,52 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 17 12986 1281 42,70 937 1,87 44,57 291,34 beperkt kwetsbaar     57,00 227,82 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 19 9100 30 1,00 1350 2,70 3,70 2459,46 beperkt kwetsbaar     11,89 765,35 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 20 11000 84 2,80 1001 2,00 4,80 2290,71 beperkt kwetsbaar     15,92 691,13 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 21 7900 274 9,13 1627 3,25 12,39 637,75 beperkt kwetsbaar     18,34 430,77 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 24 22750 694 23,13 3181 6,36 29,50 771,31 beperkt kwetsbaar     49,74 457,38 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 26 728 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     0,87 833,33 beperkt kwetsbaar 
Middenweg 
28**** 33000 570 19,00 4672 9,34 28,34 1164,27 beperkt kwetsbaar     58,03 568,67 beperkt kwetsbaar 
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Middenweg 30 
TANK 25000 112 3,73 1577 3,15 6,89 3629,85 beperkt kwetsbaar     33,62 743,58 beperkt kwetsbaar 
Middenweg 30 
B01 15500 354 11,80 1520 3,04 14,84 1044,47 beperkt kwetsbaar     30,05 515,88 beperkt kwetsbaar 
Middenweg 30 
B02 14500 50 1,67 7500 15,00 16,67 870,00 beperkt kwetsbaar     19,02 762,49 beperkt kwetsbaar 
Middenweg 30 
B03 45000 50 1,67 0 0,00 1,67 27000,00 beperkt kwetsbaar     55,62 809,11 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 32 58410 186 6,20 9027 18,05 24,25 2408,26 beperkt kwetsbaar     76,11 767,48 beperkt kwetsbaar 
Middenweg 
34**** 155821 900 30,00 20800 41,60 71,60 2176,27 beperkt kwetsbaar     216,09 721,11 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 36 21000 0 0,00 9600 19,20 19,20 1093,75 beperkt kwetsbaar     25,20 833,33 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 36A 34847 900 30,00 7225 14,45 44,45 783,96 beperkt kwetsbaar     70,92 491,38 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 37 15000 750 25,00 9797 19,59 44,59 336,37 beperkt kwetsbaar     42,25 355,03 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 37A 15533 568 18,93 12015 24,03 42,96 361,54 beperkt kwetsbaar     37,00 419,75 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 45 52173 831 27,70 33951 67,90 95,60 545,73 beperkt kwetsbaar     89,48 583,09 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 47 103680 672 22,40 38605 77,21 99,61 1040,86 beperkt kwetsbaar     146,14 709,44 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 47A 34832 139 4,63 3603 7,21 11,84 2942,06 beperkt kwetsbaar     46,29 752,43 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 49 120238 1281 42,70 53606 107,21 149,91 802,06 beperkt kwetsbaar     185,70 647,47 beperkt kwetsbaar 
Middenweg 49 
B07 73160 82 2,73 24 0,05 2,78 26303,93 beperkt kwetsbaar     90,44 808,90 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 51 62907 520 17,33 34195 68,39 85,72 733,84 beperkt kwetsbaar     92,30 681,54 beperkt kwetsbaar 

Middenweg 57 59674 72 2,40 800 1,60 4,00 14918,50 beperkt kwetsbaar     73,94 807,09 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 2 3055 64 2,13 1386 2,77 4,91 622,79 beperkt kwetsbaar     5,74 532,66 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 3 21000 641 21,37 13866 27,73 49,10 427,71 beperkt kwetsbaar     45,93 457,26 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 12 7050 300 10,00 1850 3,70 13,70 514,60 beperkt kwetsbaar     18,16 388,22 beperkt kwetsbaar 
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Oostelijke 
Randweg 14 8760 0 0,00 4150 8,30 8,30 1055,42 beperkt kwetsbaar     10,51 833,33 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 16 3850 300 10,00 1450 2,90 12,90 298,45 beperkt kwetsbaar     14,32 268,85 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 18 6265 300 10,00 3750 7,50 17,50 358,00 beperkt kwetsbaar     17,22 363,86 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 20 3005 0 0,00 600 1,20 1,20 2504,17 beperkt kwetsbaar     3,61 833,33 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 22 31854 450 15,00 4609 9,22 24,22 1315,30 beperkt kwetsbaar     52,77 603,58 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 24 41000 828 27,60 4801 9,60 37,20 1102,09 beperkt kwetsbaar     75,97 539,67 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 30 20000 144 4,80 13125 26,25 31,05 644,12 beperkt kwetsbaar     28,66 697,93 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 40 49575 1144 38,13 24500 49,00 87,13 568,96 beperkt kwetsbaar     96,48 513,84 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 42 31214 860 28,67 1400 2,80 31,47 991,97 beperkt kwetsbaar     65,26 478,28 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 42A 15000 1960 65,33 0 0,00 65,33 229,59 kwetsbaar Zone 3   81,37 184,34 kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 44 + 46 50220 1008 33,60 15200 30,40 64,00 784,69 beperkt kwetsbaar     92,86 540,84 beperkt kwetsbaar 
Oostelijke 
Randweg 48**** 81000 470 15,67 27200 54,40 70,07 1156,04 beperkt kwetsbaar     112,40 720,66 beperkt kwetsbaar 

Orionweg 2**** 89124 600 20,00 33750 67,50 87,50 1018,56 beperkt kwetsbaar     126,35 705,38 beperkt kwetsbaar 

Orionweg 3 1671 1250 41,67 465 0,93 42,60 39,23 beperkt kwetsbaar     42,42 39,39 beperkt kwetsbaar 

Orionweg 4 26810 0 0,00 14878 29,76 29,76 900,99 beperkt kwetsbaar     32,17 833,33 beperkt kwetsbaar 

Orionweg 5 164798 1452 48,40 68929 137,86 186,26 884,78 beperkt kwetsbaar     244,71 673,45 beperkt kwetsbaar 

Orionweg 6 33229 1131 37,70 20454 40,91 78,61 422,72 beperkt kwetsbaar     76,44 434,69 beperkt kwetsbaar 

Orionweg 8 33765 968 32,27 20507 41,01 73,28 460,76 beperkt kwetsbaar     71,82 470,16 beperkt kwetsbaar 
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Orionweg 9 64151 1288 42,93 37332 74,66 117,60 545,51 beperkt kwetsbaar     118,63 540,78 beperkt kwetsbaar 

Parelhoenweg 1 7320 317 10,57 1774 3,55 14,11 518,61 beperkt kwetsbaar     19,03 384,58 beperkt kwetsbaar 

Parelhoenweg 2 3495 350 11,67 1250 2,50 14,17 246,71 beperkt kwetsbaar     15,51 225,33 beperkt kwetsbaar 
Parelhoenweg 2 
BY 2300 0 0,00 375 0,75 0,75 3066,67 beperkt kwetsbaar     2,76 833,33 beperkt kwetsbaar 

Parelhoenweg 3 3035 0 0,00 561 1,12 1,12 2704,99 beperkt kwetsbaar     3,64 833,33 beperkt kwetsbaar 

Parelhoenweg 5 3050 309 10,30 922 1,84 12,14 251,15 beperkt kwetsbaar     13,65 223,43 beperkt kwetsbaar 

Parelhoenweg 7 1950 148 4,93 450 0,90 5,83 334,29 beperkt kwetsbaar     7,13 273,67 beperkt kwetsbaar 

Parelhoenweg 9 12534 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     15,04 833,33 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 1 7040 179 5,97 3432 6,86 12,83 548,69 beperkt kwetsbaar     14,24 494,53 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 2 4000 384 12,80 1560 3,12 15,92 251,26 beperkt kwetsbaar     17,22 232,34 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 3 3007 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     3,61 833,33 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 4 723 243 8,10 334 0,67 8,77 82,46 beperkt kwetsbaar     8,72 82,87 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 4A 850 0 0,00 414 0,83 0,83 1026,57 beperkt kwetsbaar     1,02 833,33 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 5 2929 88 2,93 520 1,04 3,97 737,16 beperkt kwetsbaar     6,36 460,52 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 6 1508 83 2,77 259 0,52 3,28 459,10 beperkt kwetsbaar     4,49 335,61 beperkt kwetsbaar 

Patrijsweg 10 4192 221 7,37 2385 4,77 12,14 345,40 beperkt kwetsbaar     12,18 344,28 beperkt kwetsbaar 

Plaza 1B 219 600 20,00 0 0,00 20,00 10,95 beperkt kwetsbaar     19,66 11,14 beperkt kwetsbaar 

Plaza 1C 219 600 20,00 0 0,00 20,00 10,95 beperkt kwetsbaar     19,66 11,14 beperkt kwetsbaar 

Plaza 1E/F 219 450 15,00 0 0,00 15,00 14,60 beperkt kwetsbaar     14,81 14,78 beperkt kwetsbaar 

Plaza 3 2109 2100 70,00 0 0,00 70,00 30,13 kwetsbaar Zone 4   70,43 29,94 kwetsbaar 

Plaza 4 2983 1350 45,00 0 0,00 45,00 66,29 beperkt kwetsbaar     47,23 63,16 beperkt kwetsbaar 

Plaza 5 2011 1575 52,50 0 0,00 52,50 38,30 kwetsbaar Zone 4   53,34 37,70 kwetsbaar 

Plaza 6 3261 2250 75,00 0 0,00 75,00 43,48 kwetsbaar Zone 4   76,66 42,54 kwetsbaar 

Plaza 7B 4082 240 8,00 1575 15,75 23,75 171,87 beperkt kwetsbaar     25,26 161,61 beperkt kwetsbaar 

Plaza 8 780 418 13,93 0 0,00 13,93 55,98 beperkt kwetsbaar     14,45 53,97 beperkt kwetsbaar 

Plaza 8A 432 385 12,83 0 0,00 12,83 33,66 beperkt kwetsbaar     12,97 33,32 beperkt kwetsbaar 

Plaza 8B 432 594 19,80 0 0,00 19,80 21,82 beperkt kwetsbaar     19,72 21,90 beperkt kwetsbaar 

Plaza 8C/D 432 418 13,93 0 0,00 13,93 31,00 beperkt kwetsbaar     14,03 30,78 beperkt kwetsbaar 
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Plaza 9 1956 300 10,00 1575 15,75 25,75 75,96 beperkt kwetsbaar     24,65 79,36 beperkt kwetsbaar 

Plaza 10 3314 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     3,98 833,33 beperkt kwetsbaar 

Plaza 11A 531 168 5,60 600 6,00 11,60 45,78 beperkt kwetsbaar     10,87 48,85 beperkt kwetsbaar 

Plaza 11C 488 200 6,67 350 3,50 10,17 48,00 beperkt kwetsbaar     9,85 49,53 beperkt kwetsbaar 

Plaza 11D 490 100 3,33 300 3,00 6,33 77,37 beperkt kwetsbaar     6,22 78,76 beperkt kwetsbaar 

Plaza 11E 754 100 3,33 300 3,00 6,33 119,05 beperkt kwetsbaar     6,54 115,32 beperkt kwetsbaar 

Plaza 12 3900 440 14,67 1400 14,00 28,67 136,05 beperkt kwetsbaar     30,11 129,54 beperkt kwetsbaar 

Plaza 13A 760 200 6,67 220 2,20 8,87 85,71 beperkt kwetsbaar     9,14 83,16 beperkt kwetsbaar 

Plaza 13B 545 200 6,67 220 2,20 8,87 61,47 beperkt kwetsbaar     8,88 61,37 beperkt kwetsbaar 

Plaza 13C 580 200 6,67 220 2,20 8,87 65,41 beperkt kwetsbaar     8,92 65,00 beperkt kwetsbaar 

Plaza 13D 551 200 6,67 220 2,20 8,87 62,14 beperkt kwetsbaar     8,89 61,99 beperkt kwetsbaar 

Plaza 13E 517 200 6,67 220 2,20 8,87 58,31 beperkt kwetsbaar     8,85 58,44 beperkt kwetsbaar 

Plaza 13F 547 200 6,67 220 2,20 8,87 61,69 beperkt kwetsbaar     8,88 61,58 beperkt kwetsbaar 

Plaza 15 3000 320 10,67 1674 16,74 27,41 109,46 beperkt kwetsbaar     27,34 109,73 beperkt kwetsbaar 

Plaza 16/18 4500 500 16,67 2100 21,00 37,67 119,47 beperkt kwetsbaar     38,37 117,29 beperkt kwetsbaar 

Plaza 17 1750 200 6,67 992 9,92 16,59 105,51 beperkt kwetsbaar     16,50 106,04 beperkt kwetsbaar 

Plaza 17A 1750 200 6,67 992 9,92 16,59 105,51 beperkt kwetsbaar     16,50 106,04 beperkt kwetsbaar 

Plaza 19 6000 750 25,00 2937 29,37 54,37 110,35 kwetsbaar Zone 4   54,95 109,20 kwetsbaar 

Plaza 20 4587 768 25,60 2144 21,44 47,04 97,51 beperkt kwetsbaar     47,49 96,59 beperkt kwetsbaar 

Plaza 21/21B01 1472 800 26,67 1405 14,05 40,72 36,15 beperkt kwetsbaar     38,87 37,87 beperkt kwetsbaar 

Plaza 22 1496 770 25,67 0 0,00 25,67 58,29 beperkt kwetsbaar     26,69 56,05 beperkt kwetsbaar 

Plaza 23 1500 340 11,33 420 4,20 15,53 96,57 beperkt kwetsbaar     16,15 92,86 beperkt kwetsbaar 

Plaza 24 802 336 11,20 210 2,10 13,30 60,30 beperkt kwetsbaar     13,51 59,38 beperkt kwetsbaar 

Plaza 24A 802 720 24,00 200 2,00 26,00 30,85 beperkt kwetsbaar     25,84 31,03 beperkt kwetsbaar 

Plaza 24B 802 720 24,00 200 2,00 26,00 30,85 beperkt kwetsbaar     25,84 31,03 beperkt kwetsbaar 

Plaza 24C 802 720 24,00 200 2,00 26,00 30,85 beperkt kwetsbaar     25,84 31,03 beperkt kwetsbaar 

Plaza 24D 802 720 24,00 200 2,00 26,00 30,85 beperkt kwetsbaar     25,84 31,03 beperkt kwetsbaar 

Plaza 24E 802 720 24,00 200 2,00 26,00 30,85 beperkt kwetsbaar     25,84 31,03 beperkt kwetsbaar 

Plaza 24F 802 720 24,00 200 2,00 26,00 30,85 beperkt kwetsbaar     25,84 31,03 beperkt kwetsbaar 
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Plaza 24G 804 336 11,20 210 2,10 13,30 60,45 beperkt kwetsbaar     13,51 59,52 beperkt kwetsbaar 

Plaza 25A 1487 240 8,00 448 4,48 12,48 119,15 beperkt kwetsbaar     13,13 113,27 beperkt kwetsbaar 

Plaza 25B 1502 240 8,00 448 4,48 12,48 120,35 beperkt kwetsbaar     13,15 114,25 beperkt kwetsbaar 

Plaza 25C 1502 240 8,00 448 4,48 12,48 120,35 beperkt kwetsbaar     13,15 114,25 beperkt kwetsbaar 

Plaza 27 4000 800 26,67 1800 18,00 44,67 89,55 beperkt kwetsbaar     45,07 88,76 beperkt kwetsbaar 

t Gors 6 18999 960 32,00 240 0,48 32,48 584,94 beperkt kwetsbaar     53,84 352,89 beperkt kwetsbaar 

t Gors 8 10000 0 0,00 100 0,20 0,20 50000,00 beperkt kwetsbaar     12,00 833,33 beperkt kwetsbaar 

t Gors 10 164 75 2,50 0 0,00 2,50 65,60 beperkt kwetsbaar     2,62 62,55 beperkt kwetsbaar 

Tradeboulevard 1 29982 828 27,60 18800 37,60 65,20 459,85 beperkt kwetsbaar     62,75 477,80 beperkt kwetsbaar 
Tradeboulevard 
2A, 2B en 2C 18364 880 29,33 21280 42,56 71,89 255,43 beperkt kwetsbaar     50,49 363,71 beperkt kwetsbaar 
Tradeboulevard 
2D, 2E en 2G 11000 1056 35,20 14580 29,16 64,36 170,91 beperkt kwetsbaar     47,34 232,34 beperkt kwetsbaar 

Tradeboulevard 3 20701 500 16,67 13390 26,78 43,45 476,47 beperkt kwetsbaar     41,01 504,81 beperkt kwetsbaar 

Tradeboulevard 4 65500 3600 120,00 45000 90,00 210,00 311,90 kwetsbaar Zone 3   195,00 335,90 kwetsbaar 

Tradeboulevard 5 12428 200 6,67 8100 16,20 22,87 543,50 beperkt kwetsbaar     21,38 581,28 beperkt kwetsbaar 
Tradeboulevard 
5A**** 16000 1160 38,67 8800 17,60 56,27 284,36 beperkt kwetsbaar     56,71 282,15 beperkt kwetsbaar 

Tradeboulevard 7 20000 2054 68,47 13500 27,00 95,47 209,50 kwetsbaar Zone 3   90,41 221,21 kwetsbaar 

Transitoweg 1 100000 2158 71,93 28875 57,75 129,68 771,11 kwetsbaar Zone 3   189,78 526,94 kwetsbaar 

Transitoweg 3 16960 0 0,00 9000 18,00 18,00 942,22 beperkt kwetsbaar     20,35 833,33 beperkt kwetsbaar 

Transitoweg 3A 27000 200 6,67 17000 34,00 40,67 663,93 beperkt kwetsbaar     38,87 694,68 beperkt kwetsbaar 

Transitoweg 5 80000 832 27,73 40200 80,40 108,13 739,83 beperkt kwetsbaar     122,90 650,93 beperkt kwetsbaar 

Transitoweg 9 67446 640 21,33 12800 25,60 46,93 1437,06 beperkt kwetsbaar     101,63 663,65 beperkt kwetsbaar 

Transitoweg 10 18993 832 27,73 7100 14,20 41,93 452,93 beperkt kwetsbaar     49,69 382,21 beperkt kwetsbaar 

Transitoweg 11 15458 760 25,33 5100 10,20 35,53 435,03 beperkt kwetsbaar     43,12 358,46 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 2 29343 732 24,40 10840 21,68 46,08 636,78 beperkt kwetsbaar     58,88 498,36 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 4 21381 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     25,66 833,33 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 5 5270 0 0,00 2000 4,00 4,00 1317,50 beperkt kwetsbaar     6,32 833,33 beperkt kwetsbaar 
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Vlasweg 6 13550 400 13,33 4725 9,45 22,78 594,73 beperkt kwetsbaar     29,19 464,15 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 7 44539 810 27,00 4218 8,44 35,44 1256,89 beperkt kwetsbaar     79,64 559,28 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 9 35000 676 22,53 4047 8,09 30,63 1142,77 beperkt kwetsbaar     63,86 548,10 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 11 36222 600 20,00 0 0,00 20,00 1811,10 beperkt kwetsbaar     62,87 576,17 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 11A 11583 0 0,00 5475 10,95 10,95 1057,81 beperkt kwetsbaar     13,90 833,33 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 12 82558 1378 45,93 780 1,56 47,49 1738,31 beperkt kwetsbaar     143,62 574,82 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 13**** 16205 0 0,00 11700 23,40 23,40 692,52 beperkt kwetsbaar     19,45 833,33 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 15 63223 0 0,00 31500 63,00 63,00 1003,54 beperkt kwetsbaar     75,87 833,33 beperkt kwetsbaar 

Vlasweg 19**** 173000 2000 66,67 13212 26,42 93,09 1858,40 kwetsbaar Zone 3   272,27 635,41 kwetsbaar 
Westelijke 
Randweg 5 77710 350 11,67 6185 12,37 24,04 3232,98 beperkt kwetsbaar     104,57 743,15 beperkt kwetsbaar 
Westelijke 
Randweg 7 14080 42 1,40 0 0,00 1,40 10057,14 beperkt kwetsbaar     18,25 771,34 beperkt kwetsbaar 
Westelijke 
Randweg 9 29754 672 22,40 3299 6,60 29,00 1026,07 beperkt kwetsbaar     57,43 518,07 beperkt kwetsbaar 
Westelijke 
Randweg 23 50000 1050 35,00 21600 43,20 78,20 639,39 beperkt kwetsbaar     93,95 532,20 beperkt kwetsbaar 
Westelijke 
Randweg 25 32073 350 11,67 1550 3,10 14,77 2171,99 beperkt kwetsbaar     49,80 643,98 beperkt kwetsbaar 

Wielewaalweg 3 28127 1200 40,00 15655 31,31 71,31 394,43 beperkt kwetsbaar     72,55 387,68 beperkt kwetsbaar 

Wielewaalweg 4 17653 1020 34,00 8394 16,79 50,79 347,58 beperkt kwetsbaar     54,16 325,92 beperkt kwetsbaar 

Wielewaalweg 10 11531 300 10,00 975 1,95 11,95 964,94 beperkt kwetsbaar     23,54 489,91 beperkt kwetsbaar 

Zeehavenweg 8 19425 0 0,00 12865 25,73 25,73 754,96 beperkt kwetsbaar     23,31 833,33 beperkt kwetsbaar 

Zeehavenweg 9 4800 0 0,00 0 0,00 0,00 n.v.t. beperkt kwetsbaar     5,76 833,33 beperkt kwetsbaar 
Zeehavenweg 12-
20 38871 300 10,00 20400 40,80 50,80 765,18 beperkt kwetsbaar     56,35 689,87 beperkt kwetsbaar 

Zeehavenweg 22 28000 0 0,00 8000 16,00 16,00 1750,00 beperkt kwetsbaar     33,60 833,33 beperkt kwetsbaar 
Zuidelijke 
Randweg 1 5048 0 0,00 250 0,50 0,50 10096,00 beperkt kwetsbaar     6,06 833,33 beperkt kwetsbaar 
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Zuidelijke 
Randweg 6 4045 150 5,00 0 0,00 5,00 809,00 beperkt kwetsbaar     9,70 416,84 beperkt kwetsbaar 
* Dit personenaantal wordt bepaald door het standaard kengetal voor kantoren toe te passen: 1 persoon 
per 30 m2 bruto vloeroppervlakte        
** Dit personenaantal wordt bepaald door het standaard kengetal voor overige bedrijfsruimtes (hier 'hal') op havens toe te passen: 1 persoon per 500 
m2 bruto vloeroppervlakte      
*** Deze capaciteit is bepaald door de niet-benutte bouwmogelijkheden op een perceel (maximaal bebouwingspercentage van 60% op een perceel minus bestaand oppervlakte hal en 0,5 oppervlakte kantoor (doorgaans tweelaags)) te vullen met overige 
bedrijfsruimte en hierbij uit te gaan van eenlaagse bebouwing. 

**** Afwijking wat invoer van de gegevens betreft: opp. Kantoor en opp. Hall afkomstig uit 
gegevens gemeente Moerdijk         
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Bijlage 6: Beoordeling Prof. Dr. B. Ale en Dr. M. van Duin 

 
Naar aanleiding van de behandeling van het voorontwerp van het bestemmingsplan is de 

voorgaande versie van de onderhavige rapportage ter beoordeling en advisering voorgelegd aan 

Prof. Dr. B.J.M. Ale en Dr. M.J. van Duin. In het tekstkader is deze beoordeling overgenomen. 

Voor zover verwezen wordt naar paginanummers van het rapport van Oranjewoud betreft dit 

dus een eerdere versie van het onderhavige rapport. De gemeente Moerdijk heeft in een 

afzonderlijk document gereageerd op deze beoordeling.  

 

Externe veiligheid en het bestemmingsplan van industrieterrein Moerdijk; 

een externe beoordeling 

 

Prof. Dr. B.J.M. Ale 

Dr. M.J. van Duin 

Inleiding 

In de gemeente Moerdijk is het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk in procedure. Het 

plan moet een kader bieden voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de intensievere 

benutting van beschikbare gronden - en de verankering van externe veiligheid. De vigerende versie is nr 3 

van 30 mei 2012 [1, 2]. Over die externe veiligheid is een ‘Risico-inventarisatie en verantwoording 

groepsrisico’ neergelegd in een rapport van Oranjewoud [3]. De gemeenteraad heeft aangegeven een 

onafhankelijk oordeel van deskundigen te willen hebben op met name het gebied van veiligheid in dit plan. 

Het gemeenteraad heeft daarop de auteurs benaderd om hen op dit onderwerp van advies te dienen. In 

concreto heeft het gemeenteraad de volgende vragen gesteld: 

1. Wat is het oordeel over de wijze van verankering van (externe) veiligheid in het voorontwerp 

bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en is die verankering adequaat vanuit 

veiligheids- en planologisch oogpunt. 

2. Wat zijn aanbevelingen voor de ruimtelijke en niet-ruimtelijke doorvertaling van de lessen van de grote 

brand bij Chemie-Pack. 

De gemeenteraad heeft om twee afzonderlijke adviezen gevraagd. Zoals uit het navolgende zal 

blijken zijn de lessen van de brand bij Chemie-Pack van toepassing op vele industrieterreinen in 

Nederland en dus ook op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. De twee vragen kunnen 

daarom eigenlijk niet los van elkaar worden gezien en aan de orde gesteld. 

Naar aanleiding van reacties op deze notitie is er op een vijftal punten nog een nadere uitwerking 

gemaakt. Deze zijn opgenomen in een bijlage. 

Het terrein 

Het industrieterrein Moerdijk is 40 jaar geleden in gebruik genomen met als doel de zware, chemische 

procesindustrie over meer locaties dan alleen het Rijnmondgebied te spreiden. In een Planologische Kern 

Beslissing is daartoe de locatie van het huidige industrieterrein Moerdijk vastgelegd. Een groot deel van het 

gebied is destijds verkocht aan Shell. Een gedeelte van het gebied ligt braak. In het gebied ligt ook een 
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buisleidingenstraat waarvan de aanleg is gestart in 1970. De oplevering vond plaats in 1978. Directe 

aanleiding tot de bouw was het verzoek van Shell voor een rechtstreekse transportverbinding met het 

Botlekgebied. Het havenschap heeft deze gronden enige tijd geleden teruggekocht, omdat het er naar uitziet 

dat Shell zich niet verder zal uitbreiden. Op deze gronden kan dan een verdere intensivering plaatsvinden. 

Het terrein wordt doorsneden door drie insteekhavens die het gebied in vier stukken verdelen, die elk een 

eigen ontsluitingsweg hebben. 

In lijn met het oorspronkelijke doel van het terrein zijn er nu bedrijven gevestigd die gevaarlijke stoffen 

aanvoeren, opslaan, bewerken, produceren en afvoeren. Deze bedrijven vormen een risico voor hun 

omgeving, en dus ook voor de naastgelegen bedrijven. Het is de bedoeling deze externe veiligheidsrisico’s te 

beperken en dat is dan ook vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [4]. In het BEVI 

wordt het bevoegd gezag overigens veel ruimte gelaten. Behalve voor woningen en kwetsbare objecten, 

zoals objecten waar zeer veel personen verblijven of objecten met een grote infrastructurele waarde, zijn de 

in het BEVI aangegeven grenzen, “richtwaarden”, waarvan het bevoegd gezag desgewenst kan afwijken, 

indien daar voldoende argumenten voor zijn. 

De gemeente Moerdijk hanteert in haar plan het principe ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats'. Op grond van 

dit principe worden bedrijven die van elkaar verschillen in mate van gevaarlijkheid van elkaar gescheiden 

gehouden. Moerdijk volgt daarmee de bedoeling van het externe veiligheidsbeleid en van de wetgever. 

Externe veiligheid 

De mate van bezorgdheid over veiligheid bij overheden, industrieën en burgers varieert sterk. Ze is meestal 

groot kort na een ongeval en neemt dan geleidelijk weer af, tot een volgend ongeval zich voordoet. Kort na 

een ongeval is meestal de roep om verdergaande maatregelen groot. Wanneer het ongeval langer geleden is 

wegen de kosten van de maatregelen en het economisch belang in het algemeen en die van ondernemingen 

in het bijzonder weer zwaarder mee. Deze golfbeweging in maatschappelijke druk was reeds waarneembaar 

aan het eind van de jaren ‘70 van de vorige eeuw. 

Het toen meest in het oog lopende risico was dat van LPG, hetgeen ook nu nog steeds een van de belangrijke 

aandachtspunten in het veiligheidsbeleid is. In de werkcommissie LPG onder leiding van Dr H. Gruijters rees 

destijds de vraag hoever men moest gaan bij het zoeken naar veiliger alternatieven. Immers, het veiligste 

alternatief is altijd afzien van een – potentieel – riskante ontwikkeling. Het kon toch niet de bedoeling zijn 

van het veiligheidsbeleid om elke economische activiteit onmogelijk te maken [5]. Uit die discussie kwam 

uiteindelijk de nota “Omgaan met Risico’s” voort [6]. In het milieubeleid betekende die nota een belangrijke 

doorbraak. Eerder was in het milieu- en veiligheidsbeleid het doel altijd het terugdringen van het risico tot 

nul. In “Omgaan met Risico’s” werd voor het eerst vastgelegd dat “nul” risico niet het doel is, maar een risico 

dat aanvaardbaar is. Voor een aantal activiteiten, waaronder die met gevaarlijke stoffen, werden niet alleen 

onaanvaardbaarheidsgrenzen gegeven, maar ook grenzen waar beneden het risico zonder nadere motivering 

aanvaardbaar moest worden geacht. In latere stukken is de regeling vereenvoudigd, maar tegelijkertijd voor 

het bevoegd gezag ingewikkelder geworden. Met name voor het groepsrisico zijn de grenzen sinds het BEVI 

indicatief en is het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable: Zo Laag Als Redelijkerwijs Bereikbaar 

is). meer dominant geworden. Daarmee is ook het streven naar het nul-risico weer in beeld gekomen. 

De realiteit is echter dat het leven vol risico’s is en dat de chemische procesindustrie en het transport van 

gevaarlijke stoffen tot de gevaarlijkste industriële activiteiten behoren. Die activiteiten zijn echter van groot 

economisch belang. Die activiteiten moeten dan ook doorgang vinden en dat kan ook, mits de risico’s 

worden beheerst. In die beheersing zijn de belangrijkste instrumenten: 

 regelgeving en de handhaving daarvan, opdat activiteiten geen onnodig grote risico’s met zich brengen, 
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  locatie-keuze en zonering, opdat de activiteiten plaatsvinden op de juiste plaats en op 

 voldoende afstand van kwetsbare bestemmingen en, 

  rampenbestrijding en -beperking, opdat een eventueel en niet uit te sluiten ongeval niet nodeloos 

escaleert tot een grote ramp. 

 

Het besef dat het risico niet tot nul is terug te brengen moet immers niet doorslaan naar een gemakzuchtige 

houding, omdat ongelukken nooit helemaal uit te sluiten zijn. Veel schade is onnodig en dus onnodig 

kostbaar, voor ondernemingen, voor overheden en voor de burgers, die uiteindelijk toch voor de schade 

opdraaien. 

De keuze voor Moerdijk als concentratieplaats voor gevaarlijke chemie was destijds het begin van 

risicobeheersing. De nabijheid van woonkernen als Klundert en Moerdijk is daarbij op de koop 

toegenomen, maar wel met het uitzicht dat de risico’s beheersbaar waren en zijn.  

De gemeente Moerdijk zet met dit plan een verdere stap naar een duurzamer samengaan van zware 

industrie en omgeving. Bestuurders en politici dienen zich echter te realiseren dat bij een risico groter dan 

nul een ongeval niet totaal onvermijdelijk is, ook al is de kans zeer laag. Dat dient men dan ook aan de 

bevolking te laten weten. Dat laat overigens onverlet dat veel ongevallen als onnodig zijn te typeren. 

Ongevallen die veel overeenkomen met eerdere en andere ongevallen hadden vaak voorkomen kunnen 

worden. Die ongevallen zijn vermijdbaar. Voor dergelijke gevallen is geen nieuw beleid nodig; wel het 

opnieuw inzetten op de uitvoering van bestaand beleid (‘gewoon doen wat je zegt c.q. hebt afgesproken’). 

Regelgeving en handhaving 

De bestaande regelgeving in Nederland is voldoende om aan de kant van de inrichtingen de risico’s 

beheersbaar te houden. Dat was de conclusie na het ongeval in Enschede (vuurwerkregelgeving was op zich 

redelijk adequaat maar niet nageleefd), Volendam (brandveiligheidsregels waren adequaat maar niet 

nageleefd) en na de cellenbrand in Hoofddorp (idem). Deze conclusies worden ook bij ongevallen in het 

buitenland meestal getrokken. Ook de rampen bij BP in Texas (2005) [7], de ondergang van de Deepwater 

Horizon (2010) [8] en de ramp bij Fukishima (2011) [9] waren primair te wijten aan het niet naleven van 

bestaande regels en voorschriften. De brand bij Moerdijk en in het bijzonder de schaal waarin deze 

escaleerde was eveneens het gevolg van overtredingen. Het gebruik van open vuur op het terrein was 

verboden evenals de opslag van IBC containers in de buitenlucht. Aangezien regelgeving en ruimtelijke 

inrichting samen het niveau van veiligheid bepalen, is het voor Moerdijk van groot belang dat de handhaving 

adequaat is. 

Hier bevindt Moerdijk zich in een kwetsbare positie. De gemeente is immers klein en daarom beperkt in zijn 

mogelijkheden. In bepaald opzicht doet het ook wat vreemd aan dat een gemeente met een dergelijke 

omvang – en daarmee ook een gemeenteraad – beslissingen en maatregelen moet nemen. In andere 

gevallen (cellenbrand Hoofddorp) werd wel gesproken over discongruentie. Moerdijk kan echter wel zijn 

positie als zelfstandige Nederlandse gemeente aanwenden om bij inspectiediensten zorgvuldige handhaving 

af te dwingen. Waar er immers sprake is van verlengd lokaal bestuur, heeft een gemeente niet alleen 

plichten (het huisvesten van industrie) maar ook rechten. De gemeente kan van de inspectiediensten en van 

de vergunningverleners (voor zover Moerdijk dat niet zelf is) verlangen dat de handhaving in werkelijkheid 

en niet alleen op papier “op niveau” is. Nu Moerdijk grote inspanningen pleegt om de risico’s in beeld te  

krijgen, de risico’s op een verantwoorde manier over het gebied te verdelen en de rampenbestrijding te 

organiseren, kan Moerdijk ook aanspraak maken op fatsoenlijke ondersteuning van de provinciale, regionale 

en landelijke diensten. Het overtreden van voorschriften leidt zelden onmiddellijk tot een ramp. Vaak is het 

zo dat gedurende lange tijd meer dan één voorschrift is en wordt overtreden, waardoor men in feite een 
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calamiteit laat ontstaan. En na verloop van tijd komt die er dan ook. Handhaven is dus een kwestie van 

volhouden en langdurige zorgvuldigheid. Ten aanzien van haar eigen rol als handhaver mag natuurlijk ook 

het een en ander van de gemeente worden verwacht. Het kan goed zijn een derde (bijv. de DCMR) te laten 

bekijken of en in hoeverre de gemeente zelf haar eigen rol voldoende stevig en professioneel invult. 

Het kan daarbij contraproductief zijn het beleid te verpakken in onnodig jubelende teksten. Woorden als 

industriële ecologie, ecopark, duurzame energie, etc kunnen het zicht ontnemen op datgene waarover het in 

dit gebied gaat. Het gebied staat al redelijk vol met zware activiteiten met veel gevaarlijke stoffen en mooie 

woorden maken dat er niet beter op. Het is beter zicht te houden op de risico’s en ze waar mogelijk te 

kwantificeren, op basis van die kwantificering maatregen te nemen en er voor te zorgen dat die maatregelen 

worden uitgevoerd en men zich aan de gestelde voorwaarden houdt. 

Zonering 

In de rapporten wordt al uitgebreid ingegaan op de gewenste zonering. Er zijn wel een paar punten, die 

nadere aandacht verdienen. 

Op de eerste plaats is dat het toenemende gebruik van tank-containers. Dat gebruik leidt ertoe dat tanks met 

gevaarlijke stoffen, die vroeger alleen naast elkaar konden worden opgesteld, nu ook worden opgestapeld. 

Waar met name in het BLEVE-scenario er tot nu toe van uit werd gegaan dat brand onder de tank afkomstig 

is van een lek in de tank of een plasbrand, kan een brand nu ook het gevolg zijn van een lek in een tank 

eronder. Dat verhoogt in principe de kans op een brand en het verkleint tegelijkertijd de mogelijkheden een 

brand te beheersen. Het beeld van brand in een opslag van cilinders met brandbaar gas is welbekend. 

Cilinders worden gelanceerd en ontploffen in de lucht. Dat waren altijd cilinders en tanks van 20, 40 

misschien maximaal 60 liter. Nu echter kan het gaan om tanks van 50 ton. Uit ongevallen in de Verenigde 

Staten is bekend dat die cilinders 1,5 km ver kunnen komen en dat de explosie ook nog tot ruim 4 uur na het 

begin van een brand kan optreden. Het is dus in ieder geval zaak hier bij het maken van een bestrijdingsplan 

rekening mee te houden. Ook kan 

men door de richting waarin de cilinders worden opgesteld ervoor zorgen dat er geen kwetsbare 

objecten in het “schootsveld” staan. Tevens kan men door het aanbrengen van sprinklers of 

zogenaamde “monitors” automatische koeling van de tanks bewerkstelligen, zonder dat de brandweer 

de tanks hoeft te benaderen. Tenslotte is het aan te raden de stapelhoogte aan een maximum te 

binden. 

Een tweede punt is dat van de leidingen in en buiten de leidingstrook. Op pagina 19 van het rapport van 

Oranjewoud staat dat er voor een aantal stoffen in leidingen geen voorgeschreven rekenmethode is. Dat 

mag zo zijn, maar dat betekent niet dat er geen rekenmethode is. Voor alle gassen die in Nederland door 

buizen worden getransporteerd is in de volledige Safeti een rekenmethode en er zijn wellicht ook nog 

andere. Het zou beter zijn alle buisrisico’s te weten, zowel en behoeve van de zonering rond de leidingen en 

leidingstroken, als ten behoeve van het opstellen van eventuele rampbestrijdingsplannen. 

Een derde punt is dat van de onderlinge zonering en afscherming. Er zijn verschillende regels om escalatie 

binnen een bedrijf te voorkomen. De voorgeschreven methoden zijn onder andere het houden van 

voldoende afstand en het optrekken van scheidingsmuren om brandoverslag te voorkomen of wegvliegende 

scherven op te vangen. Diezelfde methoden kunnen ook worden gebruikt om bedrijven tegen elkaar te 

beschermen. Het bevoegd gezag is verplicht (ex 7 van het BRZO) om met de onderlinge beïnvloeding van 

bedrijven rekening te houden en daartoe maatregelen te doen treffen. Voor het voorkomen van deze 
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zogenaamde “domino” effecten is ook een methode: het “instrument domino effecten”[10]. Dit kan worden 

gebruikt om mogelijke domino-effecten in kaart te brengen en daar zonodig iets tegen te ondernemen. 

Ook de afscherming tegen het betreden van terreinen verdient aandacht. Vooral bij gevaarlijke stoffen wil 

men zo min mogelijk eigen personeel op het terrein hebben en zeker geen derden. De hekken tussen de 

terreinen dienen daarom minstens dezelfde afschermende werking te hebben als de afscheidingen tussen de 

bedrijven en de openbare weg. 

Tenslotte verdient de constructie van de gebouwen voor werknemers de aandacht. In het bijzonder is 

aandacht nodig voor twee onderwerpen: 

1. de mogelijkheid het aanzuigen van lucht te stoppen en de ramen en deuren gasdicht af te sluiten 

2. de constructie van gevels, ramen en deuren opdat die explosiebestendig zijn. Voor de zogenaamde 

“meetkamers” zijn daar voorschriften en normen voor. Voor andere gebouwen kan al veel worden 

bereikt door het aanbrengen van beschermfolie op het glas, het gebruik van sandwich-glas en het 

zorgvuldig fixeren van de raamconstructie in de gevel. Ook dient zorgvuldig te worden nagedacht over 

de buitenbekleding van de gevels, om het rondvliegen van gevelelementen te voorkomen. 

In verband met zonering is het wel de vraag of een voor toeristen aantrekkelijk Waterfront en andere 

publiekaantrekkende activiteiten zich laten verenigen met het primaire doel van het terrein: de vestiging van 

gevaarlijke bedrijven. Daarbij doet zich de paradoxale situatie voor dat juist vanwege de bestemming van het 

gebied en de zonering er mogelijk juist steeds meer risico’s bijkomen. Ook het Rijnmondgebied kent dat 

fenomeen. Het is er voor ingericht; er zijn allerlei hoogwaardige controleorganisaties en een professionele 

(gezamenlijke) hulpdienst die maken dat er juist meer risico’s bij kunnen en mogen komen. 

Groepsrisico 

Voordat het onderwerp rampenbestrijding aan de orde kan komen, dient eerst het groepsrisico te worden 

behandeld. Het groepsrisico is immers de maat voor de kans op en de omvang van een mogelijk ongeval, dat 

door rampenbestrijding eventueel moet worden bestreden. 

Het BEVI laat ook ten aanzien van het groepsrisico veel vrijheid aan het bevoegd gezag. Er wordt weliswaar 

een richtwaarde gegeven, maar in alle gevallen dient het bevoegd gezag aan te geven waarom men het risico 

acceptabel vindt. Naast de hoogte van het risico en de mate waarin een ontwikkeling tot toename leidt, 

kunnen daarbij andere overwegingen worden betrokken, zoals de zelfredzaamheid van de bevolking, de 

mogelijkheid van hulpverlening, de noodzaak van de ontwikkeling en de tijd dat het risico zal blijven bestaan 

[11]. Dit alles is op pagina 8 van het rapport van Oranjewoud weergegeven. 

Er zijn bij een dergelijke verantwoording wel enkele zaken waar men op bedacht moet zijn. 

Op de eerste plaats is dat de invloed die aan zelfredzaamheid wordt toegeschreven. Op zelfredzaamheid 

wordt in een later hoofdstuk nader ingegaan, maar men dient te beseffen dat de berekende aantallen 

slachtoffers, die de basis vormen van de groepsrisico-curve, mede gebaseerd zijn op ongevallen uit het 

verleden, in Nederland en daarbuiten. Voor zover zelfredzaamheid al een verlagende werking heeft op het 

groepsrisico is dat alleen van toepassing voor zover de omwonenden – in dit geval van het industrieterrein 

Moerdijk – meer zelfredzaam zijn dan de omwonenden van de installaties die over het algemeen in 

ontwikkelde, beschaafde landen gelegen waren en waar de bevolking dus ook over zelfredzame vermogens 

beschikte. Verwacht hier dus niet te veel extra’s van. Voor wat betreft de mogelijkheid van 

rampenbestrijding geldt een vergelijkbaar argument. De kans op escalatie en dus de kans op een groot 

ongeluk is berekend op basis van historie, waar escalatie ook door de plaatselijke hulpdiensten werd 

bestreden. Met moet zich derhalve over het effect van deze twee parameters niet al te veel illusies maken. 
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Waar men zeker voor moet oppassen is dat men door een beroep te doen op deze parameters een groter 

risico accepteert en minder preventieve maatregelen neemt dan men in redelijkheid had kunnen nemen. 

Bij de risico-analyses die voor Moerdijk zijn gemaakt moet de kanttekening worden gemaakt dat uit geen van 

de rapporten valt op te maken of de berekeningen zijn gemaakt op basis van de werkelijk aanwezige 

bevolking of op basis van het volgens het vigerende bestemmingsplan maximaal mogelijke aantal inwoners. 

Zonder die kennis is niet vast te stellen of hetgeen op pagina 12 van het rapport van Oranjewoud staat juist is 

en er kan dus ook niet worden geconcludeerd dat het risico niet toeneemt. 

Het risico is ook niet onder de richtwaarde. In ieder geval overschrijdt het risico van SNC de richtwaarde [12]. 

Voor de gemeente is dus de belangrijkste overweging of men gegeven het economisch belang de risico’s 

verantwoord vindt. Dat is een politiek oordeel en behoort toe aan de politieke besluitnemers. Ook hier kan 

Moerdijk in een ongunstige positie komen, namelijk wanneer niet Moerdijk, maar de provincie Noord-

Brabant de vergunningverlener is. 

Rampenbestrijding 

Rampenbestrijding heeft bij ongevallen in chemiebedrijven als belangrijkste doel het beperken van verdere 

escalatie. Explosies, gasuitbraken en branden worden slechts bij uitzondering voorafgegaan door 

waarneembare voorlopers, die dan ook nog aan instanties buiten de inrichting worden gemeld. 

Drukstijgingen in apparatuur zal men proberen zelf op te lossen en als dat niet lukt, hangt de wolk al in de 

lucht voordat men de omgeving heeft kunnen waarschuwen. Alleen explosies van tanks die in een brand 

staan of verdere explosies in een opslag van explosieven zou men onder omstandigheden kunnen zien 

aankomen. In die gevallen is schuilen (maar niet achter de ramen gaan staan) een goede oplossing en kan het 

nut hebben de bevolking en de nabuurbedrijven te informeren opdat men zich op een veilige plaats kan 

terugtrekken. Aangezien op dit moment het uitrollen van diensten als alert.nl nog in de beginfase is en de 

waarschuwing alleen per sirene kan geschieden, is dat laatste eigenlijk ook nog niet goed mogelijk. 

Hittebelasting bij brand is alleen op de korte afstand gevaarlijk, maar kleding en constructies zijn goede 

afschermers. Men moet als omstander dus erg pech hebben om iets op te lopen. Voor de brandweer die 

naar de brand toegaat en voor werknemers op de plaats waar de brand ontstaat en woedt, geldt uiteraard 

iets anders. Drukbelasting door een explosie komt meestal plotseling. Mensen zijn bovendien (gelukkig) 

drukbestendig; het trommelvlies is het meest gevoelig. Het gevaar komt vooral van omvallende gevels 

(dichtbij) en rondvliegend glas (soms wel heel erg veel en ver!). 

In de meeste gevallen zal de volgorde dus zijn: eerst komt de knal, dan gaat de sirene, dan gaat men zelf aan 

de slag en dan komt de hulpverlening. 

Ook wat betreft de hulpverlening zit de gemeente Moerdijk in een lastige positie. De gemeente is klein en 

heeft ook wat betreft de ambtelijke ondersteuning maar beperkte slagkracht. De vorming van de 

veiligheidsregio kan behulpzaam zijn, maar de eerste inzet zal toch moeten komen van diensten op en rond 

het terrein. In eerste aanleg is de gemeente wel verantwoordelijk. De vorming van een gemeenschappelijke 

hulpdienst (overheid en bedrijven gezamenlijk) naar het model van Rijnmond is daarbij de enige reële optie. 

Dat proces is in Moerdijk al bijna 10 jaar onderweg en het verdient dan ook aanbeveling daar meer druk op 

te zetten. Wij denken dat hier een daadwerkelijke veiligheidsbijdrage door geleverd kan worden. Moerdijk 

kan daarbij mogelijk gebruikmaken van het in de Wet op de veiligheidsregio’s (Wvr) bepaalde ten aanzien 

van bedrijfsbrandweren. Of de bedrijven werken mee aan de vorming van een gezamenlijke hulpdienst, of de 

gemeente dwingt de afzonderlijke bedrijven elk tot het oprichten en in stand houden van een 
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bedrijfsbrandweer. Het doel moet zijn de kans op escalatie van incidenten tot rampen zo klein mogelijk te 

houden. Een snelle eerste reactie vergroot de kans dat een incident niet rampzalig wordt. 

Wat daarbij kan helpen is informatie over twee onderwerpen. Het totale groepsrisico en de effectafstanden. 

Het totale groepsrisico kan – in tegenstelling tot wat op pagina 25 van het rapport van Oranjewoud staat 

vermeld – worden verkregen door de groepsrisico’s van alle bedrijven op te tellen. Voor de gemeente en de 

hulpverlening geldt immers niet het groepsrisico van de bedrijven afzonderlijk, maar de totale kans op een 

ongeval of ramp waartegen eventueel moet worden opgetreden. De kosten van de additionele maatregelen 

zoals extra brandweerkazernes, hulpposten en personeel kunnen dan beter worden afgewogen in het licht 

van de kans dat op het terrein Moerdijk de hulpdiensten daadwerkelijk moeten worden ingezet. 

De effectafstanden zijn voor de hulpverleners terug te vinden op de risicokaarten. Deze afstanden begrenzen 

het gebied dat eventueel door – voornamelijk medische – hulpverleners moet worden bestreken en waar in 

het geval van explosies structurele schade aan gebouwen en woonhuizen kan worden verwacht. De kans dat 

een ongeval de maximale grootte bereikt is altijd klein, maar de maximale grootte geeft wel inzicht in waar 

men eventueel mee geconfronteerd wordt. 

In het rapport van Oranjewoud wordt een nieuwe methode voorgesteld waarmee bedrijven en hulpverleners 

in een concreet geval snel en zonder gebruik van informatiesystemen kunnen bepalen waar het effectgebied 

ongeveer zal komen te liggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van transparanten, in dit geval driehoeken, die 

over een kaart kunnen worden gelegd. Deze methode is al ongeveer 25 jaar oud. In de originele versie wordt 

gebruik gemaakt van transparanten die in de windrichting op een kaart moeten worden gelegd. Behalve een 

schatting van de afstand verkrijgt en ook een schatting van de openingshoek van een afdrijvende wolk. De 

hulpdiensten zouden nog eens kunnen nagaan of de nieuwe methode werkelijk een verbetering is ten 

opzicht van de reeds 

lang bestaande methode [13]. 

Deze methodiek kan ook behulpzaam zijn bij het plannen van opstelplaatsen voor hulpvoertuigen en de 

afwikkeling van de verkeersstromen. De hulpvoertuigen zijn meestal op weg naar de ongevalslocatie, 

ambulances rijden beide kanten op en de vluchtende werknemers moeten van de plek weg. 

De gemeente en de burger 

Zoals al eerder opgemerkt zijn burgers verre van hulpeloos, maar dat waren ze bij eerdere ongevallen ook 

niet. Zelfredzaamheid is dus al voor een belangrijk deel ingecalculeerd in de berekeningen en dus in de 

afweging. 

Burgers zijn niet dom. Ze gaan niet vrijwillig een chloorwolk binnen of in zwarte rook staan. Aan de andere 

kant trekt een spectaculaire brand altijd kijkers. Daar moet men bij de afhandeling rekening mee houden en 

dus ook bij de voorbereiding. Een gifwolk is meestal onzichtbaar; afhankelijk van de stof kan hij wel worden 

geroken. De locatie van de wolk is daarom meestal moeilijk te bepalen zonder dat men daadwerkelijk aan de 

stof wordt blootgesteld, met alle gevolgen die daarbij horen. Vaak zullen burgers dus door een gifwolk 

worden overvallen en weinig mogelijkheden hebben zich in veiligheid te brengen. 

Waar burgers steeds meer door geïrriteerd raken is als ze van risico’s onwetend zijn gehouden. Het is dan 

ook sinds 1985 (en niet zoals Oranjewoud schrijft pas sinds 2006) een verplichting van de overheid om de 

burgers actief te informeren over de aanwezige gevaren en wat burgers eventueel kunnen doen om zich in 

veiligheid te brengen [14]. In de meeste gevallen beperken overheden zich tot het verspreiden van de 
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bekende gele kaarten. Meer voorlichting heeft ook weinig zin. De kans op een ongeval is klein en het kost 

heel veel moeite om burgers gedrag aan te leren als er in de praktijk zelden iets gebeurt. Het “ga naar 

binnen, sluit ramen en deuren, luister naar de radio” is er nu wel ingestampt. Maar de situatie in Nederland 

is niet zoals die in bijvoorbeeld Japan, waar aardbevingen zo vaak voorkomen dat het trainen van kinderen 

hoe zich te gedragen zinvol en effectief is. Rampen en grote ongevallen zijn hier (gelukkig) zo schaars dat 

specifieke voorbereiding van burgers weinig zinvol is en extra maatregelen om de zelfredzaamheid te 

verhogen relatief weinig effect zullen sorteren. 

Waar de gemeente zich wel op moet voorbereiden is de situatie die na een ongeval ontstaat. Chemische 

rampen zijn zeldzaam genoemd, maar dat zijn de incidenten met nationale gevolgen. Moerdijk krijgt echt ook 

te maken met kleinere ongevallen, zoals Chemiepack, waarvan de gevolgen erg zichtbaar zijn (zwarte 

wolken, roodgekleurd water) ook al vallen er geen doden en gewonden. Misschien zou Moerdijk zich ook 

moeten afvragen of ze het afbranden van een inrichting als gevolg van het zich niet houden aan de regels, als 

‘eigen schuld’ zou moeten beschouwen. Voorwaarde is dan wel dat de handhaving op orde is en niet blijkt 

dat overtredingen jarenlang onopgemerkt zijn gebleven of gedoogd. Een publiciteitsgolf is in het 

twitter/facebook/youtube tijdperk niet meer tegen te houden. Het is dus aan te bevelen dat er bij de 

gemeente iemand is, die weet wat en waarom er ooit besloten is (ook over de vergunningverlening) en dus 

de positie van het bevoegd gezag kan uitleggen en desnoods “verdedigen”. 

Voor de werknemers van de nabuurbedrijven geldt iets anders. Zij kunnen wel worden voorbereid op 

rampen en ongelukken bij het eigen en bij de buurbedrijven, en ook worden geïnstrueerd wanneer vluchten 

aan de orde is en hoe dat dan moet. Het is gegeven de te verwachten verkeersintensiteit bij een ongeval niet 

altijd handig dat iedereen de auto neemt. Zeker als bedacht wordt dat hulpverleners het gebied in komen. In 

dat verband is het ook aan te bevelen dat er voldoende voetgangerspaden zijn. Doordat het gebied in vier 

zones wordt gesneden met elk maar een ontsluitingsweg, is de verkeersafwikkeling in het geval van een 

ongeval in ieder geval een punt van aandacht. 

 

Lessen Chemie-Pack 

In de vraagstelling werd expliciet gewezen naar de lessen en bevindingen naar aanleiding van de brand bij 

Chemie-Pack. Op 5 januari 2011 woedde een grote brand bij dat bedrijf in het havengebied. 

Hierbij waren grote hoeveelheden chemische stoffen betrokken en er ontstond een zeer grote rookwolk. 

Met het bluswater kwamen veel chemicaliën in (afgedamde) oppervlaktewateren en de bodem terecht, wat 

een miljoenen kostende schoonmaakoperatie noodzakelijk maakte. 

In het voorgaande hebben wij hier al verschillende keren aan gerefereerd. 

1. De calamiteit had zonder meer voorkomen kunnen worden als het bedrijf zich aan de regels had 

gehouden en de overheid wat steviger gecontroleerd had. 

2. De gebeurtenis liet zien hoe kwetsbaar een gemeente is en wat er op een gemeente afkomt als de 

kwaliteit van de reactie niet optimaal is. 

3. De gebeurtenis liet ook zien hoe massamedia de loop der gebeurtenissen beïnvloeden. 

4. Ten slotte liet de gebeurtenis zien dat lastig is het is het gebied te verlaten (voor werknemers in het 

gebied); hoe gemakkelijk een calamiteit de grenzen van een bedrijfsterrein overschrijdt; en hoe lastig 

het is een forse calamiteit adequaat te bestrijden (als het incident niet al in de kiem is gesmoord). 

Bij elkaar gaf de calamiteit aan dat alle elementen (preventie, zonering, controle en handhaving en 

rampenbestrijding) een rol spelen. Het incident, dat qua gevolgen misschien nog wel groter was dan de acute 
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fase, geeft daarmee ook aan dat slechts door tegelijkertijd op verschillende terreinen op te treden (integrale 

aanpak) er echt iets bereikt kan worden. Feitelijk is dat ook de crux van dit gehele betoog. Overigens zou het 

aardig zijn in het kader van het zelfredzaamheid-onderzoek ook na deze brand nog een keer een meting te 

verrichten. 

Concluderende bevindingen 

 De grondigheid waarmee in Moerdijk de laatste jaren aan de gang is gegaan met het bestemmingsplan 

en het externe veiligheidsbeleid wekt vertrouwen. Tegelijkertijd mag en kan niet vergeten worden dat 

er in Moerdijk sprake is van zware (chemische) industrie met de daaraan verbonden risico’s van vervoer, 

opslag en productie, wat er ook aan (veiligheids)beleid ontwikkeld wordt. Het hier en daar gehanteerd 

al te verhullende taalgebruik draagt bij aan een onterecht beeld dat alle ongevallen beheersbaar zijn en 

de alle risico’s kunnen worden uitgesloten. 

 Een aantal uitgangspunten waaronder de zonering (juiste bedrijf op de juiste plaats) kunnen een 

relevante bijdrage leveren aan het verkleinen van de risico’s.  

 Aandacht voor externe veiligheid is veelal sterk gekoppeld aan incidenten en calamiteiten. De calamiteit 

bij Chemie-Pack kwam tegen deze achtergrond gelegen. Het is voor een duurzame veiligheid van belang 

de aandacht niet te laten verslappen. 

 Hoewel al de aangereikte activiteiten een bijdrage leveren aan de veiligheid, dient gerealiseerd te 

worden dat bepaalde risico’s gewoon blijven. De combinatie van nageleefde regelgeving (inclusief de 

ruimtelijke inrichting), controle en handhaving en een adequate en snelle reactie bij incidenten geeft de 

beste garantie dat grote rampen uitblijven. 

 Gezien de aard van de risico’s en de schaal waarop deze zich kunnen manifesteren constateren wij dat 

de gemeente (in termen van inwonertal) Moerdijk relatief klein is. Dat maakt het des te meer 

noodzakelijk dat de gemeente gebruik maakt van mede-overheden (Inspecties, de provincie) en andere 

deskundigen laat meekijken met hun eigen (controle) activiteiten. 

 Het toenemend gebruik van tank-containers (en deze ook in flats van drie-vier verdiepingen opslaan) 

baart ons enige zorg. 

 Wij stellen voor dat voor de leidingenstrook gebruik gemaakt wordt van de bestaande rekenmethoden 

en voor inschatten van mogelijke domino-effecten ook een daarvoor ingewikkelde methodiek wordt 

toegepast. 

 Om verschillende redenen maken wij ons meer zorgen over de veiligheid van de werknemers van het 

gebied dan over die van de omwonenden. Er moet gekeken worden hoe de veiligheidsmaatregelen van 

deze categorie te vergroten (zowel in termen van infrastructuur, vluchtroutes als voorlichting). 

 Zelfredzaamheid is ‘hot’ momenteel en lijkt een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het 

veiligheidsbeleid. Wij vinden echter dat hier geen overspannen verwachtingen dienen te worden 

gewekt. Zelfredzaamheid is een gegeven, maar hier wordt (ook kwantitatief) al vanuit gegaan. 
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Bijlage 7: Technische onderzoeken 

Vanwege de omvang van deze bijlage is de informatie verplaatst naar een openbare site, welke 
bereikbaar is onder de link:  
De link bevat informatie welke tot stand is gekomen onder de verantwoordingvan de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.  
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Tabel 9.1: overzicht maatregelen en relatie tot de basis voor de verantwoording van het ruimtelijk besluit 

 Mogelijke maatregel Wettelijke 

eis? 

Effect op: Aktie voor/ 

via:  

Basis voor 
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Borging 

Hoogte 
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Buffer tussen industrie en woonbebouwing in de omgeving gedeeltelijk ja nee nee gemeente  ja Bestemmingsplan 

Interne zonering: Scheiding tussen (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle 

inrichtingen, buisleidingen en windturbines 

gedeeltelijk ja nee ja gemeente ja Bestemmingsplan 

Aanvullende definiëring kwetsbaar object, waardoor ook personendichtheden 
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Bijlage 8: Nieuwe windturbines 
 
In deze bijlage is het externe veiligheidsonderzoek opgenomen dat ten grondslag ligt aan de 
besluitvorming ten behoeve van het specifiek voor de windturbines in voorjaar 2017 vastgestelde 
bestemmingsplan.  
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1 Inleiding

Nuon is voornemens op Haven- en industriegebied Moerdijk een windpark te ontwikkelen. Het
toekomstige windpark zal bestaan uit 7 of 8 windturbines, waarvan 5 of 6 aan de westzijde van
het Haven- en industrieterrein. De exacte locatie van de turbines is nog niet bekend. Het
zoekgebied van het windpark is weergegeven in figuur 1.1.

In de nabijheid van het windpark bevinden zich verschillende objecten die relevant zijn in het
kader van externe veiligheid. Dit betreft (toekomstige) risicovolle inrichtingen, (beperkt)
kwetsbare objecten, buisleidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen, wegen, spoorwegen en
hoogspanningsleidingen.

In deze rapportage is onderbouwd op welke wijze voldaan wordt aan wet- en regelgeving op
gebied van externe veiligheid. Hoofdstuk 2 bevat het (juridisch) kader. De toetsing is beschreven
in de hoofdstukken 3 t/m 9. Hoofdstuk 10 ten slotte bevat een samenvatting/conclusie.

Figuur 1.1: Zoekgebied windpark
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2 Kader

2.1 Juridisch kader

Risicovolle inrichtingen

Besluit externe veiligheid inrichtingen
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn regels gesteld voor de aanleg van windturbines
nabij risicovolle inrichtingen. Dit in verband met het additionele risico dat een windturbines kan
hebben op een risicovolle inrichting. In het Bevi is opgenomen dat plaatsing van windturbines
nabij risicovolle inrichtingen is toegestaan, zolang dat er niet toe leidt dat de inrichting door het
additionele risico een risicocontour (PR 10-6) krijgt die over kwetsbare objecten in de omgeving
valt.

(Geprojecteerde) kwetsbare- en beperkt kwetsbare objecten

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft normstelling voor het plaatsgebonden risico van
windturbines. Kwetsbare objecten zijn niet toegestaan binnen de PR 10-6 contour, beperkt
kwetsbare objecten ook niet binnen de PR 10-5 contour.
Onder kwetsbare objecten vallen in ieder geval ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen en
burgerwoningen (>2/ha.). Ook kantoren met een bruto-vloeroppervlakte groter dan 1500m2

vallen onder de definitie kwetsbaar object, evenals "gebouwen bestemd voor meer dan 50
personen".
Onder beperkt kwetsbare objecten vallen nagenoeg alle objecten die bestemd zijn voor menselijk
verblijf (voor zover geen kwetsbaar object). Teven zijn ‘objecten van hoge infrastructurele
waarde” als beperkt kwetsbare objecten aangemerkt. Alleen objecten zoals transformatiehuisjes
of reclamezuilen zijn in zijn geheel niet (beperkt) kwetsbaar

Wet ruimtelijke ordening
Het Activiteitenbesluit toetst alleen aan feitelijk aanwezige kwetsbare- en beperkt kwetsbare
objecten en niet aan de objecten die niet aanwezig zijn, maar wel door het bestemmingsplan zijn
toegestaan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wro) dient hier echter wel naar
gekeken te worden. Wanneer een bestemmingsplan bijvoorbeeld een beperkt kwetsbaar object
mogelijk maakt binnen een PR 10-5 contour van een windturbine is er namelijk sprake van een
latente saneringssituatie die urgent kan worden wanneer een bouwvergunning voor het beperkt
kwetsbare object wordt aangevraagd.
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Buisleidingen

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen zijn regels gesteld voor de aanleg van windturbines
nabij buisleidingen. Dit in verband met het additionele risico dat een windturbine kan hebben op
een buisleiding. In het Bevb is opgenomen dat bij de plaatsing van een risicoverhogend object
(zoals een windturbine) nabij een buisleiding, de normen voor het plaatsgebonden risico van
toepassing zijn.
Dit betekent dat windturbines alleen zijn toegestaan wanneer dat er niet toe leidt dat de
buisleiding door het additionele risico een risicocontour (PR 10-6) krijgt die over kwetsbare
objecten in de omgeving valt.

Wegen

Vergunningsvereisten van Rijkswaterstaat
Wanneer een windturbine over het beheersgebied van Rijkswaterstaat draait is vergunning van
Rijkswaterstaat benodigd. Plaatsing van windturbines is dan slechts toegestaan indien uit een
aanvullend onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat1.
De uitvoeringsvereisten voor deze onderzoeken verschillen in de praktijk per aanvraag. Over het
algemeen worden de volgende normen gesteld:

• het Individueel Passanten Risico (IPR) mag niet hoger zijn dan 10-6;

• het Maatschappelijk Risico (MR) mag niet hoger zijn dan 2x10-3;

• faalkans verhoging van vervoer van gevaarlijke stoffen mag er niet toe leiden dat de PR 10-6

contour over kwetsbare objecten komt te vallen;

• de windturbines mogen niet leiden tot een onaanvaardbare verhoging van de
verkeersveiligheid;

• het risico op ijsafwerping voor het verkeer moet gemitigeerd worden.

Daarnaast is in het Handboek risicozonering windturbines gesteld dat de normen van
Rijkswaterstaat voor IPR, MR en PR ook gelden wanneer de turbines niet over het beheersgebied
van Rijkswaterstaat draaien. Hier bestaat echter geen juridische grondslag voor.

Spoorwegen
Wanneer een windturbine over het beheersgebied van ProRail draait is vergunning van ProRail
benodigd. Plaatsing van windturbines is dan slechts toegestaan indien uit een aanvullend
onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat. De
uitvoeringsvereisten voor deze onderzoeken verschillen in de praktijk per aanvraag. Over het
algemeen worden de volgende normen gesteld:

• het Individueel Passanten Risico (IPR) mag niet hoger zijn dan 10-6;

• het Maatschappelijk Risico (MR) mag niet hoger zijn dan 2x10-3;

• faalkans verhoging van vervoer van gevaarlijke stoffen mag er niet toe leiden dat de PR 10-6

contour over kwetsbare objecten komt te vallen;

• de windturbines mogen niet leiden tot een onaanvaardbare verhoging van de veilige
werking van het spoor;

• het risico op ijsafwerping voor het verkeer moet gemitigeerd worden.

1 Beleidsregel voor het plaatsen van windturbine op, in of over Rijkswaterstaatswerken
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Hoogspanning
Zakelijke rechtsstrook
Rond hoogspanningsleidingen zijn zakelijke rechtsstroken vastgelegd waarbinnen objecten zoals
windturbines niet zijn toegestaan. Deze zakelijke rechtsstroken zijn meestal opgenomen in de
bestemmingsplannen.

Aanvullende beleid Tennet en Gasunie
Naast hetgeen dat is gesteld in wet- en regelgeving hebben Tennet, Gasunie en meerdere andere
buisleidingeigenaren eigen beleidsuitgangspunten opgesteld om hun leveringszekerheid te
beschermen.
Dit is geen juridisch kader en tevens geen veiligheidsaspect (maar een economische aspect). Voor
de volledigheid is in deze rapportage (daar waar relevant) aangegeven hoe het windpark zich
verhoudt tot de leveringszekerheid van buisleidingen en hoogspanningsleidingen.

Omgang met het groepsrisico(verantwoording)
Het onderdeel groepsrisico(verantwoording) is bij windturbines niet aan de orde (dit is zo
geregeld in het Activiteitenbesluit). Reden hiervoor is dat de kans dat een incident met een
windturbine geen groep slachtoffers (>10 personen) veroorzaakt, nihil is. Tevens is een
windturbine zelf geen kwetsbaar- of beperkt kwetsbaar object waar risico-ontvangende personen
aanwezig zijn.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan wel in beschouwing worden genomen in
hoeverre de komst van de windturbines leidt tot een verhoging van het groepsrisico van
risicobronnen in de omgeving. Daar waar sprake is van een significante toename van de
faalfrequentie van bedrijven is tevens het effect op de hoogte van het groepsrisico beschouwd.

2.2 Windturbines

Uitgangspunt windturbines
In het huidige stadium van het project is het exacte turbinetype niet bekend. Daarom is voor dit
onderzoek uitgegaan van de worstcase windturbine. Uit berekeningen van 19 representatieve
turbines is de Vestas V117 (masthoogte: 116,5 meter) worstcase gebleken voor variant 1 en de
Vestas V126 (masthoogte 116,5 meter) voor variant 2. De reden dat deze turbines worst case zijn
is het gevolg van op elkaar doorwerkende parameters. Met name de het toerental, het
zwaartepunt van het afgeworpen bladdeel en de tiphoogte zijn relevant Deze parameters zijn
weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Eigenschappen Vestas V117 en V126

V117 V126

Ashoogte 116,5 meter 116,5 meter

Rotordiameter 117 meter 126 meter

Nominaal toerental 13,6 rpm 12,8 rpm

Oppervlakte weggeworpen blad(deel) 171 m2 185 m2

Massa weggeworpen blad(deel) 13.300 kg 12.600 kg

Zwaartepunt afgeworpen deel 14,5 meter 15,8 meter

Rotor draait tegen de klok (-1) met de klok mee (1) 1 1

Diameter van de toren 4,00 meter 8,00 meter

Hoogte van de gondel 4,2 meter 4,4 meter

Maximale waarde van de lengte en breedte van de gondel 12,7 meter 12,7 meter

Solidity (opp.bladen/opp. rotor) 0,05 0,05

Kritiek bladoppervlak 161,95m2 162,93m2

Kies weerstation voor windgegevens Rotterdam Rotterdam



Windpark industrieterrein Moerdijk
onderzoek externe veiligheid
projectnummer 275955
13 juli 2016 revisie 01.4
Nuon winddevelopment

Blad 5 van 65

Risicoberekening
Voor de windturbine zijn de risicoafstanden berekend op basis van de methodiek zoals
beschreven in het Handboek risicozonering windturbines (versie 3.1). Hierbij zijn
luchtweerstanden en locatie specifieke windcondities meegenomen. De resultaten van de V117
en de V126 zijn weergegeven in de figuren 2.1 en 2.2 en tabel opgenomen in tabel 2.2.

Figuur 2.1: Resultaat risicoberekening Vestas V117

Figuur 2.2: Resultaat risicoberekening Vestas V126
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Tabel 2.2: Veiligheidsafstanden V117 en V126

V117 V126

PR 10-5 contour 33 meter 41 meter

PR 10-6 contour 145 meter 152 meter

Werpafstand bij nominaal toerental 160 meter 163 meter

Werpafstand bij overtoeren 331 meter 344 meter

In tabel 2.2 is te zien dat de V117 en de V126 qua risico maar een klein verschil kennen.

Worst-case winturbine
In het MER wordt uitgegaan van een maximale tiphoogte van 196 meter, wat hoger is dat de
windturbines zoals weergegeven in tabel 2.1. Een turbine van dit formaat bestaat namelijk nog
niet, maar mogelijk op het moment dat de turbinekeuze gemaakt wordt wel.
Als worstcase uitgangspunt is de V126 zoals omschreven in tabel 2.1 daarom “vergroot” tot een
turbine met een tiphoogte van 126 meter. Alle parameters zijn opgevoerd tot een fictieve
worstcase turbine. De eigenschappen van deze fictieve turbine zijn weergegeven in tabel 2.3, de
resultaten van de bijbehorende risicoberekening in figuur 2.3.

Tabel 2.3: Eigenschappen V126 (worst case)

V126 (worstcase)

Ashoogte 127meter

Rotordiameter 138 meter

Nominaal toerental 11,6 rpm

Oppervlakte weggeworpen blad(deel) 220 m2

Massa weggeworpen blad(deel) 16.400 kg

Zwaartepunt afgeworpen deel 17,3 meter

Rotor draait tegen de klok (-1) met de klok mee (1) 1

Diameter van de toren 9,00 meter

Hoogte van de gondel 5 meter

Maximale waarde van de lengte en breedte van de gondel 14 meter

Solidity (opp.bladen/opp. rotor) 0,05

Kies weerstation voor windgegevens Rotterdam
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Figuur 2.4: Resultaat risicoberekening Vestas V126 (worstcase)

Tabel 2.4: Veiligheidsafstanden V126 (worstcase)

V126 (worstcase)

PR 10-5 contour 42 meter

PR 10-6 contour 158 meter

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

De analyses in deze rapportage zijn uitgevoerd op basis van de worstcase windturbine V126.
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3 Risicovolle inrichtingen

3.1 Inleiding

In de nabijheid van het windpark bevinden zich meerdere risicovolle inrichtingen en percelen
waar in de toekomst risicovolle inrichtingen gevestigd kunnen worden. Dit is weergegeven in
figuur 3.1, evenals de bestaande kwetsbare objecten (voor zover in de nabijheid van het
windpark).

Figuur 3.1: Risicovolle inrichtingen (weergegeven variant is variant 1)

Legenda:
= werpafstand bij overtoeren

K = bestaand kwetsbaar object
---- = grens gebiedsaanduiding uit voorontwerp Bestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein “

Moerdijk” (grens waar de PR 10-6 contour van risicovolle inrichtingen niet overheen mag vallen)

Toetsing aan het Bevi
In dit hoofdstuk is per risicovolle inrichting getoetst in hoeverre voldaan wordt aan de
normstelling uit het Bevi (zie paragraaf 2.1). Voor deze toetsing is het toegevoegde risico
vanwege de plaatsing van windturbines berekend op basis van de methodiek zoals beschreven in
het Handboek risicozonering windturbines (versie 3.1).
Hierbij is gebruik gemaakt van de worstcase windturbine Vestas V126. Bij de risicoberekeningen
is voor ieder bedrijf de windturbine op de meest ongunstige locatie ten opzichte van dat bedrijf
gepositioneerd (wel binnen het zoekgebied zoals weergegeven in figuur 1.1). Hierdoor zijn de
worstcase berekeningen representatief voor beide opstellingsvarianten.
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Toetsing aan het toekomstige bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk
In het toekomstige bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk wordt, aanvullend
op het Bevi, opgenomen dat de PR 10-6 contour van risicovolle inrichtingen op het industrial park2

niet buiten een vastgestelde gebiedsaanduiding mag liggen (zie zwarte stippellijn in figuur 3.1) en
de PR 10-5 contour niet buiten de perceelgrens. In het kader van een goede ruimtelijke ordening
wordt in deze rapportage geanticipeerd op dit toekomstige bestemmingsplan en wordt zodoende
niet aan de bestaande kwetsbare objecten getoetst, maar aan de dichterbij gelegen grens van de
gebiedsaanduiding.

In paragraaf 3.2 zijn de bestaande bedrijven als gevolg van de realisatie van Windpark Moerdijk
getoetst aan het Bevi.

In paragraaf 3.3 is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ingegaan op de effecten van
het windpark op uitbreidingsmogelijkheden op de percelen, verandering in bedrijfsvoering en de
ontwikkeling van nog uitgeefbare percelen.

3.2 Toetsing bestaande bedrijven

3.2.1 Nebiprofa

Op meer dan 358 meter afstand bevindt zich BRZO bedrijf Nebiprofa. Dit is buiten het
invloedsgebied van de windturbines waardoor Nebiprofa geen relevante risicobron is.

3.2.2 Shell

Alle risicovolle installaties van Shell liggen op grote afstand van het zoekgebied voor
windturbines. De meest dichtsbijzijnde risicovolle installatie (20 ton ammoniak) bevindt zich op
coördinaat 410550/97140. Dit is een afstand van 480 meter vanaf de noordelijke turbinelocatie.
Deze afstand is groter dan de werpafstand bij overtoeren van 344 meter. Daarom is er geen
trefkans voor de installaties. De faalfrequentie van de installaties zal als gevolg van de plaatsing
van windturbines niet toenemen. Aan het Bevi wordt voldaan.

In een overleg tussen Shell en Nuon heeft Shell daarnaast gevraagd inzichtelijk te maken wat het
risico is ten aanzien van een afvalwaterleiding van Shell welke parallel aan de Westelijke randweg
ligt. Dit betreft geen veiligheidsaspect maar een bedrijfseconomisch aspect. In paragraaf 5.3
wordt hier verder op ingegaan.

2 Shell, Kolb, Bertschi, DBM, Solvay, Schutz, App
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3.2.3 Kolb

Uit de door Kolb uitgevoerde QRA3 blijkt dat Kolb vergunning heeft voor de opslag, bewerking en
verlading van gevaarlijke stoffen en daarmee onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) valt. Uit de QRA van Kolb blijkt dat binnen Kolb de in tabel 3.1 opgenomen relevante
insluitsystemen aanwezig zijn. Een overzichtskaart van Kolb is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 3.1: Relevante insluitsystemen Kolb

Locatie Insluitsysteem Autonome faalfrequentie

U300 Verlaadplaats tankauto’s 1 x 10-6

Verlaadplaats spoorwagons 1 x 10-5

U600 EO/PO opslagtanks 1 x 10-6

Leidingwerk U300-U600 9,3 x 10-6

Leidingwerk U600-U100 3,2 x 10-4

Pompen 4,5 x 10-3

In tabel 3.2 zijn de uitkomsten van de trefkansberekeningen opgenomen.

Tabel 3.2: Uitkomst trefkansberekeningen Kolb

OE/PO opslag (totaal)

Autonome faalfrequentie 1 x 10-6/jaar

Trefkans (afmeting LxBxH in meters: 21 x 17 x 5) 4,33 x 10-8/jaar

Toename faalfrequentie 4 %

In tabel 3.2 is te zien dat ten aanzien van de EO/PO opslagen van Kolb de additionele trefkans
lager is dan 10%. Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de Handleiding
risicoberekening Bevi als verwaarloosbaar beschouwd worden. Deze conclusie kan ook getrokken
worden voor de overige risicovolle installaties van Kolb welke zijn genoemd in tabel 3.1. De
redenatie hiertoe is als volgt:

• de afstand tussen turbine en de overige risicovolle installaties is identiek, de trefkans per
vierkante meter dus ook;

• de overige risicovolle installaties hebben een kleiner oppervlak (en dus een lagere trefkans)
en een hogere autonome faalfrequentie (waardoor de toename van de faalfrequentie kleiner
is);

• ten aanzien van de tankauto’s en spoorwagons geldt dat deze een beperkte verblijfstijd
hebben en dus een lagere trefkans.

Conclusie luidt het windpark geen significant risico verhogend effect heeft voor de installaties
van Kolb. De plaatsgebonden risicocontouren van het bedrijf nemen niet toe. Aan de normen van
het Bevi wordt voldaan.

In vooroverleg heeft Kolb aangegeven aanvullend inzicht te wensen in de risicotoename wanneer
Kolb aan de noordwestkant van het perceel in de toekomst een PGS15 opslag met ADR stoffen of
een ethyleenoxidefabriek wil realiseren. In bijlage 1 is hier nader op ingegaan.

3 Kwantitatieve Risico Analyse Dr. W. Kolb Nederland b.v. Royal Haskoning: 5 augustus 2011
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3.2.4 Bertschi

Uit de door Bertschi aangeleverde QRA4 blijkt dat Bertschi vergunning heeft voor verlading en
opslag van gevaarlijke stoffen. Bertschi valt daarmee onder het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi).

Bij Bertschi zijn de volgende risicovolle installaties aanwezig binnen de het invloedsgebied van de
windturbine:

• intern transport ADR3 containers: 1461 stuks per jaar over 200 meter heen en 200 meter
terug;

• opslag ADR3 containers: 4 containers gedurende maximaal 10 uur per dag op de
parkeerplaats.

In tabel 3.3 zijn de uitkomsten van de trefkansberekeningen opgenomen. Een overzichtskaart van
Bertschi is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 3.3: Uitkomsten trefkansberekeningen Bertschi

Opslag (totaal) Intern transport

Autonome faalfrequentie 8,30 x 10-7/jaar 1,8 x 10-6/jaar

Trefkans 1,63 x 10-7/jaar 3,72 x 10-7/jaar

Toename Faalfrequentie 16,7% 20%

Uit tabel 3.3 is te lezen dat ten aanzien van de opslag en vervoer van Bertschi een additionele
trefkans van 1,63 x 10-7/jaar wordt berekend. Dit is een relatief kleine absolute toename, maar
wel meer dan 10% doordat de autonome faalfrequentie van de opslag relatief laag is. Conform de
Handleiding risicoberekening Bevi dient daarom beschouwd te worden in hoeverre deze
additionele toename leidt tot knelpunten met het plaatsgebonden risico.

Uit de QRA van Bertschi blijkt vervolgens dat het invloedsgebied van Bertschi 72,5 meter is. Dit
reikt niet tot het aanwezige kwetsbare object, welke zich op 300 meter afstand bevindt. Omdat
een PR 10-6 contour niet groter kan zijn dan het invloedsgebied, ontstaan er geen knelpunten met
het Bevi. Dezelfde redenatie gaat op ten aanzien van de grens van de gebiedsaanduiding uit het
toekomstige bestemmingsplan waar de PR 10-6 contour niet buiten mag komen te liggen. Deze
bevindt zich namelijk op 200 meter afstand.
Ten aanzien van de PR 10-5 contour geldt dat deze in de huidige situatie niet aanwezig is bij
Bertschi. Deze zal ook niet ontstaan als gevolg van de additionele faalfrequentie zoals berekend
in tabel 3.3. De totale faalfrequentie blijft namelijk lager dan 10-5, waardoor er ook geen sprake
kan zijn van een PR 10-5 contour.
Ten aanzien van het groepsrisico geldt dat zich binnen het invloedsgebied van 72,5 meter weinig
tot geen personen bevinden die niet tot de eigen inrichting behoren. Aangezien het
invloedsgebied niet groter wordt wanneer de faalfrequentie toeneemt, geldt dat de windturbines
ook geen effect hebben op de hoogte van het groepsrisico van Bertschi .
In vooroverleg heeft Bertschi aangegeven aanvullend inzicht te wensen in de risicotoename
wanneer Bertschi aan de voorzijde van het perceel niet 4 containers ADR3 heeft opgeslagen,
maar 20. In bijlage 2 is hier nader op ingegaan.

4 Bertschi BV vestiging Moerdijk, QRA aanvraag revisievergunning. TOP consultants: 12 november 2011.
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3.2.5 DBM Blending

Uit de door DBM uitgevoerde QRA5 blijkt dat DBM Blending vergunning heeft de opslag van
gevaarlijke stoffen (PGS15-loods) en daarmee onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) valt.

In tabel 3.4 zijn de uitkomsten van de trefkansberekeningen voor deze loods opgenomen. Een
overzichtskaart van DBM Blending is opgenomen in bijlage 3.

Tabel 3.4: uitkomsten trefkansberekeningen

PGS15 loods

Afstand tot windturbine 220 meter

Afmeting (LxBxH) in meter 30x60x15 meter

Autonome faalfrequentie 8,8 x 10-4

Trefkans 8,6 x 10-8

Toename Faalfrequentie 0,01%

Zoals weergegeven in tabel 3.4 is de toename van de autonome faalfrequenties minder dan 10%.
Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de Handleiding risicoberekening Bevi
als verwaarloosbaar beschouwd worden. De plaatsgebonden risicocontouren van het bedrijf en
het groepsrisico nemen niet toe. Aan de normen van het Bevi wordt voldaan.

3.2.6 Burg

Uit de door Burg aangeleverde informatie blijkt dat Burg uitgevoerde QRA6 blijkt dat de
risicovolle installaties van Burg zich om minimaal 215 meter afstand van de dichtstbijzijnde
turbinelocatie bevinden.
Vanwege vertrouwelijkheid heeft Burg geen volledige QRA rapportage overlegd, maar een
overzichtskaart van aanwezige risicovolle installaties bijbehorende plaatsgebonden
risicocontouren (zie bijlage 4). Deze geleverde informatie is voldoende om te toetsen in hoeverre
plaatsing van de windturbines knelpunten opleveren.

De afstand tussen turbinelocatie en de installaties van Burg Non Food is 215 meter. Op deze
afstand is de trefkans van een rotorblad relatief klein omdat alleen het scenario “werpafstand bij
overtoeren” tot zo ver reikt (zie ook figuur 3.2). De trefkans voor een object van 1200m2 dat op
deze afstand van een winturbine bevindt ligt in de ordegrootte 5x10-8. Uit de door Burg
aangeleverde informatie blijkt dat de autonome faalfrequenties van de installaties van Burg
minimaal 10-5/jaar zijn (de installaties hebben immers een PR 10-5 contour). Het toegevoegd
risico als gevolg van de windturbines in dus lager dan 10% (0,01%).
Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de Handleiding risicoberekening Bevi
als verwaarloosbaar beschouwd worden. De plaatsgebonden risicocontouren van het bedrijf en
het groepsrisico nemen niet toe. Aan de normen van het Bevi wordt voldaan.

5 Kwantitatieve Risico Analyse DBM Blending. Reijngoud: november 2009.
6 Kwantitatieve Risico Analyse DBM Blending. Reijngoud: november 2009.
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3.2.7 Solvay

Uit de door Solvay uitgevoerde QRA7 blijkt dat Solvay vergunning heeft voor de opslag, bewerking
en verlading van gevaarlijke stoffen en daarmee onder het Bevi valt. De relevante insluitsystemen
zijn de reactoren, de opslagtanks, de productleidingen en de verlaadplaats welke zich aan de
achterzijde van het perceel bevinden.

In tabel 3.5 zijn de uitkomsten van de trefkansberekeningen opgenomen. Een overzichtskaart van
Solvay is opgenomen in bijlage 5.

Tabel 3.5: Uitkomsten trefkansberekeningen Solvay

Reactoren

Afstand tot windturbine 260 meter

Afmeting (LxBxH) in meter 10x10x7 meter

Autonome faalfrequentie 1 x 10-5

Trefkans 2,4 x 10-8

Toename Faalfrequentie 0,24%

Zoals weergegeven in tabel 3.5 ligt de toename van de autonome faalfrequentie van de reactor
onder de 10%. Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de Handleiding
risicoberekening Bevi als verwaarloosbaar beschouwd worden. De plaatsgebonden
risicocontouren en het groepsrisico van het bedrijf nemen niet toe.
Op basis van deze berekening wordt voor de overige risicovolle installaties van Solvay dezelfde
conclusie getrokken. De redenatie hiertoe is als volgt:

• De leidingen hebben een autonome faalfrequentie van 3 x 10-7/meter/jaar. Zelfs wanneer
de volledige trefkans van de reactor, welke een aanzienlijk grotere oppervlakte heeft, wordt
geprojecteerd op één meter leiding, ligt de additionele faalfrequentie onder de 10%.

• De drie aanwezige tanks hebben een autonome faalfrequentie van 1 x 10-5/jaar (MeOH) en
1 x 10-6/jaar (EO en PO). Wanneer de volledige trefkans van de reactor, welke een
soortgelijke oppervlakte heeft, wordt geprojecteerd op de tanks, ligt de additionele
faalfrequentie ruim onder de 10%.

• Ten aanzien van de verlaadplaats geldt dat een tankauto/ketelwagon kortstondig aanwezig
is en dus een verwaarloosbare trefkans heeft.

Aan de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt voldaan.

In vooroverleg heeft Solvay aangegeven aanvullend inzicht te wensen in de risicotoename voor
EO en PO tankauto’s die aan de voorzijde van het terrein gewogen worden alvorens deze gaan
lossen aan de achterzijde. In bijlage 5 is hier nader op ingegaan.

7 Kwantitatieve Risico Analyse Solvay Emery Sufactants BV Moerdijk. Tebodin: 27 februari 2014.
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3.2.8 Schutz

Uit de door het bedrijf aangeleverde QRA8 blijkt dat Schutz vergunning heeft de opslag van
gevaarlijke stoffen (PGS15-loods) en daarmee onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) valt.
In tabel 3.6 zijn de uitkomsten van de trefkansberekeningen opgenomen. Een overzichtskaart van
Schutz is opgenomen in bijlage 6.

Tabel 3.6: Uitkomsten trefkansberekeningen Schutz

PGS15 loods

Afstand tot windturbine 200 meter

Afmeting (LxBxH) in meter 30x60x15 meter

Autonome faalfrequentie 8,8 x 10-4

Trefkans 9,0 x 10-8

Toename Faalfrequentie 0,01%

Zoals weergegeven in tabel 3.6 is de toename van de autonome faalfrequentie minder dan 10%.
Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de Handleiding risicoberekening Bevi
als verwaarloosbaar beschouwd worden. De plaatsgebonden risicocontouren van het bedrijf en
het groepsrisico nemen niet toe. Aan de normen van het Bevi wordt voldaan.

3.2.9 APP

Uit de beschikking van 17 juni 2008 blijkt dat er in 4 gebouwen van APP gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn9. APP Moerdijk valt echter niet onder het Bevi. De externe veiligheidssituatie van
APP is in het kader van de vergunningverlening beoordeeld aan de hand van de militaire
richtlijnen uit MP40-21. Uit deze beoordeling blijkt dat de externe veiligheid van APP acceptabel
is10. De MP40-21 geeft geen kaders voor het toetsen van externe risico’s. Om te toetsen in
hoeverre plaatsing van de windturbines in de nabijheid van APP acceptabel is op gebied van
externe veiligheid is daarom aangesloten bij het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
In tabel 3.7 zijn de uitkomsten van de trefkansberekeningen opgenomen. Een overzichtskaart van
APP is opgenomen in bijlage 7.

Tabel 3.7: Uitkomsten trefkansberekeningen APP Moerdijk

testlocatie explosievenopslag drijfgasproductie chemicaliënopslag

Afstand tot
windturbine

120 meter 230 meter 210 meter 160 meter

Afmeting
(LxBxH11)

20x33x6 meter 45x12x6 meter 14x30x6 meter 8x13x6 meter

Autonome
faalfrequentie*

3,0 x 10-2 3,0 x 10-6 3,0 x 10-2 3,6 x 10-4

Trefkans
8,24 x 10-5 6,33 x 10-8 4,13 x 10-8 1,36 x 10-6

Toename
Faalfrequentie

0,3% 2% 0,01% 0,2%

8 Kwantitatieve Risico Analyse t.b.v. revisievergunning. Schutz Benelux b.v.: december 2012.
9 SBA 2008/220
10 Veiligheid nieuwbouw APP te moerdijk. TNO: April 1999.
11 De hoogte van de gebouwen is geschat op basis van de locatietekening
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* De autonome faalfrequenties van de testlocatie, de explosievenopslag en de drijfgasproductie zijn afkomstig uit het
veiligheidsrapport van APP10. De autonome faalfrequentie van de chemicaliënopslag is bepaald aan de hand van de
Handleiding risicoberekening Bevi (Module C, tabel 59) omdat de chemicaliënopslag een PGS15 loods betreft. Dit is
vastgelegd in de beschikking van APP uit 20089.

Zoals weergegeven in tabel 3.7 is de toename van de autonome faalfrequenties bij alle
gebouwen minder dan 10%. Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de
Handleiding risicoberekening Bevi als verwaarloosbaar beschouwd worden. De plaatsgebonden
risicocontouren van het bedrijf nemen niet toe.

3.2.10 Gondrand

Uit de door het bedrijf aangeleverde QRA12 blijkt dat Gondrand vergunning heeft de opslag van
gevaarlijke stoffen (PGS15-loods) en daarmee onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) valt.
In tabel 3.8 zijn de uitkomsten van de trefkansberekeningen opgenomen. Een overzichtskaart van
Gondrand is opgenomen in bijlage 8.

Tabel 3.8: Uitkomsten trefkansberekeningen Gondrand

PGS15 loods

Afstand tot windturbine 270 meter

Afmeting (LxBxH) in meter 100x35x12 meter

Autonome faalfrequentie 8,8 x 10-4

Trefkans 8,2 x 10-8

Toename Faalfrequentie 0,01%

Zoals weergegeven in tabel 3.8 is de toename van de autonome faalfrequentie minder dan 10%.
Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de Handleiding risicoberekening Bevi
als verwaarloosbaar beschouwd worden. De plaatsgebonden risicocontouren van het bedrijf en
het groepsrisico nemen niet toe. Aan de normen van het Bevi wordt voldaan.

3.2.11 LPG tankstation

Op 300 meter afstand bevindt zich LPG tankstation Texaco. De losplaats voor LPG en de LPG tank
bevinden zich echter op grotere afstand dan 358 meter. Dit is buiten het invloedsgebied van de
windturbines waardoor het LPG tankstation geen relevante risicobron is.

3.2.12 Emplacement

ProRail heeft vergunning voor het rangeren van vervoer van gevaarlijke stoffen. Het
emplacement is als zodanig aangewezen in bijlage 3 van de Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi).

De afstand tussen turbinelocatie en de grens van de inrichting is 110 meter. De afstand tot de
opstelsporen van het emplacement (waar treinen langere tijd opgesteld kunnen staan) bevinden
zich op relatief grote afstand (ca. 350 meter). Buiten deze contour heeft de turbine geen
risicoverhogend effect.

12 Kwantitatieve Risico Analyse Gondrand Traffic B.V. Tebodin.: 4 april 2012.
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Op het deel van het emplacement dat zich dichterbij de turbinelocatie bevindt bevinden zich de
uithaalsporen. Vanwege deze korte passeer- en verblijfstijden van treinen alhier is de trefkans
van een turbineonderdeel verwaarloosbaar klein. Bij continue aanwezigheid ligt de
trefkans/m2/jaar tussen 1 x 10-8 en 1 x 10-9. Wanneer deze waarden worden gecorrigeerd naar de
korte verblijftijd van rangerende wagons, blijft hier een fractie van over. Dit risico is
verwaarloosbaar. Een overzichtskaart van het emplacement is opgenomen in bijlage 9.

3.3 Toevoeging en uitbreiding van activiteiten

3.3.1 Uitbreiding van risicovolle installaties op het Industrial Park

Wanneer een bedrijf zich wil vestigen op de nog uit te geven percelen op het industrial park , of
één van de aanwezige bedrijven wil in de toekomst haar risicovolle activiteiten uitbreiden, dan
zal bij de vergunningaanvraag rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van
windturbines.

Berekend moet dan worden of nabijgelegen windturbines meer dan 10% toevoegen aan de
autonome faalfrequentie van de risicovolle activiteit. Als dit het geval is moet de verhoogde
faalfrequentie worden meegenomen in de QRA en vervolgens getoetst worden aan de normen
voor het plaatsgebonden risico uit het Bevi. Daarnaast geldt dat getoetst moet worden aan de
regeling voor het toekomstige bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein. Hierin wordt
geregeld dat de PR 10-6 contour van risicovolle inrichtingen mogen niet buiten een vastgestelde
gebiedsaanduiding komen te liggen en de PR 10-5 contour niet buiten de perceelgrens, tenzij
gelegen over de bestemming verkeer, groen of water.

In hoeverre er toekomstige knelpunten kunnen ontstaan is afhankelijk van de het type en de
locatie van de toekomstige risicovolle installatie. In deze paragraaf is omschreven in hoeverre
deze knelpunten te verwachten zijn. Hiervoor is een onderscheid gemaakt tussen toekomstige
risicovolle installaties in drie schillen met ieder een verschillend risicoprofiel, zoals weergegeven
in onderstaande figuur 3.2.

Figuur 3.2: schillen

0 1 2 3
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Tabel 3.9: schillen

afstand omschrijving

Schil 0 0 -120 In deze schil bevindt zich geen percelen van het Industrial Park

Schil 1 120 meter - 158 meter Schil met het hoogste risico

Schil 2 158 meter - 196 meter Schil met gemiddeld risico

Schil 3 196 meter - 358 meter Schil met het laagste risico

De verschillende afstanden zijn weergegeven in figuur 3.3.

Risicovolle installaties in schil 3 (buiten 196 meter)
Het is aannemelijk dat toekomstige risicovolle installaties op de percelen binnen het industrial
park buiten 196 meter afstand van de turbines worden geplaatst. Het voorste deel van het
perceel wordt namelijk doorgaans gebruikt als erfafscheiding, ontsluiting, entree en
parkeerplaats, waarbij de eerste 10 meter van het perceel conform het bestemmingsplan niet
bebouwd mag worden.
Buiten deze 196 meter is niet te verwachten dat de installaties een faalkanstoename van meer
dan 10% ondervinden. De trefkans is hier namelijk laag omdat hier alleen het scenario
“werpafstand bij overtoeren” nog significant is (zie figuur 2.1). Ter illustratie: een
procesinstallatie heeft een autonome faalfrequentie die doorgaans ligt in de ordergrootte 5x10-5

en 5x10-6 en die van een PGS 15 loods 8,8 x 10-4. De trefkans voor een object van 1200m2 dat
buiten de 196 meter zone ligt, ligt in de ordegrootte 5x10-8.

Alleen installaties met een relatief lage autonome faalfrequentie kunnen op deze afstand een
toename van meer dan 10% ondervinden (immers, hoe lager de autonome faalfrequentie, hoe
eerder de toename 10% is). Deze installaties hebben echter dusdanig lage faalfrequenties dat
deze geen PR 10-5 contour hebben en niet vanaf de achterkant van het perceel een PR 10-6

contour kunnen hebben die tot de generieke veiligheidszone reikt (290 meter verderop).
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Risicovolle installaties in schil 1 en 2
Binnen een afstand van 196 meter is het mogelijk dat een risicovolle installatie een
faalkanstoename van meer dan 10% ondervindt. In dat geval dient de verhoogde faalfrequentie
meegenomen te worden in de QRA en vervolgens getoetst te worden aan de normen voor het
plaatsgebonden risico.
Alleen in extreme gevallen zal een installatie door toedoen van een windturbine een PR 10-5

contour krijgen van meer dan 10 meter (minimale afstand tot perceelgrens) of een PR 10-6

contour die tot 200 meter reikt. Het moet dan een buitengewoon zware risicovolle installatie
betreffen.

Om een indicatie te krijgen van het effect van een windturbine op dergelijke buitengewone
installaties in schil 1 en 2, zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd voor fictieve installaties. Deze
fictieve installaties zijn door de experts van Antea Group als representatief worstcase
beoordeeld. Het representatieve is hier gerelateerd aan het petrochemische karakter van het
industrial park en de grootte van de percelen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.10.

Tabel 3.10: Trefkansberekeningen fictieve representatieve worst-case installaties

Toename plaatsgebonden risico PGS15 loods

toegevoegde
trefkans

faalfrequentie
(jaar-1)

PR 10-6 contour
(m)

PR 10-5 contour
(m)

Zonder windturbine 8,8 x 10-4 50 0

Met windturbine (schil 2) 1,3 x 10-6 8,8 x 10-6 Toename minder dan 10%

Met windturbine (schil 1) 4,8 x 10-5 9,3 x 10-5

Condities:
- Oppervlakte: 900 m2;
- Hoogte: 10 meter;
- Afmetingen (LxBxH)= 10m x 9m x 10m
- Brandbeschermingsniveau 1.1a

Toename plaatsgebonden risico reactorvat

toegevoegde
trefkans

faalfrequentie

(jaar-1)
PR 10-6 contour

(m)

PR 10-5 contour

(m)

Zonder windturbine 5,0 x 10-6 30 0

Met windturbine (schil 2) 1,3 x 10-6 6,3 x 10-6 30 0

Met windturbine (schil 1) 4,0 x 10-5 4,6 x 10-5 45 25

Condities:
- Stof: Ammoniak
- Temperatuur; 80oC
- Druk 40 barg (Sat. Liq.)

- Volume 20 m3

- Afmetingen (LxBxH)= 5m x 2m x 2m
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Toename plaatsgebonden risico opslag brandbare vloeistof

toegevoegde
trefkans

faalfrequentie

(jaar-1)
PR 10-6 contour

(m)

PR 10-5 contour

(m)

Zonder windturbine 5,0 x 10-6 10 0

Met windturbine (schil 2) 1,4 x 10-6 6,4 x 10-6 10 0

Met windturbine (schil 1) 5,2 x 10-5 5,7 x 10-5 15 0

Condities:
- Temperatuur 10oC;
- Druk atmosferisch;
- Volume 1000 m3;
- Afmetingen (LxBxH)= 10m x 16m x 6m
- Stof n-hexaan;
- Bund aanwezig; Hoogte 6 meter, oppervlakte 200 m2.

Uit tabel 3.10 moet geconcludeerd worden dat er binnen schil 2 geen knelpunten ontstaan. De
toename van de faalfrequentie is minder dan 10%, óf de PR contouren zijn dusdanig klein dat er
geen knelpunten met het plaatsgebonden risico ontstaan.

Binnen schil 1 krijgt alleen de propeentank een PR 10-6 contour die tot over de gebiedsaanduiding
uit het toekomstige bestemmingsplan reikt. Voor deze propeentank geldt echter dat het niet
aannemelijk is dat deze grote installatie daadwerkelijk aan de voorzijde in de eerste bebouwbare
30 meter van het perceel worden geplaatst. De percelen bieden voldoende ruimte ze verder naar
achteren te plaatsen. Indien dit toch niet mogelijk of gewenst is, kan de installatie met een
constructie worden beveiligd waardoor een vallend kunststof rotorblad de installatie niet
beschadigd.

Conclusie luidt dat de uitgeefbare percelen en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande
bedrijven niet worden belemmerd als gevolg van de aanwezigheid van windturbines in het
zoekgebied.

3.3.2 Uitbreiding van risicovolle installaties buiten het Industrial Park

Toename plaatsgebonden risico propeentank

toegevoegde
trefkans

faalfrequentie

(jaar-1)
PR 10-6 contour

(m)

PR 10-5 contour

(m)

Zonder windturbine 5,0 x 10-7 0 0

Met windturbine (schil 2) 1,3 x 10-6 1,8 x 10-6 30 0

Met windturbine (schil 1) 4,9 x 10-5 5,0 x 10-5 400 170

Condities:

- Temperatuur; 10oC

- Ingeterpt
- Druk 6,82 barg (Sat. Liq.)

- Volume 1000 m3

- Afmetingen (LxBxH)= 10m x 10m x 10m
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Wanneer een bedrijf buiten het industrial park risicovolle activiteiten nabij één van de
windturbines wil ontplooien of uitbreiden, dan zal bij de vergunningaanvraag eveneens rekening
gehouden moeten worden met de aanwezigheid van windturbines.
Verschil is dat bij de toets aan het toekomstige bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein
een ander regime geldt dan op het Industrial Park. Buiten het Industrial Park geldt namelijk dat
risicovolle activiteiten alleen zijn toegestaan, wanneer:
1. de risicovolle activiteit een ondergeschikte activiteit betreft, en;
2. faciliterend is aan de hoofdactiviteit, en;
3. de PR 10-6 contour de perceelsgrens niet verscheid.

Zoals aangetoond in paragraaf 3.3.1 geldt ook hier dat installaties buiten schil 2 geen significante
additionele faalfrequentie zullen ondervinden. Voor toekomstige risicovolle installaties in schil 1
of 2 geldt eveneens dat het niet aannemelijk is dat deze door windturbines beperkt gaan worden.
De redenatie hiertoe is als volgt.

Op de percelen in kwestie zijn alleen ondergeschikte risicovolle activiteiten toegestaan. Gezien
het distributieve karakter van deze percelen is het voor de hand liggend dat deze toekomstige
risicovolle activiteit een PGS15 loods betreft. Zoals weergegeven in tabel 3.10 ondervind een
PGS15 loods geen significante faalkansverhoging als gevolg van de windturbine.
Andere denkbare ondergeschikte risicovolle activiteiten zullen eveneens niet leiden tot
knelpunten. De installaties zullen namelijk relatief klein zijn omdat ze ondergeschikt moeten zijn.
Daardoor zal het ook mogelijk zijn deze installatie (indien noodzakelijk) op voldoende afstand van
de windturbine te plaatsen, óf met een constructie te beveiligen waardoor een vallend kunststof
rotorblad de installatie niet beschadigd.

3.4 Conclusie

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyses blijkt dat voldaan wordt aan de juridische kaders zoals
gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Tevens blijkt dat aanwezige bedrijven
en nog uit te geven percelen niet worden belemmerd in toekomstige ontwikkelingen.
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4 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

In het Activiteitenbesluit is vastgelegd dat binnen de PR 10-6 contour van de windturbines geen
bestaande kwetsbare objecten zijn toegestaan en binnen de PR 10-5 contour geen bestaande
beperkt kwetsbare objecten.
Daarnaast dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening geborgd te worden dat ook in
de toekomst geen knelpunten met (beperkt) kwetsbare objecten kunnen ontstaan binnen de
risicocontouren van de windturbines.

4.1 Bestaande (beperkt) kwetsbare objecten (toets Activiteitenbesluit)

In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn de definities van kwetsbaar-
en beperkt kwetsbaar object beschreven.
Op basis van gegevens welke zijn aangeleverd door de gemeente Moerdijk en gebruikt in het
kader van het opstellen van ontwerpbestemmingsplan Zeehaven- en industriegebied Moerdijk, is
geïnventariseerd welke kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zich bevinden in de nabijheid
van de turbine locaties.

Beperkt kwetsbare objecten
De PR 10-5 contour van de windturbines valt over groenvoorziening of infrastructuur. Hier
bevinden zich geen beperkt kwetsbare objecten.

Kwetsbare objecten
In de nabijheid van het windpark bevinden zich 2 kwetsbare objecten: Plaza 3 en Fazantweg 4.
Beide panden hebben een kantoor groter dan 1500m2 bvo (bruto vloer oppervlak). Het windpark
is zodanig ontworpen dat de PR 10-6 contouren van de windturbines niet over deze panden heen
vallen. Dit is weergegeven in figuur 4.1.

Figuur 4.1: PR 10-6 contouren en kwetsbare objecten

Legenda:
= Maximale PR 10-6 contour variant 1
= Maximale PR 10-6 contour variant 2

KO

KO

Fazantweg 4 Plaza 3
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4.2 Toekomstige (beperkt) kwetsbare objecten

De vigerende bestemmingsplannen van Haven- en industriegebied Moerdijk staan overal
kwetsbare- en beperkt kwetsbare objecten toe.
Naar verwachting wordt in 2016 het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk
vastgesteld. Uit het voorontwerp blijkt dat alle gronden binnen de PR 10-5 contouren van de
windturbines worden bestemd als “Verkeer” of “Waterstaat. Binnen deze bestemmingen mogen
geen (beperkt) kwetsbare objecten worden opgericht. Tevens blijkt uit het voorontwerp dat alle
gronden welke vallen binnen de PR 10-6 contouren van de windturbines, de bestemming
“Bedrijventerrein’” krijgen. Binnen deze bestemmingen mogen geen kwetsbare objecten worden
opgericht.

Momenteel is de planning van het Bestemmingsplan Zeehaven-en industrieterrein Moerdijk niet
zeker. Omdat de vigerende bestemmingsplannen (beperkt) kwetsbare objecten nog niet uitslui-
ten, betekent dit een risico op saneringssituaties.
Hiervoor wordt een oplossing gezocht in het kader van de bestemmingsplanprocedure die het
windpark mogelijk gaat maken.

4.3 Conclusie

Voor de plaatsing van windturbines bestaan geen belemmeringen vanwege de ligging van

(beperkt) kwetsbare objecten binnen een plaatsgebonden risicocontouren.
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5 Buisleidingen

5.1 Inleiding

In de nabijheid van het windpark bevinden zich meerdere buisleidingen waardoor gevaarlijke
stoffen worden vervoerd. Dit betreft leidingen van Gasunie, Zebra Gas en Air Liquide (zie figuur
5.1). De leidingstraat van LSNED bevindt zich buiten de relevante risicoafstand van het windpark
(werpafstand bij nominaal toerental). Dit is weergegeven in figuur 5.1.

Figuur 5.1: Buisleidingen nabij windpark
= Windturbine = buisleidingstraat LSDNed
= Werpafstand bij nominaal toerental ---- = relevante buisleidingen buiten LSNed
= Werpafstand bij overtoeren
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Toetsing aan het Bevb
In dit hoofdstuk is per buisleiding getoetst in hoeverre voldaan wordt aan de normstelling uit het
Bevb (zie paragraaf 2.1). Voor deze toetsing is het toegevoegde risico vanwege de plaatsing van
windturbines berekend op basis van de methodiek zoals beschreven in het Handboek risico-
zonering windturbines (versie 3.1). Hierbij is gebruik gemaakt van de worstcase windturbine zoals
beschreven in paragraaf 2.2.

Inzicht in de leveringszekerheid
Naast wet- en regelgeving op gebied van veiligheid kunnen de windturbines invloed hebben op
de leveringszekerheid van de leidingen. Hiervoor bestaat geen juridische normering. Op dit punt
windt afstemming plaats met de leidingbeheerders. Streven hierbij is dat overeenstemming
gevonden wordt, rekening houdend met het feit dat de leidingen regionale leidingen betreffen
en geen (inter)nationale transportleidingen. De uiteindelijke belangenafweging dient door het
bevoegd gezag gemaakt te worden.

5.2 Toetsing aan het Bevb

In het Bevb is opgenomen dat windturbines nabij buisleiding zijn toegestaan, zolang dit er niet
toe leidt dat de PR 10-6 contour van de buisleidingen zodanig toeneemt dat deze over kwetsbare
objecten in de omgeving komt te vallen. In het Handboek risicozonering windturbines is daarbij
gesteld dat de invloed van windturbines op een ondergrondse buisleiding verwaarloosbaar is
wanneer de afstand groter is dan de werpafstand bij nominaal toerental.

LSNed
De leidingstraat van LSNed valt buiten de werpafstand bij nominaal toerental (zie figuur 5.1). De
invloed van het windpark op LSNed is zodoende verwaarloosbaar.

Leidingen buiten LSNed
Zowel in de zuidwesthoek van het windpark als in de oosthoek van het windpark bevinden zich
buisleidingen binnen de werpafstand bij nominaal toerental van de windturbines. Beide situaties
zijn weergegeven in figuur 5.2 en 5.3. Hierin is te zien dat 6 buisleidingen zich bevinden binnen de
werpafstand bij nominaal toerental.

Ten aanzien van de leidingen van Gasunie en Zebragas geldt dat het additionele risico als gevolg
van de windturbines lager is dan 10% van de autonome faalfrequentie. Zie hiervoor paragraaf
5.3.1 en 5.3.2. Conform het Handboek risicozonering windturbines (waar de Regeling externe
veiligheid buisleidingen naar verwijst), geldt een toename van minder dan 10% als
verwaarloosbaar. Aan het Bevb wordt zodoende voldaan.
Ten aanzien van de zuurstofleiding van Air Liquide geldt dat het effectgebied hiervan dusdanig
klein is (enkele meters) dat het niet mogelijk is dat een PR 10-6 contour van de leiding tot
objecten in de omgeving zal reiken. Deze objecten bevinden zich namelijk op tientallen meters
afstand van de leiding. Aan de normstelling uit het Besluit externe veiligheid buisleidingen wordt
zodoende voldaan.
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5.3 Leveringszekerheid

Naast dat voldaan wordt aan de kaders ten aanzien van externe veiligheid geldt dat er sprake van
kan zijn dat de leveringszekerheid/beschikbaarheid van de leidingen verminderd wordt als gevolg
van een toegenomen faalkans. Dit is een economische belangenafweging waar geen wet- en
regelgeving voor bestaat. Ten behoeve van deze belangenafweging is in deze paragraaf het effect
van het windpark op de ondergrondse leidingen inzichtelijk gemaakt. De uiteindelijke
belangenafweging dient door het bevoegd gezag gemaakt te worden.
Nadere toelichting op de gehanteerde berekeningsmethodiek en leidinginformatie is opgenomen
in bijlage 10.

5.3.1 Gasunie

Leiding Gasunie Z-529-27

Scenario Breedte kritische
strook

Trefkans/jaar
(variant 1)

Trefkans/jaar
(variant 2)

scenario 1: bladafworp 6,22 meter 7,04 x 10-8 3,52 x 10-8

scenario 2: gondelafval 7,96 meter 0* 0*

scenario 3a: mastbreuk, effect gondel 7,96 meter 0* 0*

scenario 3b: mastbreuk, effect mast 0 meter 0* 0*

Totaal 7,04 x 10-8 3,52 x 10-8

* er is geen trefkans berekend omdat de buisleiding buiten de effectafstand ligt.

Gasontvangststation Gasunie

Afstand tot windturbine in meter 210

Afmeting (LxBxH) in meter 10x16x3

Trefkans/jaar 4,00 x 10-8

Het toegevoegde risico voor de ondergrondse leiding bedraagt 7,04 x 10-8/jaar bij variant 1 en
3,52 x 10-8 bij variant 2. Gasunie heeft aangegeven dat de leiding in kwestie een PR 10-6 contour
van zichzelf heeft. Dit betekent dat de autonome faalfrequentie van de leidingen minimaal 10-

6/jaar is. Dit betekent dat de maximale additionele faalfrequentie (7,04 x 10-8) minder is dan 10%
en dus verwaarloosbaar is conform het Handboek risicozonering windturbines.
Dat de trefkans relatief laag is komt doordat alleen bij extreme windsnelheden het rotorblad bij
nominaal toerental tot de leiding reikt. Zie hiervoor ook figuur 2.4 waarin te zien is dat de
trefkans van het scenario bladbreuk op 155 meter bijna een factor 100 lager ligt dan het geval is
op bijvoorbeeld 110 meter afstand. Wanneer gerekend wordt met een model zonder de invloed
van luchtkrachten en windsnelheden (zoals de adviseur van Gasunie dat doet) geldt dan ook dat
de werpafstand bij nominaal toerental van de turbine in kwestie slechts 131 meter is. Hiermee
wordt voldaan aan het beleid van Gasunie.

Voor het GOS geldt een additionele faalkans van 4,00 x 10-8. In haar beleid geeft Gasunie aan dat
bij een additionele faalfrequentie van een GOS lager dan 2,5 x 10-4, leveringszekerheid niet in
geding is.
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5.3.2 Zebragas

Leiding Zebragas A-514

Scenario Breedte kritische
strook

Trefkans/jaar
(variant 1)

Trefkans/jaar
(variant 2)

scenario 1: bladafworp 5,69 meter 6,00 x 10-8 3,00 x 10-8

scenario 2: gondelafval 8,66 meter 0* 0*

scenario 3a: mastbreuk, effect gondel 8,66 meter 0* 0*

scenario 3b: mastbreuk, effect mast 0 meter 0* 0*

Totaal 6,00 x 10-8 3,00 x 10-8

* er is geen trefkans berekend omdat de buisleiding buiten de effectafstand ligt.

Gasontvangststation Zebragas

Afstand tot windturbine in meter 235

Afmeting (LxBxH) in meter 10x30x3

Trefkans/jaar 4,13 x 10-8

Het toegevoegde risico voor de leiding bedraagt 6,63 x 10-6/jaar bij variant 1 en 6,60 x 10-6/jaar
bij variant 2. Zebragas heeft aangegeven dat de leiding in kwestie een PR 10-6 contour van zichzelf
heeft. Dit betekent dat de autonome faalfrequentie van de leidingen minimaal 10-6/jaar is. Dit
betekent dat de maximale additionele faalfrequentie (6,00 x 10-8) minder is dan 10% en dus
verwaarloosbaar is conform het Handboek risicozonering windturbines.

Voor het GOS geldt een additionele faalkans van 4,13 x 10-8. De verwachting is eveneens dat deze
toename minder is dan 10%.

5.3.3 Air Liquide

Leiding Air Liquide 4231

Scenario Breedte kritische
strook

Trefkans/jaar
(variant 1)

Trefkans/jaar
(variant 2)

scenario 1: bladafworp 1,04 x 10-7 5,2 x 10-8

scenario 2: gondelafval 0* 0*

scenario 3a: mastbreuk, effect gondel 0* 0*

scenario 3b: mastbreuk, effect mast 0* 0*

Totaal 1,04 x 10-7 5,26 x 10-8

* er is geen trefkans berekend omdat de buisleiding buiten de effectafstand ligt.

Het toegevoegde risico voor de leiding bedraagt 2,28 x 10-5/jaar bij variant 1 en 1,14 x 10-5/jaar
bij variant 2. Een aanvullende berekening met pipesafe kan uitsluitsel geven hoe dit risico zich
verhoudt tot de autonome faalfrequentie.

Tabel 4: uitkomst trefkansberekening leiding 31466

Scenario Trefkans/jaar loc.
west

Trefkans/jaar loc.
oost

Totaal

scenario 1: bladafworp 1,00 x 10-7 1,98 x 10-5

scenario 2: gondelafval 0 4,75 x 10-6

scenario 3 mastbreuk, effect gondel 0 4,03 x 10-5

Totaal 1,00 x 10-7 6,23 x 10-5 6,24 x 10-5
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Het toegevoegde risico voor de leiding bedraagt 9,48 x 10-5/jaar voor beide varianten. De
verwachting is dat deze toename meer is dan 10%. Een aanvullende berekening met pipesafe kan
hierover uitsluitsel geven.

5.3.4 Rioolstelsel

In de omgeving van het plangebied ligt een rioolstelsel dat bestaat uit leidingen (pers en vrij
verval) en gemalen. Waterschap Brabantse Delta heeft aangegeven het persriool en het
persstation als kritieke infrastructuur te beschouwen. Shell stelt hetzelfde ten aanzien van hun
afvalwaterleiding welke parallel aan de Westelijke randweg ligt. Wanneer deze leiding uit bedrijf
raakt door een incident met de windturbine heeft Shell namelijk 48 uur bufferopslag voor het
afvalwater. Komt de leiding daarna niet in bedrijf, dan is Shell genoodzaakt de procesinstallaties
uit bedrijf te nemen. Het kritieke rioolstelsel is weergegeven in figuur 5.4.

figuur 5.4: Kritiek rioolstelsel

Legenda:
= windturbines
= overzwaaicirkel
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= afvalwaterleiding Shell
= persriool
= persstation
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Voor de kritieke rioolstelsels is berekend in hoeverre het windpark leidt tot een significante
toename van de autonome faalfrequentie. Als significante toename is 10% aangenomen. Uit de
berekening en blijkt dat de additionele toevoeging als gevolg van de windturbines lager is dan
10%. Bijlage 11 bevat een nadere uiteenzetting van de gehanteerde berekeningsmethodiek.

5.4 Conclusie

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt geconcludeerd dat het toegevoegde risico van
Windpark Moerdijk op de buisleidingen past binnen de juridische kaders die het Bevb daarvoor
stelt.

Ten aanzijn van de leveringszekerheid zijn de additionele faalfrequenties berekend. In hoeverre
deze acceptabel zijn, is een afweging voor het bevoegd gezag.
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6 Wegen

De windturbines zijn geprojecteerd nabij de Zuidelijke Randweg, Westelijke Randweg,
Transitoweg, Orionweg, De Entree en de Langeweg. Deze wegen zijn geen wegen van
Rijkswaterstaat. Het toetsingskader zoals omschreven in paragraaf 2.1 is daarom niet van
toepassing.

Wel is vanuit oogpunt van volledigheid in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt hoe groot het risico is
op de veiligheid van personen (IPR en MR) en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

6.1 Veiligheid personenvervoer

Voor het Individueel Passantenrisico (IPR) en het Maatschappelijk Risico (MR) hanteert
Rijkswaterstaat respectievelijk de normen 10-6 en 2x10-3. Op basis van de als bijlage 12 aan dit
rapport toegevoegde handreiking wordt geconcludeerd dat het IPR en MR vanwege de plaatsing
van windturbines langs wegen verwaarloosbaar is. Dit geldt voor beide varianten.

6.2 Veiligheid vervoer van gevaarlijke stoffen

Voor de wegen nabij de windturbines worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Specifieke tellingen
op deze wegen ontbreken.
Generiek kan gesteld worden dat de trefkans van een passerende tankauto zeer gering is
vanwege de korte verblijftijd van een tankauto. De windturbines zullen daardoor geen verhoogde
faalfrequentie van meer dan 10% tot gevolg hebben. Uit berekeningen welke in 2010 door NRG
zijn uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van windturbines aan de oostkant van het
haventerrein op basis van conservatieven aannames, bleek de toegevoegde faalfrequentie
0,0005%13.

6.3 Veiligheid vervoer van gevaarlijke stoffen

Het effect van het windpark op de veiligheid van vervoer van personen en gevaarlijke stoffen is
verwaarloosbaar.

13 Risicoanalyses van windturbines in het Havengebied Moerdijk. NRG: 9 november 2011
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7 Spoorlijnen

In de nabijheid van het windpark bevinden zich spoorlijnen waarover gevaarlijke stoffen worden
vervoerd. Van de acht windturbines van Windpark Moerdijk, zullen er zeven over het
beheersgebied van ProRail draaien. Voor deze windturbines dient vergunning aangevraagd te
worden bij ProRail. De aanvraag wordt getoetst aan de veiligheid voor personenvervoer (IPR en
MR) en de veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Middels een worstcase benadering is een risicoanalyse uitgevoerd, uitgangspunten zijn
opgenomen in bijlage 13. In de risicoanalyse is getoetst aan de juridische kaders uit het Besluit
externe veiligheid transportroutes (Bevt) en aan het beleid van ProRail.

7.1 Toetsing

Situatieschets
In figuur 7.1 zijn de toekomstige windturbines en de relevante spoorlijnen weergegeven. Dit
betreft een Basisnetspoorlijn (1) die doorloopt tot aan de poort van Shell. Daarnaast zijn er twee
havenspoorlijnen (2 en 3). Havenspoorlijn 2 ligt rondom het terrein van Shell en bevoorraad
risicovolle inrichtingen aan de Westelijke Randweg. Havenspoorlijn 3 bevoorraad het
noordoostelijke deel van het Haven- en industriegebied.
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Spoorlijn 1 loopt vanaf de spoorlijn Rotterdam – Roosendaal tot aan de toegangspoort van Shell.
Deze spoorlijn is in het Bevt aangewezen als Basisnetroute. Dit betekent dat over deze spoorlijn
significante hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het risicoplafond voor de
spoorlijn14 is in het Bevt vastgelegd op 1500 wagons/jaar GF3 (brandbaar gas) en 1040
wagons/jaar C3 (zeer brandbare vloeistof)15. De PR 10-6 contour bij deze hoeveelheden vervoer
gevaarlijke stoffen is 0 meter (zie bijlage II van het Besluit externe veiligheid transportroutes).
Voor spoorlijn 2 en 3 is in het Bevt geen risicoplafond gesteld. Bepaling van de PR 10-6 contour
dient dan te geschieden aan de hand van voorgeschreven rekenmethodiek en meest recente
inzichten aangaande transportaantallen. Ten behoeve van deze analyse wordt als worstcase
uitgangspunt gekozen dat het transport over spoorlijn 2 en 3 gelijk is aan het aantal transporten
over spoorlijn 1. Meer transporten is onmogelijk omdat spoorlijn 1 de enige aanvoerroute is.

Het Havenschap van Moerdijk heeft aangegeven in de toekomst het risicoplafond van spoorlijn 1
wordt verhoogd van 1500 transporten brandbaar gas/jaar naar 2500 transporten brandbaar
gas/jaar. Ook deze toekomstige prognoses zijn meegenomen in de analyse.

Veiligheid personenvervoer
Aan de normen die ProRail stelt ten aanzien van het IPR en MR wordt voldaan aangezien er geen
personenvervoer over de spoorlijnen plaatsvindt. Ter indicatie is in tabel 7.1 het IPR en MR voor
havenspoorlijn 2 inzichtelijk gemaakt. De risico’s liggen ver onder de norm van ProRail. Omdat bij
de andere spoorlijnen slechts twee turbines overzwaai hebben, in plaats van vijf, zal het IPR en
MR daar lager zijn.

Tabel 7.1: IPR en MR havenspoorlijn 2

norm ProRail Havenspoorlijn 2

IPR 1 x 10-6 1,80 x 10-9

MR 2 x 10-3 3,78 x 10-5

Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen
Het additionele risico is berekend voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorlijnen als
gevolg van de geprojecteerde windturbines. De resultaten zijn in onderstaande tabel
weergegeven.

Tabel 7.2: Additionele faalkans vervoer van gevaarlijke stoffen spoorlijn 2

Autonome faalkans Additionele faalkans Procentuele toename

1,36 x10-8/vrgt.jaar 5,8 x 10-9/vrtg.jaar 42%

Uit tabel 7.2 blijkt dat het additionele risico als gevolg van de windturbines toeneemt met meer
dan 10%. Conform het Besluit externe veiligheid transportroutes moet daarom onderzocht
worden in hoeverre er knelpunten ontstaan met het plaatsgebonden risico. Daarom is met RBMII
berekend in hoeverre deze verhoogde faalfrequentie effect heeft op de PR 10-6 contour van de
spoorlijn en de hoogte van het groepsrisico.

14 Traject 220010
15 Over de spoorlijn kunnen ook andere soorten gevaarlijke stoffen vervoerd worden maar maatgevend voor het risico zijn
de stoffen GF3 en C3 (conform Basisnet)



Windpark industrieterrein Moerdijk
onderzoek externe veiligheid
projectnummer 275955
13 juli 2016 revisie 01.4
Nuon winddevelopment

Blad 33 van 65

Plaatsgebonden risico
Uit de berekeningen blijkt dat ook met de verhoogde faalfrequentie als gevolg van de
windturbines de spoorlijn geen PR 10-6 contour heeft. Ook niet met een toekomstig verhoogd
risicoplafond. Reden hiervoor is lage snelheid waarmee gereden wordt en de relatief lage
vervoersaantallen. Aan de normen van het plaatsgebonden risico wordt voldaan.

Groepsrisico
Uit berekeningen met RBM II blijkt dat met de verhoogde faalfrequentie als gevolg van de
windturbines het groepsrisico van de spoorlijn licht toeneemt, maar ver onder de
oriëntatiewaarde blijft. Het groepsrisico bedraagt in de nieuwe situatie 0,0000001 x de
oriëntatiewaarde en kan daarmee verwaarloosbaar geacht worden. Het groepsrisico in de
huidige en toekomstige situatie is weergegeven in figuur 7.2.

Figuur 7.2: Groepsrisico spoorlijn in de huidige en toekomstige situatie.

Legenda:

− = groepsrisico huidige situatie = groepsrisico <0,1 x oriëntatiewaarde

− = groepsrisico toekomstige situatie = groepsrisico 0,1- 1 x oriëntatiewaarde

-- = oriëntatiewaarde = groepsrisico >1 x oriëntatiewaarde

− = groepsrisico toekomstige situatie bij groei risicoplafond

7.2 Conclusie

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyses blijkt dat voldaan wordt aan de juridische kaders zoals
gesteld in het Besluit externe veiligheid transportroute (Bevt).

Ook aan de beleidslijn van ProRail wordt voldaan.
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8 Hoogspanningslijnen

In de omgeving van de windturbines is een aantal 150 kV hoogspanningslijnen aanwezig. Deze
zijn te zien in figuur 8.1. De hoogspanningslijnen lopen tussen de oostelijke en westelijke
zoekgebieden voor de windturbines. De afstand van de windturbines tot de hoogspanningslijnen
is overal groter dan 900 meter.

Figuur 8.1: Ligging hoogspanningslijnen (bron: TenneT)

TenneT adviseert minimaal de werpafstand bij nominaal toerental tot hoogspanning
infrastructuur aan te houden voor de inpassing van windturbines in de nabijheid van
hoogspanningslijnen. Deze afstand is 170 meter. Naar de hoogspanningsleidingen hoeft daarom
niet nader gekeken te worden.
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9 IJsafwerping

Bij bepaalde weeromstandigheden is het mogelijk dat ijsafzetting plaatsvindt op de rotorbladen
van de winturbines. Voor het beoordeling van ijsafwerping bestaat geen toetsingskader. Ten
aanzien van verkeersdeelnemers geldt dat het risico van ijsafwerping verwaarloosbaar geacht
wordt. Het effect is vergelijkbaar met dat van brokken ijs die van een rijdende vrachtwagen
afwaaien16. Ook in de "Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over
rijkswaterstaatswerken" van Rijkswaterstaat wordt verwezen naar een onderzoek waaruit blijkt
dat de risico's van ijsafwerping "verwaarloosbaar" zijn.

Echter, omdat de turbines zich in een haven- en industriegebied bevinden, wordt toch belang
gehecht aan het nemen van extra maatregelen om schade of letsel door afvallend ijs uit te
sluiten. Hiervoor zijn twee mitigatiemethoden mogelijk.

De eerste (conventionele) methode is om in geval van ijsafzetting de windturbines stil te zetten
door een detectiesysteem en de rotor in een zodanige stand te zetten dat eventueel afvallend ijs
niet op private grond van bedrijven terecht kan komen (rekening houdend met de windrichting).
Pas na visuele inspectie worden de windturbines weer aangezet.

De tweede methode om ijsgroei te mitigeren is door de turbine stil te zetten vóórdat ijsgroei
plaatsvindt. Dit kan door de meteorologische omstandigheden te meten waarin ijsgroei kan
plaatsvinden en de turbine eventueel preventief stilzetten. Indien de turbine niet draait bij deze
omstandigheden groeit ijs veel minder snel aan waardoor ijsafwerping onder Nederlandse
omstandigheden vrijwel niet meer plaatsvindt. Een dergelijk systeem wordt succesvol toegepast
in windparken op verschillende industrieterreinen in Nederland.

De initiatiefnemer zal in overleg met de gemeente vóór de realisatie van het windpark analyseren
wat de beste methode is voor het windpark op dit terrein en deze toepassen. Veiligheid in relatie
tot ijsafwerping kan daardoor ten alle tijden voldoende geborgd worden.

16 Handboek risicozonering windturbines, p. C38
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10 Samenvatting / conclusie

Nuon is voornemens op Haven- en industriegebied Moerdijk een windpark te ontwikkelen. Het
toekomstige windpark zal bestaan uit 7 of 8 windturbines. In de nabijheid van het windpark
bevinden zich verschillende objecten die relevant zijn in het kader van externe veiligheid. Dit
betreft (toekomstige) risicovolle inrichtingen, (beperkt) kwetsbare objecten, buisleidingen voor
vervoer van gevaarlijke stoffen, wegen, spoorwegen en hoogspanningsleidingen.
In deze rapportage is onderbouwd op welke wijze voldaan wordt aan wet- en regelgeving op
gebied van externe veiligheid.

Risicovolle inrichtingen

• Het toegevoegde risico van het windpark op bestaande risicovolle installaties leidt niet tot

knelpunten met het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

• De komst van het windpark leidt er niet toe dat uitbreidingsmogelijkheden van risicovolle

inrichtingen worden beperkt.

Kwetsbare- en beperkt kwetsbare objecten

• Binnen de PR 10-5 contour en de PR 10-6 contour van de windturbines bevinden zich

respectievelijk geen beperkt kwetsbare objecten en geen kwetsbare objecten. Aan de normen

van het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

• In het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het windpark mogelijk gaat maken, wordt

een regeling opgenomen waarmee ook in de toekomst kwetsbare- en beperkt kwetsbare

worden uitgesloten binnen respectievelijk de PR 10-5 contour en de PR 10-6 contour.

Buisleidingen

• Het toegevoegde risico van het windpark op ondergrondse leidingen voor vervoer van

gevaarlijke stoffen leidt niet tot knelpunten met het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

• Ten aanzien van de leveringszekerheid zijn de additionele faalfrequenties voor de leidingen
berekend. Met de leidingbeheerder vindt afstemming plaats over in hoeverre deze acceptabel
zijn. De uiteindelijke belangenafweging is aan het bevoegd gezag.

Wegen

• Het effect van het windpark op de veiligheid van vervoer van personen en gevaarlijke stoffen
op de wegen is verwaarloosbaar.

Spoorlijnen

• Het toegevoegde risico van het windpark op het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor

leidt niet tot knelpunten met het Besluit externe veiligheid transportroutes. Ook niet wanneer

rekening wordt gehouden met toekomstige uitbreiding van de vervoerscapaciteit.

• Het effect van het windpark op de veiligheid van vervoer van personen is verwaarloosbaar.

Hoogspanningslijnen

• De hoogspanningslijnen liggen buiten het effectgebied van de windturbines.
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IJsafwerping

• De initiatiefnemer zal in overleg met de gemeente vóór de realisatie van het windpark
analyseren wat de beste methode is voor het windpark op dit terrein en deze toepassen.
Veiligheid in relatie tot ijsafwerping kan daardoor ten alle tijden voldoende geborgd worden.
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Bijlage 1: Overzichtskaart Kolb

Voor de risicobeoordeling ten opzichte van Kolb is een windturbine op de dichtstbijzijnde
mogelijke locatie ten opzichte van Kolb gemodelleerd (binnen het zoekgebied).

V126 (worstcase)

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

Toekomstige uitbreiding
In vooroverleg heeft Kolb aangegeven aanvullend inzicht te wensen in de risicotoename wanneer
Kolb aan de noordwestkant van het perceel een PGS15 opslag met ADR stoffen (zie 1 in
bovenstaande figuur) realiseert of een ethyleenoxidefabriek (zie 2 in bovenstaande figuur). Om
dit inzichtelijk te maken zijn ook voor deze twee risicovolle objecten risicoberekeningen
uitgevoerd.

PGS 15 opslag
PGS15 loods

Afstand tot windturbine 210 meter

Afmeting (LxBxH) in meter 30x60x10 meter

Autonome faalfrequentie 8,8 x 10-4

Trefkans 1,7 x 10-6

Toename Faalfrequentie 1,9%

Legenda:
= turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= tiphoogte
= werpafstand bij overtoeren

--- = generieke veiligheidscontour
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Zoals weergegeven in bovenstaande tabel 3.4 is de toename van de autonome faalfrequentie
minder dan 10%. Een additionele faalkans van minder dan 10% kan conform de Handleiding
risicoberekening Bevi als verwaarloosbaar beschouwd worden. Er is dus geen sprake van een
belemmering.

Ethyleenoxidefabriek
De geprojecteerde ethyleenoxidefabriek bevindt zich op 200 meter afstand van de windturbine.
Op deze afstand is niet te verwachten dat de installaties een faalkanstoename van meer dan 10%
ondervinden. De trefkans is hier namelijk laag omdat hier alleen het scenario “werpafstand bij
overtoeren” nog significant is. Ter illustratie: een procesinstallatie heeft een autonome
faalfrequentie die doorgaans ligt in de ordergrootte 5x10-5 en 5x10-6. De trefkans voor een object
van 1200m2 dat op 200 meter afstand ligt, ligt in de ordegrootte 5x10-8.

Additionele faalkansen liggen dus beneden de 10%, wat conform de Handleiding risicoberekening
Bevi als verwaarloosbaar beschouwd kan worden. Er is dus geen sprake van een belemmering.
Zie ook paragraaf 3.3.1 voor een nadere toelichting.
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Bijlage 2: Overzichtskaart Bertschi

Huidige situatie
Voor de risicobeoordeling ten opzichte van Bertschi is een windturbine op de dichtstbijzijnde
locatie ten opzichte van Bertschi gemodelleerd (binnen het zoekgebied). Dit is worstcase.

V126 (worstcase)

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

Om de trefkans te kunnen berekenen zijn daarnaast de volgende uitgangspunten/aannames
relevant:

• De gemiddelde snelheid van een container tijdens intern transport: aangenomen 25 km/h.
Verblijftijd van een container over 400 meter bij een snelheid van 25 km/h is 0,96 minuut. De
1461 containers zijn circa 24 uur/jaar aanwezig tijdens deze beweging. Dit is 0,273% van de
tijd van een jaar.

• Om de trefkans van een ADR3 container te kunnen berekenen zijn de afmetingen nodig van
een dergelijke container: uitgegaan is van de volgende afmetingen: lengte: 7 m, diameter 2,5
m.

• De afstanden van de ADR3 parkeerplaatsen tot de windturbine bedragen: 181, 184, 188 en
191 m.

Legenda:
= worstcase turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= tiphoogte
= werpafstand bij

overtoeren
= tiphoogte

--- = grens veiligheidscontour
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Toekomstige uitbreiding
In vooroverleg heeft Bertschi aangegeven aanvullend inzicht te wensen in de risicotoename
wanneer Bertschi aan de voorzijde van het perceel (zie witte arcering in overzichtskaart) niet 4
containers ADR 3 heeft opgeslagen, maar 20. Ook voor deze situatie zijn daarom berekeningen
uitgevoerd.

Uitgangspunten

• Bestaande situatie (overstand gedurende 10 uur per dag van 4 tankwagens inclusief elke dag
aanvoer en afvoer van deze containers tankwagens) blijft in tact;

• Daarbij komt de opslag gedurende 100% van de tijd van 20 tankcontainers op de hieronder
in wit aangeduide locatie met ADR 3 vloeistoffen;

• Daarbij komt elke dag aanvoer van 20 containers ADR 3 en elke dag afvoer van 20 containers
ADR 3. Deze aan- en afvoer komt er bij: in totaal dus 24 aanvoer en 24 afvoer;

• Daarnaast worden stuwadoors handelingen verricht met deze nieuwe 20 containers ADR 3:
elke container wordt van de tankwagen getild, in de stack gezet, uit de stack gehaald en
weer op de tankwagen gezet.

Resultaten
Voor opslag en transport van de tankcontainers is berekend wat de toegevoegde faalfrequentie is
als gevolg van de windturbine. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

Opslag (totaal) Intern transport

Autonome faalfrequentie 1,0 x 10-5/jaar 4,3 x 10-6/jaar

Trefkans 2,8 x 10-5/jaar 1,6 x 10-6/jaar

Toename Faalfrequentie 280% 37,2%

In bovenstaande tabel is weergegeven dat de autonome faalfrequentie toeneemt met meer dan
10% als gevolg van de windturbines. Berekend is daarom wat het effect is van deze toegenomen
faalfrequentie op de plaatsgebonden risicocontouren. Dit is weergegeven in onderstaande
figuren.

In bovenstaande figuren is te zien dat de plaatsgebonden risicocontouren van Solvay ligt
toenemen als gevolg van de verhoogde faalfrequentie.

Uitbreiding 20 x ADR3 container zonder windturbine Uitbreiding 20 x ADR3 container met windturbine
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Conclusie
De extra faalfrequentie van de windturbine levert in situatie 2 (tov 1) een nauwelijks
waarneembaar grotere 10-7 en 10-8 plaatsgebonden risico contour op.
De extra faalfrequentie van de windturbine levert in situatie 4 (tov 3) een waarneembaar grotere
10-5 en 10-6 plaatsgebonden risico contour op. In alle situaties blijft de 10-5 /jaar contour op eigen
terrein.
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Bijlage 3: Overzichtskaart DBM Blending

Voor de risicobeoordeling ten opzichte van DBM Blending is een windturbine op de
dichtsbijzijnde locatie ten opzichte van DBM Blending gemodelleerd (binnen het zoekgebied). Dit
is worstcase.

V126 (worstcase)

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

Legenda:
= worstcase turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= tiphoogte
= werpafstand bij overtoerenPGS15
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Bijlage 4: Overzichtskaart Burg
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Bijlage 5: Overzichtskaart Solvay

Voor de risicobeoordeling ten opzichte van Solvay is een windturbine op de dichtstbijzijnde
locatie ten opzichte van Solvay gemodelleerd (binnen het zoekgebied). Dit is worstcase.

V126 (worstcase)

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

Legenda:
= worstcase turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= tiphoogte
= werpafstand bij overtoeren

--- = generieke veiligheidscontour



Windpark industrieterrein Moerdijk
onderzoek externe veiligheid
projectnummer 275955
13 juli 2016 revisie 01.4
Nuon winddevelopment

Blad 46 van 65

Tankauto’s EO
In de QRA van Solvay is het risico van de aanwezige tankauto’s op de verlaadplaats EO/PO. Hierbij
is uitgegaan van een aanwezigheidstijd van 1,5 uur ter tankauto. De overige tankautobewegingen
op het terrein (rijbewegingen en kortstondige aanwezigheid op de weegbrug) zijn niet
meegenomen in de QRA vanwege de korte aanwezigheidsduur.

In vooroverleg heeft Solvay aangegeven wel aanvullend inzicht te wensen in de risicotoename
voor EO en PO tankauto’s die aan de voorzijde van het terrein gewogen worden alvorens deze
gaan lossen aan de achterzijde.

Ook voor deze situatie is daarom een trefkansberekening uitgevoerd. Aannames en resultaten
zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Aantal tankauto’s per jaar 116

Aanwezigheidsduur tankauto 10 minuten (aanwezigheidsfractie: 0,002)

Afstand tot windturbine 190 meter

Faalfrequentie/tankauto/jaar 1,1 x 10-5

Trefkans/tankauto/jaar 1,0 x 10-6

Faalfrequentie /tankauto/ aanwezigheidsfractie 2,2 x 10-8

Trefkans/tankauto/ aanwezigheidsfractie 2,1 x 10-9

Nieuwe faalfrequentie tankauto 2,4 x 10-8

Procentuele toename 9,5%

In bovenstaande tabel is te zien dat de trefkans voor aanwezige tankauto’s met minder dan 10%
toeneemt. Een toename van 10% wordt conform de Handleiding Risicoberekening Bevi
verwaarloosbaar geacht.
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Bijlage 6: Overzichtskaart Schutz

Voor de risicobeoordeling ten opzichte van Schutz is een windturbine op de dichtsbijzijnde locatie
ten opzichte van Schutz gemodelleerd (binnen het zoekgebied). Dit is worstcase.

V126 (worstcase)

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

Figuur 2: situatieschets

Legenda:
= worstcase turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= tiphoogte
= werpafstand bij overtoeren

--- = generieke risicocontour

PGS15
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Bijlage 7: Overzichtskaart APP

Voor de risicobeoordeling ten opzichte van APP is een windturbine op de dichtsbijzijnde locatie
ten opzichte van APP gemodelleerd (binnen het zoekgebied). Dit is worstcase.

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

Legenda:
= worstcase turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= werpafstand bij overtoeren
= tiphoogte

1 = kantoor
2 = testlocatie
3 = explosievenopslag
4 = drijfgasproductie
5 = chemicaliënopslag

1

2

5

3

4
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Bijlage 8: Overzichtskaart Gondrand

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

PGS15

Figuur 2: situatieschets

Legenda:
= worstcase turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= tiphoogte
= werpafstand bij overtoeren

--- = generieke risicocontour
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Bijlage 9: Overzichtskaart Emplacement

Werpafstand bij nominaal toerental 170 meter

Tiphoogte 196 meter

Werpafstand bij overtoeren 358 meter

Figuur 2: situatieschets

Legenda:
= worstcase turbinelocatie
= maximale werpafstand bij

nominaal toerental
= tiphoogte
= werpafstand bij overtoeren
= grens emplacement
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Bijlage 10: Leidinginformatie

Berekeningsmethodiek
Bij een windturbine bestaan drie soorten faalscenario's die een ondergrondse gasleiding kunnen
beschadigen:
1. afworp van een turbineblad;
2. de gondel valt van de mast;
3. mast en gondel vallen in zijn geheel om.

Afhankelijk van de sterkte en diepteligging van de leiding kunnen deze scenario's een dusdanige
schokgolf tot gevolg hebben dat de leiding wordt ontzet en beschadigd raakt. Het 'Handboek
Risicozonering windturbines' (versie 3.1, 2014) bevat methodieken die gebruik kunnen worden
om het risico van windturbines op ondergrondse leidingen te berekenen (bijlage C, hoofdstuk 8).
Met deze berekeningen wordt aan de hand van de sterkte en diepteligging van de leiding de
"kritische strook" van de leiding bepaald. De kritische strook is de strook waarbinnen een vallend
turbineonderdeel de leiding kan beschadigen
door de schokgolf die het veroorzaakt (zie
figuur 1). Hoe sterker/dieper de leiding, hoe
kleiner de kritische strook. Vervolgens wordt
berekend hoe groot de kans per jaar is dat
een turbine(onderdeel) deze kritische strook
treft waarbij de leiding faalt. Deze trefkans is
de additionele faalfrequentie die de
windturbine op de leiding veroorzaakt.

De trefkansberekeningen zijn op verzoek van Gasunie berekend met het ballistisch model zonder
luchtkrachten. Voor verdere toelichting op deze rekenmethodiek wordt verwezen naar bijlage C,
hoofdstuk 8 van het Handboek risicozonering windturbines.

Leidinginformatie

Leiding Z-529-27 (Gasunie)

Minimale afstand tot windturbine 155 meter

Diepteligging 1,1 meter

diameter 406 millimeter

Wanddikte 6 millimeter

Interne druk 66,2 bar

Staalsoort STE 415.7

SMYS 2,14 x 108

Elasticiteit 2,10 x 1011

leiding

kritische strook
maaiveld

leiding

Figuur 1: kritische strook
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Leiding A 514 (Zebragas)

Minimale afstand tot windturbine 154 meter

Diepteligging 1,1 meter

diameter 762 millimeter

Wanddikte 12,7 millimeter

Interne druk 100 bar

Staalsoort X70

SMYS 4,83 x 108

Elasticiteit 2,058 x 1011

leiding 4231 (Air liquide) leiding 31466 (Air Liquide)

Minimale afstand tot windturbine 152meter 110 meter/140 meter

Diepteligging 0,8 meter 0,8 meter

diameter 150 millimeter 250 millimeter

Wanddikte 4,8 millimeter 9,3 millimeter

Interne druk 64 bar 64 bar

Staalsoort X42 Grade B

SMYS 2,90 x 108 2,41 x 108

Elasticiteit 2,058 x 1011 2,058 x 1011
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Bijlage 11: Rioolstelsel

Kader

Juridisch kader
Voor de beoordeling van het risico van windturbines op het rioolstelsel in kwestie bestaat geen
juridisch kader zoals het geval is bij leidingen met gevaarlijke stoffen (Besluit externe veiligheid
buisleidingen).
Voor de kritieke rioolstelsels is berekend in hoeverre het windpark leidt tot een significante
toename van de autonome faalfrequentie. Als significante toename is 10% aangenomen. Hierbij
is aangesloten bij algemene richtlijnen die gelden ten aanzien van installaties voor gevaarlijke
stoffen.

Onderzoeksmethodiek

Rioolleidingen
In het Handboek Risicozonering Windturbines, versie 3.1 is een methodiek uitgewerkt welke
uitgaat van stalen gasleidingen. De rioolpijp in kwestie betreft echter een betonnen leiding, die
niet zomaar in voornoemde methodiek kan worden ingevoerd. Plan van aanpak is als volgt:

• We beschouwen de rioolleiding van Shell eerst als bovengronds gelegen en berekenen de
trefkans door turbine delen; deze benadering is worst-case.

• Vervolgens beschouwen we de rioolleiding als in de grond is gelegen waarbij specifieke
parameters voor staal een tegenhanger hebben voor beton.

Beide additionele faalkansen geven naar verwachting een bandbreedte aan waarbinnen een
werkelijke additionele faalkans van de rioolleiding zich beweegt.

Persstation
In het Handboek Risicozonering Windturbines, versie 3.1 is een methodiek uitgewerkt voor het
berekenen van trefkansen op bovengrondse objecten. Hierbij wordt er worstcase vanuit gegaan
dat het treffen van het object gelijk staat aan het falen van de installaties.

Eigenschappen objecten

Afvalwaterleiding Shell
De eigenschappen van de rioolpijp van Shell zijn op 1 juni 2015 aangeleverd door Shell Nederland
Chemie. De eigenschappen zijn weergegeven in tabel 2.
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Tabel 2: Eigenschappen rioolleiding

Parameter Waarde

Aard van de getransporteerde stof Water

Aard van de leiding Beton

Diepteligging: binnen het bereik van de windturbines is een diepteligging van circa
2,02 m, 2,064 m, 2,06 m, 1,91 m gespecificeerd (peildatum 1995). Gebruikte waarde:

2,00 m

Afstand tot windturbine 90 – 105 meter

Inwendige diameter van de leiding
Uitwendige diameter van de leiding
Betondikte (afgeleid uit tekening 74256-57:)
Niet mee gemodelleerd: flensen, koppelingen, stalen stukken

600 mm
820 mm
110 mm

Druksterkte fck: beton varieert tussen 15 tot 105 x 106 N/m2 (aanname Antea Group) 60 x 106 N/m2

Elasticiteitsmodulus Ec: beton varieert tussen 20 en 40 GPa (aanname Antea Group) 30 GPa

Voor de Van de persleiding van het waterschap zijn geen specificaties bekend. Voor deze
leidingen is daarom bij eerste benadering uitgegaan van dezelfde parameters als de persleiding
van Shell.

Persstation
De eigenschappen van het persstation zijn op 15 februari 2016 aangeleverd door Waterschap
Brabantse Delta. De eigenschappen van het persstation zijn op weergegeven in onderstaande
tabel 3.

Tabel 3: Eigenschappen persstation

Parameter Waarde

Uitwendige afmetingen gebouw in meter (L x B x H) 14 x 8 x 4

Aantal pompen 2

Beschermingsfactor: Nee, treffen = falen

Afstand tot windturbine 110 meter (variant 1)
240 meter (variant 1)

Risicoberekeningen

Afvalwaterleiding Shell

Risicoberekening voor bovengrondse leiding
Op basis van de rekenmethodieken zoals omschreven in het Handboek risicozonering
windturbines is berekend wat het toegevoegde risico op de leiding zou zijn wanneer deze als
bovengronds object wordt beschouwd. Hierbij is er vanuit gegaan dat raken van de rioolleiding
gelijk staat aan falen van de rioolleiding. Dit is een realistisch uitgangspunt ten aanzien van de
scenario’s mastbreuk en gondelafval, ten aanzien van het scenario bladafworp is dit worstcase.
De totale toegevoegde faalkans voor alle turbines samen is dan 6,5 x 10-4/jaar.
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Risicoberekening voor ondergrondse leiding
Op basis van de rekenmethodieken zoals omschreven in het Handboek risicozonering
windturbines (vanaf pagina C50) is berekend wat het toegevoegde risico op de leiding zou zijn
wanneer het een stalen leiding betreft. In deze
methodiek wordt gerekend met een zogenaamde SMYS (Specified Minimum Yield Stress) en een
Elasticiteit. Beide getallen kunnen ook gevonden worden voor beton (zie tabel 2) en heten dan fck

en Elasticiteitsmodulus. De resultaten van de risicoberekeningen zijn weergegeven in tabel 4.

Tabel 4: Additionele faalkansen van de rioolleiding als gevolg van de aanwezigheid van windturbines
(fck=100%)

Parameter: extra
faalkansen

Afstand
[m]

Blad 1 x
nom

Blad 2 x
norm

Mastbreu
k: gondel

Mastbreuk
Mast

Gondel Totaal [1/j]

Windturbine WK1 101 0 0 3,16 x 10-6 0 0 3,16 x 10-6

Windturbine WK2 101 0 0 3,16 x 10-6 0 0 3,16 x 10-6

Windturbine WK3 105 0 0 3,47 x 10-6 0 0 3,47 x 10-6

Windturbine WK4 104 0 0 3,36 x10-6 0 0 3,36 x 10-6

Windturbine WK5 102 0 0 3,18 x10-6 0 0 3,18 x 10-6

Windturbine WK6 275 0 0 0 0 0 0

Totaal 1,63 x 10-5

Ten opzichte van staal geldt voor beton dat er een aanzienlijk verschil zit tussen maximale
drukbelasting en maximale trekbelasting. Beton kan zeer goed drukbelasting weerstaan, maar
veel minder trekbelasting: als regel is de trek fck 10% van de druk elasticiteitsmodulus. Omdat het
weerstaan van de impact neerkomt op het opvangen van zowel trek- als drukkrachten is het
ongecorrigeerd toepassen van de fck mogelijk een te positieve voorstelling van zaken. Daarom is
de berekening ook gemaakt met een fck die 10% bedraagt van de eerder gekozen (gemiddelde)
waarde. De resultaten van deze risicoberekeningen zijn weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: Additionele faalkansen van de rioolleiding van Shell als gevolg van de aanwezigheid van
windturbines (fck=10%)

Parameter Afstand
[m]

Blad 1 x
nom

Blad 2 x
norm

Mastbreuk:
gondel

Mastbreuk
Mast

Gondel Totaal [1/j]

Windturbine WK1 101 1,66 x 10-5 8,87 x 10-8 1,36 x 10-5 2,32 x 10-5 0,0 5,35 x 10-5

Windturbine WK2 101 1,66 x 10-5 8,87 x 10-8 1,36 x 10-5 2,32 x 10-5 0,0 5,35 x 10-5

Windturbine WK3 105 1,87 x 10-5 9,34 x 10-8 1,56 x 10-5 2,04 x 10-5 0,0 5,48 x 10-5

Windturbine WK4 104 1,93 x 10-5 9,09 x 10-8 1,50 x10-5 2,12 x 10-5 0,0 5,55 x 10-5

Windturbine WK5 102 1,66 x 10-5 8,87 x 10-8 1,36 x 10-5 2,32 x 10-5 0,0 5,35 x 10-5

Windturbine WK6 275 0 4,24 x 10-8 0 0 0,0 4,24 x 10-8

Totaal 2,71 x 10-4

In tabel 5 is te zien dat de additionele faalkans aanzienlijk hoger ligt wanneer wordt uitgegaan
van een gecorrigeerde trek fck. Dit komt met name doordat bij een gecorrigeerde trek fck het
effect van de mast bij het scenario mastbreuk bepalend is, terwijl de mast bij een
ongecorrigeerde trek fck geen invloed heeft.
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Discussie
De toegevoegde faalfrequentie wanneer de leiding als bovengronds gelegen wordt beschouwd
(6,5 x 10-4/jaar) is een worst-case afschatting van de werkelijke faalfrequentie. Wanneer de
leiding wel als ondergronds wordt beschouwd is de toegevoegde faalfrequentie 1,63 x 10-5 (bij
trek fck = 100%) of 2,71 x 10-4 (bij trek fck = 10%). De verwachting is dat de werkelijke toegevoegde
faalfrequentie zich ergens tussen deze laatste twee waarden beweegt. Plaatsing van de
windturbines heeft dus een verhoogde faalfrequentie van de leiding tot gevolg. Vervolgvraag is in
hoeverre sprake is van een significantie verhoging.
Voor de rioolpijp in kwestie zijn geen generieke faalfrequenties bekend, het is dus lastig om te
bepalen in hoeverre er sprake is van een significante faalkansverhoging. Wel kan aansluiting
gevonden worden bij generieke faalfrequenties voor leidingen waar gevaarlijke stoffen door
vervoerd worden. Deze faalfrequenties zijn weergegeven in tabel 6.

Tabel 6: generieke faalfrequenties leidingen gevaarlijke stoffen

Leiding Faalfrequentie

Ondergrondse olieleiding Bevb 2km17 1,2 x 10-3

Ondergrondse productleiding Bevi 2km18 4,0 x 10-3

In tabel 6 is te zien dat de faalfrequentie voor een 2 kilometer lange leiding voor vervoer van
gevaarlijke stoffen in de ordegrootte 1,2 x 10-3 – 4,0 x 10-3 ligt. Uitgaande van deze
faalfrequenties is de additionele toevoeging als gevolg van de windturbines lager dan 10%.
Daarbij komt dat de in tabel 5 genoemde faalfrequenties gelden voor stalen leidingen waarvan
verwacht kan worden dat deze veiliger zijn uitgevoerd dan de betonnen rioolpijp in kwestie,
waardoor de rioolpijp een hogere autonome faalfrequentie heeft en de relatieve toevoeging nog
lager is.

Persleiding Waterschap Brabantse Delta
De persleiding van het waterschap Brabantse Delta ondervindt de invloed van één windturbine in
plaats van de zes turbines waarvan de afvalwaterleiding van Shell invloed van ondervindt.
De additionele faalfrequentie van de persleiding zal daardoor ca. 80 % lager liggen, in de
ordegrootte 3,26 x 10-6 - 5,24 x 10-5. Uitgaande van de autonome faalfrequenties zoals
weergegeven in tabel 6, is de additionele toevoeging als gevolg van de windturbine lager dan
10%.
Daarbij komt dat de in tabel 5 genoemde faalfrequenties gelden voor stalen leidingen voor
vervoer van gevaarlijke stoffen waarvan verwacht kan worden dat deze veiliger zijn uitgevoerd
dan de persleiding in kwestie, waardoor de persleiding een hogere autonome faalfrequentie
heeft en de relatieve toevoeging nog lager is.

17 Handleiding risicoberekening Bevb 2.2 module D, p. 7
18 Handleiding risicoberekening Bevi 3.3 module C, p. 46
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Persstation Waterschap Brabantse Delta
De additionele faalfrequenties voor het persstation zijn weergegeven in tabel 7. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen variant 1 en 2 omdat de afstand tot de dichtbij zijnde windturbine
tot het persstation verschilt.

Tabel 7: additionele faalfrequenties persstation

Additionele faalfrequentie

Variant 1 Variant 2

Persstation 5,0 x 10-5 6,0 x 10-8

Voor het persstation zijn geen generieke faalfrequenties bekend, het is dus lastig om te bepalen
in hoeverre er sprake is van een significante faalkansverhoging. Wel kan aansluiting gevonden
worden bij generieke faalfrequenties voor pompen waar gevaarlijke stoffen mee verpomp
worden zoals vastgelegd in het Handboek risicoberekening Bevi.
Deze autonome faalfrequentie voor een centrifugaalpomp is 2,5 x 10-3. Uitgaande van deze
faalfrequenties is de additionele toevoeging als gevolg van de windturbines lager dan 10%.
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Bijlage 12: Generieke bepaling IPR en MR

Aanleiding en doel van deze memo
Bij ontwikkeling van windparken dient om uiteenlopende redenen rekening gehouden te worden
met externe veiligheid. Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft normstelling voor het
plaatsgebonden risico van windturbines. Kwetsbare objecten zijn niet toegestaan binnen de PR
10-6 contour, beperkt kwetsbare objecten ook niet binnen de PR 10-5 contour.
Daarnaast kan (veralgemeniserend) gesteld worden dat de plaatsing van een windturbine er niet
toe mag leiden dat een PR 10-6 contour van een andere inrichting of buisleiding voor transport
van gevaarlijke stoffen over kwetsbare objecten komt te vallen als gevolg van een toename van
de faalfrequentie door plaatsing van de windturbine. Dit is vastgelegd in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen.

Met betrekking tot de relatie tussen windturbines en wegen bestaat er geen juridische grondslag
voor deze stelling. Enkel vanwege de normstelling uit het Activiteitenbesluit, het Bevi /Bevb en in
het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) bestaan eisen ten
aanzien van de plaatsing van windturbines en externe veiligheid.

Wanneer een windturbine over het beheersgebied van Rijswaterstaat draait is wel een
vergunning van Rijkswaterstaat benodigd. Plaatsing van windturbines is dan slechts toegestaan
indien uit een aanvullend onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico
bestaat19.
De uitvoeringsvereisten voor door Rijkswaterstaat vereiste onderzoeken verschillen in de praktijk
per aanvraag. Over het algemeen worden de volgende normen gesteld:

• het Individueel Passanten Risico (IPR) mag niet hoger zijn dan 10-6;

• het Maatschappelijk Risico (MR) mag niet hoger zijn dan 2x10-3;

• de toename van de faalkans van vervoer van gevaarlijke stoffen mag er niet toe leiden dat de
PR 10-6 contour over kwetsbare objecten komt te vallen;

• de windturbines mogen niet leiden tot een onaanvaardbare verhoging van de
verkeersonveiligheid;

• het risico op ijsafwerking voor het verkeer moet gemitigeerd worden.
Daarnaast is in het Handboek risicozonering windturbines gesteld dat de normen van
Rijkswaterstaat ook gelden wanneer de turbines niet over het beheersgebied van Rijkswaterstaat
draaien. Hiervoor bestaat zoals vermeld geen juridische grondslag.

In de praktijk wordt het Handboek risicozonering windturbines gevolgd, omdat dit de
transparantie rondom ontwikkeling van een windpark ten goede komt en eventuele
misverstanden voorkomt. Tevens is gebleken dat de door Rijkswaterstaat gestelde normen met
betrekking tot IPR en MR in de praktijk nooit belemmerend zijn voor de ontwikkeling. Dit
betekent dat het berekenen van IPR en MR bij ontwikkeling van windparken nabij wegen een
ondoelmatige exercitie is.
Omdat het per ontwikkeling berekenen van het IPR en MR niet efficiënt is, is het wenselijk om
vuistregels te kunnen hanteren waarmee deze veiligheidsrisico’s eenvoudig verworpen kunnen
worden. In deze memo worden deze vuistregels aangereikt en onderbouwd.

19 Beleidsregel voor het plaatsen van windturbine op, in of over Rijkswaterstaatswerken
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Uitgangspunten
Om aan te tonen wanneer het effect op IPR en MR verwaarloosbaar is, zijn berekeningen
uitgevoerd met generieke uitgangspunten. Deze zijn hieronder toegelicht. Met de berekeningen
worden de volgende vragen beantwoord:

• Bij welk aantal windturbines langs een weg overschrijdt het IPR de norm van 10-6?

• Bij welk aantal passanten overschrijdt het MR vanwege een turbine de norm van 2x10-3?

• Bij welk aantal windturbines langs een weg overschrijdt het MR de norm van 2x10-3?

Worstcase windturbine
Ten eerste is uitgegaan van een windturbine in de grootste klasse: de Vestas V126 met een
ashoogte van 116,5 meter. De parameters zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 01: Eigenschappen Vestas V126

Vestas V126

Ashoogte 116,5 meter

Rotordiameter 126 meter

Nominaal toerental 16,5 rpm

Oppervlakte weggeworpen blad(deel) 185 m2

Massa weggeworpen blad(deel) 13.300 kg

Zwaartepunt afgeworpen deel 15,8 meter

Rotor draait tegen de klok (-1) met de klok mee (1) 1

Diameter van de toren 8,00 meter

Hoogte van de gondel 4,258 meter

Maximale waarde van de lengte en breedte van de gondel 12,731 meter

Solidity (opp.bladen/opp. rotor) 0,05

Kritiek bladoppervlak 162,93m2

Kies weerstation voor windgegevens Rotterdam

Voor de Vestas V126 zijn de risicoafstanden berekend op basis van de methodiek zoals
beschreven in het Handboek risicozonering windturbines (versie 3.1). Hierbij zijn
luchtweerstanden en locatiespecifieke windcondities van Rotterdam meegenomen. De resultaten
van de risicoberekening zijn opgenomen in tabel 2.

Tabel 2: Veiligheidsafstanden Vestas V126

Vestas V126

PR 10-5 contour 41 meter

PR 10-6 contour 152 meter

Werpafstand bij nominaal toerental 163 meter

Werpafstand bij overtoeren 344 meter

In de berekeningen is uitgegaan van plaatsing van de windturbines op 10 meter afstand van de
weg. Dit kan worden beschouwd als zeer dicht op de weg.

Passantenbewegingen
De berekeningen gaan uit van een snelheid van 50 km/uur. Bij een grotere snelheid worden het
IPR en MR kleiner, omdat de passant zich minder lang binnen de werpafstand van windturbines
bevindt. Voor berekening van het IPR is uitgegaan van 730 bewegingen per jaar (2 per dag). Ook
dit uitgangspunt is worst case, aangezien woon-werkverkeer enkel op werkdagen deze
bewegingen zal maken. De berekening van het MR gaat uit van 2 personen per passerend
voertuig.
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Resultaten
Ten eerste is berekend wanneer de norm voor het individueel personen risico wordt
overschreden. Berekening van de invloed van het aantal windturbines op het IPR conform de
bovenstaande uitgangspunten levert de grafiek in figuur 1 op. Hierin valt te zien dat pas bij ruim
500 (exact: 545) turbines het IPR boven de norm 10-6 komt.

Figuur 2: Relatie tussen aantal turbines en IPR

Ten tweede zijn berekeningen uitgevoerd om er achter te komen wanneer de norm voor het
maatschappelijk risico vanwege één windturbine (2x10-3) wordt overschreden. In de grafiek in
figuur 2 is te zien dat dit pas het geval is bij meer dan een miljoen (exact: 1.090.000) passanten
per dag.

Tenslotte is berekend bij welk aantal turbines het cumulatieve MR cumulatief de norm
overschrijdt, dus geaggregeerd over alle windturbines in een windpark. Uitgangspunt hierbij is
50.000 passages, dus 100.000 passanten per dag. In de grafiek in figuur 3 is af te lezen dat dit het
geval is bij ruim 20 (exact: 21,8) windturbines.
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Conclusie
De volgende zaken zijn in deze memo aangetoond:

• In een worst case situatie overschrijdt het IPR de door Rijkswaterstaat gestelde norm van
10-6 pas, wanneer meer dan 500 turbines op 10 meter afstand van de weg worden
geplaatst.

• Het MR voor één windturbine overschrijdt de norm 2x10-3 van RWS pas wanneer meer dan
1.000.000 passanten per dag over een weg komen.

• Bij plaatsing van 20 windturbines op 10 meter van een weg met 50.000 passages per dag
wordt geen overschrijding van het MR veroorzaakt.
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Bijlage 13: risicoanalyse spoorwegen

Berekening IPR/MR

Uitgangspunten vervoer gevaarlijke stoffen

Traject 220010
Moerdijk Racc. – Moerdijk Racc. aansluiting

Waarde

Spoorbreedte 0-24 meter

Plasbrand aandachtsgebied Nee

Vervoer aantal spoorketelwagens per jaar A 1500 Skw/jaar

Vervoer aantal spoorketelwagens per jaar B2 0 Skw/jaar

Vervoer aantal spoorketelwagens per jaar B3 0 Skw/jaar

Vervoer aantal spoorketelwagens per jaar C3 1040 Skw/jaar

Vervoer aantal spoorketelwagens per jaar D3 0 Skw/jaar

Vervoer aantal spoorketelwagens per jaar D4 0 Skw/jaar

Verhouding Warme/Koude Bleve A 0,11

Verhouding Warme/Koude Bleve B2 0

Snelheid 25 km/u

Wissels nee

Afmetingen spoorketelwagen (LxBxH) in meters 15x4x5

Lengte spoor binnen invloedsgebied windturbines 1800 meter
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Extra spoorketelwagens stofcategorie A
De vraag was hoe de externe veiligheidssituatie er uitziet als van stofcategorie A geen 1500 maar
2500 spoorketelwagens jaarlijks over het spoor komen. Totale transport over de spoorlijnen wordt
dan 2500 spoorketelwagens per jaar categorie A (brandbare gassen) en 1040 spoorketelwagens
per jaar stof categorie C3 (brandbare vloeistof).

De trefkans per spoorketelwagen door windturbines blijft gelijk.

In de berekeningen zoals in de Basisnettabellen getoond, geven een verhouding warme koude
Bleve van 0,11. In wezen geeft dit de kans weer dat een spoorketelwagen met brandbare
vloeistoffen naast een spoorketelwagen met brandbare gassen komt te staan in een bonte trein.
Dit getal was voor 1500 spoorketelwagen A en 1040 spoorketelwagens C3: 0,11. De vraag is wat
dit getal wordt als er 2500 spoorketelwagens A worden gebruikt. Aangezien wij deze 0,11 niet
kunnen reproduceren, kunnen we ook de nieuwe waarde niet berekenen. Daarom de volgende
benadering:

 Het aantal skw A neemt toe met (2500-1500)/1500 = 66,6%. Wanneer we nu
veronderstellen dat de factor 0,11 ook met dit percentage toeneemt, hebben we naar
verwachting een worst-case afschatting gemaakt. De factor wordt dan 0,183. Met deze
factor zijn de berekeningen gemaakt.

Vervoersaantallen Shell
In een vooroverleg heeft Shell gevraagd in hoeverre in de berekeningen rekening is gehouden
met de toekomstige vervoersprognoses van Shell (aangeleverd door Shell op 5 februari 2016):

• 1200 skw ethyleenoxide per jaar;

• 300 skw propyleenoxide per jaar;

• 850 skw styreen.

Om deze stoffen door te rekenen in RBM II moeten ze gecategoriseerd worden naar de
stofcategorieën die worden gehanteerd in het kader van de spoorberekeningen. Dit is vastgelegd
in het “Rekenprotocol Vervoer gevaarlijke stoffen per Spoor”. Deze categorisering is opgenomen
in onderstaande tabel.

Stof Categorie

Ethyleenoxide (1200 skw) A

Propyleenoxide (300 skw) C3

Styreen (850 skw) Niet Relevant voor indeling

De reeds uitgevoerde berekeningen zijn gebaseerd op de basisnetcijfers welke zijn vastgelegd in
de Regeling externe veiligheid transportroutes. Daarnaast zijn risicoberekeningen uitgevoerd met
een verhoogd aantal spoorwegketelwagons met stofcategorie A (zie vorige alinea). Deze cijfers
zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Basis net
[skw/j]

Basisnet met uitbreiding cat. A
[skw/j]

Vervoer Shell toekomst [skw/j]

1500 A 2500 A 1200 A

1040 C3 1040 C3 300 C3

In bovenstaande tabel is te zien dat de vervoersprognoses van Shell passen binnen het
basisnetplafond waar de uitgevoerde risicoberekeningen op gebaseerd zijn. De
vervoersprognoses van Shell worden dus niet belemmerd door de komt van het windpark.
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Samenvatting 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk1 (hierna: ZIM) is een grootschalige bedrijvengebied, 
hoofdzakelijk bestemd voor omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte (t/m 
milieucategorie 6) en diep vaarwater. Het terrein is in de jaren '70 van de twintigste eeuw 
aangelegd met als doel een overloopfunctie te vervullen voor het Rotterdamse havengebied 
(figuur S.1). Het ZIM heeft een bruto-oppervlakte van circa 2.350 hectare, telt drie insteekhavens 
en huisvest circa 425 bedrijven. Het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk dateert van 1993 
en is sindsdien meermalen op onderdelen herzien. Voor dit bestemmingsplan is destijds geen 
MER opgesteld. De gemeente Moerdijk wil het bestemmingsplan voor het ZIM nu integraal 
herzien in verband met gewenste nieuwe ontwikkelingen op het terrein en om te voldoen aan 
actuele wet- en regelgeving.   
 

 
Figuur S.1 Plangebied bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (ZIM) 

 
Het nieuwe bestemmingsplan legt het bestaande type bedrijvigheid inclusief de milieuzonering 
vast. Op de nog beschikbare gronden biedt het bestemmingsplan ruimte voor ontwikkeling of 
uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid, evenals reeds conform het vigerende bestemmings-
plan mogelijk was. De gemeente ambieert een intensievere benutting van de beschikbare 
restgronden.  

                                                                 
1 In dit MER verder aangeduid als ZIM 
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M.e.r.-procedure 
De actualisatie van het bestemmingsplan voor ZIM vereist het doorlopen van een m.e.r.-
procedure om drie redenen: 

 Het bestemmingsplan is kaderstellend voor de ontwikkelings- en 
uitbreidingsmogelijkheden van een aantal industriële activiteiten uit categorie C en D 
van de bijlage bij het Besluit MER. Dit leidt tot een Plan-m.e.r.-plicht.  

 Als gevolg van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van industriële 
activiteiten binnen het bestemmingsplan zijn significant negatieve effecten op de nabij 
gelegen Natura 2000-gebieden vooraf niet uit te sluiten. In een passende beoordeling 
wordt onderzocht of er aantasting van de natuurlijke kenmerken, gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen van een gebied kan worden verwacht. Uit de eis voor het 
opstellen van een passende beoordeling vloeit voort dat er ook een plan-m.e.r.-
procedure doorlopen dient te worden. 

 Op basis van de D-lijst van het Besluit m.e.r. (D 11.3) is voor de ingebruikname van de 
restgronden van het terrein een m.e.r.-beoordelingsplicht. Omdat er reeds een plan-
m.e.r.-plicht geldt, leidt de m.e.r.-beoordelingsplicht van de industriële 
ontwikkelingsmogelijkheden tot een project-m.e.r.-plicht. De gemeente Moerdijk heeft 
ervoor gekozen om een gecombineerde plan-/project-m.e.r.-procedure te doorlopen. 

 
Een milieueffectrapport (MER) geeft inzicht in de (mogelijke) milieueffecten van een voorgeno-
men activiteit (voornemen). Door deze milieueffecten in een vroeg stadium in beeld te brengen is 
het mogelijk om verschillende alternatieven en/of varianten af te wegen en keuzes te maken. 
Hierdoor krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-
procedure is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure.  

Voornemen en alternatieven 
 
Voornemen 
ZIM is een industrieterrein met een uniek vestigingsklimaat, waar bedrijven zich kunnen vestigen 
die op steeds minder plekken in Brabant terecht kunnen. Daarnaast is het belangrijk dat de 
ruimtelijke mogelijkheden voor de economische activiteiten in balans zijn met de omgeving. De 
doelstelling van voor ZIM is daarom als volgt:  
 
 een duurzame relatie tussen het industrieterrein en de omgeving, waarbij de ruimtelijke 

mogelijkheden voor economische ontwikkeling in harmonie zijn met de leefkwaliteit van de 
omgeving (balans tussen people, planet, profit als leidend kader); 

 het industrieterrein dient op lange termijn geschikt te blijven voor het type bedrijvigheid, 
waar het voor is bedoeld: omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep 
vaarwater. 

 
Alternatieven 
De basis van de milieueffectenbeoordeling is het vigerend ruimtelijk beleid en de milieuregel-
geving. Onbekend is in hoeverre in de planperiode van het bestemmingsplan gebruik wordt 
gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden voor (industriële) bedrijfsactiviteiten op de nog 
beschikbare bedrijfskavels en de ontwikkeling van de energie-activiteiten. Om de mogelijke 
bandbreedtes in de milieueffecten in beeld te brengen is de uitwerking en beoordeling van 
alternatieven in drie stappen uitgevoerd: 
 

1. Afbakenen milieugebruiksruimte 
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2. Vertalen in Alternatief industrie 
3. Ontwikkelen optimalisatievariant. 

 
Als eerste stap voor de uitwerking en beoordeling van de alternatieven is de beleids- en 
milieuruimte in kaart gebracht (milieugebruiksruimte). Deze milieugebruiksruimte is bepaald aan 
de hand van de aspecten externe veiligheidszonering, inwaartse zonering en geluidszonering.  
 
Op basis van de milieugebruiksruimte is het voornemen nader uitgewerkt, aangeduid als het 
alternatief industrie. Het alternatief industrie gaat uit van de maximale invulling van de ontwikke-
lings- en uitbreidingsruimte voor industriële activiteiten die het bestemmingsplan biedt op basis 
van de milieugebruiksruimte (externe veiligheidszonering, inwaartse zonering en 
geluidszonering). Het alternatief industrie gaat uit van een complete vulling van het terrein in 
2026 (10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan). Uit een inventarisatie (Havenschap 
Moerdijk, peildatum 1 november 2015) is gebleken dat in totaal ruim 239 hectare aan 
bedrijfskavels beschikbaar kan komen voor (industriële) bedrijfsactiviteiten. In tabel S.! is reeds 
een overzicht weergegeven.   
 
tabel 1.1 Uitgangspunten invulling restgronden met industriële bedrijfsactiviteiten  

Deelpark Restruimte 

(aantal ha bruto) 

Milieucategorie Maximale 

milieucategorie 

  2 3 4 5 6 scenario industrie 

Industrial Park 90,7      6 

86,8      5 

26,6      4 

Seaport 5,4      6 

3,2      5 

Ecopark 16,1      6 

Distriboulevard 2,9      4 

Compartimentenstrook 0      n.v.t. 

Tradepark 2,9      4 

3,7      3 

Servicepoint 1,1      3 

Totaal 239,5       

 
Het alternatief industrie biedt een kapstok om een integrale milieuafweging te kunnen uitvoeren 
van de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Op basis van de integrale milieuaf-
weging en effectenbeoordeling is een optimalisatievariant ontwikkeld dat maatregelen bevat die 
eventuele milieuknelpunten oplossen of beperken. Per milieuthema / aspect is nagegaan of er 
maatregelen mogelijk zijn die negatieve effecten voorkomen dan wel verkleinen (mitigerende 
maatregelen en optimaliserende maatregelen). 
 
Referentiesituatie 
In de milieueffectenstudie wordt het alternatief industrie beoordeeld ten opzichte van de 
referentiesituatie. De referentiesituatie beschrijft wat er in het plangebied zal gebeuren als het 
voornemen niet wordt uitgevoerd. In het MER is per milieuthema de referentiesituatie 
omschreven. In de referentiesituatie worden ook autonome ontwikkelingen meegenomen. Dit 
zijn ontwikkelingen die los van de voorgenomen activiteit, zullen optreden in het gebied. Een 
autonome ontwikkeling in ZIM is het Windpark Industrieterrein Moerdijk.  
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Integrale effectenbeoordeling 

In onderstaande tabel is een samenvattende effectbeoordeling weergegeven van de realisatie 
van het alternatief industrie. In de milieueffectenstudie is een zevenpuntsschaal gebruikt, waarbij 
wordt beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. 
 

Beoordeling Omschrijving 

+ + zeer positief 

+ positief 

0 / + enigszins positief 

0 neutraal 

0 / - enigszins negatief 

- negatief 

- - zeer negatief 

Milieuaspect Beoordelingscriterium Alternatief 

industrie 

Le
e

fo
m

ge
vi

n
g 

 
 
Verkeer 

Effecten op wegverkeersstructuur en -afwikkeling 0 / - 

Effecten op railverkeersstructuur en -afwikkeling  0 

Effecten op scheepvaartstructuur en -afwikkeling 0 

Effecten op gebruik openbaar vervoer 0 / - 

Effecten op verkeersveiligheid 0 

Externe veiligheid Effect op plaatsgebonden risico + 

Effect op groepsrisico + 

 
 
Geluid 

Effecten van industrielawaai op geluidgevoelige objecten - 

Effecten van wegverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten  0 / - 

Effecten van railverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten 0 / - 

Effecten van scheepvaartlawaai op geluidgevoelige objecten 0 / - 

Effecten van cumulatie geluidbelasting op geluidgevoelige objecten - 

Luchtkwaliteit Effecten van concentraties NO2 op gevoelige objecten 0 / - 

Effecten van concentraties PM10 en PM2,5 op gevoelige objecten 0 / - 

Geur Effecten van geurbelastende activiteiten op geurgevoelige objecten 0 / - 

 
Gezondheid 

Effecten op milieugezondheidskwaliteit geluid 0 / - 

Effecten op milieugezondheidskwaliteit luchtkwaliteit 0 / - 

 
Overige hinderaspecten 

Effect op trillingen  0 

Effect op licht 0 / - 

Effect op radarbeelden en laagvliegroutes 0 

Effect op kabels en leidingen 0 

R
u

im
te

ge
b

ru
ik

 

Archeologie en 
cultuurhistorie 

Effecten op bekende en verwachte archeologische waarden 0 / - 

Effecten op beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten 0 

 
Landschap 

Effecten op (historische) verkaveling en landschappelijke elementen  + 

Effecten op lokale zichtbaarheid en beleving in het plangebied 0 

Effecten op zichtbaarheid en beleving vanuit de omgeving 0 / - 

 
 
Bodem en water 

Effecten op bodemopbouw  0 

Effecten op bodemkwaliteit 0 

Effecten op grondwater 0 

Effecten op oppervlaktewater 0 

Effecten op waterveiligheid 0 

 
 
Natuur 
 

Effecten op Natura 2000-gebieden 0 

Effecten op wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden  0 

Effecten op verbindingsfunctie van ecologische verbindingszones 0 

Kans op aantasting leefgebieden van beschermde soorten  - 

Kans op sterfte van vleermuizen en vogels 0 

D
u

u
rz

aa
m

-

h
e

id
 

Zorgvuldig ruimtegebruik Meervoudig en intensief ruimtegebruik, Houdbaarheid/flexibiliteit 0 / + 

Energie-opwekking en 
gebruik 

Toepassing van duurzame energiebronnen 0 

Duurzaam energiegebruik 0 / + 

Emissie (broeikas)gassen Emissie van CO2, methaan en NOX  0 
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Bovenstaande tabel toont aan dat de effecten van het alternatief industrie gedeeltelijk neutraal, 
gedeeltelijk (licht) negatief en gedeeltelijk (licht) positief zijn.  
 
Leefomgeving 
Er is sprake van een aantal licht negatieve effecten op de leefomgeving als gevolg van de invulling 
van de restgronden. De verkeersintensiteiten nemen toe op een aantal gebiedsontsluitingswegen 
van het ZIM, de mogelijkheden voor openbaar vervoer blijven beperkt. 
 
De wijzigingen in relatie tot externe veiligheid leiden tot positieve effecten. De aanpassing van de 
regels van het bestemmingsplan en het instellen van de zone ex artikel 14 waarborgen dat ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico overal wordt voldaan aan de wettelijke eisen en het 
plaatsgebonden risico verbetert. Met het plan wordt enerzijds ingezet op de vermindering van 
het potentieel aan te vestigen risicovolle inrichtingen en bedrijven en anderzijds bedrijven met 
hoge personendichtheden. Als gevolg van het gegeven dat het nieuwe bestemmingsplan 
restricties bevat ten aanzien van personendichtheden in het plangebied is de toekomstige 
situatie gunstiger dan het vigerende bestemmingsplan.  
 
De maximale bijdrage van het plan is bij de beschouwde punten kleiner dan 1 µg/m3 voor alle 
componenten en alle woonkernen. Op alle meetpunten wordt (ruimschoots) voldaan aan de 
normen voor de luchtkwaliteit. Lokaal zijn er kleine toenames van de concentratie van 
luchtverontreinigende stoffen. 
 
De effecten op het thema gezondheid zijn zowel voor geluid als voor negatief beoordeeld omdat 
het aantal blootgestelden in hogere belastingsklassen (zowel voor geluid als voor luchtkwaliteit) 
enigszins toeneemt ten koste van een lagere klasse. Omdat het gaat om relatief lage belastingen 
(GES-scores aan de ‘gezonde’ kant van het spectrum) is de beoordeling voor beide criteria licht 
negatief (0/-). 
 
De overige hindereffecten, te weten trillingen, lichtuitstraling en effecten op kabels en leidingen 
zijn beperkt. Het voornemen heeft geen effecten op radarbeelden en laagvliegroutes. 
 
Ruimte-aspecten 
Gezien de algehele lage verwachtingswaarde op archeologische resten in het plangebied zijn 
deze effecten neutraal beoordeeld. Het voornemen is niet voorzien in een gebied met 
cultuurhistorische waarden. Er worden fysiek dan ook geen cultuurhistorische waarden 
aangetast.  
 
De invulling van de restgronden met industriële bedrijvigheid passen geheel in het industriële 
karakter van het terrein. De invulling van de open kavels leiden tot verdichting en een duidelijker 
contrast tussen de open lijninfrastructuur van de wegen en de havens en de dichte industriële 
bebouwing op de kavels. Als gevolg van de invulling van de restgronden is er sprake van enige 
afname van zichtlijnen en doorkijken in het plangebied zelf. De aanwezigheid van de 
grootschalige rationele verkaveling en de industriële bebouwing met installaties, schoorstenen 
alsook hoogspanningsmasten beperken de negatieve effecten op de openheid in het plangebied 
zelf. Het voornemen kan leiden tot extra hoge bedrijfsbebouwing en schoorstenen, met name 
aan de westkant van het industrieterrein, omdat hier de meeste restkavels zijn gelegen. 
Uitgaande van de maximale bouwhoogtes zullen deze vanuit een aantal locaties in de kernen 
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Klundert en Noordschans zichtbaar zijn. Ook vanuit de overige kernen kan de hoge industriële 
bebouwing zichtbaar zijn.  
 
Uit de berekeningen voor Natura2000 blijkt dat de ontwikkelingen als gevolg van de emissies 
vanuit de industrie en in geringe mate ook door de scheepvaart een effect heeft. De berekende 
bijdragen zijn echter kleiner dan de reservering die voor het ZIM in de PAS is opgenomen.  
 
Alternatief industrie tast niet de wezenlijke waarden en kenmerken van de gebieden aan die 
behoren tot het NNN. Wel is sprake van negatieve effecten op een aantal beschermde soorten 
door verstoring van hun leefgebieden. Door de uitvoering van mitigerende maatregelen kunnen 
deze effecten worden voorkomen.  
 
De effecten op de bodem en water zijn neutraal beoordeeld.  
 
Duurzaamheid 
Door het invullen van de braakliggende delen van het industrieterrein wordt –mits het gaat om 
bedrijven die passen in het profiel van het gebied – op een efficiënte manier omgegaan met de 
ruimte. Het opvullen van de braakliggende dele met bedrijvigheid zal per saldo leiden tot een 
toename van het gebruik van energie. Tegelijkertijd biedt de verdere invulling van het gebied met 
nieuwe bedrijvigheid kans voor het op een efficiënte manier omgaan met energie, bijvoorbeeld 
door het aansluiten op het Energyweb. Het gevolg hiervan kan zijn dat het gebruik van (fossiele) 
energie in relatief opzicht kan afnemen. De ontwikkeling van de braakliggende delen biedt 
kansen voor duurzame energie, bijvoorbeeld door overhoeken en andere vlakken (zoals daken 
van bedrijfspanden, het overkappen van parkeerterreinen) te gebruiken voor zonnepanelen.  
Een afgeleid effect van de transitie naar meer duurzame bronnen van energie is dat de emissie 
van CO2 zal afnemen. Het opvullen van de braakliggende delen van het industrieterrein bieden, 
zoals hiervoor ook al aangegeven, kansen. 

Optimalisatievariant 

Het belangrijkst effect van de ontwikkeling is de toename van de geluidbelasting. Dit werkt ook 
door in de gezondheidsbeoordeling. 
 
Op basis van de effectbepalingen ligt het daarom voor de hand de optimalisatievariant vooral te 
baseren op het terugdringen van de emissie (en immissie) van de geluid (gecumuleerde geluid-
niveau). In de Lcum is industrielawaai dominant, maar voldoet aan de gestelde maximale geluid-
belastingen. Op een aantal plaatsen is sprake van effecten door zowel industrielawaai als geluid 
van spoor en wegverkeer. Deze combinatie van geluid van verschillende bronnen – die elk 
afzonderlijk voldoen aan de normen – leidt tot relatief hoge gecumuleerde geluidbelastingen in 
de omgeving van wegen en spoorwegen. Mitigerende en optimaliserende maatregelen kunnen 
hierop worden gericht.  
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1 Inleiding 

In deze inleiding van dit milieueffectrapport (MER) kunt u informatie vinden over de aanleiding 
van het nieuwe bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Daarnaast wordt 
aangegeven waarom een m.e.r.-procedure moet worden uitgevoerd, wat het doel hiervan is en 
hoe dit MER is opgebouwd. 

1.1 Aanleiding en doel 

Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk2 is een grootschalige bedrijvengebied, hoofdzakelijk 
bestemd voor omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte (t/m milieucategorie 6) en 
diep vaarwater. Het terrein is in de jaren '70 van de twintigste eeuw aangelegd met als doel een 
overloopfunctie te vervullen voor het Rotterdamse havengebied. Het ZIM heeft een bruto-opper-
vlakte van circa 2.350 hectare, telt drie insteekhavens, huisvest circa 425 bedrijven en geeft 
werkgelegenheid aan circa 8.600 werknemers. Daarnaast is er sprake van indirecte werkgele-
genheid aan vele duizenden mensen die werken voor toeleveranciers van bedrijven en over-
heden. Momenteel is het ZIM de 4e (zee)haven van Nederland. 
 

 
figuur 1.1 Plangebied bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (ZIM) 

 
  

                                                                 
2 In dit MER verder aangeduid als ZIM 
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Het Havenschap Moerdijk is op 1 januari 2017 overgegaan in de NV Port of Moerdijk. De aandelen van de 

NV (het havenbedrijf) zijn in handen van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk. Het 

havenbedrijf heeft de strategie voor de periode tot 2030 vastgelegd in de Havenstrategie. Het 

havenbedrijf Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame 

chemie en procesindustrie zijn in de Vlaams Nederlandse Delta. Dit betreft het geheel van alle havens 

tussen Rotterdam, Antwerpen en Gent. Duurzaamheid is –naast waardecreatie en veiligheid- een 

belangrijk onderdeel van de havenstrategie. Bij de havenstrategie hoort het uitvoeringsprogramma. 
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Het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk dateert van 1993 en is sindsdien meermalen op 
onderdelen herzien. Voor dit bestemmingsplan is destijds geen MER opgesteld. De gemeente 
Moerdijk wil het bestemmingsplan voor het ZIM nu integraal herzien.  
 
Dit is noodzakelijk: 
1. Vanwege gewenste nieuwe ontwikkelingen op het terrein (met name de 

intensiveringopgave);  
2. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving (met name doorwerking van wetgeving op het gebied 

van externe veiligheid en de aanpassingen vanuit het Bro); 
3. Daarnaast stelt de Wet ruimtelijke ordening dat bestemmingsplannen elke 10 jaar dienen te 

worden geactualiseerd. 
 
De hoofdlijn van de visie voor het ZIM is tweeledig: 
 Een duurzame relatie tussen het ZIM en de omgeving, waarbij de ruimtelijke mogelijkheden 

voor economische ontwikkeling in harmonie zijn met de leefkwaliteit van de omgeving 
(balans tussen people, planet en profit als leidend kader); 

 Het industrieterrein dient op lange termijn geschikt te blijven voor het type bedrijvigheid 
waar het voor is bedoeld: omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep 
vaarwater. 

 
Het nieuwe bestemmingsplan legt het bestaande type bedrijvigheid inclusief de milieuzonering 
vast. Op de nog beschikbare gronden biedt het bestemmingsplan ruimte voor ontwikkeling of 
uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid, evenals reeds conform het vigerende bestemmings-
plan mogelijk was. De gemeente ambieert een intensievere benutting van de beschikbare 
restgronden.  

1.2 M.e.r.-plicht 

De reden voor het opstellen van een MER ten behoeve van de actualisatie van het bestemmings-
plan ZIM is drieledig. 
 
Project-m.e.r.-plicht voor ingebruikname restgronden 
In de D-lijst van het Besluit m.e.r. wordt het aanleggen, wijzigen of uitbreiden van een industrie-
terrein in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 75 hectare of meer als m.e.r.-beoorde-
lingsplichtig gezien (categorie D 11.3). Het Havenbedrijf Moerdijk (vanaf 1 januari 2017, daarvoor 
het Havenbedrijf Moerdijk) maakt als exploitant / beheerder van de gronden van het ZIM 
periodiek een overzicht van de restcapaciteit (wel bestemde gronden, maar niet in gebruik) van 
beschikbare gronden op hun terrein. De restcapaciteit aan bedrijfskavels bedroeg per november 
2015 ruim 239 ha bruto.  
 
Deze activiteit is dus m.e.r.-beoordelingsplichtig. Omdat er reeds een plan-m.e.r.-plicht geldt (zie 
hieronder), leidt de m.e.r.-beoordelingsplicht van de industriële ontwikkelingsmogelijkheden tot 
een project-m.e.r.-plicht. De gemeente Moerdijk heeft ervoor gekozen om een gecombineerde 
plan-/project-m.e.r.-procedure te doorlopen. 
 
Plan-m.e.r.-plicht door kaderstellend karakter van het bestemmingsplan voor m.e.r.(beoorde-
lings)plichtige activiteiten 
Het kaderstellende karakter van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van industriële 
activiteiten in het bestemmingsplan leiden tot een plan-m.e.r.-plicht voor het bestemmingsplan. 
Een aantal industriële en elektriciteitsopwekkingsactiviteiten is m.e.r.-plichtig. Onderstaand zijn 
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de activiteiten weergegeven die het bestemmingsplan, evenals in het vigerende bestemmings-
plan, mogelijk maakt. Niet zeker is of deze activiteiten in de komende tien jaar worden gereali-
seerd.  
 
tabel 1.1 M.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 

Activiteit Categorie Toelichting 

Olieraffinaderij C 21.1 De oprichting van een installatie bestemd voor de raffinage van ruwe aardolie, met 
uitzondering van installaties die uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie 
vervaardigen. In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden een 
olieraffinaderij op te richten. 

Geïntegreerde 
chemische 
installatie 

D 21.6 De wijziging of uitbreiding van een geïntegreerde chemische installatie, dat wil 
zeggen een installatie voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door 
chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en 
functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van a) organische 
basischemicaliën, b) anorganische baschemicaliën, c) fosfaat-, stikstof- of 
kaliumhoudende meststoffen, d) basisproducten voor gewasbescherming en van 
biociden, e) farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé 
en f) explosieven. 

Energiecentrale D 22.1 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor de 
productie van elektriciteit, stoom en warm water opgenomen, met de navolgende 
drempelwaarden voor oprichting van een elektriciteitscentrale: een vermogen van 
200 megawatt (thermisch) of meer. In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid 
geboden een kolen-/gascentrale van meer dan 500 megawatt op te richten.  

Aardolie, petro-
chemische of 
chemische 
producten 

C 25 De oprichting van opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten. In 
het bestemmingsplan wordt mogelijkheid geboden voor opslag van aardolie, 
petrochemische of chemische producten. 

Laad- en 
losplaats pieren 
 

D 4 De aanleg, wijzing of uitbreiding van a) een haven voor de binnenscheepvaart, b) een 
zeehandelshaven, c) een visserijhaven of d) de wijziging of uitbreiding van een met 
het land verbonden en buiten ene haven gelegen pier voor lossen en laden, met 
uitzondering van pieren voor veerboten. In gevallen waarin a) de aanleg betrekking 
heeft op een haven die bevaarbaar is voor schepen met een laadvermogen van 900 
ton of meer of, b) de wijziging of uitbreiding betrekking heeft op een oppervlakte van 
100 ha of meer. In het bestemmingsplan wordt de wijziging of uitbreiding van een 
pier voor lossen en laden mogelijk gemaakt. 

 
 
Het ZIM is niet meer aangewezen als mogelijke locatie voor de oprichting van een kernenergie-
centrale. De oprichting van een kernenergiecentrale wordt uitgesloten in het nieuwe bestem-
mingsplan. Het industrieterrein is wel aangewezen als vestigingslocatie voor energieopwekking in 
het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III, 2009) en het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (2011, aangevuld 2012). 
 
Plan-m.e.r.-plicht volgend uit de passende beoordeling 
Als gevolg van de ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van industriële activiteiten binnen 
het bestemmingsplan zijn significant negatieve effecten op de nabij gelegen Natura 2000-
gebieden vooraf niet uit te sluiten. Dit is bij een eerste screening (voortoets) van de mogelijke 
gevolgen van het bestemmingsplan voor de Natura 2000-gebieden gebleken. Ingevolge artikel 
19j, tweede lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het opstellen van een passende beoorde-
ling dan verplicht. In een passende beoordeling wordt onderzocht of er aantasting van de natuur-
lijke kenmerken, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van een gebied kan worden 
verwacht. In het bestemmingsplan moet met de mogelijke gevolgen rekening worden gehouden. 
Uit de eis voor het opstellen van een passende beoordeling vloeit voort dat er ook een plan-
m.e.r.-procedure doorlopen dient te worden. 
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Het bestemmingsplan bevat dus zowel plan- als project-m.e.r.-plichtige activiteiten. Gemeente 
Moerdijk heeft besloten om voor bestemmingsplan ZIM een gecombineerde plan- /project-
m.e.r.-procedure te doorlopen. 

1.3 Doel van de milieueffectrapportage 

Een milieueffectrapport (MER) geeft inzicht in de (mogelijke) milieueffecten van een voorgeno-
men activiteit (voornemen). Door deze milieueffecten in een vroeg stadium in beeld te brengen is 
het mogelijk om verschillende alternatieven en/of varianten af te wegen en keuzes te maken. 
Hierdoor krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming.  
 
Het MER bij bestemmingsplan ZIM: 
 Geeft inzicht in de (potentiële) ontwikkelingsmogelijkheden en de (mogelijke) milieueffecten 

van industriële en energieopwekkingsactiviteiten op het plangebied zelf en op de omgeving; 
 Biedt een kapstok om een integrale milieuafweging te kunnen uitvoeren van de verschillende 

functies en ontwikkelingsmogelijkheden in het plangebied; 
 Levert de milieu-informatie die nodig is om keuzes in het nieuwe bestemmingsplan te 

onderbouwen; 
 En bevat aanbevelingen om negatieve milieugevolgen te beperken. 
 

 
 

1.4 Procedure 

In dit geval is de uitgebreide m.e.r.-procedure van toepassing. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 
aan de bestemmingsplanprocedure.  
 
Voorfase 
De m.e.r.-procedure is gestart met de openbare kennisgeving in de lokale pers. Hierin is bekend-
gemaakt dat voor de integrale herziening van het bestemmingsplan een m.e.r.-procedure wordt 

Afkortingen en begrippen 
In dit MER worden enkele woorden en afkortingen veelvuldig gebruikt. In het onderstaande overzicht zijn deze 
veelgebruikte woorden en afkortingen kort toegelicht. 
 
MER   het milieueffectrapport 

m.e.r.   de procedure waarbinnen het milieueffectrapport opgesteld wordt 

voorgenomen activiteit/ datgene, wat de initiatiefnemer wil realiseren, in dit geval de realisatie van de  
voornemen ontwikkelingen weergegeven in het bestemmingsplan 

 
referentiesituatie  de huidige situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen 

autonome ontwikkeling  ontwikkeling die onafhankelijk van de uitvoering van het bestemmingsplan plaats zal 
vinden en waarover een definitief besluit is genomen 

 
plangebied  het gebied waarop de voorgenomen activiteit rechtstreeks betrekking heeft 

studiegebied  het gebied waar als gevolg van de voorgenomen activiteit effecten kunnen 
optreden. Het studiegebied kan groter zijn dan het plangebied en kan per aspect 
verschillen 

 
alternatieven  de mogelijke 'manieren' waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd 

varianten   kleine variaties binnen een alternatief 

ZIM   zeehaven- en industrieterrein Moerdijk   
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gevolgd en is deze procedure uiteengezet. Voor de start van de m.e.r.-procedure is een notitie 
reikwijdte en detailniveau en een voortoets opgesteld. De notitie reikwijdte en detailniveau 
beschrijft het voornemen, de alternatieven die worden onderzocht en de onderzoeksaanpak van 
het MER. Uit de voortoets is gebleken dat op voorhand significant negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten en dat de effecten op Natura 2000-gebieden 
nader moeten worden onderzocht in een passende beoordeling. De ontwikkeling van het 
windpark was opgenomen in de destijds opgestelde stukken. 
 
Na de bekendmaking hebben de notitie reikwijdte en detailniveau en de voortoets samen met 
het voorontwerp bestemmingsplan van 31 mei tot en met 11 juli 2012 (6 weken) ter inzage 
gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om gedurende de inspraakperiode een reactie in 
te dienen op het voornemen. Op 4 juni 2012 is een informatieavond gehouden. De bestuurs-
organen, die ook bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken, zijn in diezelfde 
inspraakperiode geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.  
 

 
 
 
Er zijn 29 inspraakreacties/adviezen gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan. Daarvan zijn 
er acht reacties op de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. De belangrijkste 
reacties zijn: 
 Vraag om zorgvuldige afweging van intensivering op basis van aspecten als milieu en veilig-

heid. Hier wordt bij de effectbepaling en beoordeling invulling aan gegeven (Hoofdstuk 6 t/m 
10); 

 Vraag om onderzoek naar verdeling geluidruimte en geluideffect op omgeving Hier wordt bij 
de effectbepaling en beoordeling invulling aan gegeven (Hoofdstuk 7); 

 Vraag om onderzoek naar externe veiligheid (o.a. gasleidingen). Hier wordt bij de effect-
bepaling en beoordeling invulling aan gegeven (Hoofdstuk 6); 

 Vraag om Havenstrategie te betrekken bij bestemmingsplan en hiervoor een scenario in het 
MER op te nemen. Bij de afweging van de keuzes in het bestemmingsplan wordt de Haven-
visie betrokken. Het bestemmingsplan zelf is echter grotendeels consoliderend van karakter. 
Het opnemen van een Havenvisie-scenario wordt niet realistische geacht; 

 Vraag om extra scenario Industrie en Logistiek op te nemen. Dit scenario wordt niet 
meegenomen in het MER. Het heeft geen toegevoegde waarde. Vestigen van logistiek op de 
braakliggende gronden is niet gewenst, hiervoor is het Logistiek Park Moerdijk bestemd. 

 
De reacties/adviezen gemaakt op het voornemen van en onderzoek naar de windturbines zijn 
meegenomen in het MER en het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk (vast-
gesteld door de raad op 13 oktober 2016) en niet meer relevant voor dit MER. 
 

Geraadpleegde bestuursorganen 
- De regionale directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van EZ; 
- De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OC&W; 

- Rijkswaterstaat; 

- Het Havenschap Moerdijk; 
- De omliggende gemeenten; 
- De provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland; 
- Het waterschap Brabantse Delta; 
- GGD Brabant; 
- GHOR (veiligheidsregio Midden-West Brabant); 
- ProRail; 
- Beheerders van planologisch relevante ondergrondse infrastructuur. 
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De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 19 juli 2012 een advies over reikwijdte en 
detailniveau over het op te stellen MER voor het ZIM uitgebracht.  
 
De Commissie m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffect-
rapport (MER):  
 Een beschrijving en concretisering van de verschillende ambities met het bedrijventerrein, 

waaronder het maximaal kunnen benutten van het terrein voor zware bedrijvigheid en het 
realiseren van een duurzame inrichting en een gezonde en veilige leefomgeving voor omwo-
nenden. Hieraan is invulling gegeven in hoofdstuk 4; 

 Een beschrijving van de huidige feitelijke situatie, de autonome ontwikkeling en de beschik-
bare milieugebruiksruimte, met specifiek aandacht voor lucht, geluid, geur, externe veilig-
heid en natuur. Hieraan is invulling gegeven in de effecthoofdstukken (vanaf Hoofdstuk 5); 

 Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu (in ieder geval lucht, geluid, geur, externe 
veiligheid, landschap en natuur) en de volksgezondheid van de ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan (inclusief afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden) maximaal mogelijk 
maakt. Hieraan is invulling gegeven in de effecthoofdstukken (vanaf Hoofdstuk 5); 

 Een Passende beoordeling waarin de gevolgen zijn beschreven voor de Natura 2000- 
gebieden die door het voornemen beïnvloed kunnen worden. Hieraan is invulling gegeven. 
De resultaten van de Passende beoordeling zijn weergegeven in Hoofdstuk 17; 

 De mate waarin de verschillende ambities op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid gerealiseerd (kunnen) worden. Hier wordt in Hoofdstuk 18, 7 en 11 (de Hoofd-
stukken Duurzaamheid, Externe veiligheid en Gezondheid) op ingegaan. 

 
De ingekomen reacties op de NRD zijn in de Kadernotitie ‘Bestemmingsplan Industrieterrein 
Moerdijk’ samengevat en voorzien van een beantwoording. Daarnaast zijn ambtshalve aan-
vullingen toegevoegd die niet uit het advies van de Commissie of uit de inspraak op het nieuwe 
bestemmingsplan gebleken zijn. De kadernotitie is op 6 september 2012 vastgesteld door de 
gemeenteraad. De kadernotitie is gehanteerd bij het opstellen van het MER en het ontwerp-
bestemmingsplan. 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan schiep ook het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van 
windturbines op het ZIM. Tot begin 2014 liep de windturbineontwikkeling samen op met het in 
voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk van de 
gemeente Moerdijk en de daarbij behorende milieueffectrapportage. Voor de windturbine-
ontwikkeling (zeven turbines langs de Westelijke Randweg en Zuidelijke Randweg) is een aparte 
bestemmingsplan- en m.e.r.-procedure doorlopen. Het bestemmingsplan Windpark Industrie-
terrein Moerdijk met het MER is op 12 januari 2017 vastgesteld door de raad. Ook de omge-
vingsvergunning bouwen voor de windpark is inmiddels verleend door de gemeente. De bouw en 
ingebruikname van de turbines is voorzien in 2018/2019. Het bestemmingsplan is nog niet onher-
roepelijk. Gedurende de bestemmingsplanprocedure voor het ZIM komen de plannen samen. In 
het MER wordt de ontwikkeling van het windpark als autonome ontwikkeling gehanteerd.  
 
Vervolg van de procedure 
Vervolgens is onderhavig MER opgesteld. Het MER wordt tegelijk met het ontwerp bestemmings-
plan voorgelegd aan de bestuursorganen en ter inzage gelegd. Er is dan gelegenheid om in te 
spreken op het ontwerp bestemmingsplan en op het MER. Eveneens wordt het MER ter toetsing 
voorgelegd aan de Commissie m.e.r. 
 
De procedure loopt verder volgens de gebruikelijke lijnen voor een bestemmingsplan. In het 
bestemmingsplan zal worden aangegeven op welke wijze het MER en de reacties daarop in acht 
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zijn genomen. Bij de uitvoering van het plan worden de effecten geëvalueerd. Dit MER geeft in 
paragraaf 19.2een aanzet voor een evaluatieprogramma. 

1.5 Leeswijzer 

Dit MER is als volgt opgebouwd:  
 Hoofdstuk 2 gaat in op de functionele en de ruimtelijke kenmerken van het ZIM en geeft aan 

welke autonome ontwikkelingen er zijn; 
 In hoofdstuk 3 zijn het wettelijk kader en de beleidskaders voor de intensivering van het 

industrieterrein weergegeven; 
 Hoofdstuk 4 gaat nader in op het voornemen en beschrijft de onderzoeksmethodiek; 
 In hoofdstuk 5 tot en met 17 komen de effectenstudies en beoordelingen van het voor-

nemen op de diverse milieuthema's aan bod. Achtereenvolgend betreffen het de thema’s 
verkeer en vervoer (55), externe veiligheid (6), geluid (7), luchtkwaliteit (8), geur (9), gezond-
heid (10), hinder tijdens aanleg (11), archeologie en cultuurhistorie (12), landschap (13), 
bodem en water (14), natuur (15) en duurzaamheid (16); 

 In hoofdstuk 17 is een integrale afweging gemaakt van het voornemen.  
 In hoofdstuk 18 zijn de (verplichte) mitigerende maatregelen ter beperking van de milieu-

effecten beschreven. Tevens is in dit hoofdstuk de optimalisatievariant van de intensivering 
van het industrieterrein beschreven; 

 Ten slotte zijn in hoofdstuk 19 de leemten in kennis aangegeven en is een aanzet tot een 
evaluatieprogramma gegeven. 
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2 Kenmerken van zeehaven- en industrieterrein 
Moerdijk 

In dit hoofdstuk is een eerste kenschets gegeven van het plangebied en omgeving. Er wordt 
ingegaan op de functionele en ruimtelijke structuur van het industrieterrein. Naast de huidige 
situatie is een overzicht gegeven van autonome ontwikkelingen. Vanaf hoofdstuk 5 wordt per 
milieuthema dieper ingegaan op de huidige situatie. 

2.1 Functionele structuur 

De havens en het industriegebied Moerdijk zijn in de jaren '70 van de twintigste eeuw aangelegd 
met als doel een overloopfunctie te vervullen voor het Rotterdamse havengebied (zware indus-
trie en bedrijvigheid). Het terrein is bewust op deze locatie ontwikkeld, mede vanwege lage 
personendichtheden in de directe omgeving. Het industrieterrein heeft een bruto-oppervlakte 
van circa 2.350 hectare), telt drie insteekhavens, huisvest circa 425 bedrijven en geeft werk-
gelegenheid aan circa 8.600 werknemers. Daarnaast is er sprake van indirecte werkgelegenheid 
aan vele duizenden mensen die werken voor toeleveranciers van bedrijven en overheden. 
Momenteel is ZIM de 4e (zee)haven van Nederland.  
 

 
figuur 2.1 Luchtfoto Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk vanaf westzijde (bron: Havenschap Moerdijk) 

 
Deelparken 
Het industrieterrein is ruimtelijk en functioneel ingedeeld in een aantal deelparken (zie 
figuur 2.2).  
 
Seaport is bestemd voor kadegebonden bedrijven, zoals op- en overslag, bewerking en distributie 
van stukgoed en containers. Seaport is zodanig opgezet, dat zoveel mogelijk kavels grenzen aan 
de havens. Aan de haven ligt een aantal op- en overslagterminals. Langs de kades bevinden zich 
voornamelijk bedrijven die op eigen terrein stukgoed bewerken en distribueren.  
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figuur 2.2 Functionele structuur ZIM  

 
 
Het Ecopark is bestemd voor recyclingbedrijven en (watergerelateerde) bedrijvigheid op het 
gebied van milieu- en energietechnologie. Het gaat om energie opwekken uit afval, reinigen, 
verwerken van afvalstoffen en recyclen. Aan de noordzijde van EcoPark stonden vier wind-
molens, deze zijn inmiddels gesloopt. In het zuidelijke deel van EcoPark liggen naast grote 
bedrijfskavels ook relatief kleinere bedrijfskavels die benut worden door diverse type bedrijven. 
 
Het Industrial Park is bestemd voor chemische en (zware) industriële bedrijvigheid. In dit deel-
gebied is een omvangrijk deel van de gronden braakliggend terrein. 
 
De Distriboulevard is bestemd voor weggebonden Europese distributie- en productiebedrijven 
die een representatieve locatie wensen en die optimaal bereikbaar zijn. Op de Distriboulevard is 
het bedrijvenaanbod divers: distributeurs van autobanden en -velgen en logistieke dienstver-
leners, maar bijvoorbeeld ook een horecagroothandel. 
 
Het Tradepark is vooral bestemd voor handelsondernemingen en logistieke bedrijven, die waarde 
toevoegende diensten verrichten. In de westelijke hoek zijn nog kavels beschikbaar. 
 
De Compartimentenstrook is een relatief kleinschalig gemengd bedrijventerrein waar met name 
groothandelsbedrijven en dienstverleners aanwezig zijn.  
 
Bij de entree van het bedrijventerrein bevindt zich het Servicepoint Moerdijk, waarin een groot 
aantal dienstverlenende bedrijven en ondersteunende diensten voor de rest van het industrie-
terrein gevestigd zijn. Hier bevinden zich onder meer de brandweer, de douane, de mare-
chaussee, het kantoor van het Havenbedrijf Moerdijk en de beveiligingsdienst, maar ook bijvoor-
beeld kopieerfaciliteiten, schoonmaakdiensten en een restaurant. 
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2.2 Ruimtelijke structuur 

Het industrie- en zeehaventerrein Moerdijk is een grootschalig industrieterrein in een landelijke 
omgeving. De groene begeleidingszone rondom het industrieterrein vormt een ruimtelijke en 
landschappelijke begrenzing tussen het industrieterrein en de omgeving. De ruimtelijke structuur 
van het industrieterrein is weergegeven in figuur 2.3.  
 

 
figuur 2.3 Ruimtelijke structuur industrieterrein Moerdijk  

 
 
Ontsluiting 
Het industrieterrein is multimodaal ontsloten via weg, water, buis en spoor. Tussen de verschil-
lende transportmiddelen zijn overslagmogelijkheden: wegtransportterminals en een trimodale 
terminal waar lading, tussen zeeschepen, binnenschepen en spoorwagons overgeslagen kan 
worden.  
 
Weginfrastructuur 
Het industrieterrein kent een ruime en overzichtelijke opzet. Diverse terreindelen worden in een 
'kamstructuur' in zuidelijke richting via de Zuidelijke Randweg ontsloten op de hoofdentree 
(afslag Moerdijk nr. 26) op de A17. De A17 sluit aan de oostzijde aan op de A16, de verbinding 
tussen België/Breda en Rotterdam (buiten plangebied).  
 
De Zuidelijke Randweg vormt samen met de Oostelijke Randweg, de Westelijke Randweg en de 
Middenweg de hoofdontsluiting van het industrieterrein. Naast de zuidelijke hoofdentree is het 
industrie- en haventerrein ook toegankelijk vanaf de westzijde via de Zuidelijke Randweg (vanaf 
afslag 25, Zevenbergen). Het interne wegennet is onder beheer van het havenbedrijf. 
 

Sassenplaat 

Slibdepot 

Zuidelijke entree 

Oostelijke Randweg 

Zuidelijke Randweg Westelijke Randweg 

Middenweg 

Buisleidingenstraat 
Roode Vaart 

Groenstrook Klundert 

Bosgebied 
Appelzak  
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Vaarwegen 
Industrieterrein Moerdijk ligt aan het Hollandsch Diep. De haven van Moerdijk is toegankelijk 
voor zowel zeevaart als binnenvaart met verbindingen richting Antwerpen via het Schelde-Rijn-
kanaal en Rotterdam via de Dordtsche Kil. De bedrijven binnen de hoofdontsluiting zijn hoofd-
zakelijk gericht op de vier insteekhavens vanaf het Hollandsch Diep en liggen rondom de havens. 
Zeeschepen met een diepgang tot 8,40 meter kunnen binnenvaren, in de centrale insteekhaven 
is dit 8,90 meter, afhankelijk van omstandigheden als o.a. getijde. 
 
Spoorlijnen 
Het industrieterrein is op het landelijke spoorwegennet aangesloten. De hoofdstamlijn van het 
goederenspoor takt ter hoogte van Moerdijk af van de spoorlijn Rotterdam-Breda-Roosendaal-
Antwerpen en loopt op het industrieterrein langs de Zuidelijke Randweg tot aan het eind van de 
Westelijke Randweg. Vanaf de hoofdstamlijn is een aantal zijsporen parallel aan verkeerswegen 
gelegen die richting de bedrijven aan de havens lopen. 
 
Buisleidingen 
Het industrieterrein is aangesloten op de Buisleidingenstraat Nederland van Rotterdam naar 
Antwerpen. De buisleidingenstraat, die in beheer is van LS-Ned, loopt door de westrand van het 
plangebied. Daarnaast zijn ten zuiden en ten oosten van het terrein leidingenstroken geprojec-
teerd die onderdeel vormen van het geplande provinciale leidingenstrokennet. In het plangebied 
zelf liggen een ondergrondse DSM-transportleiding, vijf ondergrondse leidingen van de Gasunie, 
ondergrondse waterleidingen, leidingenstroken, een ondergrondse PRB-leiding en een rioolpers-
leiding van het waterschap/Havenbedrijf.  
 
Groen 
Industrieterrein Moerdijk is omgeven door een groene begeleidingszone, bestaande uit beplante 
en niet-beplante stroken die dienen als landschappelijke afscherming naar het open West-
Brabantse landschap en als milieuhygiënische bufferzone naar de omliggende woonkernen. De 
groenbuffer garandeert de afstand tussen het ZIM en gevoelige objecten (de woon- en verblijfs-
functies) in de omliggende woonkernen. Aan de oostzijde omvat deze groene 'lijst' o.a. het 
bosgebied De Appelzak (nabij Moerdijk), voormalige vloeivelden ten oosten van de Roode Vaart 
en het 'bos' bij Lochtenburg.  
 
Aan de westzijde bevindt zich de Groenstrook (Klundert) met daarin een manege, een groeps-
gebouw van de scouting en een hondenschool.  
 
Aan de zuidzijde zijn als onderdeel van o.a. het Tradepark bergingsvijvers met natuurlijke oevers 
aangelegd die samen met nieuw en bestaand groen een ecologische verbindingszone vormen 
tussen west en oost. 
 
Ten noorden van het industrieterrein ligt binnen het plangebied het natuurgebied de Sassenplaat 
in het Hollands Diep. Het beheer is gericht op het behoud van de natuurwetenschappelijke 
betekenis van het gebied, in het bijzonder als rust- en foerageergebied voor watervogels en 
ganzen en als leefgebied voor de Noordse woelmuis en kraamkamer voor diverse vissoorten.  
 
Ten westen van de Sassenplaat heeft Rijkswaterstaat ten behoeve van overtollig slib in de 
afgelopen jaren een baggerspeciedepot aansluitend op de Sassenplaat aangelegd.  
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Water  
Het Hollandsch Diep heeft een functie voor de scheepvaart. De Roode Vaart stroomt door het 
oostelijk plangebied en heeft een functie zowel voor de binnenscheepvaart als voor de water-
huishouding van het aangrenzende gebied. Ten zuiden van de insteekhaven Roode Vaart is een 
aanlegplaats voor boten. Binnen het plangebied ligt een aantal watergangen, dat een opvang- en 
afvoerfunctie vervult voor aangrenzende gronden. 
 
Kernen rondom het industrieterrein en overige functies in omgeving 
De omgeving rondom het industrieterrein kenmerkt zich door een open polderlandschap met 
omvangrijke landbouwkavels en graslanden dat afgewisseld wordt door een aantal kernen. In de 
directe omgeving van het industrieterrein liggen de kernen Moerdijk (direct ten oosten), Klundert 
en Noordschans (direct ten westen), Noordhoek (2 km ten zuidwesten), Zevenbergen (ruim 1 km 
ten zuiden), Langeweg (4,5 km ten zuidoosten) en Zevenbergschen Hoek (4 km ten oosten), zie 
figuur 2.4.  
 
Ten noorden van het Hollands Diep liggen langs het water natuurgebieden (Plaat van het Land 
van Essche, Biesbosch) en landbouwgronden. Direct ten noorden van het industrieterrein ligt aan 
de overkant van het Hollands Diep de kern Strijensas. De eerstvolgende grotere kern is Strijen, ca 
5 km ten noorden van het industrieterrein. 
 
 

 
figuur 2.4 Ligging ZIM in omgeving 

 
 
In het plangebied buiten het feitelijke industrieterrein ligt verspreid een aantal agrarische en 
niet-agrarische bedrijven. In het plangebied bevinden zich geen bestemde woningen. De 
woningen die nog aanwezig zijn, bevinden zich daar op grond van overgangsrecht. In één geval 
wordt de bestemming gerepareerd naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, te 
weten, de agrarische bedrijfswoning aan de Gorsdijk 1. Het perceel en de woning zijn inmiddels 
in handen van de Staat en de bewoners zijn verplaatst naar een ander perceel, buiten de 
geluidszone. Tussen gemeente en Staat is afgesproken dat er geen nieuwe huurders in de woning 
worden gevestigd. De bedrijfswoning wordt derhalve in het bestemmingsplan wegbestemd.  

Biesbosch Plaat van het Land van Essche Strijensas 
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2.3 Lopende projecten en mogelijke ontwikkelingen 

In het plangebied zelf en in de omgeving speelt een aantal lopende projecten en mogelijke ont-
wikkelingen. In deze paragraaf is weergegeven of deze projecten en plannen wel of niet onder-
deel uitmaken van het voornemen of de autonome ontwikkeling. 
 
Het voornemen betreft de ontwikkelingsmogelijkheden die in het nieuwe bestemmingsplan zijn 
opgenomen, zie hoofdstuk 4. De autonome ontwikkeling betreft die ontwikkelingen die los van 
de voorgenomen activiteit, zullen optreden in het gebied. Daarbij kan gedacht worden aan 
andere aanpassingen aan infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook concrete ruimtelijke ontwikke-
lingen, zoals de realisatie van nieuwe bedrijven. Als referentiejaar is hierbij 2026 aangehouden. 
Dit is de planperiode van het bestemmingsplan en de periode waarin naar verwachting de ont-
wikkeling gerealiseerd zal worden. 
 
Benutting bestaande bedrijfskavels 
De verwachting is dat op de bestaande bedrijfskavels geen relevante wijzigingen optreden in 
genoemde bedrijfsactiviteiten. De thans aanwezige bedrijven zullen hun productie op de betref-
fende locaties voorzetten. Uit de inventarisatie van de vergunde ruimte is gebleken dat vrijwel 
alle bedrijven de maximale beschikbare ontwikkelingsruimte gebruiken en dus geen ruimte meer 
hebben binnen hun vergunningen om hun activiteiten uit de breiden. Derhalve is er van uitge-
gaan dat bij de bestaande bedrijven geen extra ontwikkelingsruimte aanwezig is.  
 
Lopende projecten 
Uitgangspunt is, dat het plangebied van het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein 
Moerdijk integraal wordt herzien. Een uitzondering wordt gemaakt voor lopende projecten, die 
een actuele bestemming vragen. Het betreft de projecten Waterfront kern Moerdijk (aan de 
oostkant van het industrieterrein) en de golfbaanontwikkeling Zevenbergen (ten zuiden van het 
industrieterrein). In het visiedocument uit 2008 is vastgelegd, dat beide deelgebieden geen 
onderdeel uitmaken van de herziening, omdat voor deze projecten separate bestemmingsplan-
nen zullen worden opgesteld. Deze locaties vallen derhalve buiten het plangebied, het bestem-
mingsplan levert geen (verdere) beperkingen op voor beide projecten. Over de projecten zijn dus 
nog geen concrete ruimtelijke besluiten genomen. In het MER worden deze projecten niet als 
autonome ontwikkeling gehanteerd. 
 
Daarnaast is, zoals reeds weergegeven in hoofdstuk 1, het mogelijk maken van het windturbine-
park (zie figuur 2.5) reeds in een aparte bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk 
voorzien. Dit plan is 12 januari 2017 door de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk vast-
gesteld. De procedure is nog niet afgerond en het bestemmingsplan niet onherroepelijk. 
Gedurende de procedure zullen de plannen samenkomen. In het MER wordt deze windturbine-
ontwikkeling als autonome ontwikkeling gehanteerd. 
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figuur 2.5 Locatie drie bestaande en zeven in ontwikkeling zijnde windturbines van Windpark Industrieterrein 
Moerdijk 

 
 
Lange termijnoptie: uitbreiding Roode Vaart 
In de Structuurvisie Moerdijk 2030 en de bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk is aan-
gegeven, dat het gebied Roode Vaart kan worden gerealiseerd als ZIM op het moment dat is 
aangetoond dat na de inbreiding op het huidige ZIM voor kadegebonden activiteiten nog vol-
doende belangstelling is van bedrijven met kadegebonden activiteiten. Tot op heden is hier geen 
sprake van. Het gebied Roode Vaart wordt conform het visiedocument in het bestemmingsplan 
bestemd conform de huidige functie. In het MER wordt deze mogelijke ontwikkeling niet als 
autonome ontwikkeling gehanteerd. 
 
Mogelijke ontwikkelingen in de toekomst 
Andere ontwikkelingen die mogelijk in de toekomst in of direct nabij het plangebied worden 
gerealiseerd, maar vanwege het conserverende karakter van het bestemmingsplan niet zijn 
opgenomen, zijn: 
 
Rail service center 
Havenbedrijf Moerdijk is reeds enige tijd bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid van 
een Rail Service Center op het ZIM. Een dergelijk center kan bijdragen aan het verduurzamen van 
het vervoer van en naar het terrein via spoor in plaats van met de vrachtauto. Echter zijn de 
(milieu) gevolgen en de financiële haalbaarheid van een dergelijke ontwikkeling momenteel niet 
hard te maken en is de ontwikkeling op dit moment onvoldoende concreet om mee te kunnen 
nemen in het bestemmingsplan. Daarnaast is er door diverse partijen nog geen besluit genomen 
over de komst ervan. Eventuele planvorming en besluitvorming, alsmede planologische 
verandering volgt te zijner tijd een separaat traject. Echter wordt deze ontwikkeling niet definitief 
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onmogelijk gemaakt door de regeling in dit plan, tenslotte is het een functie die prima past op 
een dergelijk terrein en met duurzaamheid in het achterhoofd.  
 
Goederenspoor 
De gemeente Moerdijk is al jaren bezig met een lobby voor veilig spoorvervoer buiten de kernen 
om. Een mogelijke maatregel is de aanleg van een separate goederenspoorlijn van Rotterdam 
naar België parallel aan de A17. Hierdoor kan het huidige goederenvervoer over het spoor via de 
kern Zevenbergen vervallen wat een veiligere situatie oplevert in de Moerdijkse kernen. Tevens 
kunnen de bedrijven op het ZIM aanhaken op de doorgaande lijn. Het idee wordt ook bij de 
provincie en het Rijk ondersteund, maar tot concrete besluitvorming heeft dit nog niet geleid. In 
het MER wordt deze mogelijke ontwikkeling daarom niet als autonome ontwikkeling gehanteerd. 
 
Logistiek Park Moerdijk 
In de nabijheid van het terrein staat het Logistiek Park Moerdijk (LPM) van 150 hectare groot 
gepland. Op het LPM worden alleen logistieke bedrijven uit milieucategorie 2 of 3 toegestaan. Op 
15 juli 2016 is het Provinciale Inpassingsplan 'Logistiek Park Moerdijk' vastgesteld. Een onderdeel 
van dat plan is een rechtstreekse wegverbinding tussen beide terreinen (60 km/uur weg), de 
interne baan genaamd, open voor uitsluitend vrachtverkeer. Beide terreinen zijn hiermee zowel 
fysiek als functioneel met elkaar verbonden. In het MER wordt deze mogelijke ontwikkeling niet 
als autonome ontwikkeling gehanteerd. 
 
Stationsgebied Lage Zwaluwe 
Station Lage Zwaluwe (ten oosten van het industrieterrein en de A16) vervult een transferium-
functie voor het ZIM en het toekomstige LPM. Deze moet nog wel verder worden uitgebouwd en 
versterkt door het realiseren van collectieve transportvoorzieningen. Stationslocatie Lage 
Zwaluwe kan ook binnen de logistieke keten van de logistieke hotspot West-Brabant een 
belangrijke functie in gaan nemen door ruimte te bieden aan logistieke supportdiensten. Doordat 
in de logistieke hotspot een belangrijke rol is weggelegd voor het huidige ZIM en het toekomstige 
LPM ontstaat zo ook een ruimtelijke en functionele relatie tussen ZIM en LPM enerzijds en het 
stationsgebied Lage Zwaluwe anderzijds. De haalbaarheid van deze ontwikkeling wordt momen-
teel onderzocht door de gemeente Moerdijk. In het MER wordt deze mogelijke ontwikkeling 
daarom niet als autonome ontwikkeling gehanteerd.  
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3 De beleidskaders 

In dit hoofdstuk is op hoofdlijnen het relevante ruimtelijke beleidskader opgenomen voor het 
plangebied en het voornemen. In paragraaf 3.2.1 is de behoefteprognose aan bedrijventerrein 
vergeleken met het aanbod aan bedrijfskavels. Vanaf hoofdstuk 5 wordt per thema dieper 
ingegaan op het relevante beleid. 

3.1 Nationaal beleid 

Het ZIM is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) aangeduid als een zeehaven 
van nationale betekenis. Moerdijk is een multimodaal knooppunt en is op de kaart Zuidvleugel / 
Zuid Holland aangeduid als “vernieuwen en versterken van de mainport Rotterdam en de 
logistieke delta”. De opgave in dit gebied is het vernieuwen en versterken van de mainport 
Rotterdam door het ontwikkelen van een efficiënt modaal logistiek netwerk in samenhang met 
andere Nederlandse zeehavens, de haven van Antwerpen en achterlandknopen in lijn met de 
MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam. Ook is het industrieterrein aangeduid als mogelijke 
vestigingsplaats voor elektriciteitsproductie vanaf 500 MW. Nadere begrenzing van dit gebied 
vindt plaats via het Barro. 
 

  
figuur 3.1 Uitsnede Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (bron: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR), 2012) 

 
 
Met het Besluit algemenen regels ruimtelijke ordening (Barro 2011, 1e aanvulling 2012) maakt 
het Rijk pro-actief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmings-
plannen aan moeten voldoen. Onderstaande aspecten zijn relevant voor het bestemmingsplan 
ZIT Moerdijk.  
 

Moerdijk: Zeehaven van 
nationale betekenis  
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In het Barro is het Hollandsch Diep en het industrieterrein aangewezen als Rivierbed (primaire 
waterkering). Het bestemmingsplan omvat geen wijzigingen ten opzichte van de vigerende 
bestemmingen die kan leiden tot grootschalige of kapitaalintensieve ontwikkelingen die het 
treffen van rivierverruimende maatregelen kunnen belemmeren. Het bestemmingsplan omvat 
ook geen ontwikkelingen in het stroomvoerend deel van de rivier en/of ontwikkelingen die van 
invloed kunnen zijn op veilig en doelmatig gebruik van het Hollandsch Diep, de afvoercapaciteit 
van de rivier, het bergend vermogen en de ecologische toestand van de rivier. Op grond daarvan 
gelden vanuit het Barro geen beperkingen voor het bestemmingsplan. 
 
In de 1e Aanvulling op het Barro (oktober, 2012) zijn 22 locaties voor grootschalige energieop-
wekking aangewezen. Het ZIM betreft één van de 22 locaties die is aangewezen als locatie voor 
grootschalige energieopwekking (ten minste 500 MW). Het gaat daarbij om alle soorten centrales 
behalve windenergie en kernenergie met een elektrisch vermogen van 500 MW en hoger. In de 
Nota van Toelichting bij het Barro wordt aangegeven dat titel 2.8 als doel heeft te waarborgen 
dat er op de aangegeven vestigingsplaatsen in ieder geval voldoende ruimte aanwezig is om 
elektriciteitsopwekking van ten minste 500 MW te (kunnen) realiseren. Verderop in de Nota van 
Toelichting wordt aangegeven dat op een vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteits-
opwekking plaatsing van ten minste 500 MW elektrisch vermogen moet zijn toegelaten (onder-
deel a). En dat onderdeel b bepaalt dat de ruimte aanwezig moet zijn die in fysieke zin nodig is 
om de productie-installaties te kunnen plaatsen. Het kan gaan om een ruimte die geschikt is voor 
één centrale van 500 MW en groter. Maar geschikt zijn betekent bijvoorbeeld ook dat twee 
centrales van elk 250 MW op de vestigingsplaats fysiek gesitueerd kunnen worden. Benadrukt 
wordt dat waar reeds 500 MW of meer vermogen op een vestigingsplaats geïnstalleerd is, aan 
deze verplichting wordt voldaan. Dit betekent dat zolang het bestemmingsplan het mogelijk 
maakt dat binnen het op de kaart bij het Barro aangegeven gebied in Moerdijk ten minste 550 
MW aan productiecapaciteit is toegestaan, dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met 
het Barro. 
 
Relevant voor Moerdijk is de sectorale aanpak: focus op ontwikkeling van topsectoren. Per sector 
wordt een agenda opgesteld, om zo alle thema’s die spelen binnen een sector integraal op te 
kunnen pakken (thema’s in deze agenda’s kunnen zijn: kennis en onderzoek, buitenland beleid, 
sectorale randvoorwaarden, onderwijs en scholing, duurzaamheid). Relevante topsectoren voor 
dit terrein: Logistiek, chemie, energie. Deze sectoren zijn in ruime mate vertegenwoordigt op dit 
terrein en dat biedt kansen. 
 
Het kabinet, vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties hebben in september 2013 het Natio-
naal Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) ondertekend. Het Energieakkoord zet in op 
energie-efficiëntie als basis om concurrentiekracht te versterken en de onderstaande doelen te 
bereiken. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoor-
ziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten. Enkele 
punten hieruit: 
 Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; of te wel 

100 PJ3 aan energiebesparing per 2020;  
 Opschalen van hernieuwbare energieopwekking. In combinatie met energiebesparing moet 

in 2020 14 procent (nu 4 procent) van alle energie op een duurzame manier worden opge-
wekt, oplopend naar 16 procent in 2023; 

                                                                 
3 Ter illustratie: 1 petajoule energiebesparing in het finale energieverbruik komt overeen met het jaarlijkse gemiddelde 

elektriciteits- en gasverbruik van circa 15.000 huishoudens (Bron: Energieakkoord, 2013). 
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 De opschaling van hernieuwbare energieopwekking vraagt een intensieve inzet op verschill-
ende bronnen van hernieuwbare opwekking, zoals wind op land, wind op zee, diverse 
vormen van lokale opwekking zoals zonne-energie, en de inzet van biomassa. 

 
Het akkoord bestaat uit tien pijlers:  
1. energiebesparing in de gebouwde omgeving en efficiëntieverbetering in het bedrijfsleven; 
2. opschalen van hernieuwbare energieopwekking;  
3. stimuleren van decentrale duurzame energie; 
4. gereedmaken van energietransportnetwerk; 
5. goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel (ETS); 
6. fossiele opwekking (CCS) en kolencentrales; 
7. mobiliteit en transport; 
8. werkgelegenheid en scholing;  
9. stimuleren commercialisering voor groei en export; 
10. financiering van duurzame investeringen. 
 
De zesde pijler 'fossiele opwekking en kolencentrales' richt zich op het afbouwen van de capaci-
teit van de kolencentrales in Nederland.  

3.2 Provinciaal beleid 

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant (herziening 2014) geeft de hoofdlijnen van 
het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor 
het ruimtelijk handelen van de provincie. Het doel van de Structuurvisie is goede woon-, werk- en 
leefomgeving voor de inwoners en bedrijven in Brabant. Brabant heeft de ambitie zich te ontwik-
kelen tot een top kennis- en innovatieregio op Europees niveau. Door de afnemende groei wordt 
de kwaliteit van de werklocaties belangrijker voor een goed functionerende ruimtelijk econo-
mische structuur: ontwikkeling van duurzame werklocaties, mogelijkheden voor energiewinning, 
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en differentiatie in werklocaties: hoogwaardige campus-
sen, grootschalige terreinen met milieuhinderlijke bedrijven en gemengde (economische) 
terreinen.  
 
De visie is door de provincie vertaald in veertien provinciale ruimtelijke belangen. Voor Industrie-
terrein Moerdijk zijn vooral van belang: 
8. Concentratie van verstedelijking: Bij de opgave voor wonen en werken wordt het accent 

sterker verlegd naar de te ontwikkelen kwaliteiten, de inzet op herstructurering en het 
beheer van het bestaand stedelijk gebied. 

1. Economische clusters: Om de economische clusters te versterken is het economisch 
programma 2020 vastgesteld. De aanpak is vertaald in de provinciale strategie werklocaties. 

 

Bij alle belangen hanteert de provincie twee leidende principes:  

1. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid: de provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling 
waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de ruimtelijke keuzes die de komende 
jaren op de provincie af komen.  

2. Vestigings- en leefklimaat en gezondheid: de provinciale belangen en ruimtelijke keuzes 
moeten bijdragen aan het vestigings- en leefklimaat van Noord-Brabant.  

 
Op de structurenkaart in de Structuurvisie is het plangebied aangewezen als 'stedelijk concen-
tratiegebied' (figuur 3.2). Tevens is het gebied aangeduid als stedelijk knooppunt. 
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figuur 3.2 Uitsnede Structurenkaart Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant (bron: Provincie 
Noord-Brabant, 2015)  

 
 
De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende aanbod is voor bedrijven die hinder kunnen 
veroorzaken naar hun omgeving in de vorm van geluid-, stof-, geur- of verkeershinder en voor 
bedrijven met een extern veiligheidsrisico. Het is belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan 
met de beschikbare ruimte op de (middel)zware bedrijventerreinen.  
 
Ten aanzien van de stedelijke structuur geldt dat dit bestemmingsplan voorziet in de actualisering 
van een bestemmingsplan voor een bestaand bedrijventerrein, dat goed wordt ontsloten vanaf 
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de rijksweg, via de goederenspoorlijn en het Hollandsch Diep. Het plan biedt ruimte voor de in-
tensivering van het ZIM door benutting van braakliggende gronden. Het nieuwe bestemmings-
plan past daarmee binnen het provinciale beleid zoals vastgelegd in de structuurvisie. 
 
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2014 is uitgewerkt in regels in de Verordening Ruimte 
Provincie Noord-Brabant 2014 . In de Verordening Ruimte is het industrieterrein bijna volledig 
aangeduid als "bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied” (zie figuur 3.3, paarse 
arcering). De uitgeefbare ruimte op bedrijventerreinen dient beschikbaar te zijn voor bedrijfs-
activiteiten die vanwege hun milieuhinder, hun omvang en/of hun verkeersaantrekkende 
werking niet in een (gemengde) woonomgeving of op een woon- werklocatie passen.  
 

 
figuur 3.3 Integrale plankaart Verordening ruimte 2014 (bron: Provincie Noord-Brabant, 2015) 

 
 
Het ZIM is in zijn geheel onderdeel van Rivierbed (zie figuur 3.3, blauw gestreepte arcering). Het 
terrein is tevens in zijn geheel aangeduid als zoekgebied voor windturbines. De groenstroken 
rondom het industrieterrein zijn deels aangeduid als Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig 
Natuur Netwerk Nederland geheten, groene arcering) en deels als Groenblauwe mantel (groen-
grijze arcering). De smalle zone langs de Zuidelijke Randweg op het industrieterrein en de zone 
langs de oostgrens van het industrieterrein zijn aangeduid als zoekgebied voor ecologische 
verbindingszone (groene lijnen). 
 

Gronden rondom het ZIM zijn aangeduid als (zie figuur 3.3): 
 Gemengd landelijk gebied: agrarische gronden (gele arcering); 
 Kernen landelijk gebied: kernen Noordschans, Klundert, Noordhoek, Zevenbergen en 

Moerdijk (oranje arcering) met zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling (gekruisde arcering); 
 Regionale waterberging: gronden ten oosten van Moerdijk (blauw gestreepte arcering). 
 
De provincie Noord- Brabant wil samen met partijen in de regio’s komen tot afspraken over de 
ruimte reserveringen, herstructurering en transformatie voor bedrijven, kantoren en winkels 



Milieueffectrapport 
Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein 
projectnummer 176207.01 
26 juni 2017 revisie 03 
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 28 van 147 

 

voor de komende jaren. De rapportage Samen werken aan de Brabantse werklocaties: Naar een 
match tussen ruimtevraag en aanbod (2014) geeft in het kort de belangrijkste uitkomsten van de 
nieuwe prognoses van de ruimtevraag.  
 
Er blijkt tot 2020, nog een kwantitatieve uitbreidingsbehoefte te zijn aan bedrijventerreinen, in 
alle regio’s, maar vooral in West-Brabant, waar het accent sterker ligt op logistiek en transport, 
een sector die de komende jaren veel nieuwe ruimte vraagt. Na 2020 vlakt de behoefte aan 
nieuwe bedrijventerreinen af en vanaf 2030 is er geen behoefte meer aan extra ruimte, maar 
komen er per saldo terreinen en gebouwen vrij. In paragraaf 3.3 is de behoefteprognose voor 
Industrieterrein Moerdijk nader uitgewerkt en vergeleken met het aanbod aan bedrijfskavels. 
 
De prognoses worden eens per bestuursperiode opgesteld. De prognoses zijn richtinggevend 
voor de regionale verstedelijkingsafspraken rondom bedrijventerreinen tussen de gemeenten, 
waterschappen en de provincie in elk van de vier Brabantse regio’s. Iedere regio heeft een 
Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) waarin de gemaakte afspraken jaarlijks tegen het licht 
worden gehouden en, waar nodig, bijgesteld. De afspraken worden, mede op basis van de 
nieuwe prognoses, geheel vernieuwd.  

3.3 Aanbod en behoefte bedrijfskavels 

3.3.1 Aanbod  

Uit een inventarisatie van de restcapaciteit op industrieterrein Moerdijk (Havenschap Moerdijk, 
peildatum 1 november 2015) is gebleken dat in totaal ruim 239 hectare bruto aan bedrijfskavels 
beschikbaar kan komen voor (industriële) bedrijfsactiviteiten.  
 
In figuur 3.4 en in tabel 3.1 is per een overzicht weergegeven van de beschikbare restgronden. 
Daarbij is aangegeven binnen welke milieucategorie conform het bestemmingsplan de rest-
gronden zijn gelegen. Uit de figuur en de tabel blijkt dat met name in het westelijke gedeelte van 
het industrieterrein ontwikkelingsruimte aanwezig is, met name in deelpark Industrial Park. In de 
overige deelparken liggen verspreid losse braakliggende locaties. 
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figuur 3.4 Overzicht restgronden en windturbines op ZIM (aantal m2 bruto) per november 2015 

 
 
tabel 3.1 Overzicht restgronden per deelpark (november 2015) 

Deelpark Restruimte (aantal 
ha bruto) 

Milieucategorie 

  2 3 4 5 6 

Industrial Park 90,7      

86,8      

26,6      

Seaport 5,4      

3,2      

Ecopark 16,1      

Distriboulevard 2,9      

Compartimentenstrook 0      

Tradepark 2,9      

3,7      

Servicepoint 1,1      

Totaal 239,5      
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3.3.2 Behoefteraming 

Kwantitatieve behoefteraming 
De Provincie Noord-Brabant heeft in 2014 prognoses van de behoefte aan bedrijventerreinen in 
de perioden 2014-2020, 2021-2030 en 2031-2040 laten berekenen (Bureau Buiten, 2014). Uit 
deze prognose komt naar voren dat tot en met 2020 in Noord-Brabant een groei van het totale 
ruimtebeslag aan bedrijventerreinen wordt verwacht van circa 9% (= circa 940 hectare). Na 2020 
vlakt de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen af en vanaf 2030 is er geen behoefte meer aan 
extra ruimte, maar komen er per saldo terreinen en gebouwen vrij. In de regio West-Brabant 
prognose blijkt dat er tot en met 2040 behoefte is aan 340 hectare nieuw bedrijventerrein. Het 
overgrote deel van deze ruimtevraag zal zich voordoen in de eerste tien jaar. De ruimtevraag 
vlakt langzaam af en is in de periode 2031-2040 negatief. 
 
De methodiek geeft de behoefteprognose als resultante van de verwachte ontwikkeling in drie 
modelcomponenten: de ontwikkeling van de werkgelegenheid, het aandeel van de banen in een 
sector dat op een bedrijventerrein wordt geaccommodeerd (“locatievoorkeur”) en het ruimte-
gebruik per baan op bedrijventerreinen (“terreinquotiënt”). De drie modelcomponenten zijn 
regio- en sectorspecifiek opgesteld en resulteren in regiospecifieke prognoses voor bedrijven-
terreinen.  
 
Specifieke havenraming 
Voor zeehavens is niet de werkgelegenheid, maar de ontwikkeling van de goederenoverslag een 
goede verklarende variabele voor de ontwikkeling van de kadegebonden (natte) ruimtebehoefte. 
Voor de zeehaven Moerdijk is daarom een afzonderlijke raming opgesteld om de behoefte aan 
kadegebonden terrein in beeld te brengen. 
 
De deelparken Industrial Park, Ecopork en Seaport worden gezien als ‘kadegebonden terreinen’ 
en vormen de basis voor de specifieke havenraming. De deelparken Distriboulevard en Service-
point worden tot de ‘havengerelateerde terreinen’ gerekend. 
 
Groeiende goederenstromen 
Voor de behoefteprognose van ZIM zijn in het kader van het provinciaal onderzoek twee 
scenario’s doorgerekend4. Het Global Economy (GE)-scenario wordt gekenmerkt door verdere 
globalisering, gecombineerd met een lage olieprijs en leidend tot hoge economische groei en een 
gematigd milieubeleid. Het GE-scenario gaat uit van een jaarlijkse groei in de goederenoverslag 
van de zeevaart in Moerdijk van 5,8% tot aan 2020 en 2,2% in de jaren daarna. Het European 
Trend (ET)-scenario wordt gekenmerkt door continuering van bestaand beleid en een gematigde 
groei van de economie. Het ET-scenario gaat uit van 5,0% jaarlijkse groei tot aan 2020, gevolgd 
door 1,3% na 2020. De overslag van de binnenvaart wordt in de raming gezien als afgeleide van 
de zeevaartoverslag en zit impliciet in de geraamde ruimtebehoefte.  
 
Intensivering ruimtegebruik 
De ruimteproductiviteit (overslag zeevaart in ton per ha) geeft aan hoeveel ruimte er nodig is om 
de verwachte toename in de goederenstroom te accommoderen. Volgens de Havenstrategie is er 
op dit moment op een aantal locaties nog overslagcapaciteit aanwezig. Bovendien wordt 
gestreefd naar een intensivering van het bestaande havencomplex, om ruimte te maken voor 
uitbreiding en nieuwe vestiging van bedrijven. 
 

                                                                 
4 Dit onderzoek is (nog) niet geactualiseerd voor de nieuwe scenario’s Hoog en Laag 
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De verwachting is daarom dat de ruimteproductiviteit in de toekomst toeneemt. Het uitgangs-
punt voor deze raming is +2% jaarlijkse groei tot aan 2020, +1% tussen 2020 en 2030 en +0,5% 
jaarlijkse groei van de ruimteproductiviteit tussen 2030 en 2040. 
 
Resultaten behoefteprognose ZIM 
In figuur 3.5 is behoefteprognose voor kadegebonden terrein in de provincie weergegeven. De 
uitkomsten komen tot de prognose dat het netto areaal kadegebonden terreinen zich in het GE-
scenario zal ontwikkelen van 894 hectare in 2013, naar 941 hectare in 2020, 1.055 hectare in 
2030 en 1.240 hectare in 2040. 
 
 

 
figuur 3.5 Verwachte ontwikkeling areaal kadegebonden terrein) (in netto ha) (bron: Bureau Buiten, 2014) 

 
 
In tabel 3.2 is de verwachte toename aan extra areaal kadegebonden terrein (in netto hectare) 
volgens zowel het GE-scenario als het ET- scenario weergegeven.  
 
tabel 3.2 Ontwikkeling extra ruimtebehoefte (in netto hectare), GE en ET-scenario (bron: Bureau Buiten, 
2014) 

 2014-2020 2021-2030 2031-2040 

Ontwikkeling ruimtebehoefte GE-scenario (aantal netto ha) + 47 + 114 + 188 

Ontwikkeling ruimtebehoefte ET-scenario (aantal netto ha) +2 + 27 + 76 

 
Hierbij wordt in het onderzoek wel opgemerkt dat de periode na 2030 nog ver weg ligt. Monito-
ring van de overslag en ruimteproductiviteit zal de komende jaren nodig zijn om tijdig in beeld te 
krijgen of de beschikbare kadegebonden ruimte binnen het bestaande havencomplex voldoende 
is, of uitbreiding nodig lijkt (bron: Bureau Buiten, 2014).  
 
Kwalitatieve behoefteraming 
Naast inzicht in de kwantiteit ook onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van vraag en aanbod 
van bedrijventerreinen in de regio’s (bron, Stec groep, 2015). Het kwalitatief verdiepings-
onderzoek is een bouwsteen om te komen tot regionale bedrijventerreinafspraken in de RRO’s. 
 
Voor Regio West-Brabant komt uit het onderzoek naar voren dat het grootste deel van de 
ruimtevraag tot en met 2040 (en op middellange termijn – tot 2025) uit het segment zeer 
grootschalige logistiek en groothandel komt. Ook de kleinere logistieke segmenten zijn 
belangrijke ruimtevragers in West-Brabant op korte en langere termijn. In de sector industrie 
wordt tot en met 2040 een krimp van circa 200 hectare voorzien. Of en hoeveel ruimte vrijvalt in 
deze sector zal de toekomst leren en is afhankelijk van de ontwikkelingen in de sector. 
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Er is geen uitbreidingsvraag vanuit zware industrie (categorie 5/6) in de regio’s. Met name op het 
Industrial Park op ZIM zijn nog ruimschoots vestigingsmogelijkheden voor chemische bedrijvig-
heid. Eerder is reeds afgesproken dat deze gronden te allen tijde beschikbaar moeten zijn voor 
als deze vraag zich voordoet. Nieuwe plannen zijn zo bezien dus niet nodig voor dit segment. 
Voorts is het beleid van de provincie erop gericht om bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren op 
bestaande locaties en bestaande terreinen en hinder/overlast alhier te voorkomen.  
 
Voor grootschalige industriële bedrijven (soms ook in categorie 4) is de uitbreidingsbehoefte ook 
minimaal. Er is wel een kwalitatieve behoefte (vervangingsvraag) als gevolg van het vergroten 
van de efficiency of vanwege incourant vastgoed of locatie. Er is voldoende aanbod (ook 
verspreid over de provincie) die deze vraag – in potentie – kan huisvesten. 
 
De analyse bevat een aantal uitgangspunten voor de regionale afspraken (RRO’s). Onderstaand is 
een aantal relevante uitgangspunten voor het ZIM weergegeven: 
 Kwalitatief uitgangspunt is een regionale segmentering op basis van profielen. De profielen 

worden onderscheiden op basis van bedrijvigheid met dezelfde locatie- en vestigingseisen; 
 Bestemmingsplannen worden in lijn gebracht met de kwaliteitskenmerken van de profielen. 

 
 

3.3.3 Vergelijking aanbod en behoefte 

In totaal bedraagt het aanbod aan bedrijfskavels op ZIM ruim 239 hectare bruto (peildatum 1 
november 2015). In de deelparken Industrial Park, Seapark en Ecopark is een aanbod van in 
totaal 229 hectare bruto aan kadegebonden terrein. Op een groot deel van deze kavels is de 
ontwikkeling van zware industrie mogelijk (zie tabel 3.1). In de overige deelparken is er een 
aanbod van bijna 11 hectare bruto aan havengerelateerd terrein. 
 
Uitgaande van de berekende behoefteprognose van 188 hectare netto aan kadegebonden terrein 
is er sprake van een overaanbod van kadegebonden bedrijfskavels. Ook is er voldoende aanbod 
aan kavels voor zware industrie in de regio West-Brabant. 
 
Zoals beschreven in paragraaf 3.3.2 is reeds afgesproken dat de gronden op ZIM te allen tijde 
beschikbaar moeten zijn voor als er vraag naar zware industrie zich voordoet.  

3.4 Gemeentelijk beleid 

De Bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk, in 2009 getekend door gemeente, provincie 
en Rijk bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de 
leefomgeving in de gemeente Moerdijk op het gebied van veiligheid, recreatie, natuur, wonen en 
werken. Onderdeel van de Bestuursovereenkomst zijn onder andere:  
 Intensivering ruimtegebruik ZIM; 
 Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk; 
 Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen; 
 Inrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe. 
 
Voor intensivering van het ruimtegebruik op het huidige ZIM voorziet de Bestuursovereenkomst: 
het juiste bedrijf op de juiste plaats. De beschikbare hectares zijn bestemd voor chemische en 
chemiegerelateerde bedrijvigheid. Ook de (chemische) bedrijven die hinder veroorzaken in de 
woonkernen krijgen hier mogelijk een plaats. Het opnieuw invullen van deze hectares zorgt 
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ervoor dat de omvang van het nieuwe bedrijventerrein - Logistiek Park Moerdijk - beperkt blijft 
tot 150 hectare. Hierdoor gaat leefbaarheid hand in hand met economie. 
 
De gemeente Moerdijk wordt met een aantal ingrijpende ontwikkelingen geconfronteerd die de 
gemeente op (middel)lange termijn voor grote opgaven stelt. Voorbeelden van deze ingrijpende 
ontwikkelingen zijn vergrijzing, ontgroening, globalisering van de toeristisch-recreatieve en agr-
arische sector, schaalvergroting in de omgeving waarin de gemeente opereert en niet in de 
laatste plaats de voortgaande decentralisatie van rijksoverheidstaken. Om adequaat te kunnen 
reageren op deze opgaven, heeft de gemeente Moerdijk de Strategische Visie Moerdijk 2030 
opgesteld. Het doel van de Strategische Visie Moerdijk 2030 is om richting te geven aan de 
ontwikkelingen in de samenleving en de eigen positie in de regio. Concreet wil de gemeente 
Moerdijk daarbij komen tot een: 
1. ontwikkelingsrichting voor de lange termijn; 
2. kapstok en referentiekader voor de langer termijn; 
3. duidelijke missie die kan worden uitgedragen naar buurgemeenten, provincie en Rijk. 
 
De missie van de Strategische Visie Moerdijk 2030 is: 

“Moerdijk is in 2030 een gemeente die, gelegen op de as Rotterdam-Antwerpen én als 
hoogwaardig logistiek centrum van West-Brabant, voor al haar inwoners een leefbare 
woonomgeving biedt met werkgelegenheid in de nabijheid. Een gemeente met rust, ruimte, 
recreatie en toeristische mogelijkheden in het westelijke deel en dynamiek, bedrijvigheid en 
bovenlokale voorzieningen, geconcentreerd in de kern Zevenbergen en het haven- en 
industrieterrein Moerdijk in het oostelijke deel van de gemeente. Een gemeente waarin de 
kernen hun eigenheid bewaard hebben, maar ook duidelijk één gemeente vormen. Een 
gemeente met een sociaal gezicht, waar zorg en basisvoorzieningen dichtbij zijn en de 
menselijke maat geldt. Een gemeente die op een bewonersgerichte, innovatieve, efficiënte 
en effectieve wijze wordt bestuurd.” 

 
De missie geeft de strategische visie drie dimensies als uitgangspunt voor de discussie rond de 
verschillende thema’s: samenleving, leefmilieu en economie. Dit wordt ook wel het ‘Triple P’ 
mechanisme genoemd (people, planet, profit) of de Telos-Driehoek. Het idee achter de ‘TripleP’ 
gedachte is dat het optimaliseren van de economische kracht, de (lokale) leefomgeving en de 
sociaalmaatschappelijke kant op termijn leidt tot een duurzame gemeente. Schematisch kan de 
strategische visie als volgt beknopt worden weergegeven: 
 

 
figuur 3.6 Triple P-driehoek (bron: Gemeente Moerdijk, 2011)  
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Concreet beschrijft de strategische visie dat in 2030 30% van de totale reguliere energiebehoefte 
van de gemeente Moerdijk gedekt wordt door lokaal geproduceerde duurzame energie. 
 
De Structuurvisie Moerdijk 2030, vastgesteld door de gemeenteraad op 9 juni 2011, is een inte-
grale visie die inspeelt op de ontwikkeling van beide werelden van Moerdijk: het grootschalige 
(inter)nationale Moerdijk enerzijds en het ruime, rustige en agrarische Moerdijk met een veel 
kleinschaliger karakter anderzijds. De visie heeft een planhorizon tot 2030 en omvat een integrale 
ruimtelijke ontwikkelingsvisie met een richtinggevend en programmatisch karakter.  
 
In figuur 3.7 is de structuurvisiekaart van het ZIM en omgeving weergegeven.  
 

 
figuur 3.7 Structuurvisiekaart Moerdijk 2030 (bron: Gemeente Moerdijk, 2011) 

 
De voor het ZIM relevante thema’s zijn ‘hoogwaardige industrie en bedrijvigheid’ en 
‘duurzaamheid’ en 'toerisme': 
 Hoogwaardige industrie en bedrijvigheid: Het industrie- en zeehaventerrein Moerdijk wordt 

efficiënt, duurzaam en op een voor de omgeving verantwoorde wijze gebruikt. Dat wil 
zeggen: het behouden en creëren van werkgelegenheid in combinatie met vermindering van 
de milieubelasting bijvoorbeeld door het uitplaatsen en clusteren van bedrijven en toepas-
sing van milieuvriendelijke vervoersvormen. De mogelijke uitbreiding van het ZIM op de 
locatie Roode Vaart staat genoemd in deze structuurvisie, maar maakt geen onderdeel uit 
van dit conserverende bestemmingsplan; 

 De gemeente Moerdijk kiest voor een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid: 
reductie van de uitstoot van fijnstof en broeikasgassen, zoals CO2, binnen de eigen 
gemeentegrenzen in 2030 met 40% ten opzichte van de EU-normen in 2009 en uitvoering 
van projecten waarmee uitstoot wordt gecompenseerd. Daarnaast wordt ook de overlast als 
gevolg van bijvoorbeeld stank, lawaai en licht geminimaliseerd. Deze projecten worden 
gecombineerd met het verder ontwikkelen van de landelijke kwaliteiten, de natuurgebieden 
en ecologische verbindingszones. Het ZIM is in de structuurvisie aangewezen als zoekgebied 
voor zowel windenergie als voor overige duurzame energie. 

 Toerisme is een speerpunt van de gemeente Moerdijk. De gemeente heeft als opgave “het 
versterken van de toeristische band met het water“ geformuleerd. Hoofddoelstelling is 
economische spin-off creëren, het leefklimaat verbeteren en de uitstraling en levendigheid 
van de kernen te vergroten. Onder meer in de zone langs het Hollandsch Diep liggen grote 
kansen voor het versterken van toerisme en recreatie. Daarbij is het vooral van belang het 
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water beter beleefbaar en bereikbaar te maken. Eén van de recreatieprojecten is het water-
front van de kern Moerdijk, welke een kwaliteitsimpuls krijgt door herstructurering van de 
haven. Daarbij is voorzien de Roode Vaart in oostelijke richting te verleggen, zodat deze ter 
hoogte van de kern Moerdijk in het Hollandsch Diep uitmondt. Dit project ligt direct ten 
oosten van het onderhavig bestemmingsplan. De zonering van het bedrijventerrein, met 
name gebaseerd op het aspect externe veiligheid en het project Waterfront worden op 
elkaar afgestemd. 

 
De gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk hebben in juli 2014 de 
Havenstrategie: Port of Moerdijk 2030 vastgesteld. De Havenstrategie bevat een strategie voor 
de doorontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk tot 2030. De uitvoering van de 
havenstrategie is de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf. 
 
Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en 
procesindustrie zijn in de Vlaams Nederlandse Delta. Dit betreft het geheel van alle havens 
tussen Rotterdam, Antwerpen en Gent. In het realiseren van deze ambitie staan drie belangrijke 
punten centraal: 
1. Waardecreatie: De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, 

industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland (knoop-
puntfunctie, zie ) volop kansen biedt voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk om de 
komende decennia verder te groeien. Groei die nodig is voor economie en werkgelegenheid 
in een vitale regio West-Brabant. De kansen liggen voornamelijk op het gebied van duurzame 
logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Daarbij wil Moerdijk 
de groei van goederenstromen versterken door stevig in te zetten op de afhandeling van 
containers die via Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen. Ook is het streven om het 
aantal Europese kustvaarroutes dat Moerdijk aan doet, te laten toenemen.  

2. Duurzaamheid: Groei kan alleen verantwoord plaatsvinden als sprake is van verdere ver-
duurzaming van het haven- en industrieterrein. Enerzijds gaat het om energieneutraliteit van 
het haven- en industrieterrein. Anderzijds gaat het ook om de versterking van de balans 
tussen de groei van de haven en verbetering van de milieudruk voor de inwoners van de 
regio en verbetering van de natuur- en landschapswaarden in de regio. 

3. Veiligheid: De veiligheid voor inwoners van de omliggende gemeenten en medewerkers van 
de bedrijven staat voorop. Er wordt daarom ingezet om de aan- en afvoer van goederen 
meer plaats te laten vinden op veiligere en minder overlastgevende wijzen. Groei van het 
vervoer van vloeibare stoffen en gassen via de buisleiding en groei van de containerstromen 
via de binnenvaart geniet de voorkeur boven het vervoer via de weg of het spoor. Ook wordt 
ingezet op de versterking van de veiligheid van bedrijven en goederen op het terrein. 

 
In het Uitvoeringsprogramma 2015-2017 (8 juli 2015) is een schematisch overzicht van concrete 
opgaven en ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030 weergegeven. Het schema is ingedeeld 
in drie onderdelen: People, Planet, Profit. Het onderdeel Profit schenkt onder meer aandacht aan 
het onderzoek naar partnerships voor versterking van de acquisitie. In het deel People gaat het 
onder meer over goed nabuurschap. En het onderdeel Planet behandelt de verdere uitvoering 
van het actieprogramma ‘Samen werken aan veiligheid’ en het onderzoek naar de oprichting van 
een warmtebedrijf. 
 
De partijen provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moer-
dijk (BIM), Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterschap Brabantse Delta en het Havenschap Moer-
dijk zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk. Deze partijen 
streven gezamenlijk naar een toonaangevend duurzaam haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit 
willen ze bereiken door zich in te zetten voor duurzame koppelingen (reststromen tussen 
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bedrijven), duurzame bedrijfsvoering, duurzame inrichting en ontsluiting en sociale 
duurzaamheid.  
 
In het geactualiseerde programma Samenwerking Duurzame Verbindingen Moerdijk 2016-2030, 
met als bijlage het werkprogramma 2016-2020, zijn ambities van de partijen op het gebied van 
duurzaamheid voor de komende jaren weergegeven.  
 
De acties uit het werkprogramma dragen onder andere bij aan: 
 een energieneutraal industrieterrein in 2030 door energiebesparing, reductie van fossiele 

brandstoffen, hergebruik van reststromen, gebruik duurzame energie, duurzaam vervoer; 
 reductie van de CO2-uitstoot met 10% in 2030; 
 een real life systeem met emissiedata inzake geur, stank en geluid met traceerbare bronnen; 
 een strakke sturing op de geluidruimte waarbij de geluidcontour niet wordt uitgebreid; 
 een watersysteem dat geïntegreerd is met andere functies op het terrein, voorsorteert op 

toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden biedt te sturen op kwaliteit, kwantiteit en 
hergebruik; 

 een optimale afstemming tussen natuurontwikkeling en –bescherming enerzijds en 
bedrijfsontwikkeling anderzijds. 

  
Het Visiedocument (vastgesteld in 2008) is niet in dit hoofdstuk bij lokaal beleid opgenomen. 
Vanwege het belang van het Visiedocument als onderlegger van het bestemmingsplan, is dit in 
hoofdstuk 4 apart beschreven. 

3.5 Conclusie 

De mogelijkheden tot intensievere benutting van de restgronden voor industriële activiteiten 
dragen bij aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor de intensi-
vering van het ruimtegebruik op het ZIM. 
 
Het aanbod aan bedrijfskavels op het ZIM is groter dan de berekende behoefteprognose. Reeds is 
met de provincie Noord-Brabant afgesproken dat de gronden op het ZIM te allen tijde beschik-
baar moeten zijn voor als er vraag naar zware industrie zich voordoet. 
 
Uit de effectenstudie moet blijken of de intensivering van het ZIM past binnen de randvoorwaar-
den volgend vanuit milieu en omgeving. 
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4 Voornemen, alternatieven en 
onderzoeksmethodiek 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de kenmerken van het voornemen dat het nieuwe 
bestemmingsplan ZIM mogelijk maakt. Eerst komt de visie en doelstellingen van het industrie-
terrein aan bod. Vervolgens wordt nader toegelicht op weke wijze de visie en doelstellingen 
worden vertaald in keuzes en ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Tot slot 
worden de te onderzoeken alternatieven in het MER en de onderzoeksmethodiek beschreven.  

4.1 Visiedocument bestemmingsplan zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 

4.1.1 Inleiding 

Vanwege de complexiteit van de bestemmingsplanherziening is voorafgaand aan het opstellen 
van het bestemmingsplan een visiedocument opgesteld. In het visiedocument, dat op 6 
september 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn uitgangspunten bepaald en keuzes 
gemaakt en vastgelegd. Het document is het resultaat van een integrale afweging op de diverse 
ruimtelijke keuzes op het industrieterrein. Het visiedocument is het resultaat van een integrale 
afweging op de diverse ruimtelijke keuzes op het industrieterrein. Het visiedocument is tot stand 
gekomen in drie werkstappen, gerelateerd aan drie deelvragen: 
1. Welke keuzemogelijkheden (thema's) liggen voor? (Nota van Uitgangspunten); 
2. Welke keuzes kunnen gemaakt worden en wat zijn hiervan de consequenties? 

(Modellenstudie); 
3. Welke (samenhangende) keuzes verdienen de voorkeur? (Visiedocument). 
 
In deze paragraaf worden de verschillende uitgangspunten van het visiedocument en de 
betekenis voor het nieuwe bestemmingsplan en derhalve de ontwikkelingsmogelijkheden in het 
bestemmingsplan beschreven. 

4.1.2 Duurzaam beheer en ontwikkeling 

Vertrekpunt bij de herziening van het bestemmingsplan is dat het plan een duurzaam beheer en 
ontwikkeling (intensivering) van het industrieterrein mogelijk moet maken. Duurzaam betekent 
hierbij dat de ruimtelijke mogelijkheden voor de economische activiteiten in balans zijn met de 
omgeving. Met de woorden van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Zeehaven- en Industrie-
terrein Moerdijk (DVM) de 'versterking van een economisch verantwoord vestigingsklimaat, 
verbetering van milieuprestaties en behoud en versterking van leefbaarheid en welzijn in de 
directe omgeving' (Meerjarenprogramma DVM 2011-2015).  
 
Afwegingen voor de toekomst van het industrieterrein vinden dan ook plaats door een goede 
afstemming tussen ruimte, milieu en economie (of People, Planet en Profit). Hierbij verstaan we 
onder milieu behalve de milieuplanologische aspecten ook elementen van de 'onderste laag', 
zoals natuur, water en landschap. 
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Op hoofdlijnen zijn de onderzoeksthema's uit het visiedocument samen te vatten in de volgende 
7 vragen. 
1. in hoeverre dient de thematisering naar bedrijfstypen te worden vastgesteld in het 

bestemmingsplan? 
2. in hoeverre is het wenselijk om in het kader van duurzaamheid de mogelijkheden van 

industriële ecologie te stimuleren in het bestemmingsplan? 
3. op welke wijze wordt het principe van intensief ruimtegebruik uitgewerkt in het 

bestemmingsplan? 
4. is het wenselijk om nieuwe ontsluitingsstructuren (buisleiding, spoorwegen) vast te leggen in 

het bestemmingsplan? 
5. is er ruimte voor stedelijke functies (recreatie, landelijk wonen, etc.) in de groene 

begeleidingszone? 
6. in hoeverre moeten de natuurwaarden langs de randen van het plangebied worden 

vastgelegd? 
7. relatie met milieuplanologie, heel specifiek: ordening op het gebied van externe veiligheid? 
 
De zeven sturende vragen vormen samen het speelveld waarop ruimtelijke toekomstkeuzes voor 
het industrieterrein worden gemaakt. Door aan elke vraag een invulling te geven, ontstaat een 
totaalvisie voor het gehele terrein. Hierbij is gebruik gemaakt van twee modellen die de band-
breedte van keuzevrijheid op de thema's inzichtelijk maken: 
 Model 1: Ruimte bieden (flexibiliteit); 
 Model 2: Potenties benutten (sturing). 
 
Model 1: Ruimte bieden (flexibiliteit) 
De hoofdgedachte achter model 1 is dat het ZIM maximaal ingezet moet worden voor de opvang 
van (zoveel mogelijk) bedrijven, zodat uitbreidingen elders in de omgeving niet nodig zijn. Intensi-
vering staat in dit model voor meer bebouwingsmogelijkheden en meer arbeidsplaatsen.  
 
Model 2: Potenties benutten (sturing) 
De hoofdgedachte achter het model 'Potenties benutten' is dat ZIM een uniek vestigingsklimaat 
biedt, waar bedrijven zich kunnen vestigen die op steeds minder plekken in Brabant terecht 
kunnen. Doelstelling van het model is het industrieterrein juist voor deze bedrijven geschikt te 
maken/ te laten blijven (en dus ook dat deze ruimte niet ingenomen wordt door bedrijven die 
elders wel terecht kunnen). Voor het bestemmingsplan betekent dit, dat gestuurd wordt op 
vestiging van grootschalige bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep vaarwater. 

4.1.3 Van modellen naar visie 

Op basis van de twee modellen constateerde de projectgroep en de klankbordgroep, dat het 
model 'Potenties benutten' een ideaalbeeld schetst op basis van huidige denkbeelden over 
duurzame ontwikkeling. Een duidelijke thematisering gerelateerd aan het benutten van de 
kwaliteiten van het industrieterrein (multimodaliteit, milieuruimte en grote kavels), is een wens 
van alle partijen, zeker wanneer dit op een zorgvuldige wijze in relatie met de omgeving wordt 
uitgewerkt. De discussie was niet zozeer wat het toekomstbeeld moest zijn, maar welke 
instrumenten hiervoor het meest bruikbaar zijn en voor welke onderwerpen stringente 
regelgeving wenselijk is. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan ongewenste ontwikkelingen 
tegen houdt en gewenste ontwikkelingen mogelijk maakt, maar niet oplegt. 
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Concreet leidde dit tot de volgende richtinggevende keuzes voor de visie: 
 noodzakelijke principes van thematisering (veelal functioneel en milieuplanologische van 

aard); 
 vastleggen en daarbinnen ruimte om in te spelen op veranderende (markt)omstandigheden 

creëren; 
 de intensiveringsopgave strategisch uitwerken binnen het bestemmingsplan, zodanig dat het 

niet ten koste gaan van de primaire doelgroep: omvangrijke bedrijven met behoefte aan 
milieuruimte en multimodaliteit; 

 aspecten van thematisering en (milieuhygiënische en sociale) duurzaamheid mogelijk maken, 
maar niet dwingend opleggen (zoals P+R-faciliteiten, windmolens, voorzieningen voor 
werknemers, 

 uitbreiding spoorwegennet, industriële ecologie, etc.). Andere instrumenten (zowel privaat-
rechtelijk als bijv. beleidsvisies) zijn meer geschikt om deze ontwikkelingen mogelijk te 
maken; 

 de groene begeleidingszone is in eerste instantie een groene (milieuplanologische en visuele) 
buffer voor het industrieterrein. Voor zover deze bufferfunctie niet wordt aangetast en de 
natuurwaarden worden gerespecteerd zijn beperkt ontwikkelingen mogelijk. 

4.1.4 Voorkeursmodel: zonering als duurzaam kader 

De hoofdlijn van de visie voor het ZIM is tweeledig: 
 een duurzame relatie tussen het industrieterrein en de omgeving, waarbij de ruimtelijke 

mogelijkheden voor economische ontwikkeling in harmonie zijn met de leefkwaliteit van de 
omgeving (balans tussen people, planet, profit als leidend kader); 

 het industrieterrein dient op lange termijn geschikt te blijven voor het type bedrijvigheid, 
waar het voor is bedoeld: omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep 
vaarwater. 

 
De leidraad voor het bestemmingsplan is de volgende benadering in drie stappen: 
1. Zoneren op basis van milieuplanologische aspecten: inwaartse milieuzonering, de 

geluidszone en zonering voor externe veiligheid; 
2. Het principe van intensiever ruimtegebruik gedifferentieerd toepassen aan de hand van 

zonering voor externe veiligheid; 
3. Segmentering op basis van bedrijfssectoren per deelpark, wanneer dat duidelijke voordelen 

biedt. 
 
Deze drie stappen zijn de basismaatregelen om de balans tussen de leefkwaliteit van de 
omgeving en de ontwikkelingen op het industrieterrein te verbeteren. Door toepassing van deze 
maatregelen kan de gemeente in samenwerking met het Havenbedrijf Moerdijk meer sturing 
geven aan de ontwikkeling en/of uitbreiding van industriële activiteiten op het industrieterrein 
en zodoende ook de impact op de omgeving bewaken.  
 
Deze drie stappen zijn vervolgens in het visiedocument uitgewerkt in zeven doelstellingen. 
 
1. Thematisering van het industrieterrein 
De thematisering in deelparken wordt niet in functionele zin vastgelegd in het bestemmingsplan, 
vanuit het oogpunt van flexibiliteit. Daarnaast beschikt het Havenbedrijf over andere (meer 
flexibele) instrumenten (erfpacht, uitgifte) om een goede segmentering op het industrieterrein 
mogelijk te maken. 
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2. Stimuleren industriële ecologie 
Het stimuleren van industriële ecologie en duurzaamheid vindt niet plaats via actieve clustering 
van sectoren. Wel zal het bestemmingsplan mogelijkheden bieden voor voorzieningen in het 
kader van industriële ecologie, zoals buisleiding, decentrale elektriciteitscentrales, etc. 
 
3. Uitwerking intensief ruimtegebruik 
In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen voor intensief en meervoudig ruimte-
gebruik (zoals ondergronds bouwen of parkeren op gebouwen). Hierbij wordt aansluiting gezocht 
bij het hoofdthema van de provinciale structuurvisie: 'zorgvuldig ruimtegebruik'. Wel kent het 
gebied een beperking vanuit de externe veiligheid. Met een gebiedsaanduiding is het gebied qua 
externe veiligheid verdeeld in zes zones waar vanuit externe veiligheid beperkingen worden 
gesteld aan het ruimtegebruik (zie paragraaf 4.2.1). 
 
4. Vastleggen nieuwe ontsluitingsstructuren 
Bestaande buisleidingen en spoorwegen worden bestemd, inclusief de benodigde contouren. 
Omdat momenteel de plannen voor optimalisatie van het spoorlijnnet nog onbekend zijn, zal 
binnen de bedrijfsbestemming de mogelijkheid worden opgenomen voor nieuwe spoorlijnen ten 
behoeve van de bedrijfsbestemming. 
 
5. Stedelijke functies in de groene begeleidingszone 
Nieuwe stedelijke functies in de groene begeleidingszone zijn in principe niet toegestaan, maar 
kunnen via een afwijking worden toegestaan mits deze geen afbreuk doen aan de functie van 
groene buffer en de aanwezige natuurwaarden. Dit is een ruimtelijke vertaling vanuit de beoogde 
balans tussen people, planet en profit, waardoor conflicterende locaties worden voorkomen, 
zorgvuldig ruimtegebruik en juiste functies op de juiste plek. Binnen het plangebied worden 
uitsluitend de bestaande functies bestemd. 
 
6. Vastleggen natuurwaarden 
Voor het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) ten westen (richting 
Klunder, Groenstrook Klundert) en ten oosten (De Appelzak) worden beschermingsregimes 
opgenomen in het bestemmingsplan. Vanwege de nog onduidelijke toekomst van het gebied 
rond de Roode Vaart wordt in dit bestemmingsplan volstaan met het conserverend bestemmen 
van de huidige invulling (landbouw en bedrijven). 

4.1.5 Vertaling visie in keuzes in bestemmingsplan 

Het ZIM is een industrieterrein, bestemd voor omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieu-
ruimte (t/m milieucategorie 6) en diep vaarwater. Functie- of bestemmingsverandering is niet 
aan de orde, uitgezonderd de zonering in relatie tot externe veiligheid. De herziening heeft dus 
een overwegend conserverend karakter. In de integrale herziening van het bestemmingsplan ligt 
de nadruk op het beheer van het bestaande bedrijventerrein, het bieden van de mogelijkheden 
voor intensivering en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. 
 
De keuzes in het visiedocument zijn waar ruimtelijk relevant en voldoende concreet vertaald in 
het nieuwe bestemmingsplan. Dit betekent dat niet alle doelstellingen uit het visiedocument zijn 
toegepast in het bestemmingsplan.  
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Vanuit het visiedocument is dit gebeurd binnen de volgende uitgangspunten: 
 Vertrekpunt bij het invullen van de bedrijfsbestemmingen vormt de inwaartse zonering. Het 

bedrijventerrein is op dezelfde wijze 'inwaarts gezoneerd' zoals is bepaald na de zesde her-
ziening Industrieterrein Moerdijk 1993;  

 Daarnaast is onderscheid gemaakt op grond van externe veiligheid. In het kader van de 
bestemmingsplanherziening is een zoneringssystematiek ten aanzien van externe veiligheid 
voor industrieterrein Moerdijk ontwikkeld;  

 Het industrieterrein is geluidgezoneerd. De vigerende geluidszone wordt aangehouden in het 
nieuwe bestemmingsplan; 

 In het bestemmingsplan is aangesloten op de huidige bebouwingsmogelijkheden; qua 
hoogte en bebouwingspercentages; 

 De bebouwingshoogte varieert per deelgebied tussen 20 en 120 meter; 
 De bebouwingspercentage varieert per deelgebied tussen 50% en 65% (met de 

mogelijkheid om maximaal 5% af te wijken); 
 De hoogte van schoorstenen bedraagt maximaal 250 meter; 

 In het bestemmingsplan zijn de groene begeleidingszone, de natuur- en bosgebieden direct 
bestemd.  

4.2 Ontwikkeling alternatieven en varianten 

De basis van de milieueffectenbeoordeling is het vigerend ruimtelijk beleid en de milieuregel-
geving. Onbekend is in hoeverre in de planperiode van het bestemmingsplan gebruik wordt 
gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden voor (industriële) bedrijfsactiviteiten op de nog 
beschikbare bedrijfskavels en de ontwikkeling van de energie-activiteiten.  
 
Door toepassing van alternatieven kunnen mogelijke bandbreedtes in de milieueffecten in beeld 
worden gebracht. De uitwerking en beoordeling van de alternatieven vindt in drie stappen plaats: 

1. Afbakenen milieugebruiksruimte 
2. Vertalen in Alternatief industrie 
3. Ontwikkelen optimalisatievariant. 

4.2.1 Stap 1: Afbakenen milieugebruiksruimte 

Als eerste stap voor de uitwerking van de alternatieven wordt de beleids- en milieuruimte in 
kaart gebracht (milieugebruiksruimte). De milieugebruiksruimte wordt bepaald op basis van drie 
aspecten (zie onderstaande tabel). In deze stap wordt ook een overzicht weergegeven waar de 
geluidgevoelige objecten en kwetsbare objecten ten aanzien van externe veiligheid zich bevinden 
in het studiegebied. 
 

Uitgangspunt Toelichting 

Externe veiligheidszonering Bedrijfsontwikkelingen zijn toegestaan binnen de nieuwe externe 
veiligheidszonering. Er wordt een scheiding aangebracht tussen ‘hoge populatie 
objecten, risicovolle inrichtingen en transportmodaliteiten. Personen-dichtheden 
op (bijna) het hele Zeehaven en industrieterrein worden beperkt door een beleid 
te voeren waar hotspots van personen worden gelimiteerd.  

Inwaartse zonering  Bedrijfsontwikkelingen zijn toegestaan binnen de geldende milieu-categorieën. 

Geluidszonering Bedrijfsontwikkelingen zijn toegestaan indien de cumulatieve geluidbelasting 
voor industrielawaai niet de 50 dB(A) contour overschrijdt  

 
Externe veiligheidszonering 
Op het ZIM bevindt zich enerzijds een groot aantal bedrijven waar activiteiten met gevaarlijke 
stoffen plaatsvinden en anderzijds een breed scala aan andere bedrijven (risicovolle inrichtingen). 
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Het industrieterrein wordt daarnaast doorkruist door verschillende transportmodaliteiten (spoor, 
weg water, buisleidingen) waarover/door gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Tot slot zijn er 
drie windturbines op het terrein en wordt een aantal nieuwe windturbines gerealiseerd.  
 
Externe veiligheid heeft vanwege het intern ordenende karakter een sturende rol voor het 
nieuwe bestemmingsplan.  
 
De groene begeleidingszone rondom het ZIM garandeert de ruimtelijke scheiding tussen met de 
woon- en verblijffuncties in de omliggende woonkernen. Het vigerende bestemmingsplan (1993) 
biedt de mogelijkheid om nagenoeg overal op het ZIM risicovolle inrichtingen te huisvesten en 
gelijktijdig overal kwetsbare objecten toe te staan. De gemeente Moerdijk en het Havenschap 
Moerdijk hebben de afgelopen jaren door het afstemmen van initiatieven (risicovolle inrichtingen 
versus kwetsbare objecten) het ontstaan van ongewenste externe veiligheidssituaties 
voorkomen. Het is noodzakelijk om het nieuwe bestemmingsplan zodanig in te richten dat deze 
situaties bij voorbaat voorkomen worden. 
 
In het kader van de bestemmingsplanherziening is een zoneringssystematiek ten aanzien van 
externe veiligheid voor industrieterrein Moerdijk ontwikkeld. Naar aanleiding van de wetgeving is 
gekozen om rondom het gehele industrieterrein een zone vast te stellen zoals bedoel in artikel 14 
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), een zogenaamde artikel 14-zone. Deze zone 
omvat nagenoeg het totale terrein van het Havenbedrijf Moerdijk en ligt op of binnen de grens 
van het bestemmingsplan. Dit om een aanvaardbare externe veiligheidssituatie op de omgeving, 
zoals de kernen Klundert en Moerdijk, te borgen. 
 
Daarnaast is gekozen om binnen deze artikel 14-zone een planologische zonering te hanteren om 
‘hoge populatie objecten’ en risicovolle inrichtingen te scheiden. Het bedrijventerrein is 
onderverdeeld in zes zones (zie figuur 4.1). In de zones geldende verschillende beperkingen voor 
de vestiging van risicovolle inrichtingen, hoge populatie objecten en kwetsbare objecten. 
Achtereenvolgens wordt eerst een aantal definities gegeven (zie tabel 4.1), worden vervolgens de 
drie hoofdlijnen achter de externe veiligheidszonering toegelicht en volgt daarna een concrete 
uitwerking (in tabel 4.2). 
 
tabel 4.1 Relevante definities externe veiligheid (een volledige begrippenlijst is opgenomen in het onderzoek 
externe veiligheid, Antea Group, 2017) 

Definitie Toelichting 

Artikel 14-zone Een zone, zoals bedoel in artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi), een zogenaamde artikel 14-zone. Binnen deze zone bedraagt de cumulatie van 
de individuele plaatsgebonden risicocontouren voor de bestaande en nieuwe 
inrichtingen in het gebied ten hoogste 10-6. 

Risicovolle inrichting Een bedrijf, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichting (Bevi) en andere 
‘inrichtingen’ die een relevant risico kunnen veroorzaken 

Beperkt kwetsbaar object Een beperkt kwetsbaar object zoals omschreven in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen.  

Hoge populatie object  Een object binnen de artikel 14-zone, dat vergelijkbaar is met een kwetsbaar object 
zoals bedoeld in het Bevi, maar niet de juridische status heeft van dat object. Een hoge 
populatie object heeft juridische status via de planregels in het bestemmingsplan 
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figuur 4.1 Veiligheidszonering bestemmingsplan ZIM (bron: Antea Group, 2017) 

 
 
De begrenzingen van de veiligheidszonering, de drie hoofdlijnen 
Hoofdlijn 1: De ruimtelijke filosofie 
 Zone 1: Het chemiecluster is bedoeld voor de ontwikkeling van risicovolle inrichtingen; 
 Zone 2: Overgangszone tussen risicovol & niet risicovolle inrichtingen; 
 Zone 3: Gemengd gebied waarbinnen uitgroei van risicobronnen is gelimiteerd; 
 Zone 4: De Plaza, bedoeld voor ‘hoge populatie objecten’ (conform de oorspronkelijke 

bestemming); 
 Zone 5: De robuuste groenzone rondom het ZIM. Zone 5 is aan de westzijde gesplitst in zone 

5a en 5b. Over zone 5a zijn geen risicocontouren (10-6) toegestaan, over zone 5b wel. Het 
betreft hier de risicozonering van buisleidingen en het plasbrandaandachtsgebied van de 
A17; 

 Zone 1, 2 en 3 zijn niet bedoeld voor ‘hoge populatie objecten’. Hiermee wordt ruimte 
gemaakt voor risicovolle inrichtingen en wordt de omvang van de personendichtheid 
beheerst; 

 De zonering richt zich primair op risicovolle inrichtingen. Het toelaten van hoge populatie 
objecten is ook afgestemd op het risico van transport van gevaarlijke stoffen (zoals 
buisleidingen).  

 
Hoofdlijn 2: De bestaande elementen, uitgangspunten 
 De bestaande risicocontouren van bedrijven moeten binnen de zone-indeling passen; 
 Bestaande (beperkt) kwetsbare objecten worden niet gesaneerd; 
 Rondom de buisleidingenstrook (Leidingstraat Nederland) aan de westkant van het 

industrieterrein worden kwetsbare objecten/’hoge populatie objecten’ uitgesloten; 
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 In de planregels wordt opgenomen dat verandering van de contouren ten gevolge van een 
verandering van wet- en regelgeving of rekenmethodiek altijd toelaatbaar is5. 

 
Hoofdlijn 3: afstemming op de omgeving 
 De groenbuffer rondom het industrieterrein wordt niet bestemd voor risicovolle 

inrichtingen, zodat de bufferfunctie in stand blijft. De groenbuffer aan de westzijde in zone 
5b (donkergroene deel) mag overlapt worden met een PR 10-6 contour van inrichtingen en 
biedt een breedte van 250 meter voor de PR 10-6 contouren van de leidingen; 

 Zone 1 en 2 zijn aan de noordzijde begrensd door water. Op het water zijn geen kwetsbare 
objecten mogelijk, zodat deze zones in feite over het water doorlopen; 

 Zone 1 is aan de noordwestzijde begrensd door Jachthaven de Noordschans (kwetsbaar 
object); 

 Zone 1 is aan de overige zijden zodanig gemaximaliseerd, dat verkeersinfrastructuur en 
openbaar groen uitmaakt van deze zone; 

 Zone 2 is zodanig bepaald dat de bestaande plaatsgebonden risicocontouren binnen deze 
zone vallen.  

 
 
tabel 4.2 Restrictiebeleid risicovolle inrichtingen en hoge populatie objecten en kwetsbare objecten binnen 
artikel 14-zone  

1. Chemiecluster 

geen nieuwe 'hoge 
populatie objecten'  
 
geen nieuwe beperkt 
kwetsbare objecten 
binnen 10-5 buiten de 
perceelsgrens, tenzij via 
afwijkingsmogelijkheid.  

Nieuwe risicovolle inrichting: 

 PR 10-5 contour toegestaan binnen de perceelsgrens en in de bestemming verkeer/water.  

 PR 10-6 contour toegestaan binnen zonegrens en in de bestemming verkeer/water. 
 
Bestaande risicovolle inrichting: 

 PR 10-5 contour buiten perceelsgrens toegestaan,  

 PR 10-6 contour toegestaan. 
 

Via een afwijkingsbevoegdheid is bij zwaarwegende gronden de: 

 PR 10-5 contour buiten de perceelsgrens. 

 PR 10-6-contour in zone 2, 3 en 5b.toegestaan 

2. Overgangsgebied 

geen nieuwe 'hoge 
populatie objecten'  

Nieuwe risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 
Bestaande risicovolle inrichtingen: 

 PR 10-5 en PR 10-6 contour toegestaan (ook contouren uit zone 1).  
 
Via afwijkingsbevoegdheid is bij zwaarwegende gronden de:  

 komst van nieuwe risicovolle inrichtingen toegestaan, mits de PR10-5 contour binnen de inrichtingsgrens 
ligt en de PR10-6 contour niet verder strekt dan 5 meter buiten de perceelsgrens/in de bestemming 
verkeer/water ligt. 

3. Gemengd gebied 

geen nieuwe 'hoge 
populatie objecten'  

Nieuwe risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 
Bestaande inrichtingen: 

 PR 10-5 en PR 10-6 contour toegestaan (ook contouren uit zone 1 en 2).  
 

Via afwijkingsbevoegdheid is bij zwaarwegende gronden de:  

 komst van nieuwe risicovolle inrichtingen toegestaan, mits het risicoveroorzakend onderdeel 
ondergeschikt & faciliterend is aan de hoofdactiviteit van het bedrijf en de PR10-5 contour binnen de 
perceelsgrens ligt en de PR10-6 contour niet verder strekt dan 5 meter buiten de perceelsgrens/over de 
bestemming verkeer/water ligt.  

4. Plaza 

                                                                 
5 Vanwege de artikel 14-zone kan geen saneringssituatie ontstaan en moet dan alleen de zonering 

aangepast worden. 
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Kwetsbare objecten 
toegestaan 

Geen nieuwe risicovolle inrichtingen toegestaan. 
 
LPG-tankstation toegestaan als bestaande inrichting. 

5a Groenzone  

kwetsbare objecten via 
afwijking toegestaan 

 Risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 

5b Groenzone 

Hoge populatieobjecten 
niet toegestaan 

 Risicovolle inrichtingen niet toegestaan. 
 
Risicocontouren buisleidingen zijn in zone 5b toegestaan. 

 
Uitgangspunten 

 Bestaande inrichting: contour gebaseerd op de vergunde activiteiten ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan.  

 Uitbreiding van de PR-contour van een bestaande inrichting moet aan de criteria voor nieuwe situaties voldoen. 

 Risicovolle inrichting: Bevi-bedrijf en in Activiteitenbesluit aangewezen bedrijf met veiligheidscontour groter dan 10 meter vanaf de 
risicobron. Een veiligheidscontour is hierbij gelijkgesteld met een 10-6-contour. 

 Bij onveranderde activiteiten en veranderende wetgeving/rekenmethodiek, is PR-contour altijd toelaatbaar. 
 
Algemene toetsingscriteria (zwaarwegende gronden) bij de afwijkingsbevoegdheid zone 1 t/m 3 zijn: 

 Noodzaak ten behoeve van bedrijfsvoering dient te worden aangetoond; 

 De onmogelijkheid om maatregelen te treffen waardoor voldaan wordt aan de zone-indeling; 

 Het bevoegd gezag kan besluiten het RIVM te consulteren over de juistheid van de risicomodellering; 

 Veiligheidsregio dient geconsulteerd te worden over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  
 

 
 
Naast de veiligheidszonering voor risicovolle inrichtingen, hoge populatieobjecten en kwetsbare 
objecten wordt in het nieuwe bestemmingsplan de volgende veiligheidszoneringen opgenomen: 
 zonering voor buisleidingen: binnen de leidingenstrook zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten uitgesloten, langs overige verspreid liggende leidingen wordt een belemmeringen-
strook van 4/5 meter aan weerzijde van de leidingen opgenomen in het bestemmingsplan; 

 zonering voor windturbines: rondom de bestaande en nieuwe windturbines zijn veiligheids-
zones opgenomen, welke de 10-5 contour en 10-6 contour bevat. Hierbinnen zijn respectie-
velijk geen beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten toegestaan; 

 Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water is geen 
speciale zonering noodzakelijk. 

 
Inwaartse zonering 
In het bestemmingsplan is sprake van een milieuzonering (bestaande uitzonderingsgevallen op 
de milieuzonering zullen worden gehandhaafd). Het industrieterrein is op dezelfde wijze 
'inwaarts gezoneerd' zoals is bepaald na de 6e herziening Industrieterrein Moerdijk 1993.  
 
Naarmate de milieuhinder toeneemt, loopt de milieuzonering op van 2 t/m 6, met bijbehorende 
richtlijnafstanden voor milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen. In de bestemmingen 
industrieterrein 1, 2 en 3 is onderscheid aangebracht in toegelaten milieucategorieën. Hierbij is 
de bestaande thematisering overgenomen, maar deze blijft flexibel van aard.  
 
In figuur 4.2 is de inwaartse zonering van het bestemmingsplan weergegeven. 
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figuur 4.2 Inwaartse zonering ZIM  

 
 
Door deze zonering worden de ‘zwaarste’ functies geconcentreerd in het midden van het terrein 
en neemt de milieudruk naar buiten toe af. Ook het clusteren van de gelijksoortige bedrijven 
levert voordeel op voor het zoneren van de milieuaspecten (de People) kant, maar zeker ook 
voordelen voor de profit kant. Bedrijven kunnen immers profiteren van elkaars nabijheid en 
reststromen. Inwaartse zonering betekent in deze zin ook een stolp zetten over het terrein om 
hiermee de grenzen van de huidige milieukaders niet verder uit te breiden richting bijvoorbeeld 
de omliggende woonkernen. Uitgaande van deze inwaartse zonering is geen sprake van 
onderlinge hinder tussen bedrijven op het industrieterrein 
 
Geluidzonering 
Daarnaast is het industrieterrein geluidgezoneerd. De geluidzonering blijft ongeacht de invulling 
van de restgronden ongewijzigd. In figuur 4.3 is de geluidzonering van het bestemmingsplan met 
de geluidgevoelige objecten rondom het industrieterrein weergegeven. 
 

Cat 4 t/m 6 

Cat 4 t/m 6 

Cat 4 & 5 

Cat 3 & 4 

Cat 4 & 5 

Cat 3 & 4 

Cat 3 & 4 
Cat 2 &3 

Cat 3 & 4 
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figuur 4.3 Vigerende 50 dB(A)-contour ZIM (Bron : Antea Group, 2017) 

 

4.2.2 Stap 2: Vertalen in Alternatief industrie 

Op basis van de milieugebruiksruimte is het voornemen nader uitgewerkt, aangeduid als het 
alternatief industrie. Het alternatief industrie gaat uit van de maximale invulling van de ontwikke-
lings- en uitbreidingsruimte voor industriële activiteiten die het bestemmingsplan biedt op basis 
van de milieugebruiksruimte (externe veiligheidszonering, inwaartse zonering en 
geluidszonering).  
 
Relevante industriële ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan die milieueffecten 
kunnen veroorzaken betreffen: 
a) Ontwikkeling van (industriële) bedrijfsactiviteiten op lege bedrijfskavels; 
b) Uitbreiding van (industriële) bedrijfsactiviteiten bij huidige bedrijven. 
 
a) Ontwikkeling van (industriële) bedrijfsactiviteiten op lege bedrijfskavels 
Uit een inventarisatie van de restcapaciteit op industrieterrein Moerdijk (Havenschap Moerdijk, 
peildatum 1 november 2015) is gebleken dat in totaal ruim 239 hectare aan bedrijfskavels 
beschikbaar kan komen voor (industriële) bedrijfsactiviteiten. In figuur 3.4 (in hoofdstuk 3) is 
reeds een overzicht weergegeven van de beschikbare restgronden. Daarbij is aangegeven binnen 
welke milieucategorie conform het bestemmingsplan de restgronden zijn gelegen. Uit de figuur 
blijkt dat met name in het westelijke gedeelte van het industrieterrein ontwikkelingsruimte 
aanwezig is. In het scenario industrie wordt uitgegaan van de beschikbare restruimte en maxi-
male milieucategorie conform het bestemmingsplan voor het betreffende deelpark (zie 
tabel 4.3).  
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tabel 4.3 Uitgangspunten invulling restgronden met industriële bedrijfsactiviteiten  
Deelpark Restruimte 

(aantal ha bruto) 
Milieucategorie Maximale 

milieucategorie 

  2 3 4 5 6 scenario industrie 

Industrial Park 90,7      6 

86,8      5 

26,6      4 

Seaport 5,4      6 

3,2      5 

Ecopark 16,1      6 

Distriboulevard 2,9      4 

Compartimentenstrook 0      n.v.t. 

Tradepark 2,9      4 

3,7      3 

Servicepoint 1,1      3 

Totaal 239,5       

 
 
b) Uitbreiding van (industriële) bedrijfsactiviteiten bij huidige bedrijven 
De verwachting is dat op de bestaande bedrijfskavels geen relevante wijzigingen optreden in 
genoemde bedrijfsactiviteiten. De thans aanwezige bedrijven zullen hun productie op de betref-
fende locaties voorzetten. Uit de inventarisatie van de vergunde ruimte is gebleken dat vrijwel 
alle bedrijven de maximale beschikbare ontwikkelingsruimte gebruiken en dus geen ruimte meer 
hebben binnen hun vergunningen om hun activiteiten uit de breiden. Derhalve is er van uitge-
gaan dat bij de bestaande bedrijven geen extra ontwikkelingsruimte aanwezig als die uitbreiding 
gepaard gaat met een groter beslag op de milieugebruiksruimte.  
 
Het alternatief industrie laat concreet de (milieu)effecten van de nog beschikbare ontwikkel-
ruimte voor industriële bedrijvigheid zien. 

4.2.3 Stap 3: Optimalisatievariant 

Het alternatief industrie biedt een kapstok om een integrale milieuafweging te kunnen uitvoeren 
van de ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Op basis van de integrale milieuaf-
weging en effectenbeoordeling wordt een optimalisatievariant ontwikkeld dat maatregelen bevat 
die eventuele milieuknelpunten oplossen of beperken. Per milieuthema / aspect wordt nagegaan 
of er maatregelen mogelijk zijn die negatieve effecten voorkomen dan wel verkleinen (mitige-
rende maatregelen en optimaliserende maatregelen). Deze vormen tezamen de optimalisatie-
variant in hoofdstuk 19. 

4.3 Onderzoeksmethodiek 

In de volgende hoofdstukken worden per aspect het beoordelingskader, de referentiesituatie en 
de effecten van de scenario’s beschreven en beoordeeld. Daarbij wordt conform het alternatief 
industrie uitgegaan van een complete vulling van het terrein in 2026 (10 jaar na vaststelling van 
het bestemmingsplan).  
 
Het beoordelingskader, bestaande uit de te onderzoeken milieuaspecten, de daarbij geldende 
wettelijk kaders en de beoordelingscriteria zijn weergegeven in tabel 4.4. Deze zijn in de 
volgende hoofdstukken per thema verder gespecificeerd. Tevens is per milieuaspect aangegeven 
op welke wijze de effecten op de milieuaspecten zijn onderzocht: op kwantitatieve en/of 
kwalitatieve wijze. In het algemeen worden de hinderthema's (verkeer, geluid. luchtkwaliteit en 
externe veiligheid) kwantitatief (op basis van modelberekeningen) beschreven. Hetzelfde geldt 
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voor de bepaling van het stikstofeffect op Natura2000-gebieden. De overige thema's worden 
kwalitatief op basis van expert judgment beschreven.  
 
tabel 4.4 Beoordelingskader relevante milieuaspecten  

 
 

Voor de effectbeoordeling wordt gebruik gemaakt van een zevenpuntsschaal: 
 

Beoordeling Omschrijving 

+ + zeer positief 

+ positief 

0 / + enigszins negatief 

0 neutraal 

0 / - enigszins negatief 

- negatief 

- - zeer negatief 

 
Uiteindelijk leidt de beoordeling per aspect tot een samenvattende effectbeoordelingstabel waar 
per thema en per aspect plussen en minnen weergegeven staan. Deze plussen en minnen kunnen 
niet zondermeer bij elkaar opgesteld worden. 
 
 
  

Milieuaspect Wettelijk kader Beoordelingscriterium Methodiek 

Verkeer en 
vervoer 

Wegenwet, Wegenverkeerswet 
1994, Spoorwegwet, 
Scheepvaartverkeerswet 

Effecten op verkeersstructuur en –
afwikkeling, verkeersveiligheid, openbaar 
vervoer en langzaam verkeer 

Kwantitatief 

Externe veiligheid Besluit externe veiligheid (Bevi), 
Circulaire risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen, 
Besluit externe veiligheid 
buisleidingen, Besluit risico's 
zware ongevallen (Bzro) 

Kans op externe veiligheidsrisico's  Kwantitatief 

Geluid Wet geluidhinder 
 

Kans op toename geluidbelasting van 
industrielawaai en wegverkeers-, 
scheepvaart-, spoorweglawaai en 
cumulatieve geluidbelasting  

Kwantitatief/ 
kwalitatief 

Luchtkwaliteit Wet milieubeheer, Titel 5.2 
Luchtkwaliteitseisen en bijlage 2 
Wm 

Kans op toename concentratie fijn stof 
(PM10 en PM2,5) en stikstofoxiden (NO2)  

Kwantitatief/ 
kwalitatief 

Geur Wet milieubeheer, Nederlandse 
emissierichtlijn lucht 

Kans op toename geurbelasting Kwalitatief 

Gezondheid Geen Kans op volksgezondheidseffecten Kwalitatief 

Overige 
hinderaspecten 
(trillingen, licht, 
radar, vliegroutes) 

Geen formeel wettelijk kader Kans op toename trillingen, kans op 
toename lichthinder, effecten op radar 
en vliegroutes 

Kwalitatief 

Archeologie, 
cultuurhistorie en 
landschap 

Wet archeologische 
monumentenzorg, 
Modernisering Monumentenzorg 

Gevolgen voor de archeologische, 
cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden 

Kwalitatief 

Natuur Natuurbeschermingswet, 
Natuurnetwerk Nederland  

Gevolgen voor beschermde gebieden Kwantitatief/ 
Kwalitatief 

Flora- en faunawet Gevolgen voor beschermde soorten Kwalitatief 

Bodem en water Wet bodembescherming,  
Waterwet 

Gevolgen voor het milieu bij vrijkomen 
van gevaarlijke stoffen in water en 
bodem 

Kwalitatief 

Duurzaamheid Geen Mogelijkheden voor toepassing van 
duurzame maatregelen (in ruimtegebruik 
en energiebronnen)  

Kwalitatief 
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5 Verkeer en vervoer 

In dit hoofdstuk is de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en -veiligheid over de weg, per spoor en 
over het water in beeld gebracht. De toepassing van buisleidingen voor het transport van (vloei-
bare) stoffen, waaronder de buisleidingenstraat in het westelijk deel van het industrieterrein, 
komt aan bod in hoofdstuk 6 externe veiligheid. Dit geldt ook voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen per auto, spoor en water. 

5.1 Beoordelingskader 

Beleid 
Er is geen specifieke wetgeving met betrekking tot het aspect verkeer en vervoer. Wel moet in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening op een zorgvuldige wijze de verkeers- en vervoers-
aspecten worden onderzocht en moeten tijdig en voldoende maatregelen worden genomen om 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te garanderen.  
 
Uitgangspunten 
Wegverkeer 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het verkeer is een verkeersonderzoek uitgevoerd (Goud-
appel Coffeng, 2016). Het achtergrondrapport is als bijlage bij dit MER toegevoegd. In het onder-
zoek is met behulp van het Regionaal Verkeersmodel Breda 2014 (opgeleverd 2015) onderzocht 
wat de invloed op de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en verkeersveiligheid is als gevolg van 
de ingebruikname van de restgronden op industrieterrein Moerdijk. In het onderzoek zijn de 
verkeersintensiteiten van de volgende situaties met betrekking tot de verkeersafwikkeling weer-
gegeven: 

1. verkeersintensiteiten model 2016 huidige situatie; 
2. verkeersintensiteiten model 2016 scenario industrie (met invulling restgronden); 
3. verkeersintensiteiten model 2026 referentiesituatie; 
4. verkeersintensiteiten model 2026 scenario industrie (met invulling restgronden). 

 
Met behulp vaneen omrekenfactor per arbeidsplaats per zone van de restgronden is het aantal 
verkeersbewegingen van het voornemen bepaald. De verkeersintensiteiten uit het verkeers-
model voor de jaren 2016 en 2026 zijn ook representatief verondersteld voor 2017 en 2027. 
 
De verkeersafwikkeling gaat in op de huidige en toekomstige intensiteit van het autoverkeer op 
de wegen in het plangebied en de omgeving. Daarbij is ook gekeken naar het aandeel vrachtver-
keer en naar de toe- of afname van sluipverkeer.  
 
Railverkeer 
Onderzocht wordt welke effecten een eventuele toename van gebruik van de spoorlijnen heeft 
op het onderliggend spoorwegennet op het industrieterrein zelf en de goederenspoorlijn Rotter-
dam - Moerdijk - Bergen op Zoom - Antwerpen.  
 
Scheepvaart 
De bereikbaarheid over het water wordt aan de hand van scheepvaartprognoses beoordeeld. Het 
MER gaat met name in op de capaciteit van de havens. Hierbij wordt rekening gehouden met 
aantallen schepen en beschikbare ligplaatsen. 
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Verkeersveiligheid 
De effectbeoordeling van de wegverkeersveiligheid, de bereikbaarheid met openbaar vervoer en 
langzaam verkeer is op basis van expert judgement bepaald. Voor verkeersveiligheid is gebruik 
gemaakt van ongevalscijfers en uitgevoerde verkeersveiligheidsstudies. De nautische veiligheid 
voor de scheepvaart heeft een direct relatie met de waterzijdige bereikbaarheid van de haven, 
met een veilige toegang en een veilig gebruik. 
 
Openbaar vervoer en langzaam verkeer 
De effectbeoordeling van de bereikbaarheid met openbaar vervoer en langzaam verkeer is op 
basis van expert judgement bepaald. Hiervoor gebruik gemaakt van de ligging van openbaar 
vervoer en fietsroutes. 
 
Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor het thema verkeer zijn weergegeven in tabel 5.1. 
 
tabel 5.1 Beoordelingscriteria verkeer en vervoer 

Thema Aspect Criterium 

 
 
Verkeer 

Wegverkeer Effecten op wegverkeersstructuur en -afwikkeling 

Railverkeer Effecten op railverkeersstructuur en -afwikkeling  

Scheepvaart Effecten op scheepvaartstructuur en -afwikkeling 

Openbaar vervoer  Effecten op gebruik openbaar vervoer 

Verkeersveiligheid Effecten op verkeersveiligheid 

 

5.2 Referentiesituatie 

Het ZIM is multimodaal bereikbaar via het wegennet, vaarwegen en het spoor. Daarnaast worden 
goederen van en naar het terrein getransporteerd via een buisleidingenstraat. Onderstaand is 
per transportmodaliteit de routekeuze en intensiteiten en bereikbaarheid in beeld gebracht. 
 
Uit de volgende paragrafen blijkt dat het vervoer van grondstoffen en eindproducten van de op 
het terrein aanwezige chemie- en procesindustrie in belangrijke mate plaatsvindt via de buis-
leidingenstraat, de scheepvaart en de goederenspoorlijnen en in minder mate via de weg. Ofte-
wel, er is een verschuiving van gebruik van transportmodaliteiten gaande. 

5.2.1 Wegverkeer 

In figuur 5.1 en figuur 5.2 is de ontsluiting en wegencategorisering van de wegen op Industrie-
terrein Moerdijk en omgeving weergegeven. Het ZIM ligt aan de A17/A59 en is direct bereikbaar 
vanaf de zuidkant via afslag Moerdijk (afslag 26). Naast de zuidelijke hoofdentree is het bedrijf 
ook toegankelijk vanaf de westzijde via de Zuidelijke Randweg (vanaf afslag 25, Zevenbergen).  
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figuur 5.1 Ontsluiting van het ZIM in omgeving (inclusief wegencategorisering) 

 

 
figuur 5.2 Ontsluiting van het ZIM (inclusief wegencategorisering) 
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Het interne wegennet is onder beheer van het havenbedrijf. Het interne wegennet kent een 
logische structuur, waarbij de bedrijven via havennummers zijn bewegwijzerd. Het interne 
wegennet is formeel gezien niet openbaar. Vanwege veiligheidsredenen is het terrein 's nachts 
en in het weekend gesloten. Op deze momenten is het risico op criminele activiteiten het hoogst 
en de bedrijvigheid op het terrein het laagst. Derhalve heeft het Havenbedrijf besloten de 
toegangs- en uitvalswegen aan de randen van het terrein te voorzien van afsluitingssystemen. 
 
In de referentiesituatie 2026 is de provinciale weg N285 om de kom Zevenbergen geleid en in 
2030 is naar verwachting ook de zuidelijke rondweg bij Zevenbergen gerealiseerd. Daarnaast is 
bij realisatie van het LPM de Moerdijkseweg vervangen door een interne ontsluitingsstructuur 
van 50 km/uur die via een interne baan rechtstreeks aansluiting geeft op de ontsluiting van het 
Industrieterrein Moerdijk (zie figuur 5.2). De interne baan is een vrije baan van 60 km/uur, open 
voor uitsluitend vrachtverkeer.  
 
In tabel 5.2 zijn de etmaalintensiteiten van de relevante wegen in het plan- en studiegebied op 
basis van het verkeersmodel weergegeven van het referentiejaar 2026. 
 
tabel 5.2 Verkeersintensiteiten (werkdaggemiddelde) wegen in plan- en studiegebied in referentiesituatie 
2026 (bron: Goudappel Coffeng, 2016)  

Nr. Weg Ter hoogte van Verkeersintensiteiten 
referentiesituatie 
2026 (mvt/etm) 

1 Westelijke Randweg Tussen Zuidelijke Randweg en Langeweg 7.500 

2 Zuidelijke Randweg Tussen rotonde met Westelijke Randweg en 
Zevenbergseweg (N285) 

4.100 

3 Zuidelijke Randweg Tussen Westelijke Randweg en Chemieweg 5.100 

4 Zuidelijke Randweg Tussen Chemieweg en Orionweg 5.900 

5 Zuidelijke Randweg Tussen Orionweg en Oostelijke Randweg 7.900 

6 Oostelijke Randweg Ten zuiden van Veerdam/J.W. Frisostraat 8.500 

7 Oostelijke Randweg Ten noorden van Veerdam/J.W. Frisostraat 8.400 

8 Blauwe Sluisdijk / 
Langeweg 

In de kern Klundert 
4.100 

9 J.W. Frisostraat Tussen Veerdam en de kern Moerdijk 1.500 

10 Steenweg Tussen de kern Moerdijk en A17 (afslag 27) 3.100 

11 Provincialeweg (N285) Tussen Zevenbergseweg (N285) en A17 (afslag 25) 15.700 

12 Provincialeweg (N285) Tussen A17 (afslag 25) en de kern Zevenbergen 20.900 

13 Provincialeweg (N285) Ten oosten van Zevenbergen 8.700 

14 De Entree Tussen Zuidelijke Randweg en A17 (afslag 26) 16.900 

15 Rijksweg A17 Tussen De Entree (afslag 26) en knooppunt Klaverpolder 
(A16) 

76.200 

16 Rijksweg A17 Tussen De Entree (afslag 26) en afslag 25 65.400 

17  Rijksweg A16 Ten noorden van Klaverpolder 168.300 

18 Rijksweg A16 Ten zuiden van Klaverpolder 152.200 

19 Koekoekendijk Tussen Veerdam en afslag 26 2.100 

20 Koekoekendijk Tussen afslag 26 en Zevenbergen 2.300 

21 Achterdijk Ten oosten van Zevenbergen 1.800 
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figuur 5.3 Ligging wegvakken in en rondom het ZIM 

 
 
Op een groot deel van de wegen binnen het plangebied zijn weinig problemen bekend met de 
doorstroming in de huidige situatie. De capaciteit van infrastructuur bij de hoofdentree is echter 
beperkt, zodat daar afwikkelingsproblemen voordoen. Hiervoor zijn oplossingen opgenomen in 
het ontwikkelingsplan voor de weginfrastructuur. 
 
Het vervoer over de weg bestaat enerzijds uit personenauto's zoals woon-werkverkeer en zakelijk 
verkeer naar het haven- en industrieterrein. Anderzijds komen er vrachtauto's het terrein op 
onder meer voor de aanvoer en afvoer van grondstoffen, goederen en afvalstoffen. In tabel 5.3 is 
het aantal vervoersbewegingen over de weg in de jaren 2012 - 2014 naar het haven- en industrie-
terrein weergegeven. In deze jaren is een afname van het aantal verkeersbewegingen te zien. 
Naar verluidt is er in de recente jaren weer een stijging van het aantal verkeersbewegingen.  
 
tabel 5.3 Aantal motorvoertuigen per jaar over de weg naar IT Moerdijk (bron: DVM, Monitoringsrapportage 
Haven- en Industrieterrein Moerdijk, 2015)  

 Aantal mvt 2012 Aantal mvt 2013 Aantal mvt 2014 

Personenauto's (< 5,6 m) 2.737.000 2.174.000 2.007.617 

Vrachtwagens 1.159.000 1.097.000 943.965 

Totaal 3.896.000 3.271.000 2.951.582 

 

5.2.2 Railverkeer 

Het ZIM is op het landelijke spoorwegennet aangesloten. De hoofdstamspoorlijn van het goede-
renspoor loopt vanaf het emplacement Lage Zwaluwe naar het industrieterrein en loopt op het 
industrieterrein langs de Zuidelijke Randweg tot aan het eind van de Westelijke Randweg. Vanaf 
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de hoofdstamlijn is een aantal zijsporen parallel aan verkeerswegen gelegen die richting de 
bedrijven aan de havens lopen (zie figuur 5.4).  
 

 
figuur 5.4 Spoorlijnen op het ZIM  

 
 
In 2015 zijn er 21.832 wagons ingezet om 649.000 ton aan producten te vervoeren van en naar 
het haven- en industrieterrein (zie figuur 5.5). Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2014, 
maar ligt nog niet op het niveau van de jaren 2010-2012. De belangrijkste goederen die vanuit 
Moerdijk per spoor worden vervoerd zijn chemische producten en staalproducten. 
 

 
figuur 5.5 Vervoer van en naar het ZIM: vervoerde goederen in tonnen (x 1.000) (bron: DVM, 
Monitoringsrapportage Haven- en Industrieterrein Moerdijk, 2015) 
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5.2.3 Scheepvaart 

Het ZIM ligt aan het Hollandsch Diep. De haven van Moerdijk is toegankelijk voor zowel zeevaart 
als binnenvaart. Vanaf de Noordzee is de haven van Moerdijk bereikbaar voor zeeschepen via de 
Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Dordtse Kil en Hollandsch Diep (zie figuur 5.6). De vaarweg vanaf 
Rotterdam is vrij van sluizen. Binnenvaartschepen kunnen via een wijd vertakt vaarwegennet het 
ZIM bereiken, via o.a. het Volkerak, het Haringvliet, Markiezaatsmeer, de Maas, de Schelde, de 
Rijn en diverse kanalen.  
 

 
figuur 5.6 Vaarwegen van en naar industrieterrein Moerdijk 

 
 
De haven van Moerdijk is bereikbaar voor zee- en binnenvaartschepen met een diepgang van 
8,40 meter plus of minus NAP in zoet water, in de Centrale Insteekhaven is dit 8,90 meter 
(afhankelijk van omstandigheden als o.a. getijde). De maximale hoogte van zeeschepen die naar 
Moerdijk varen, bedraagt 45,00 meter bij een waterpeil van NAP. De maximale lengte van zee-
schepen bedraagt LOA 201.00 meter en een maximale breedte van 32.00 meter. 
 
Havenvoorzieningen zijn gelegen langs het Hollandsch Diep en vier insteekhavens: de Westelijke 
insteekhaven, de Centrale insteekhaven, de Oostelijke insteekhaven en daarop aansluitend de 
Insteekhaven Roode Vaart (zie figuur 5.7). Veel bedrijven maken gebruik van de ligging aan het 
water, niet alleen de bedrijven die direct aan de haven zijn gelegen, maar ook de bedrijven 
zuidelijke gelegen op het bedrijventerrein middels de aanwezige overslagfaciliteiten. Er bevinden 
zich anderzijds ook bedrijven op kadegebonden kavels, die geen gebruik maken van vervoer over 
water. 
 
In 2015 hebben in totaal circa 1.770 zeevaartschepen en circa 11.000 binnenvaartschepen de 
haven bezocht. Dit is een lichte stijging van het aantal zeeschepen en lichte afname van binnen-
vaartschepen ten opzichte van 2014.  
 
De totale goederenoverslag van/naar schepen bedroeg in 2015 16.589.000 ton, een afname van 
ongeveer 1% ten opzichte van 2014. Voor binnenvaart is ten opzichte van 2014 sprake van een 
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daling van het volume van 6%. Dit hangt samen met tijdelijke omstandigheden in de bedrijfs-
voering bij enkele bedrijven en is naar verwachting geen structurele afname. 
 
 

 
figuur 5.7 Insteekhavens industrieterrein Moerdijk 

 
 
Het tonnage zeevaart is in 2015 met 9,3% toegenomen ten opzichte van 2014. De daling van het 
volume komt door de toenemende concurrentie tussen de binnenhavens in Brabant. In figuur 5.8 
zijn de overslaggegevens opgenomen van de jaren 2010-2015. Figuur 2.5 geeft de verdeling weer 
van de goederenoverslag per goederensoort van de zee- en binnenvaart in 2015. 
 

 
figuur 5.8 Totale overslag van goederen (x 1.000 ton) in zee- en binnenvaart in de jaren 2010-2015 (bron: 
DVM, Monitoringsrapportage Haven- en Industrieterrein Moerdijk, 2015) 
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figuur 5.9 Verdeling goederenoverslag (x 1.000 ton) per goederensoort zee- en binnenvaart in 2015 (bron: 
DVM, Monitoringsrapportage Haven- en Industrieterrein Moerdijk, 2015) 

5.2.4 Openbaar vervoer 

Het haven- en industrie Moerdijk ligt geïsoleerd als het gaat om openbaar vervoer. De dichtstbij-
zijnde NS-stations liggen in de kernen van Zevenbergen en Lage Zwaluwe, zo’n 6 km van het 
industrieterrein. Het treinstation Lage Zwaluwe ligt ten oosten van de A16 en wordt bediend 
door een sneltrein Breda - Amsterdam centraal en een stoptrein Roosendaal - Den Haag centraal. 
De snel- en stoptrein hebben een frequentie van 1 x per uur per richting (in de spits 2 x per uur). 
Op station Lage Zwaluwe is een P+R-accommodatie aanwezig, zodat er vanuit Noord-Brabant 
richting de Randstad van vervoerwijze gewisseld kan worden. De belangrijkste toekomstige 
ontwikkelingen ten aanzien van het openbaar vervoer zijn de frequentieverhoging van intercity’s 
op de Brabantroute (Dordrecht-Breda-Tilburg) en de uitbreiding van de stationslocatie Lage 
Zwaluwe met een vergroting van het P+R terrein tot 350 parkeerplaatsen (bron: MER Logistiek 
Park Moerdijk, Witteveen+Bos, 2016). 
 
Buslijn 218, die rijdt tussen de kernen Zevenbergen, Moerdijk, station Lage Zwaluwe en Zeven-
bergschen Hoek, passeert het oostelijk deel van het industrieterrein. De buslijn rijdt 1 x per uur 
per richting. 's Avonds en in de weekeinden rijden deze lijnen niet (bron: MER Logistiek Park 
Moerdijk, Witteveen+Bos, 2016). 

5.2.5 Verkeersveiligheid 

Het profiel van de randwegen (Zuidelijke, Oostelijke en Westelijke Randweg) is een enkelbaanse 
weg met vrijliggende fietspaden. Vanwege de ruime opzet van de infrastructuur zijn de verkeers-
wegen overzichtelijk, vrachtwagens hebben voldoende ruimte zich te manoeuvreren op het 
industrieterrein. 
 
Langs alle ontsluitingswegen op het industrieterrein zijn vrijliggende fietspaden gelegen, geschei-
den van de rijbaan (o.a. langs de Zuidelijke Randweg, Oostelijke Randweg, Westelijke Randweg, 
Chemieweg, Middenweg en Orionweg). Specifieke voetpaden zijn nauwelijks aanwezig, maar 
liggen ook niet voor de hand gezien de schaalgrootte van het industrieterrein. 
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5.3 Effecten 

Het voornemen voorziet niet in de aanleg van nieuwe openbare wegen en geen nieuwe spoor- en 
vaarwegen. De aanleg van de interne baan tussen LPM en het ZIM betreft een autonome ontwik-
keling. Er bestaan plannen om het spoorlijnennet op het ZIM te optimaliseren (w.o. railservice-
centrum) en is het Havenbedrijf bezig met plannen voor het verbeteren van de bereikbaarheid 
per spoor. Daarnaast bestaan plannen om het spoorlijnennet mogelijk uit te breiden naar het 
nieuwe Logistieke Park Moerdijk (LPM) ten zuidoosten van het ZIM.  

5.3.1 Wegverkeer 

Zoals reeds aangeven voorziet het voornemen niet in de mogelijkheid om nieuwe wegen aan te 
leggen. Op de restkavels zelf kunnen wel niet openbare ontsluitingswegen worden aangelegd, 
maar dit wijzigt de wegenstructuur niet. Er wordt ervan uitgegaan dat deze interne ontsluitings-
structuren geen relevante effecten hebben op het wegennet. De ontwikkeling van interne ont-
sluitingswegen worden daarom verder buiten beschouwing gelaten in het MER. 
 
Als gevolg van de invulling van de restruimte met industriële activiteiten nemen de verkeers-
bewegingen toe. In tabel 5.4 zijn de etmaalintensiteiten van de relevante wegen in het plan- en 
studiegebied op basis van het verkeersmodel weergegeven van het planjaar 2026 (inclusief 
invulling restgronden) en het referentiejaar 2026. Tevens is het verschileffect weergegeven. Uit 
de verkeersprognose blijkt dat als gevolg van de invulling van de restgronden op de gebieds-
ontsluitingswegen Westelijke en Zuidelijke Randweg het auto- en vrachtverkeer toeneemt met 
27 – 35%. Verder zijn op de Provinciale weg (N285) tussen de Zevenbergseweg en de A17 en De 
Entree een toename van respectieve 11% en 10% verwacht. Op de overige wegen is niet of 
nauwelijks sprake van wijzigingen in intensiteiten. 
 
 
tabel 5.4 Verkeersintensiteiten (werkdaggemiddelde) plan- en referentiesituatie 2026 (bron: Goudappel 
Coffeng, 2016)  

Nr. Weg Ter hoogte van Aantal 
mvt/etm 
(werkdag) 
 ref 2026 

Aantal 
mvt/etm 
(werkdag) 
 Plan 2026 

Toename 
(aantal 
mvt/ 
werkdag)  

Toename 
(%) 

1 Westelijke Randweg Tussen Zuidelijke Randweg en 
Langeweg 

7.500 11.600 4.100 35 

2 Zuidelijke Randweg Tussen rotonde met Westelijke 
Randweg en Zevenbergseweg (N285) 

4.100 6.200 2.100 34 

3 Zuidelijke Randweg Tussen Westelijke Randweg en 
Chemieweg 

5.100 7.400 2.300 31 

4 Zuidelijke Randweg Tussen Chemieweg en Orionweg 5.900 8.100 2.200 27 

5 Zuidelijke Randweg Tussen Orionweg en Oostelijke 
Randweg 

7.900 8.300 400 5 

6 Oostelijke Randweg Ten zuiden van Veerdam/J.W. 
Frisostraat 

8.500 8.500 0 0 

7 Oostelijke Randweg Ten noorden van Veerdam/J.W. 
Frisostraat 

8.400 8.500 100 1 

8 Blauwe Sluisdijk / 
Langeweg 

In de kern Klundert 
4.100 4.300 200 5 

9 J.W. Frisostraat Tussen Veerdam en de kern Moerdijk 1.500 1.500 0 0 

10 Steenweg Tussen de kern Moerdijk en A17 (afslag 
27) 

3.100 3.100 0 0 

11 Provincialeweg (N285) Tussen Zevenbergseweg (N285) en A17 
(afslag 25) 

15.700 17.500 1.800 10 
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Nr. Weg Ter hoogte van Aantal 
mvt/etm 
(werkdag) 
 ref 2026 

Aantal 
mvt/etm 
(werkdag) 
 Plan 2026 

Toename 
(aantal 
mvt/ 
werkdag)  

Toename 
(%) 

12 Provincialeweg (N285) Tussen A17 (afslag 25) en de kern 
Zevenbergen 

20.900 21.300 400 2 

13 Provincialeweg (N285) Ten oosten van Zevenbergen 8.700 8.800 100 1 

14 De Entree Tussen Zuidelijke Randweg en A17 
(afslag 26) 

16.900 19.000 2.100 11 

15 Rijksweg A17 Tussen De Entree (afslag 26) en 
knooppunt Klaverpolder (A16) 

76.200 77.600 1.400 2 

16 Rijksweg A17 Tussen De Entree (afslag 26) en afslag 
25 

65.400 64.800 -600 -1 

17 Rijksweg A16 Ten noorden van Klaverpolder 168.300 168.800 500 0 

18 Rijksweg A16 Ten zuiden van Klaverpolder 152.200 152.200 0 0 

19 Koekoekendijk Tussen Veerdam en afslag 26 2.100 2.100 0 0 

20 Koekoekendijk Tussen afslag 26 en Zevenbergen 2.300 2.300 0 0 

21 Achterdijk Ten oosten van Zevenbergen 1.800 1.800 0 0 

 
 
De capaciteit van de gebiedsontsluitingsweg type II met 2x1 rijstrook (Westelijke en Zuidelijke 
Randweg) bedraagt doorgaans 1.400 – 1.600 pae/uur (personenautoequivalenten6 per uur). Dit 
betekent een capaciteit van ruim 30.000 motorvoertuigen per etmaal. De berekende etmaal-
intensiteiten op de Westelijke en Zuidelijke Randweg (de hoogste intensiteit bedraagt 11.600 
mvt/etm) passen binnen deze range.  
 
Niettemin kan gedurende de spits wel verkeersdrukte op deze wegen ontstaan. Dit kan het 

gevolg zijn van het relatief grote aandeel vrachtverkeer, waarbij waarschijnlijk de kruispunten 

maatgevend zijn voor de doorstroming. Vanwege de relevante toename van de verkeersinten-

siteiten op een aantal wegen is het effect van het voornemen licht negatief (0/-) beoordeeld. 

5.3.2 Railverkeer 

Als gevolg van het voornemen (invulling restgronden) is uitgegaan van een verdubbeling van het 
goederenverkeer op het spoor. Dit uitgangspunt is gekozen om dat wordt ingezet op een groter 
aandeel vervoer per spoor. Het havenbedrijf is actief bezig met verbeteringen en aanpassingen 
om de bereikbaarheid per spoor te verbeteren. 

5.3.3 Scheepvaart 

Als gevolg van het voornemen (invulling restgronden) is uitgegaan van een toename van 14,5 
binnenvaartschepen per etmaal en 4 zeeschepen per etmaal. Dit is circa 50% toename van het 
aantal binnenvaartschepen en circa een verdubbeling van het huidige aantal zeeschepen (100% 
toename) per etmaal. De prognose is echter dat het scheepverkeer aanzienlijk toeneemt, met 
name het gebruik van zeeschepen voor de goederenoverslag. 
 

5.3.4 Openbaar vervoer 

Als gevolg van de invulling van de restgronden neemt het aantal arbeidsplaatsen toe. De potentie 
voor openbaar vervoersmogelijkheden groeit daardoor eveneens. Zowel bij het bedrijfsleven als 

                                                                 
6 bij personenautoequivalenten (pae) tellen vrachtwagens zwaarder mee dan personenauto’s 
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bij de gemeente leeft ook de wens om de bereikbaarheid binnen en naar het bedrijventerrein, 
met name voor niet-automobilisten, te verbeteren.  
 
Op het Industrieterrein Moerdijk worden vooralsnog geen extra buslijnen geïntroduceerd. De 
effecten van het voornemen op mogelijkheden per openbaar vervoer zijn daarom neutraal (0) 
beoordeeld. Het is niet onmogelijk dat door de verdere vulling van het ZIM een groter draagvlak 
voor OV ontstaat. Daarmee is in de beoordeling echter genen rekening gehouden. 

5.3.5 Verkeersveiligheid 

Door de verdere ontwikkeling van het ZIM wordt meer verkeer in het gebied gebracht. Zoals 
weergegeven in paragraaf 5.3.1. krijgen de toeleidende wegen en met name de gebiedsontslui-
tingswegen Zuidelijke Randweg en Westelijke Randweg meer verkeer te verwerken. Er is op deze 
wegen menging van doorgaand en langzaam verkeer, het fietsverkeer maakt wel gebruik van 
vrijliggende fietspaden. Er ontstaan geen nieuwe knelpunten voor de verkeersveiligheid, het 
effect op de verkeersveiligheid wordt als neutraal (0) beoordeeld. 

5.4 Beoordeling 

De effecten op het thema verkeer en vervoer zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 5.5 Beoordeling thema verkeer en vervoer 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Wegverkeer Effecten op wegverkeersstructuur en -afwikkeling 0 / - 

Railverkeer Effecten op railverkeersstructuur en -afwikkeling  0 

Scheepvaart Effecten op scheepvaartstructuur en -afwikkeling 0 

Openbaar vervoer  Effecten op gebruik openbaar vervoer 0  

Verkeersveiligheid Effecten op verkeersveiligheid 0 
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6 Externe veiligheid 

In dit hoofdstuk vindt u de analyse van effecten van de intensivering van het industrieterrein op 
externe veiligheid. Dit hoofdstuk richt zich op de kans dat personen in de omgeving van een 
activiteit slachtoffer worden van een ongeval. In het onderzoeksrapport ‘Zeehaven- en Industrie-
terrein Moerdijk: Risico-inventarisatie en verantwoording groepsrisico tbv het bestemmingsplan 
(Antea Group, 2017 ) zijn de effecten van het voornemen op externe veiligheid in relatie tot het 
ruimtegebruik van het industrieterrein uitgewerkt. 

6.1 Beoordelingskader 

Wet- en regelgeving en beleid 
Externe veiligheid is een milieuthema dat ingaat op de kans en bijbehorende effecten van een 
calamiteit met gevaarlijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen kunnen opgeslagen en toegepast 
worden bij bedrijven, zoals chemische bedrijven, LPG-tankstations of getransporteerd worden 
over de weg, het water, per spoor of door buisleidingen en luchthavens.  
 
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in risicobronnen (zoals een weg waarover 
gevaarlijke stoffen worden getransporteerd of een hogedruk aardgastransportleiding) en 
(beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen, scholen, kantoren >1.500 m2 en andere objecten 
waar veel mensen gedurende enige tijd verblijven. De effecten van risicobronnen op deze kwets-
bare objecten wordt op twee manieren inzichtelijk gemaakt: 
 Het 'Plaatsgebonden Risico' (PR) is de kans dat een denkbeeldige persoon, die zich continu 

en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit 
met een gevaarlijke stof. Dit risico mag onder normale omstandigheden voor burgers ner-
gens groter zijn dan één op één miljoen (10-6) per jaar. Binnen deze contour mogen geen 
kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden geprojecteerd; 

 Het 'Groepsrisico' (GR) is de kans op een ongeval met veel dodelijke slachtoffers. Voor het 

berekenen van het groepsrisico is het vaststellen van het invloedgebied van de risicobron 

van belang. Wanneer kwetsbare bestemmingen buiten de invloedgebieden liggen, behoeft 

het groepsrisico niet te worden vastgesteld (minimale effecten als gevolg van een calami-

teit). Het invloedgebied wordt doorgaans bepaald door de berekening van het grootst moge-

lijke ongeval waar nog bij 1% van blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt (1% 

letaliteit).  
 
Uitgangspunten 
In het kader van het MER en het bestemmingsplan is een onderzoek externe veiligheid (Antea 
Group, 2017) uitgevoerd. Het onderzoek is als bijlage bij het MER gevoegd.  
 
Op het ZIM bevinden zich meerdere risicobronnen. In het onderzoek zijn van de aanwezige risico-
bronnen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico beschouwd. Externe veiligheid heeft 
vanwege het intern ordenende karakter en omdat het niet geregeld is in het vigerende bestem-
mingsplan (wel in vergunningen per bedrijf) een sturende rol gespeeld voor het nieuwe bestem-
mingsplan. Voor het nieuwe bestemmingsplan is een veiligheidszonering ontwikkeld voor de 
risicovolle inrichtingen, kwetsbare objecten en populatieobjecten (zie paragraaf 4.3). In het 
onderzoeksrapport is de filosofie en uitwerking van de zonering nader toegelicht.  
 
Daarnaast bevat het onderzoek de invulling van de verantwoordingsplicht en een nadere toe-
lichting op de ruimtelijke veiligheidsmaatregelen die in het bestemmingsplan worden opgeno-
men ter borging van de acceptabele externe veiligheidsrisico’s.  
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Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor het thema externe veiligheid zijn weergegeven in tabel 6.1. 
 
tabel 6.1 Beoordelingscriteria externe veiligheid  

Thema Aspect Criterium 

Externe 
veiligheid 

Plaatsgebonden risico Effecten op plaatsgebonden risico 

Groepsrisico Effecten op groepsrisico 

 
Beoordelingscriterium plaatsgebonden risico  
Bij de beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt gekeken naar de aanwezigheid van 
beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6/jr.-contour en of het aantal daarvan wijzigt door 
de voorgenomen ontwikkelingen. De aanwezigheid van kwetsbare objecten binnen de PR-con-
tour is in principe niet toegestaan en wordt daarom hier niet beschouwd.  
 
Beoordelingscriterium groepsrisico  
Bij de kwantitatieve beoordeling van het groepsrisico wordt gekeken naar een toename of afna-
me van het rekenkundige groepsrisico. Als neutraal wordt er gehanteerd dat geen toe- of afname 
is te zien. De beoordeling van het groepsrisico is gebaseerd op enerzijds de aanwezige risicobron-
nen en anderzijds de (mogelijke) aanwezigheid van personen. Het groepsrisico is hoger als er een 
grotere kans is op een calamiteit en/of er een groot aantal personen in het invloedsgebied aan-
wezig kan zijn. De inschatting van bronnen en toegelaten personendichtheid leidt tot een oordeel 
of dit aspect positiever of negatiever wordt beoordeeld in vergelijking met de referentiesituatie, 
waarbij bij een toename van het groepsrisico tot boven de oriëntatiewaarde of een toename van 
meer dan 10% van het groepsrisico sprake is van een 'zeer negatief' effect. Een afname van het 
groepsrisico leidt tot een positieve beoordeling. 
 
Bij groepsrisico is niet alleen het kwantitatieve aspect van belang, de hoogte van het groepsrisico, 
maar minstens zo belangrijk is de beoordeling van de effecten van de ontwikkelingen op kwalita-
tieve aspecten als zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. In het onderzoek externe veiligheid 
(Antea Group, 2017) komen deze aspecten uitgebreid naar voren. Voor deze beoordeling wordt 
gekeken naar de zelfredzaamheid.  

6.2 Referentiesituatie 

De Omgevingsdienst en Antea Group hebben geïnventariseerd welke risicobronnen binnen het 
plangebied en in de omgeving aanwezig zijn. Daarbij is gekeken naar de volgende risicovolle 
activiteiten (zie figuur 6.1): 

 Risicovolle inrichtingen; 
 Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
 Transport van gevaarlijke stoffen over weg, het spoor en het water; 
 Windturbines; 
 Opslag van explosieven voor civiel gebruik. 
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figuur 6.1 Ligging risicobronnen op en nabij ZIM (oranje arcering) en de risicocontouren 10-5 (rood) en 10-6 
(roze). De groene cirkel is de C-cirkel gerelateerd aan de opslag van explosieven (zie paragraaf 6.2.5) 

 
 
Binnen het plangebied is verspreid over het gebied een groot aantal(beperkt) kwetsbare objecten 
aanwezig en een klein aantal plaatsen waar relatief veel personen aanwezig kunnen zijn. Volgens 
het vigerende bestemmingsplan is het niet uitgesloten dat kwetsbare objecten worden gereali-
seerd binnen risicocontouren (10-6) en dat hoge concentraties van personen (hoge personen-
dichtheden) nabij risicobronnen kunnen komen. 

6.2.1 Risicovolle inrichtingen 

Op het ZIM zijn meerdere Bevi-bedrijven gevestigd. Op een aantal Bevi-bedrijven is het Besluit 
risico’s zware ongevallen (Brzo) van toepassing. Daarnaast zijn er meerdere bedrijven aanwezig 
waarbij risicovolle activiteiten plaatsvinden. Het betreft hier de kleine opslagen voor gevaarlijke 
stoffen, propaantanks, gasflessenopslag enz. Voor deze activiteiten wordt niet de systematiek 
van risicocontouren gehanteerd, maar gelden veiligheidsafstanden.  
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figuur 6.2 PR 10-6 (roze, rechts) en PR 105 (rood, links) contouren risicovolle inrichtingen (peildatum augustus 
2016)  
 
Plaatsgebonden risico 
In de huidige situatie bevinden zich bij geen van de bedrijven kwetsbare objecten binnen de PR 
10-6 contour7. Er zijn dus geen knelpunten in relatie tot het plaatsgebonden risico. 
 
Groepsrisico 
Voor de huidige situatie van het ZIMzijn groepsrisicoberekeningen uitgevoerd8. Voor één risico-
bron is een overschrijding van de oriëntatiewaarde berekend, het groepsrisico van de overige 
risicobronnen ligt onder de oriëntatiewaarde. In het vigerende bestemmingsplan zijn (nieuwe) 
objecten met hoge personendichtheden niet uitgesloten, waardoor de bestemmingsplan-
capaciteit hoog is. In het huidige bestemmingsplan is de vestiging van nieuwe Bevi-bedrijven in 
principe overal mogelijk.  

6.2.2 Buisleidingen 

In en nabij het plangebied liggen buisleidingen waar gevaarlijke stoffen door vervoerd worden 
(zie figuur 6.3). Ten westen van het industrieterrein ligt de leidingenstraat LSNED (de landelijke 
buisleidingenstraat). Daarnaast liggen er verspreid op het industrieterrein ondergrondse lei-
dingen.  
 

                                                                 
7 Uitgezonderd kwetsbare objecten als onderdeel van een Bevi-inrichting (in het Bevi als niet kwetsbaar beschouwd).  
8 Risicoanalyse inrichtingen Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, AVIV 23 oktober 2009. 
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figuur 6.3 Ligging leidingen voor transport gevaarlijke stoffen 

 
Plaatsgebonden risico buisleidingen 
In een bijlage bij het onderzoeksrapport over externe veiligheid is kaartinformatie en zijn de 
risicoberekeningen opgenomen. Als gevolg van de zonering zijn rond de leidingen geen sanerings-
situaties aanwezig. De saneringssituatie bij de hogedruk aardgastransportleiding ter hoogte van 
Middenweg 69 is opgelost doordat met de leidingbeheerder Gasunie een bronmaatregel (ver-
scherpt toezicht) is overeengekomen. Hiermee is de saneringsverplichting ingevuld.  
 
Groepsrisico buisleidingen 
Het groepsrisico gerelateerd aan de buisleidingen voldoet aan de oriëntatiewaarde. 

6.2.3 Auto-, spoor- en vaarwegen 

Wegen 
In de nabijheid van het plangebied vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats over de rijksweg 
A17 en de provinciale weg N285.  
 

                                                                 
9 Dit kantoorgebouw maakt deel uit van een Bevi-inrichting. 
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figuur 6.4 Ligging relevante wegen 

 
Plaatsgebonden risico Rijksweg A17 
Over de rijksweg worden brandbare vloeistoffen, toxische vloeistoffen, brandbare gassen en 
toxische gassen getransporteerd. De Rijksweg A17 heeft een veiligheidszone (gestandaardiseerde 
maximale PR 10-6 contour) van 27 meter tussen afrit Moerdijk en knooppunt Klaverpolder en een 
zone van 16 meter tussen afrit Moerdijk en afrit Zevenbergen. Deze afstanden reiken niet tot 
over het plangebied. Er is dus geen sprake van knelpunten met het plaatsgebonden risico.  
 
Plasbrandaandachtsgebied A17 
Vanuit het Basisnet geldt voor de Rijksweg A17 ter hoogte van het plangebied een plasbrandaan-
dachtsgebied (PAG) van 30 meter. Dit PAG Ligt over het plangebied maar reikt niet tot geprojec-
teerde bebouwing in het plangebied. 
 
Groepsrisico A17 
Uit de groepsrisicoberekening blijkt dat het groepsrisico van de Rijksweg A17 ter hoogte van het 
plangebied 0,007 maal de oriëntatiewaarde is.  
 
Plaatsgebonden risico N285 
De N285 verbindt het ZIM met de rijksweg A17. Over de N285 worden brandbare gassen 
getransporteerd. Op basis van de aantallen is afgeleid dat de weg geen PR 10-6 contour heeft.  
 
Groepsrisico N285 
Verder is afgeleid dat het groepsrisico van de N285 onder de oriëntatiewaarde ligt. Omdat het 
nieuwe bestemmingsplan geen hogere personendichtheden toestaat dan het huidige bestem-
mingsplan, is ook geen sprake van toename van het groepsrisico. Om deze reden is verantwoor-
ding van het groepsrisico niet verplicht.  
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Spoor 
In en rond het ZIM liggen verschillende spoorlijnen (zie figuur 6.5): 
 doorgaand spoor Dordrecht – Breda; 
 doorgaand spoor Dordrecht – Roosendaal; 
 raccordementspoor van het ZIM naar de aansluiting met het doorgaand spoor; 
 spoornetwerk op het ZIM incl. een emplacement.  

 

 
figuur 6.5 Ligging spoorwegen 

 
 
Risico’s spoor Dordrecht – Breda/Roosendaal 
Het spoor Dordrecht – Breda/Roosendaal ligt op ruim 2 kilometer afstand van het plangebied. 
Vanwege de grote afstand tussen het plangebied en de spoorlijnen reikt alleen het invloeds-
gebied van toxische vloeistoffen (D4) tot het plangebied. Vanwege de grote afstand en het lage 
vervoersaantal van toxische stoffen zal het effect op het plangebied nihil zijn. Externe veiligheids-
aspecten van de doorgaande sporen worden daarom niet nader beschouwd. 
 
Plaatsgebonden risico Raccordementspoor  
Over het raccordementspoor worden brandbare gassen en brandbare vloeistoffen vervoerd. Het 
raocordementspoor heeft geen veiligheidszone (geen gestandaardiseerde maximale PR 10-6 
contour). 
 
Plasbrandaandachtsgebied Raccordementspoor 
De ‘Regeling basisnet’ geeft aan dat voor de spoorwegen in het plangebied geen plasbrandaan-
dachtsgebied (PAG) van toepassing is. 
 
Groepsrisico Raccordementspoor 
Het groepsrisiconiveau van de spoorwegen ligt ruim onder 1% van de oriëntatie waarde. 
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Risico’s spoorwegnetwerk op het ZIM 
De overige spoorlijnen op het ZIM maken geen deel uit van het Basisnet. Voor dit spoorweg-
netwerk mag er vanuit worden gegaan dat het vervoersaantal veel lager is dan op het raccorde-
mentspoor, omdat het spoornetwerk hiervan aftakt. Gesteld kan worden dat het risico van het 
spoorwegnetwerk aanzienlijk lager zal liggen dan het risico van het raccordementspoor Het 
spoorwegnetwerk heeft dus geen PR 10-6 contour en het groepsrisico is lager dan 1% van de 
oriëntatiewaarde. 
 
Plaatsgebonden risico emplacement 
Op het industrieterrein is een spoorwegemplacement aanwezig (zie figuur 6.6). Dit emplacement 
is aangewezen in het Bevi. In de omgevingsvergunning (milieu) is vastgelegd dat de PR 10-6 con-
tour de inrichtingsgrens niet mag overschrijden.  
 
Groepsrisico emplacement 
Het groepsrisico is nihil. Dit is te verklaren op grond van de grote afstand tot concentraties met 
hoge personendichtheden. 
 

 
figuur 6.6 Spoorwegen, incl. Basisnet spoorweg en emplacement 

 
 
Vaarwegen 
Direct ten noorden van het ZIM ligt de rivier Hollandsch Diep waarover gevaarlijke stoffen 
(zeeroute) worden vervoerd.  
 
Plaatsgebonden risico Hollandsch Diep 
Uit de voorpublicatie van de Regeling basisnet blijkt dat het Hollandschap Diep geen PR 10-6 
contour heeft die buiten de oever ligt. Het plaatsgebonden risico vormt dus geen knelpunt.  
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Groepsrisico Hollandsch Diep 
Het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Hollandsch Diep is 1.000 
meter. Het Hollandsch Diep is daarmee een relevante risicobron voor het plangebied. Op advies 
van het Ministerie IenM is het groepsrisico kwalitatief beschouwd. Hieruit is gebleken dat er geen 
relevant groepsrisico is.  

6.2.4 Windturbines 

Op het industrieterrein bevinden zich momenteel drie windturbines. Deze zijn positief bestemd 
in het vigerende bestemmingsplan en ook opgenomen in het voorontwerp van het nieuwe 
bestemmingsplan ZIM. Inmiddels heeft de gemeente een bestemmingsplan vastgesteld dat de 
bouw van 7 windturbines mogelijk maakt. Dit plan is nog niet onherroepelijk. 
 
Plaatsgebonden risico windturbines 
In tabel 6.2 zijn de kenmerken risicocontouren en werpafstanden van de drie bestaande windtur-
bines weergegeven. De posities van de nieuwe turbines zijn onder andere gebaseerd op de af-
standen tot andere functies in het plangebied.  
 
tabel 6.2 Kenmerken en risicocontouren bestaande windturbines 

 Vestas V66 (Middenweg) Meg Micon NM48 (Keteldiep) 

aantal 2 1 

ashoogte 67 meter 60 meter 

rotordiameter 66 meter 48 meter 

vermogen per turbine 1,7 MW 0,75 MW 

PR 10-5 33 meter 24 meter 

PR 10-6 100 meter 79 meter 

werpafstand nominaal 175 meter 142 meter 

werpafstand overtoeren 519 meter 430 meter 

 
Van de windturbines van windpark Industrieterrein Moerdijk is nog niet bekend welk turbinetype 
wordt gebouwd. In het bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk is de realisatie van 
7 turbines mogelijk gemaakt met een tiphoogte van maximaal 180 meter. In tabel 6.3 zijn de ken-
merken van een worst case turbinetype, passend binnen het bestemmingsplan weergegeven. 
 
tabel 6.3 Worst case turbinetype en veiligheidsafstanden windturbines Windpark Industrieterrein Moerdijk 

  Vestas V126 (tiphoogte: 180 m) 

aantal 7 

ashoogte 105-125 meter 

rotordiameter 117 – 132 meter 

vermogen per turbine Ca 3 – 5 MW 

PR 10-5 contour 41 meter 

PR 10-6 contour 152 meter 

High Impact Zone 137,5 meter 

Werpafstand bij nominaal toerental 163 meter 

Tiphoogte 180 meter 

Werpafstand bij overtoeren 344 meter 

 
 
Groepsrisico bestaande windturbines 
Windturbines kennen geen groepsrisicoberekening zoals gedefinieerd in het Bevi.  
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6.2.5 Opslag van explosieven voor civiel gebruik 

In de huidige situatie is één bedrijf op het ZIM aanwezig waar ontplofbare stoffen (voor civiel 
gebruik) worden opgeslagen. Het veiligheidsbeleid voor deze inrichting wordt gegeven inde 
Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. De inrichting is niet aangewezen in het 
Barro.  
 
De Circulaire geeft een systematiek van A, B en C-cirkels waarbinnen beperkingen gelden (zie 
figuur 6.7). In het kort zijn de beperkingen: 
A. Geen bestemmingen toegestaan die (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk maken of auto-

wegen enz. Ook geen agrarische bestemmingen voor meer dan incidentele aanwezigheid van 
personen; 

B. Geen bestemmingen toegestaan die het oprichten van (beperkt) kwetsbare objecten moge-
lijk maken; 

C. Geen bestemmingen toegestaan die het oprichten mogelijk maken van bouwwerken met 
vlies- of gordijngevelconstructies of grote glasoppervlakken én waarbinnen zich doorgaans 
een groot aantal personen bevindt. Er moet dus aan beide voorwaarden worden voldaan.  

 

 
figuur 6.7 Ligging A, B en C contouren van inrichting met opslag explosieven voor civiel gebruik 

 

6.3 Effecten  

6.3.1 Algemeen 

Bij de planvorming voor het nieuwe bestemmingsplan en de zonering van het plangebied heeft 
externe veiligheid een belangrijke rol gespeeld. Uitgangspunt is dat het plangebied is bedoeld 
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voor (ook) bedrijven risico’s voor de omgeving kunnen hebben. Op een hoger niveau van beoor-
delen is het gunstig dat risicovolle bedrijven, op een aanvaardbare en gereguleerde manier, op 
het industrieterrein zijn samengebracht. 
  
Het nieuwe bestemmingsplan is er (mede) op gericht dergelijke risicovolle bedrijven op een zo 
goed mogelijke manier in het gebied onder te brengen, met acceptabele risico’s voor de om-
geving. Hierbij is rekening gehouden met de andere risicobronnen zoals het transport van 
gevaarlijke stoffen (per auto, spoor en buisleiding) en de aanwezigheid van windturbines.  
 
Als gevolg van het gevolgde proces van planvorming en de weerslag daarvan in het ontwerp-
bestemmingsplan (zowel ten aanzien van de zonering als ten aanzien van de regels) zijn de 
gevolgen van het plan voor de externe veiligheid beperkt. Van belang is ook dat in de periode 
voorafgaand aan het opstellen van dit MER en dit bestemmingsplan maatregelen zijn genomen 
om de zelfredzaamheid en het bestrijden van calamiteiten te verbeteren.  

6.3.2 Plaatsgebonden risico 

De aanpassing van de regels van het bestemmingsplan en het instellen van de zone ex artikel 14 
waarborgen dat ten aanzien van het plaatsgebonden risico overal wordt voldaan aan de wette-
lijke eisen. Ten opzichte van de theoretische referentiesituatie (dat wil zeggen de situatie zoals 
die zich op basis van het vigerende bestemmingsplan zou kunnen ontwikkelen) betekenen de 
aanpassingen in het nieuwe bestemmingsplan – ondanks het invullen van braakliggende – dat de 
situatie ten aanzien van het plaatsgebonden risico verbetert. De beoordeling is daarom positief 
(+). 

6.3.3 Groepsrisico 

Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het vestigen van nieuwe Bevi-bedrijven 
in de daarvoor aangewezen gebieden. Met het plan wordt enerzijds ingezet op de vermindering 
van het potentieel aan te vestigen risicovolle inrichtingen en bedrijven en anderzijds bedrijven 
met hoge personendichtheden. Als gevolg van het gegeven dat het nieuwe bestemmingsplan 
restricties bevat ten aanzien van personendichtheden in het plangebied is de toekomstige 
situatie – beoordeeld aan de hand van de theoretische mogelijkheden – gunstiger dan het vige-
rende bestemmingsplan. Bij de (c.q. het gebrek aan) regels van het vigerende bestemmingsplan 
bestaat de theoretische mogelijkheid dat het groepsrisico toeneemt tot boven de oriëntatie-
waarde. Bij het nieuwe bestemmingsplan is dat niet meer mogelijk. De beoordeling voor het 
groepsrisico is daarom positief (+). 

6.4 Beoordeling 

De effecten op het thema externe veiligheid zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 6.4 Beoordeling thema externe veiligheid 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Plaatsgebonden risico Effect op plaatsgebonden risico + 

Groepsrisico Effect op groepsrisico + 
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7 Geluid 

In dit hoofdstuk zijn de geluidseffecten van de industriële bedrijvigheid, het wegverkeer, het 
railverkeer en de scheepvaart en in cumulatie in beeld gebracht. Op basis van een akoestisch 
onderzoek (DPA Cauberg Huygen, 2016) zijn de effecten in beeld gebracht. 

7.1 Beoordelingskader 

Wet- en regelgeving en beleid 
De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen met betrekking tot de geluidbelasting van geluidgevoelige 
objecten – bijvoorbeeld woningen – door verschillende geluidsbronnen. In onderhavige situatie 
zijn het industrielawaai (geluidgezoneerd terrein), het wegverkeerslawaai (A17 en overige 
wegen), het spoorwegverkeer (de spoorwegen op het terrein) en het scheepvaartlawaai (het 
Hollandsch Diep en de insteekhavens) relevant. Onderstaand zijn per type geluidhinder de wette-
lijke bepalingen kort weergegeven. 
 
Aanpak 
In het kader van het MER is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Cauberg Huygen, 2016). De 
rapportage is als losse bijlage bij het MER gevoegd. 
 
Industrielawaai 
Het ZIM is gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat alle bedrijven op het 
industrieterrein een gezamenlijke geluidruimte moeten delen, die wordt begrensd door een 50 
dB(A)-contour rondom het industrieterrein. De geluidszonering industrielawaai blijft overeen-
komstig de vigerende parapluherziening ongewijzigd.  
 
Van het alternatief industrie wordt bekeken wat de geluidseffecten zijn van de invulling van de 
restgronden voor de omgeving. Daarnaast wordt onderzocht of in de geïntensiveerde toekomst-
situatie door de geluiduitstraling overschrijdingen van de 50 dB(A)-contour voorkomen.  
 
Wegverkeerslawaai 
Het bestemmingsplan voorziet niet in de aanleg van nieuwe openbare wegen. Het extra wegver-
keer als gevolg van de invulling van de restkavels veroorzaakt extra wegverkeerslawaai. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai voor de omliggende woningen is 48 dB. 
Gezien de situering, het economisch belang en de relatie tot het industrieterrein is tot een 
geluidbelasting van 53 dB nog sprake van een niet, of geringe en acceptabele hinderlijke situatie. 
 
Railverkeerslawaai 
Het bestemmingsplan voorziet niet in de aanleg van nieuwe spoorwegen. Het extra railverkeer 
als gevolg van de invulling van de restkavels veroorzaakt extra railverkeerslawaai.  
 
Voor railverkeer geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. 
 
Scheepvaartlawaai 
Het bestemmingsplan voorziet niet in de aanleg van nieuwe vaarwegen. De extra scheepvaart-
bewegingen als gevolg van de invulling van de restkavels veroorzaken extra scheepvaartlawaai.  
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In de Nederlandse wet- en regelgeving zijn geen bepalingen voor het omgevingsgeluid van 
scheepvaart opgenomen. Wel zijn er richtwaarden beschikbaar voor het verwachte aantal 
gehinderden op basis van het heersende geluidniveau. 
 
tabel 7.1 Richtwaarden scheepvaartlawaai 

Geluidniveau Lden (dB) Gevolgen 

Lager dan 45 dB Geen probleem te verwachten 

Tussen 45 en 55 dB Maximaal 5% ernstig gehinderden, er is sprake van een aandachtssituatie 

Tussen 55 en 65 dB Maximaal 10% ernstig gehinderden, er moeten maatregelen worden overwogen 

Hoger dan 65 dB Meer dan 10% ernstig gehinderden, indien er door maatregelen niet voldoende 
reductie kan worden bereikt, dan moet deze situatie vermeden worden 

 
 
Windturbinegeluid 
De huidige windturbines en de vergunde windturbines (Windpark Industrieterrein Moerdijk) 
maken onderdeel van de referentiesituatie. Het bestemmingsplan voorziet niet in de realisatie 
van extra nieuwe turbines. Het windturbinegeluid is derhalve niet apart in beeld gebracht in het 
MER. Wel worden de geluidseffecten meegenomen in de cumulatieve geluidbelasting. 
 
Cumulatieve geluidbelasting 
Er zijn geen wettelijke grenswaarden van toepassing voor de cumulatie van de effecten van 
verschillende geluidsbronnen. Bij de beoordeling van het voornemen in het kader van het MER 
dienen de cumulatieve effecten echter wel te worden beschouwd. 
 
Geluid afkomstig van verschillende bronsoorten (industrie, wegverkeer, railverkeer, scheepvaart 
en windturbines) wordt door de mens op verschillende manieren beleefd. Met andere woorden; 
het ene geluid is het andere niet. Verschillende geluid(bron)soorten kunnen daarom niet zonder 
meer bij elkaar opgeteld worden. Om toch een cumulatief beeld te geven is deze berekening 
uitgevoerd. 
 
Met betrekking tot de geluidbelasting wordt als algemene regel gehanteerd dat verschillen 
kleiner dan 1,5 - 2 dB voor een gemiddeld persoon vrijwel niet waarneembaar en beleefbaar zijn. 
Verschillen groter dan 2 dB zijn wel waarneembaar en beleefbaar. 
 
Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor het thema geluid zijn weergegeven in tabel 7.2. 
 
tabel 7.2 Beoordelingscriteria geluid 

Thema Aspect Criterium 

 
 
Geluid 

Industrielawaai Effecten van industrielawaai op geluidgevoelige objecten 

Wegverkeerslawaai Effecten van wegverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten  

Railverkeerslawaai Effecten van railverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten 

Scheepvaartlawaai Effecten van scheepvaartlawaai op geluidgevoelige objecten 

Cumulatie geluid  Effecten van cumulatie geluidbelasting op geluidgevoelige objecten 

 

7.2 Referentiesituatie 

7.2.1 Industrielawaai 

In figuur 7.1 is de vigerende 50 dB(A)-contour (geluidzone industrie) van het ZIM weergegeven.  
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figuur 7.1 Vigerende 50 dB(A)-contour (Bron : Antea Group, 2017) 

 
In figuur 7.2 zijn de geluidcontouren van het industrielawaai in de referentiesituatie weerge-
geven. 
 
De geluidbelasting bedraagt op het bedrijventerrein grotendeels meer dan 60 dB(A) met lokaal 
geluidbelastingen tot 99 dB(A). In het studiegebied richting de randen neemt dit af naar 50,5-55,5 
dB(A). Vanaf de groene begeleidingszone rondom het industrieterrein en de zone rondom het in-
dustrieterrein bedraagt de geluidbelasting 0 – 50,5 dB(A). De geluidbelastingen op de in de om-
geving aanwezige woningen/ woonkernen variëren tussen de 40 en 52 dB(A), allen beneden de 
50 dB(A) / 55 dB (A). 
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figuur 7.2 Industrielawaai autonome situatie in dB(A) boven: huidig (2016), onder: met invulling restgronden 
(Bron: DPA Cauberg Huygen, 2017)  
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7.2.2 Wegverkeerslawaai 

In figuur 7.3 zijn de geluidcontouren van het wegverkeerslawaai in de referentiesituatie weer-
gegeven. In de figuur is te zien dat er alleen sprake is van geluidbelasting op en direct nabij de 
ontsluitingswegen. 
 

 
figuur 7.3 Wegverkeerslawaai autonome situatie in dB (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2017) 

 
De geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen/ woonkernen variëren tussen 
de 20 en 44 dB. Alle geluidbelastingen liggen beneden de voorkeursgrenswaarde voor weg-
verkeerslawaai van 48 dB. 

7.2.3 Railverkeerslawaai 

In figuur 7.4 zijn de geluidcontouren van het railverkeerslawaai in de autonome situatie weer-
gegeven. In de figuur is te zien dat er vrijwel alleen sprake is van geluidbelasting op de hoofd-
stamspoorlijn. 
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figuur 7.4 Railverkeerslawaai autonome situatie in dB (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2017) 

 
De geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen/ woonkernen variëren tussen 
de 15 en 49 dB. Alle geluidbelastingen liggen beneden de voorkeursgrenswaarde voor 
railverkeerslawaai van 55 dB. 

7.2.4 Scheepvaartlawaai 

In figuur 7.5 zijn de geluidcontouren van het scheepvaartlawaai in de autonome situatie weer-
gegeven. In de figuur is te zien dat er alleen sprake is van geluidbelasting op het Hollandsch Diep 
en in de insteekhavens. 
 

  
figuur 7.5 Scheepvaartlawaai autonome situatie in dB (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2017) 
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De geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen/ woonkernen variëren tussen 
de 26 en 37 dB. Alle geluidbelastingen liggen beneden de richtwaarde voor scheepvaartlawaai 
van 45 dB, oftewel, er zijn geen problemen te verwachten in de autonome situatie. 

7.2.5 Cumulatie geluid 

De gecumuleerde geluidbelasting Lcum op in de omgeving aanwezige woningen/ woonkernen 
varieert in de referentiesituatie tussen ongeveer 45 dB en 52 dB. De hoogst berekende gecumu-
leerde geluidbelasting van ruim 51 dB is berekend voor enkele bestemmingen aan de Blokdijk en 
de Koekoekendijk. In figuur 7.6 is voor de onderzochte representatieve gevoelige bestemmingen 
de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven en zijn tevens de bijdragen van de afzonderlijke 
geluidsoorten opgenomen. Uit deze informatie blijkt dat voor de meeste beschouwde punten het 
industrielawaai (IL) maatgevend is voor de gecumuleerde geluidbelasting. Voor een relatief klein 
aantal punten dragen ook andere geluidsoorten bij. Dit geldt met name voor woningen nabij 
spoor- en/of autowegen. Hier speelt mee dat op deze plekken zowel een spoorlijn als een weg 
aanwezig is. Bij deze bestemmingen zijn de hoogste waarden voor Lcum berekend. 
 
 

 
Figuur 7.6 Gecumuleerde geluidbelasting (Lcum) en de bijdragen van de afzonderlijke geluidsoorten voor de autonome 
situatie 2016. Bestemmingen alfabetisch gesorteerd (Bron cijfers: DPA Cauberg Huygen) 

 
 

7.3 Effecten 

7.3.1 Industrielawaai 

Als gevolg van de invulling van de restgronden neemt het industrielawaai toe. Zoals weergegeven 
in paragraaf 7.1 en 7.2.1 blijft de geluidzone van het industrieterrein ongewijzigd.  
 



Milieueffectrapport 
Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein 
projectnummer 176207.01 
26 juni 2017 revisie 03 
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 80 van 147 

 

Voor het bepalen van het extra industrielawaai als gevolg van het voornemen is uitgegaan van 
groei van de overslag tot ca. 26 miljoen ton per jaar in het jaar 2026. Dit komt overeen met het in 
de Strategie Moerdijk voor 2030 genoemde doel voor overslag. Hiertoe is een geluidprognose op 
basis van een geluidruimteverdeling in dB(A)/m2 voor verschillende deelgebieden binnen het 
industrieterrein opgesteld, zie figuur 7.7. 
 

 
figuur 7.7 Geluidruimteverdeling in dB(A)/m2 zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek (Bron: DPA 
Cauberg Huygen, 2016) 

 
 
In figuur 7.8 zijn de geluidcontouren van het industrielawaai als gevolg van het voornemen 
weergegeven (uitgaande van invulling van de restgronden met industriële bedrijvigheid). Figuur 
7.9 laat de ligging van de 50 dB(A) contour van industrielawaai zien.  
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figuur 7.8 Industrielawaai plansituatie in dB(A) (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2016)  
 

 
 

 
figuur 7.9 Ligging van de 50 dB(A) contour van industrielawaai referentie 2016 en voor de plansituatie in 
dB(A) (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2016)  
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Er is sprake van een relevante toename in industrielawaai op de in de omgeving aanwezige 
woningen/ woonkernen. Deze toename is (ten opzichte van de referentiesituatie 2016) tussen 2 
en 5 dB(A) op de beschouwde gevoelige bestemmingen (figuur 7.10). De geluidbelasting door IL 
varieert tussen 50 en 56 dB (A). De geluidbelasting door IL ligt overal onder de toetswaarde van 
50 of 55 dB(A). 
 

 

 
figuur 7.10 Geluidbelasting door industrielawaai voor de referentie 2016 en twee varianten voor de plansituatie in 
dB(A. Tevens is aangegeven de toetswaarde van 50 of 55 dB(A.  (Bron cijfers: DPA Cauberg Huygen, 2017)  

 
 
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van het voornemen het industrielawaai toeneemt en 
de geluidcontouren op een aantal woningen (zonder maatregelen) de toetswaarde overschrijdt. 
De effecten op industrielawaai zijn daarom negatief (-) beoordeeld. 

7.3.2 Wegverkeerslawaai 

In figuur 7.11 zijn de geluidcontouren van het wegverkeerslawaai als gevolg van het voornemen 
weergegeven (uitgaande van de verkeeraantrekkende werking als gevolg van de invulling van de 
restgronden met industriële bedrijvigheid).  
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figuur 7.11 Wegverkeerslawaai plansituatie (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2016) 

 
Er is sprake van enige toename in wegverkeerslawaai op de in de omgeving aanwezige 
woningen/ woonkernen tussen 0,5 en 2 dB. De geluidbelasting varieert tussen de 21 en 44 dB. 
Alle geluidbelastingen liggen beneden de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 
dB. 
 
Geconcludeerd wordt dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling sprake is van een lichte 
toename van het wegverkeerslawaai, variërend tussen de 0,5 en 2 dB. Alle geluidbelastingen 
liggen beneden de voorkeursgrenswaarde. De effecten op wegverkeerslawaai worden daarom 
licht negatief (0/-) beoordeeld. 

7.3.3 Railverkeerslawaai 

In figuur 7.12 zijn de geluidcontouren van het railverkeerslawaai als gevolg van het voornemen 
weergegeven (uitgaande van een verdubbeling van het aantal vervoersbewegingen als gevolg van 
de invulling van de restgronden met industriële bedrijvigheid). 
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figuur 7.12 Railverkeerslawaai plansituatie (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2016) 

 
 
Er is sprake van enige toename in wegverkeerslawaai op de in de omgeving aanwezige 
woningen/ woonkernen tussen 4 en 9 dB. Op één woning (Koekoekendijk 10) is sprake van een 
afname van 1 dB. De geluidbelasting varieert tussen de 23 en 54 dB. Alle berekende geluid-
belastingen Lden in dB op woningen als gevolg van het railverkeer liggen beneden de voorkeurs-
grenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB. 
 
Geconcludeerd wordt dat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling sprake is van een rele-
vante toename van het railverkeerslawaai, variërend tussen de 4 en 9 dB. Alle geluidbelastingen 
liggen beneden de voorkeursgrenswaarde. De effecten op railverkeerslawaai worden daarom 
licht negatief (0/-) beoordeeld. 

7.3.4 Scheepvaartlawaai 

In figuur 7.13 zijn de geluidcontouren van het scheepvaartlawaai als gevolg van het plan weer-
gegeven (uitgaande van de extra scheepvaartbewegingen als gevolg van invulling van de rest-
gronden met industriële bedrijvigheid). 
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figuur 7.13 Scheepvaartlawaai plansituatie (Bron: DPA Cauberg Huygen, 2016) 

 
De toename in scheepvaartlawaai op de in de omgeving aanwezige woningen/ woonkernen 
bedraagt tussen 0,5 en 4 dB. De geluidbelasting varieert tussen de 30 en 41 dB. Alle geluidbe-
lastingen liggen beneden de richtwaarde voor scheepvaartlawaai van 45 dB. Hieruit blijkt dat ten 
gevolge van het scheepvaartkeer ten opzichte van de woningen den plansituatie geen hinder is te 
verwachten.  
 
Gezien de beperkte toename in scheepvaartlawaai op woningen en geluidbelastingen onder de 
45 dB, zijn de effecten als gevolg van het voornemen licht negatief (0 /-) beoordeeld. 

7.3.5 Cumulatie geluid 

Ook in de plansituatie is industrielawaai maatgevend voor de gecumuleerde geluidbelasting 
(figuur 7.14). In vergelijking met de referentiesituatie 2016 is de bijdrage van de andere geluid-
soorten relatief kleiner. Alleen voor bestemmingen nabij spoor en/of weg leveren spoorlawaai 
en/of wegverkeerslawaai een relevante bijdrage aan de cumulatieve geluidbelasting. 
 
De berekende toename van de gecumuleerde geluidbelasting Lcum van het voornemen op maat-
gevende woningen bedraagt tussen 0 en 6 dB (figuur 7.15). De berekende gecumuleerde geluid-
belasting Lcum in dB als gevolg van het voornemen op maatgevende woningen ligt tussen 48 dB en 
58 dB. De hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting van 58 dB is berekend op de 
Koekoekendijk 10. 
 
De berekende toename van (op een aantal plaatsen) maximaal 6 dB zal naar verwachting waar-
neembaar en beleefbaar zijn. De effecten van de cumulatie van geluidbelasting zijn daarom 
negatief (-) beoordeeld. 
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figuur 7.14 Cumulatieve geluidbelasting (Lcum) en de bijdragen van de afzonderlijke geluidsoorten.  

 
 

 
 
figuur 7.15 Lcum van referentiesituatie 2016 en plansituatie (met maatregelen) 
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7.4 Beoordeling 

De effecten op het thema geluid zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 7.3 Beoordeling thema geluid 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Industrielawaai Effecten van industrielawaai op geluidgevoelige objecten - 

Wegverkeerslawaai Effecten van wegverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten  0 / - 

Railverkeerslawaai Effecten van railverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten 0 / - 

Scheepvaartlawaai Effecten van scheepvaartlawaai op geluidgevoelige objecten 0 / - 

Cumulatie geluid  Effecten van cumulatie geluidbelasting op geluidgevoelige objecten - 
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8 Luchtkwaliteit 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de industriële bedrijvigheid, het wegverkeer, het railverkeer 
en de scheepvaart op de luchtkwaliteit in beeld gebracht. Effecten van de ontwikkelingen op de 
emissie van broeikasgassen komen in hoofdstuk 18 Duurzaamheid aan de orde.  

8.1 Beoordelingskader 

Wet- en regelgeving en beleid 
Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm), ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd, vormt de kap-
stok voor de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. Hierin is geregeld 
dat bij een besluit het bestuursorgaan rekening houdt met de luchtkwaliteit. Daarbij is toetsing 
aan de grenswaarden van belang.  
 
Het project is niet opgenomen in het (onlangs verlengde) Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL).  
 
De beoordeling van de luchtkwaliteit vindt plaats op basis van de Regeling Beoordeling luchtkwa-
liteit 2007 en het zogeheten Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium10. Dit laatste 
houdt in dat de luchtkwaliteit alleen hoeft te worden beoordeeld op plaatsen waar significante 
blootstelling van mensen plaatsvindt.  
 
Grenswaarden 
De (Europese) grenswaarden voor de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de 
buitenlucht zijn vastgelegd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Deze grenswaarden zijn gericht 
op de bescherming van de gezondheid van mensen en dienen op voorgeschreven data te zijn 
bereikt. De grenswaarden voor de NO2- en PM10- en PM2,5-concentraties zijn in tabel 8.1 weer-
gegeven. 
 
tabel 8.1 Overzicht grenswaarden luchtverontreinigende stoffen 

Stof Concentratiesoort Grenswaarde Maximaal aantal 

overschrijdingen per jaar 

Fijn stof (PM10) Jaargemiddelde 40 μg/m3 - 

24-uursgemiddelde 50 μg/m3 35 

Stikstofdioxide (NO2) Jaargemiddelde 40 μg/m3 - 

24-uursgemiddelde 200 μg/m3 18 

Fijn stof (PM2,5) Jaargemiddelde 25 μg/m3 
 

- 

 
 
Deze grenswaarden vertegenwoordigen het niveau waaronder geen onacceptabele gezondheids-
effecten of onaanvaardbare nadelige milieueffecten optreden als gevolg van de heersende con-
centraties aan luchtverontreiniging. Uit (landelijke) meetgegevens blijkt dat een overschrijding 
van de 24-uursgemiddelde van NO2, behalve in uitzonderlijk drukke stadssituatie, in Nederland al 
lang niet meer aan de orde is. Omdat ook in de situatie van het ZIM de uurgrenswaarde geen rol 
speelt, is dit in het luchtonderzoek buiten beschouwing gelaten. De analyse en beoordeling vindt 
plaats op basis van jaargemiddelde concentraties.  

                                                                 
10 Staatscourant 2008 nr 2040, 17 december 2008 
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Naast stikstofdioxide en (zeer) fijn stof zijn er in de Wet milieubeheer ook grenswaarden opgeno-
men voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Voor deze stoffen geldt dat het ver-
schil tussen de grenswaarden enerzijds en de som van de planbijdrage en de achtergrondcon-
centratie anderzijds zo groot is, dat een overschrijding van de grenswaarden wordt uitgesloten.  
 
In het algemeen geldt dat bij voldoen aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en (zeer) fijn 
stof, een overschrijding van de grenswaarden voor de overige stoffen (zwaveldioxide, lood, kool-
monoxide en benzeen) redelijkerwijs kan worden uitgesloten.  
 
Uitgangspunten 
In het kader van het MER is een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd (DNV GL, 2017). De rap-
portage is als losse bijlage bij het MER gevoegd. De planbijdragen van de industriële activiteiten, 
het wegverkeer, het railverkeer en de scheepvaart hebben invloed op de concentraties van lucht-
verontreinigende stoffen. Voor de relevante bronsoorten zijn de luchtkwaliteitseffecten van het 
alternatief industrie berekend en beoordeeld. In de modelberekeningen zijn de (op het moment 
van de modelstudie beschikbare achtergrondwaarden en emissiefactoren gebruikt. Voor de 
emissie van verkeer zijn de gegevens uit het verkeersmodel gebruikt. Er is gerekend met het 
model STACKS. 
 
Voor de emissies van de nu nog braakliggende, maar bij het planalternatief ingevulde terreinen 
(de ontwikkelings- en uitbreidingsruimte voor (industriële) bedrijfsactiviteiten) zijn de gemiddel-
de emissies per m2 bedrijventerrein (voor de betreffende categorieën) gebruikt, die in het model 
zijn toebedeeld aan een aantal puntbronnen op verschillende hoogte.  
 
Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor het thema luchtkwaliteit zijn weergegeven in tabel 8.2. 
 
tabel 8.2 Beoordelingscriteria luchtkwaliteit 

Thema Aspect Criterium 

Luchtkwaliteit Stikstofdioxide (NO2) Effecten op concentraties NO2 bij woningen en gevoelige objecten 

Fijn stof (PM10 en PM2,5) Effecten op concentraties PM10 en PM2,5 bij woningen en gevoelige 
objecten 

 

8.2 Referentiesituatie 

8.2.1 Stikstofdioxide 

Uit de modelberekeningen blijkt dat zowel voor de huidige situatie (2016) als de referentiesitua-
tie (2026) wordt voldaan aan de normen voor NO2. De berekende contouren laten zien dat zowel 
het industrieterrein als (vooral) de autosnelwegen effect hebben op de luchtkwaliteit. De auto-
nome ontwikkeling (het verschil tussen de situaties in 2016 en 2026) leidt tot een afname van de 
immissieconcentraties van NO2. Dit is het gevolg van generiek beleid en maatregelen om de 
emissie van stikstofoxiden terug te dringen. 

8.2.2 Fijn stof 

De resultaten van de modelberekeningen voor fijn stof (PM10) laten zien dat ook voor deze cate-
gorie wordt voldaan aan de normen voor de luchtkwaliteit. In vergelijking met NO2 is voor PM10 
het effect van het wegverkeer minder dominant. 
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8.2.3 Meetgegevens 

In de milieumonitoringrapportage 2015 zijn gegevens opgenomen van de gemeten concentraties 
bij meetstations Moerdijk, Klundert en Zevenbergen. Ook uit de metingen blijken geen overschrij-
ding van de normen. Dit geldt ook voor benzeen waarvoor geen modelberekeningen zijn uitge-
voerd. Volgens het monitoringrapport (en gebaseerd op modelberekeningen) levert het indus-
trieterrein op het meest nabij meetstation (Moerdijk) een bijdrage van ongeveer 10 tot 15 % aan 
de immissieconcentraties van NO2 en (in 2014 en 2015) ongeveer 25% aan de immissieconcen-
tratie van benzeen. Bij de andere meetstations Klundert en Zevenbergen is de bijdrage van het 
industrieterrein lager. 

8.3 Effecten 

8.3.1 Emissies 

De totale emissie (hoeveelheid per jaar) van luchtverontreinigende stoffen wordt enerzijds beïn-
vloed door de aarde en omvang van de activiteiten op het industrieterrein, de hoeveelheid ver-
keer e.d. en anderzijds door maatregelen die worden genomen op de emissie terug te dringen, 
bijvoorbeeld door schonere motoren en maatregelen om de emissieconcentraties terug te drin-
gen. De trend is dat de emissieconcentraties lager worden, dit kan ook gelden voor de bestaande 
bedrijvigheid op het industrieterrein. De invulling van de braakliggende gebieden zal leiden tot 
nieuwe bronnen. De verwachting is dat per saldo de emissie van het totale gebied zal toenemen. 
Het effect van de ontwikkeling op emissies is als zodanig niet gekwantificeerd. 

8.3.2 Stikstofdioxide 

Het effect van de ontwikkeling kan worden afgelezen uit de contouren van de immissieconcen-
traties (figuur 8.1, links) en de verschilplot (figuur 8.1, rechts). Deze figuur laat het effect van alle 
bijdragen (industrie, autoverkeer, scheepvaart en railverkeer) zien. De grootste toenames treden 
op ter plaatse van het plangebied en in de directe omgeving, met zeer lokaal op het industrieter-
rein toenames van maximaal ongeveer 6 µg/m3. Bij de woonkernen is de toename kleiner (min-
der dan 1,2 µg/m3). In alle gevallen wordt ruimschoots aan de normen voldaan. De verschilplots 
laten zien dat de effecten meer zijn gerelateerd aan de emissies van het industrieterrein dan aan 
het verkeer. 

8.3.3 Fijn stof 

De effecten van de voorgenomen verdere ontwikkeling van het Industrieterrein op de concentra-
ties van fijn stof (PM10) zijn voor het gevolg van de emissies vanaf het terrein zelf en minder als 
gevolg van de emissies door verkeer (figuur 8.2). De hoogste immissieconcentraties treden vol-
gens de modelberekeningen op ter plaatse van het industrieterrein en direct langs de autosnel-
wegen met de hoogste verkeersintensiteiten. De verschilplot laat zien dat grootste bijdrage van 
de ontwikkeling optreedt ter plaatsen van het industrieterrein. Er zijn geen overschrijdingen van 
de normen voor de luchtkwaliteit. 
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figuur 8.1 Berekende concentraties NO2 voor plansituatie (links) en verschil met referentie (rechts); situatie 
2026 (bron: DNV GL 2017)  

 

 
figuur 8.2 Berekende concentraties PM10 voor plansituatie (links) en verschil met referentie (rechts); situatie 
2026 (bron: DNV GL 2017)  
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8.3.4 Effecten in de woonomgeving 

In het luchtkwaliteitsonderzoek is ook in beeld gebracht welke effecten de ontwikkeling hebben 
op de luchtkwaliteit in de woonkernen rondom het industrieterrein. Dit is gedaan voor het jaar 
2016 met opvulling van de braakliggende terreinen en voor het jaar 2026 (tabel 8.3, tabel 8.4, 
tabel 8.5) ontleend aan het rapport van DNV GL. De maximale bijdrage van het plan is bij de 
beschouwde punten kleiner dan 1 µg/m3 voor alle componenten en alle woonkernen. Op alle 
meetpunten wordt (ruimschoots) voldaan aan de normen voor de luchtkwaliteit. 

 
tabel 8.3 Effect van de ontwikkeling op de concentraties NO2 (in µg/m3) de nabijgelegen woonkernen 

NO2 
situatie 

 
2016 2026 

Woonkern 
positie  

t.o.v. plan 
ref plan 

planeffect 
ref plan 

planeffect 

Klundert West 19,6 20,5 0,89 15,1 16,0 0,91 

Moerdijk Oost 21,3 21,9 0,64 16,0 16,6 0,67 

Strijensas Noord 19,6 20,3 0,72 14,9 15,6 0,73 

Zevenbergen Zuid 20,6 21,2 0,51 14,8 15,3 0,51 

 
tabel 8.4 Effect van de ontwikkeling op de concentraties PM10 (in µg/m3) de nabijgelegen woonkernen 

PM10 
situatie 

 
2016 2016 

Woonkern 
positie 

 t.o.v. plan 
ref plan planeffect ref plan 

planeffect 

Klundert West 21,3 21,5 0,21 19,5 19,7 0,21 

Moerdijk Oost 21,3 21,4 0,12 19,4 19,5 0,11 

Strijensas Noord 20,9 21,0 0,14 19,0 19,2 0,14 

Zevenbergen Zuid 20,8 20,9 0,09 18,9 19,0 0,09 

 
tabel 8.5 Effect van de ontwikkeling op de concentraties PM2,5 (in µg/m3) de nabijgelegen woonkernen 

PM2,5 
Scenario 

 
2016 2026 

Woonkern 
positie  

t.o.v. plan 
ref plan planeffect ref plan 

planeffect 

Klundert West 13,1 13,3 0,21 11,4 11,6 0,21 

Moerdijk Oost 13,3 13,4 0,12 11,5 11,6 0,12 

Strijensas Noord 12,9 13,1 0,14 11,2 11,3 0,14 

Zevenbergen Zuid 12,9 13,0 0,10 11,0 11,1 0,09 

 
De effecten op stikstofdioxide en fijn stof zijn licht negatief (0/-) beoordeeld, omdat er lokaal 
kleine toenames zijn van de concentratie van luchtverontreinigende stoffen.  
 
 
 



Milieueffectrapport 
Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein 
projectnummer 176207.01 
26 juni 2017 revisie 03 
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 93 van 147 

 

8.4 Beoordeling 

De effecten op het thema luchtkwaliteit zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 8.6 Beoordeling thema luchtkwaliteit 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Stikstofdioxide (NO2) Effecten van concentraties NO2 op gevoelige objecten 0/- 

Fijn stof (PM10 en PM2,5) Effecten van concentraties PM10 en PM2,5 op gevoelige objecten 0/- 
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9 Geur 

9.1 Beoordelingskader 

Wettelijk kader en beleid 
Vanuit het geurbeleid van het rijk geldt als algemene doelstelling het zoveel mogelijk beperken 
van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Maatregelen ter bestrijding van 
geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschik-
bare techniek). In het rijksbeleid zijn geen concrete normen vastgelegd voor het beoordelen van 
geur. Het is aan het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten) om 
invulling aan de doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar 
wordt beschouwd.  
 
De activiteiten binnen een bedrijf waarbij geur ontstaat moeten tenminste voldoen aan de voor-
schriften van de Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De geurvoorschriften staan in 
artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. Het algemene uitgangspunt is het voorkomen of tot een 
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder (lid 1). Het bevoegd gezag beoordeelt op basis 
van een geurbeleid welke mate van geurhinder nog aanvaardbaar is. Deze hindersystematiek was 
voorheen geregeld in de Nationale emissierichtlijn NeR. De wijze waarop het aanvaardbaar 
geurhinderniveau wordt bepaald bij vergunningverlening is vastgelegd in artikel 2.7a (lid 3) van 
het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante 
factoren het aanvaardbaar hinderniveau vast. 
 
Het Activiteitenbesluit geeft geen normeringen (grenswaarden) voor het geurniveau. In lokaal 
beleid kan het bevoegd gezag het aanvaardbaar hinderniveau vastleggen in grenswaarden (doel-
voorschriften) of maatregelen (middelvoorschriften). Gemeente Moerdijk heeft geen eigen 
gemeentelijk geurbeleid vastgelegd. Wel geldt de Beleidsregel beoordeling geurhinder omge-
vingsvergunningen industriële bedrijven Noord-Brabant.  
 
In het algemeen wordt in Nederland in de geurbeoordeling ervan uitgegaan dat bij een geurbe-
lasting van minder dan 1 Ge/m3 als 98-percentiel sprake is van een goede milieukwaliteit, en dat 
bij een geurbelasting van meer dan 10 Ge/m3 als 98-percentiel sprake is van een onvoldoende 
kwaliteit. De relatie tussen geurbelasting en hinder wordt door locatie-specifieke factoren beïn-
vloed, zodat niet voor elke situatie dezelfde relatie tussen geurbelasting en geurhinder aanwezig 
is. 
 
Het beperken van bestaande geurhinder en het voorkomen van nieuwe geurhinder in het haven-
gebied gebeurt vooral via de vergunningverlening aan bedrijven en de handhaving daarvan. 
Indien nodig vindt dan de kwantitatieve beoordeling van de potentiële bijdrage van geurhinder 
per initiatief plaats (niet op bestemmingsplanniveau). Hierbij wordt de provinciale beleidsregel 
gehanteerd. Daarnaast is het vlot afhandelen van klachten (die in veel gevallen met geur te 
maken hebben) een aandachtspunt van het havenbedrijf. 
 
Uitgangspunten 
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 kent het ZIM een inwaartse zonering waarbij rekening is gehou-
den met afstanden tot de woonomgeving nabij het plangebied. Deze zonering is gebaseerd op de 
systematiek van de uitgave bedrijven en Milieuzonering (VNG, 2009). Deze systematiek gaat uit 
van het voorkomen van hinder door milieubelastende activiteiten door voldoende afstand in acht 
te nemen tussen milieubelastende activiteiten en gevoelige functies. Wanneer aan de richt-
afstanden uit de VNG-uitgave wordt vol dan kan ervan worden uitgegaan dat de activiteiten 
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planologisch inpasbaar zijn. De VNG-uitgave geeft afstanden op basis van verschillende milieu-
aspecten, waaronder geur. Op basis van de toegestane activiteiten in het plangebied en de 
gehanteerde milieuzonering wordt aan de richtafstanden van de VNG voldaan en kan ervan 
worden uitgegaan dat het industrieterrein vanuit het aspect geur geen hinder geeft op de 
woonomgeving. 
 
Gezien het abstractieniveau behorend bij dit planbesluit, is gekozen voor een kwalitatieve bena-
dering van het thema geur.  
 
Industrie vormt de belangrijkste geurbron in ZIM. Daarnaast speelt de scheepvaart een rol door 
geuremissies bij het ontgassen van schepen op het Hollandsch Diep nabij de haven en bij het 
laden en lossen.  
 
Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor het thema geur zijn weergegeven in tabel 9.1. 
 
tabel 9.1 Beoordelingscriteria geur 

Thema Aspect Criterium 

Geur Geurbelasting Effecten van geurbelastende activiteiten op geurgevoelige objecten 

  

9.2 Referentiesituatie 

Ondanks dat de minimale milieuafstanden uit de VNG-zonering worden gerespecteerd op het 
industrieterrein en de omgevingsvergunningen actueel en adequaat zijn, treedt er regelmatig 
geur¬hinder optreedt in het dorp Moerdijk. De klachten voeren vaak voort uit incidenten / 
excessen bij de bedrijven. De werkgroep klachtafhandeling, waarin medewerkers van het RMD, 
het Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk zitting hebben, houdt zich bezig met de 
behandeling van klachten.  
 
In de meest recente Milieumonitoringrapportage (2015)11 is onder andere een overzicht opgeno-
men van de milieuklachten waarvan de vermoedelijke veroorzaker zich op het industrieterrein 
Moerdijk bevindt. Een groot deel (80%; 260 klachten) van de klachten heeft betrekking op geur. 
In de afgelopen jaren is het aantal klachten (ook over geur) gedaald. Uit de Milieumonitoringrap-
portage blijkt dat een deel van de geurklachten is gerelateerd aan oorzaken buiten het industrie-
terrein (ontgassen van tankers op het Hollands Diep). Bij de overgrote meerderheid van de geur-
klachten gaat het om ‘chemisch ruikende lucht’. Een relatief klein aantal bedrijven is de oorzaak 
van een groot deel van de geurklachten. Uit de milieumonitoringrapportage kan geen duidelijk 
beeld worden ontleend over de vraag of de klachten het gevolg zijn van calamiteiten of zijn terug 
te voeren op de ‘reguliere bedrijfsvoering. van bedrijven. 
 
Er wordt door het havenbedrijf (in samenwerking met andere partijen) gewerkt aan het terug-
dringen van aantal klachten en aan een betere afhandeling van klachten. Een van de genomen 
maatregelen is het plaatsen van zogeheten eNoses (‘elektronische neuzen’), die bijdragen het 
opsporen van oorzaken van geurhinder en het terugdringen van het aantal klachten. 
 

                                                                 
11 Milieumonitoringrapportage 2015 Haven- en industrieterrein Moerdijk, 7 december 2016 
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9.3 Effecten 

Het opvullen van de braakliggende delen van het ZIM leidt in potentie tot een toename van het 
aantal potentiële geurbronnen. Dit kan er in principe toe leiden dat de kans op het optreden van 
geurhinder toeneemt. Anderzijds kan worden aangenomen dat nieuwe bedrijvigheid moet vol-
doen aan de vigerende normen voor de inrichting en de emissies. De verwachting is dat nieuwe 
bedrijven een minder grote kans op calamiteiten en de emissie van geur hebben dan oudere, 
bestaande bedrijven. Per saldo kan dit er toe leiden dat, in vergelijking met de referentiesituatie 
in 2026, de kans op geurhinder enigszins groter zal zijn. Hierbij kan de kanttekening worden 
geplaatst dat – op basis van de gesignaleerde trends en de inspanningen die worden gedaan om 
geurhinder terug te dringen- de kans groot is dat de referentiesituatie in 2026 voor wat betreft 
de hinder door geur gunstiger is dan de huidige situatie. 
 
De effecten op het thema geur zijn licht negatief (0/-) beoordeeld in vergelijking met de referen-
tiesituatie. Dit is gebaseerd op de verwachting dat door de grotere omvang van de bedrijvigheid 
de kans op geurhinder – ook bij een kleine kans op optreden per eenheid van oppervlak – wat 
groter is dan in de referentiesituatie.   

9.4 Beoordeling 

De effecten op het thema geur zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 9.2 Beoordeling thema geur 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Geurbelasting Effecten van geurbelastende activiteiten op geurgevoelige objecten 0/- 
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10 Gezondheid 

In dit hoofdstuk is op basis van de berekende effecten voor de aspecten geluid en luchtkwaliteit 
een beschrijving opgenomen van de effecten van de ontwikkeling op de milieugezondheidskwali-
teit rond het ZIM. Er is daarbij gebruik gemaakt van de methodiek van de GES (gezondheidseffect-
screening). 

10.1 Beoordelingskader 

Wettelijk kader en beleid 
Voor de diverse aspecten, die samen de aanwezige milieukwaliteit bepalen, bestaan normen. Bij 
het vaststellen van de normen speelt de bescherming van de gezondheid naast politieke en eco-
nomische overwegingen een rol. Echter voor diverse milieuaspecten, zoals geluid en luchtkwa-
liteit, is bekend dat ook onder de vastgestelde normen gezondheidseffecten op kunnen treden. 
Voor deze twee aspecten wordt daarom bij dit thema verder gekeken dan de wettelijke grens-
waarden, oftewel, naar de milieugezondheidskwaliteit voor geluid en luchtkwaliteit. Input voor 
dit onderzoek zijn met name de onderzoeksresultaten van het aantal blootgestelden (woningen) 
in de omgeving op de aspecten geluid en luchtkwaliteit.  
 
Uitgangspunten 
Gezondheid in relatie tot geluid en luchtkwaliteit 
Het gezondheidsonderzoek in relatie tot geluid en luchtkwaliteit is uitgevoerd met behulp van 
kwantitatieve analyses. De basis hiervoor vormen de onderzoeken verkeer, luchtkwaliteit en 
geluid. Met behulp van een Geografisch Informatie Systeem zijn deze analyses verder gespecifi-
ceerd voor het thema gezondheid.  
 
Voor het bepalen van de gezondheidseffecten is gebruik gemaakt van de geluid-klasses en lucht-
kwaliteitklasses. Dit betreffen de milieuaspecten geluid en luchtkwaliteit. Bij een GES is ervoor 
gekozen de blootstelling aan een milieufactor te kwantificeren op basis van de dosis-effectrelatie 
en de daarbij horende gezondheidsrisico’s. Deze blootstelling wordt uitgedrukt in GES-scores. De 
onderbouwing verschilt per milieufactor.  
 
Om de mate van blootstelling per onderzochte situatie te kunnen vergelijken is uitgegaan van 
een aantal BAG-punten (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) binnen het onderzoeksgebied 

dat representatief is voor de effecten rond het industrieterrein Moerdijk. Hierbij is uitgegaan van 
de functie wonen. Tot slot is, om het aantal blootgestelden te bepalen, uitgegaan van gemid-
delde van 2,2 bewoners per BAG-punt. Dit is op basis van de Regeling geluid milieubeheer.  
 
Om inzicht te geven in de relatie tussen de GES-klassen en de gezondheidseffecten zijn tabel 10.1 
voor geluid en tabel 10.2 voor lucht toegevoegd. Hierin is tevens de dosis-effectrelatie voor 
geluid en lucht weergegeven. De GES-score loopt van score 0 tot en met 8, al zijn voor lucht niet 
alle GES-scores van toepassing. De scores 6 t/m 8 worden als ‘onvoldoende milieukwaliteit’ 
beschouwd. Iedere milieufactor dient hierbij op zich beoordeeld te worden.  
 

BAG staat voor (Basisregistratie Adressen Gebouwen). De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen 
en gebouwen in Nederland. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van 
deze gegevens. 
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tabel 10.1 Relatie GES-scores en geluidbelasting 
GES-score Geluidbelasting 

Lden in dB 

0 < 43 

1 43 – 47 

2 48 – 52 

3 - 

4 53 – 57 

5 58 – 62 

6 63 – 67 

7 68 – 72 

8 > 73 

 
 

tabel 10.2 Relatie GES-scores en concentratie luchtverontreinigende stoffen  
GES-score Concentraties 

in µg/m3 

0 - 

1 - 

2 0,04 – 3 

3 4 – 19 

4 20 – 29 

5 30 – 39 

6 40 – 49 

7 50 – 59 

8 ≥ 60 

 
De verschillende aard van de gezondheidskundige effecten maakt het onmogelijk om de gezond-
heidsrisico’s van de verschillende milieufactoren in absolute zin met elkaar te vergelijken. Dat 
betekent dat deze niet gecumuleerd mogen worden. Echter, ondanks het niet rekenkundig kun-
nen cumuleren van een belasting van diverse gezondheidsrisico’s, kan wel gesproken worden van 
een versterkt negatief effect op de gezondheid indien bij diverse gezondheidsaspecten sprake is 
van een matig of onvoldoende gezondheidsklimaat.  
 
Gezondheidsaspecten in relatie tot andere omgevingsfactoren 
In dit MER zijn de mogelijke gezondheidsaspecten van geur niet kwantitatief in beeld gebracht. In 
het hoofdstuk over geur is aangegeven dat de geurhinder van het ZIM in belangrijke mate het 
gevolg is van incidenten. In dit MER is geen kwantitatieve effectanalyse van geurhinder uitge-
voerd. Er is daarom ook geen kwantitatieve beoordeling gemaakt van de mogelijke gezondheids-
effecten van geur. 
 
Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor het thema gezondheid zijn weergegeven in tabel 10.3. 
 
tabel 10.3 Beoordelingscriteria gezondheid 

Thema Aspect Criterium 

Gezondheid Geluidbelasting Effecten op milieugezondheidskwaliteit geluid 

Luchtkwaliteit Effecten op milieugezondheidskwaliteit luchtkwaliteit 

 

10.2 Referentiesituatie 

10.2.1 Milieugezondheidskwaliteit geluid 
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Methodiek 
Het aantal geluidgehinderden en slaapgestoorden is zowel voor de referentiesituatie als voor de 
plansituatie bepaald en met elkaar vergeleken. Daarvoor is een vergelijking gemaakt naar analo-
gie van de systematiek voor gezondheidseffectscreening (GES). 
 
In het handboek GES is, inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189), 
een werkwijze opgenomen waarmee aan de hand van de optredende geluidsbelastingen van 
diverse lawaaisoorten en hun dosis-effectrelatie de mate van hinder voor personen (percentage 
bewoners per geluidsbelastingklasse) kan worden bepaald. Het aantal geluidgehinderden en 
slaapgestoorden kan dan worden afgeleid van het aantal verblijfsobjecten per geluidsklasse. 
 
Onderstaand zijn deze dosis-effectrelaties12 weergegeven. 
 
Tabel 10.4 Dosis-effectrelaties voor wegverkeerslawaai 

Geluidbelastingklasse 
(Lden) 

Gehinderden per 100 
bewoners 

Ernstig gehinderden 
per 100 bewoners 

0-42 dB 0 0 

43-47 dB 6 2 

48-52 dB 11 4 

53-57 dB 18 7 

58-62 dB 28 12 

63-67 dB 38 18 

68-72 dB 47 26 

73 dB of hoger  58 36 

 

Geluidbelastingklasse 
(Lnight) 

Slaapgestoorden per 100 bewoners 

0-33 dB 1 

34-38 dB 2 

39-43 dB 3 

44-48 dB 4 

49-53 dB 6 

54-58 dB 9 

59-63 dB 13 

64 dB of hoger  18 

 
 
Met een rekenvoorbeeld wordt toegelicht hoe het aantal gehinderden per geluidbelastingklasse 
is bepaald (zie ook tabel 10.4): 

Het aantal adrespunten in de geluidbelastingklasse 53-57 dB bedraagt bijvoorbeeld 1.000 woningen. 
Uitgaande van 2,2 bewoners per woning betekent dit dat er 2.200 bewoners in de geluidbelastingklasse 
53-57 dB vallen. Op grond van de bovenstaande dosis-effectrelaties bedraagt het aantal gehinderden 
voor de geluidklasse 53-57 dB 18 per 100 bewoners. In dit voorbeeld is het aantal gehinderden derhalve 

                                                                 
12 Handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving, GGD 
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2.200/100 = 22 keer 18 gehinderden = 396 gehinderden. Het totaal aantal gehinderden is vervolgens de 

som van het aantal gehinderden per geluidbelastingklasse.  
 
Voor het bepalen van het aantal ernstig gehinderden en slaapgestoorden wordt dezelfde werk-
wijze gehanteerd. Het aantal slaapgestoorden wordt daarbij op basis van de Lnight bepaald. 
 
Aantal blootgestelden in de referentiesituatie 
Voor de referentiesituatie is de geluidhinderscore, op bewonersniveau, bepaald. Dit is gedaan 
door het aantal blootgestelden te bepalen binnen de geluidklassen zowel voor Lden als Lnight, zie 
onderstaande tabellen. Vervolgens is op basis van de dosis-effectrelatie het aantal geluid-
gehinderden en slaapgestoorden bepaald. Het resultaat hiervan is ook weergegeven. 
 
Tabel 10.5: Blootgestelden, gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden voor de referentiesituatie 

Geluidbelasting-
klasse (Lden) 

0-42 
dB 

43-47 
dB 

48-52 
dB 

53-57 
dB 

58-62 
dB 

63-67 
dB 

68-72 
dB 

73-99 
dB 

Totaal 

Woningen 43 4.028 3.041 137 43 5 5 0 7.302 

Blootgestelden 95 8.861 6.690 301 95 11 11 0 16.064 

 

Geluidbelasting-
klasse (Lnight) 

0-33 
dB 

34-38 
dB 

39-43 
dB 

44-48 
dB 

49-53 
dB 

54-58 
dB 

59-63 
dB 

64-99 
dB 

Totaal 

Woningen 29 2.883 4.205 125 37 18 5 0 7.302 

Blootgestelden 64 6.343 9.251 275 81 39 11 0 16.064 

 

 Referentie 
situatie 2030 

aantal gehinderden 1.358 

aantal ernstig gehinderden 482 

aantal slaapgestoorden 427 

 
 

10.2.2 Milieugezondheidskwaliteit luchtkwaliteit 

Methodiek 
Op basis van de rekenresultaten is voor elk alternatief het aantal blootgestelden per concentra-
tieklasse bepaald. Ook voor lucht is voor de concentratieklassen uitgegaan van het handboek 
GES. Gelijk aan geluid is voor luchtkwaliteit gekeken naar het aantal blootgestelden per concen-
tratieklasse. Het hanteren van concentratieklassen brengt met zich mee dat ondanks dat er 
sprake is van een verhoging of verlaging van de concentratie het aantal blootgestelden in een 
concentratie-klasse gelijk kan blijven (zolang de verhoging of verlaging binnen de range van de 
klasse blijft). 
 
Aantal blootgestelden in de referentiesituatie 
In onderstaande tabel is het aantal blootgestelden weergegeven per concentratieklasse NO2 en 
voor PM10 voor de referentiesituatie.  
 
Tabel 10.6: Aantal blootgestelden NO2 en PM10 per concentratieklasse 
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Concentratieklasse 
in µg/m3 (NO2) 

0-13 
µg/m3 

14-15 
µg/m3 

16-17 
µg/m3 

18-19 
µg/m3 

20-21 
µg/m3 

22-99 
µg/m3 

Totaal 

Woningen 0 6.692 606 4 0 0 7.302 

Blootgestelden 0 14.722 1.333 9 0 0 16.064 

 

Concentratieklasse 
in µg/m3 (PM10) 

0-13 
µg/m3 

14-15 
µg/m3 

16-17 
µg/m3 

18-19 
µg/m3 

20-21 
µg/m3 

22-99 
µg/m3 

Totaal 

Woningen 0 0 0 5.645 1.657 0 7.302 

Blootgestelden 0 0 0 12.419 3.645 0 16.064 

 

10.3 Effecten 

10.3.1 Milieugezondheidskwaliteit geluid 

Voor de plansituatie is, gelijk aan de referentiesituatie, de geluidhinderscore, op bewoners-
niveau, bepaald. Dit is gedaan door het aantal blootgestelden te bepalen binnen de geluidklassen 
zowel voor Lden als Lnight, zie onderstaande tabel. Vervolgens is op basis van de dosis effectrelatie 
het aantal geluidgehinderden en slaapgestoorden bepaald. Het resultaat hiervan is hieronder 
weergegeven. 
 
Tabel 10.7 : Blootgestelden, gehinderden, ernstig gehinderden en slaapgestoorden voor plansituatie 

Geluidbelasting-
klasse (Lden) 

0-42 
dB 

43-47 
dB 

48-52 
dB 

53-57 
dB 

58-62 
dB 

63-67 
dB 

68-72 
dB 

73-99 
dB 

Totaal 

Woningen 33 3.036 3.982 186 50 10 5 0 7.302 

Blootgestelden 73 6.679 8.760 409 110 22 11 0 16.064 

 

Geluidbelasting-
klasse (Lnight) 

0-33 
dB 

34-38 
dB 

39-43 
dB 

44-48 
dB 

49-53 
dB 

54-58 
dB 

59-63 
dB 

64-99 
dB 

Totaal 

Woningen 33 2.904 4.143 158 36 23 5 0 7.302 

Blootgestelden 73 6.389 9.115 347 79 50 11 0 16.064 

 

 Referentie 
situatie 2030 

aantal gehinderden 1.483 

aantal ernstig gehinderden 533 

aantal slaapgestoorden 427 

 
 
In de vergelijking met de referentiesituatie blijkt bij de plansituatie een verschuiving plaats te 
vinden van het aantal blootgestelden (figuur 10.1, 10.2 en 10.3). Dit effect is vooral aanwezig 
voor de gewogen geluidbelasting op etmaalniveau (Lden) waar het aantal blootgestelden in de 
klasse 43-47 dB (GES-score 1) afneemt en het aantal in de klasse 48-52 (GES-score 2) toeneemt. 
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Dit betekent een (kleine) verslechtering van de milieugezondheidskwaliteit voor geluid; de be-
treffende GES-scores zijn niet ongunstig. Voor de nachtperiode en voor het aantal slaap-
gestoorden is het planeffect minder groot. 
 

 
Figuur 10.1  Aantal blootgestelden (Lden, etmaal), per geluidbelastingsklasse, referentie en plansituatie  

 
 

 
Figuur 10.2 Aantal blootgestelden (Lnight, nachtperiode), per geluidbelastingsklasse, referentie en 
plansituatie 
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Figuur 10.3 Aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden, referentie en plansituatie 

10.3.2 Milieugezondheidskwaliteit luchtkwaliteit 

In onderstaande tabel het aantal blootgestelden weergegeven per concentratieklasse voor de 
componenten NO2 en PM10 voor de plansituatie. 
 
Tabel 10.8: Aantal blootgestelden NO2 en PM10 per concentratieklasse 

Concentratieklasse 
in µg/m3 (NO2) 

0-13 
µg/m3 

14-15 
µg/m3 

16-17 
µg/m3 

18-19 
µg/m3 

20-21 
µg/m3 

22-99 
µg/m3 

Totaal 

Woningen 0 2.567 4.700 34 1 0 7.302 

Blootgestelden 0 5.647 10.340 75 2 0 16.064 

 

Concentratieklasse 
in µg/m3 (PM10) 

0-13 
µg/m3 

14-15 
µg/m3 

16-17 
µg/m3 

18-19 
µg/m3 

20-21 
µg/m3 

22-99 
µg/m3 

Totaal 

Woningen 0 0 0 4.168 3.134 0 7.302 

Blootgestelden 0 0 0 9.169 6.895 0 16.064 

 
 
In vergelijking met de referentiesituatie neemt de milieugezondheidskwaliteit iets af. Dit kan 
worden afgeleid uit de onderstaande figuren waaruit blijkt dat zowel voor NO2 als voor PM10 een 
deel van de blootgestelden naar een hogere concentratieklasse schuift. Voor de component NO2 
neemt het aantal blootgestelden in de klasse 14-15 µg/m3 af en het aantal in de klasse 16-17 
µg/m3 toe. Beide klassen vallen in de GES-score 3 (4-19 µg/m3) 
 
Ditzelfde patroon is zichtbaar bij PM10 waar het aantal blootgestelden in de klasse 20-21 µg/m3 
toeneemt ten koste van de klasse 18-19 µg/m3. Ook dit kan worden geïnterpreteerd als een 
(kleine) verslechtering van de milieugezondheidskwaliteit; het gaat hier om een verschuiving van 
de GES-score 3 (4 – 19 µg/m3) naar GES-score 4 (20 – 29 µg/m3) Overigens gaat het voor beide 
componenten om een blootstelling (ruim) onder de norm (zie de hoofdstukken 7 en 8).  
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Figuur 10.4: Aantal blootgestelden NO2, per concentratieklassen, referentie en plansituatie 

 
 

 
Figuur 10.5: Aantal blootgestelden PM10, per concentratieklassen, referentie en plansituatie 

 
 

10.4 Beoordeling 

De effecten op het thema gezondheid zijn in onderstaande tabel samengevat. Zowel voor geluid 
als voor luchtkwaltiteit is de beoordeling negatief omdat het aantal blootgestelden in hogere 
belastingsklassen (zowel voor geluid als voor luchtkwaliteit) enigszins toeneemt ten koste van 
een lagere klasse. Omdat het gaat om relatief lage belastingen (GES-scores aan de ‘gezonde’ kant 
van het spectrum) is de beoordeling voor beide criteria licht negatief (0/-). 
 
tabel 10.9 Beoordeling thema gezondheid 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Geluidbelasting Effecten op milieugezondheidskwaliteit geluid 0/- 
Luchtkwaliteit Effecten op milieugezondheidskwaliteit luchtkwaliteit 0/- 

  



Milieueffectrapport 
Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein 
projectnummer 176207.01 
26 juni 2017 revisie 03 
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 105 van 147 

 

11 Overige hinderaspecten 

Dit hoofdstuk gaat in op de tijdelijke hindereffecten gedurende de aanleg- en bouwwerkzaam-
heden van de industriële ontwikkelingen. De effectenanalyse is op kwalitatieve wijze uitgevoerd. 
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de milieuthema’s die beïnvloed worden door de 
ingrepen gedurende de aanlegfase. 

11.1 Beoordelingskader 

Wet- en regelgeving en beleid 
Onder de overige effecten wordt specifiek gekeken naar een aantal hinderaspecten, namelijk 
trillingen, lichthinder, radarbeelden en laagvliegroutes en kabels en leidingen.  
 
tabel 11.1 Beoordelingscriteria overige hinderaspecten 

Criteria Subcriteria 

Trillingen Effect op trillingen  

Licht Effect op licht 

Radarbeelden en laagvliegroutes Effect op radarbeelden en laagvliegroutes 

Kabels en leidingen Effect op kabels en leidingen 

 
De beoordeling van de effecten is grotendeels op basis van expert judgement tot stand gekomen. 
Voor deze thema’s gelden geen specifieke wetten en regelgevingen. Wel zijn voor sommige 
aspecten landelijke kaders gesteld.  

11.2 Referentiesituatie 

11.2.1 Trillingen 

In het plangebied worden trillingen in de huidige situatie veroorzaakt door twee bronnen, name-
lijk vrachtverkeer en railverkeer. Deze trillingen zijn beperkt, omdat het aantal gehinderden is 
beperkt, omdat weinig mensen in het gebied (of op zeer korte afstand ervan) aanwezig zijn.  
 
Vrachtverkeer 
Vrachtverkeer kan trillingen veroorzaken, met name op oneffen wegdekken, overgangen in het 
wegdek en bij optrekken en afremmen. Vrachtverkeer komt met name voor op de A17, De 
Entree, de Zuidelijke Randweg, de Westelijke Randweg en de Oostelijke Randweg. De trillingen 
kunnen lokaal langs de weg als hinderlijk ervaren worden. Gezien het beperkte aantal aanwezige 
mensen in het gebied en geen bewoners in de directe omgeving zal weinig trillinghinder ervaren 
worden.  
 
Railverkeer 
Railverkeer bevindt zich op de goederenspoorlijnen op het industrieterrein. Passerende treinen 
veroorzaken trillingen, die in de directe omgeving van het spoor gevoeld kunnen worden. Ook 
deze trillingen zullen slechts beperkt ervaren worden vanwege het beperkte aantal aanwezige 
mensen in het gebied.  
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11.2.2 Licht 

Het industrieterrein is (als gevolg van een aantal hoge gebouwen en bouwwerken en als gevolg 
van de rookpluimen boven schoorstenen) vanuit de omgeving zichtbaar. Dit geldt bijvoorbeeld 
vanaf de Moerdijkbrug en de rijksweg A16. ’s Avonds en ’s nachts is het ZIM duidelijk zichtbaar en 
beleefbaar door het grote aantal verlichte objecten en door het oplichten van rook of stoom-
pluimen (figuur 11.1). Het komt incidenteel voor dat een affakkelinstallatie in bedrijf is; dat leidt 
tot (vooral ‘s nachts) duidelijk zichtbare oranje vlammen. 
 

 
figuur 11.1 Impressie industrieterrein Moerdijk bij nacht (vanaf de Moerdijkbrug) 

 

11.2.3 Radarbeelden en laagvliegroutes 

Radarbeelden 
Militaire radarposten / radarbeelden luchtvaart 
In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die gebruikt worden voor de 
vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines en hoogbouw kunnen verstoring op de 
radar veroorzaken. Om de veiligheid te borgen bestaat in vrijwel geheel Nederland een toet-
singsplicht voor windenergieprojecten, en hoogbouw binnen 15 km van de radarposten, zoals 
beschreven in het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro, 2012). 
 
Voor het voornemen is de radarzone rond de vliegbasis Woensdrecht van belang. Het plan- en 
studiegebied ligt op een grotere afstand dan 15 km (zie figuur 11.2, licht blauw gearceerd).  
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figuur 11.2 Radarverstoringsgebieden met maximale hoogtes van bouwwerken en windturbines (TNO, 2012) 
(rode cirkel in figuur = ZIM) 

 
Radar voor scheepnavigatie 
Op het ZIM is geen walradar aanwezig is. Havenschap Moerdijk wenst in de toekomst een wal-
radarstation te realiseren aan de noordzijde van het havengebied nabij het Hollandsch Diep. De 
plannen moeten nog nader worden uitgewerkt 
 
Laagvliegroutes 
De schoorstenen op het industrieterrein kunnen een hoogte hebben (maximaal 250 meter) die 
relevant is voor luchtvaart, vooral in aanvliegroutes van vliegvelden. De rijksoverheid maakt een 
onderscheid tussen laagvliegroutes voor straaljagers, laagvliegroutes voor helikopters en 
propellervliegtuigen en laagvlieggebieden. 
 
In figuur 11.3 zijn de laagvliegroutes en –gebieden weergegeven. Het plangebied is niet in laag-
vlieggebied gelegen. Ten noorden van het plangebied, over het Hollandsch Diep, ligt een laag-
vliegroute voor helikopters en propellervliegtuigen. 
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figuur 11.3 Uitsnede kaart laagvliegroutes en –gebieden ter hoogte van het plangebied (bron: Rijksoverheid, 
2012) (rode cirkel in figuur = plangebied) 

11.2.4 Kabels en leidingen 

In het plangebied zijn naast de buisleidingenstraat en andere leidingen met gevaarlijke stoffen 
(zie hoofdstuk 6) ondergrondse leidingen aanwezig. Deze worden bij de verdere planvorming per 
initiatief nader geïnventariseerd. In de referentiesituatie verandert er niets aan de ligging van de 
kabels en leidingen.  

11.3 Effecten 

11.3.1 Trillingen 

Tijdens de realisatie van nieuwe bedrijfspanden kunnen bouwwerkzaamheden en bouwverkeer 
oorzaak zijn van trillingen. De kans op het ervaren van hinderlijke trillingen is het grootst in 
gebouwen die vrijwel direct grenzen aan de te ontwikkelen locatie.  
 
Na realisatie leiden de plannen naar verwachting niet tot nieuwe trillinghinder. Het verkeer 
neemt toe, inclusief het vrachtverkeer, maar het gebied ligt op afstand van de woningen.  
 
Het effect van trillingen wordt als neutraal (0) beoordeeld, omdat de woonbebouwing op relatief 
grote afstand gelegen is. 
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11.3.2 Licht 

De uitstraling van licht door de invulling van de restgronden kan enigszins toenemen. In de 
wijdere omgeving is slechts beperkte toename van de lichthinder, omdat de woonkernen, zoals 
Moerdijk en Klundert, op ruime afstand (ruim 1,5 km) van de restgronden liggen. De verlichting 
op het industrieterrein wordt enigszins tegen gehouden door de groene begeleidingszones 
rondom het industrieterrein.  
 
Het effect op de duisternis is als licht negatief (0/-) beoordeeld. Gezien de reeds huidige licht-
uitstraling van het industrieterrein en de relatief grote afstand tot bewoonde gebieden wordt het 
effect als relatief beperkt beoordeeld.  

11.3.3 Radarbeelden en laagvliegroutes 

Radarbeelden 
Het voornemen ligt op een afstand van meer dan 15 km tot de radarpost Woensdrecht. Even-
tuele hoogbouw leidt derhalve niet tot radarverstoring. 
 
Laagvliegroutes 
Het plangebied is niet gelegen in laagvlieggebieden of laagvliegroutes. De dichtstbijzijnde laag-
vliegroutes voor helikopters en propellervliegtuigen zijn gelegen over het Hollands Diep. Er zijn 
geen belemmering of nadelige effecten voor deze routes als gevolg van het voornemen.  
 
De beoordeling op straalpaden, radarbeelden en laagvliegroutes is neutraal (0). 

11.3.4 Kabels en leidingen 

Bij de ontwikkeling van het voornemen wordt rekening gehouden met kabels en leidingen. Indien 
omlegging van kabels of leidingen aan de orde is wordt hierover overleg gevoerd met de kabel- of 
leidingbeheerders. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld. 

11.4 Beoordeling 

De effecten op het thema hinder tijdens aanleg zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 11.2 Beoordeling thema hinder tijdens aanleg 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Trillingen Effect op trillingen  0 

Licht Effect op licht 0 / - 

Radarbeelden en laagvliegroutes Effect op radarbeelden en laagvliegroutes 0 

Kabels en leidingen Effect op kabels en leidingen 0 
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12 Archeologie en cultuurhistorie 

In dit hoofdstuk zijn de thema’s archeologie en cultuurhistorie behandeld. Het hoofdstuk gaat in 
op de effecten van het voornemen op de archeologische en cultuurhistorische waarden van het 
gebied. De effectenanalyse is op kwalitatieve wijze uitgevoerd. 

12.1 Beoordelingskader 

Wet- en regelgeving en beleid 
Archeologische waarden kunnen worden aangetast door roering van de gronden waarin deze 
zich bevinden. Op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg hebben gemeenten 
de taak om bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening te houden met de aanwezige en 
te verwachten archeologische waarden.  
 
Gemeenten zijn verplicht meer vorm en inhoud te geven aan de borging van cultuurhistorie in de 
ruimtelijke ordening. Dit betekent dat een analyse moet worden verricht naar de cultuurhisto-
rische waarden in een bestemmingsplangebied en dat daar conclusies aan moeten worden 
verbonden die in een bestemmingsplan verankerd worden. De Cultuurhistorische Waardenkaart 
(CHW) van de provincie Noord-Brabant en met name de gemeente Moerdijk vormen daarbij een 
belangrijke leidraad. Hierin zijn de cultuurhistorische kenmerken en waarden aangegeven. Met 
behulp van de informatiekaarten worden de effecten van het voornemen beschouwd.  
 
Uitgangspunten 
De effectenanalyse van het thema archeologie gaat in op bekende archeologische waarden 
(archeologische monumenten) en de archeologische verwachtingswaarde. De analyse van de 
cultuurhistorische waarden gaat in op de bebouwde aspecten, zoals de aanwijzing van een 
gebied als beschermd stadsgezicht en de aanwijzing van een gebouw als monument. 
 
Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor de thema’s archeologie en cultuurhistorie zijn weergegeven in 
tabel 12.1. 
 
tabel 12.1 Beoordelingscriteria archeologie en cultuurhistorie 

Thema Aspect Criterium 

Archeologie en 
cultuurhistorie 

Archeologie Effecten op bekende en verwachte archeologische waarden 

Cultuurhistorie Effecten op beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten 

 

12.2 Referentiesituatie 

12.2.1 Archeologie 

In het kader van het bestemmingsplan ZIM is in 2014 een archeologisch bureauonderzoek (IDDS 
Archeologie rapport 1711, 2014) uitgevoerd.  
 
Het plangebied is gesitueerd in het meest oostelijke deel van de fysisch-geografische regio zuid-
westelijk zeekleigebied, dat de zeekleiafzettingen in Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden, Noord-
west-Brabant, de Biesbosch en het Westland omvat (Berendsen, 2005). Het ligt gemiddeld 6 km 
ten noordwesten van het Noord-Brabants zandgebied (Stiboka, 1987). Het industrieterrein 
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Moerdijk is bij de aanleg opgehoogd met een laag zand van enkele meters dik. Eventuele archeo-
logische waarden liggen daardoor diep onder het huidige maaiveld in het plangebied. 
 
Bekende archeologische waarden 
Er zijn in het plangebied geen bekende archeologische waarden. 
 
Verwachte archeologische waarden 
Het gebied heeft een lage archeologische verwachtingswaarde en is ingedeeld in archeologisch 
beleidsgebied 8 conform de archeologische beleidskaart van de gemeente Moerdijk (zie 
figuur 12.1). Dit houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht is bij bodemverstoringen met een 
oppervlakte van meer dan 10.000 m2 en een diepte van meer dan 50 cm beneden maaiveld. 
 
 

 
figuur 12.1 Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Moerdijk (IDDS, 2013) 

 
Ondanks dat het plangebied een lage verwachtingswaarde heeft, zijn wel waarnemingen bekend 
(uit literatuur en vondsten), die aantonen dat het gebied is gebruikt en bewoond door mensen. 
De verschillende overstromingen, en dan met name de St-Elizabethvloed, zullen echter veel vind-
plaatsen hebben doen verdwijnen.  
 
De archeologische verwachting binnen het plangebied is voornamelijk te relateren aan de aan-
wezigheid van pleistoceen zand in de ondergrond, historische bebouwing op het maaiveld. van 
voor de aanleg van de Zeehaven/industrieterrein en de dikte van de ophoging van het gebied. 
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Diepteligging van het pleistocene zand 
De top van het zand ligt op een niveau van ongeveer -9 tot -3 m NAP. Gemiddeld ligt de top van 
het zand op ongeveer -5,5 m NAP, maar er blijken verschillende hoogtes en laagtes voor te 
komen. 
 
Archeologische resten van historische bebouwing 
Het plangebied ligt in een gebied waar op twee niveaus archeologische resten kunnen voor-
komen. Diep in de ondergrond gaat het om vindplaatsen van kampementen uit het Paleolithicum 
(oude steentijd) en het Mesolithicum (midden steentijd) en onder het voormalige maaiveld (van 
voor de ophoging) om bewoningslocaties uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (tot 
ongeveer 1970).  
 
Ophoging van het terrein 
Uit de recentelijk gemeten hoogteligging blijkt dat het maaiveld binnen het plangebied nu ligt op 
ongeveer 3,0 – 5,0 m boven NAP. De hoogste delen zijn zelfs opgehoogd tot ongeveer 7,5 m NAP. 
Vooral het deel ten westen van de westelijke haven is opgehoogd tot 4,0 – 5,0 m NAP. Daarmee 
is de dikte van het ophoogpakket dus (in vergelijking met de historische hoogteligging van het 
maaiveld) ongeveer 5,0 tot 6,0 m, met uitschieters tot 7,5 – 9,0 m. Het oostelijke deel van het 
plangebied is opgehoogd tot ongeveer 3,0 – 4,0 m NAP. Hier heeft de ophooglaag dus een dikte 
van ongeveer 4,0 tot 5,0 m. Langs het Hollandsch Diep is de ophooglaag veel dikker, omdat hier 
de gorzen zijn opgehoogd en ook een deel van het Hollandsch Diep. Op basis van deze analyse 
blijkt dat het plangebied gemiddeld 5,0 m is opgehoogd. Uit de sonderingen blijkt dat het 
ophoogpakket hoofdzakelijk bestaat uit zand. Dit is ook gebruikelijk voor opgespoten gebieden 
omdat zo een stabiele ondergrond ontstaat. 
 
Diepteligging archeologische niveaus 
Op basis van het onderzoek kan voor het plangebied worden gesteld dat ter plaatse van de oude 
erven uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd pas archeologisch onderzoek gewenst is als de 
geplande bodemingrepen dieper zullen reiken dan 2,0 meter beneden het oorspronkelijke maai-
veld. Voor archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum geldt dat archeo-
logisch onderzoek pas wenselijk is bij verstoringen dieper dan 6,0 meter beneden het oorspron-
kelijke maaiveld. In het archeologisch verwachtingsmodel van de gemeente Moerdijk krijgt het 
plangebied een lage archeologische verwachting, omdat de archeologische resten worden 
verwacht dieper dan 4,0 m onder maaiveld.  
 
Conclusie 
Op basis van deze lage verwachting blijft het plangebied ingedeeld in Archeologisch beleids-
gebied 8 conform het gemeentelijk archeologisch beleid. Dit zijn gebieden waar op archeolo-
gische en landschappelijke gronden de kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeo-
logische vondsten of sporen klein wordt geacht. Om het archeologisch bodemarchief van deze 
gebieden gedegen te beheren is archeologisch onderzoek verplicht bij bodemverstoringen met 
een oppervlakte van meer dan 10.000 m2 en een diepte van meer dan 50 cm beneden maaiveld.  

12.2.2 Cultuurhistorie 

Conform de Cultuurhistorische Waardenkaart van Brabant (CHW) bevat het industrieterrein geen 
cultuurhistorische waarden van provinciaal belang (zie figuur 12.2). De gronden ten westen van 
het industrieterrein, en ten oosten van de A16, zijn aangeduid als cultuurhistorisch landschap: 
zeekleigebied. Op de gemeentelijke cultuurhistorische kaart is een aantal elementen nader 
aangeduid (zie figuur 12.3).  
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figuur 12.2 Cultuurhistorische Waardenkaart ter hoogte van het studiegebied (bron: Provincie Noord-
Brabant, 2016) 

 

 

 
figuur 12.3 Uitsnede cultuurhistorische waardenkaart gemeente Moerdijk (bron: Croonen, 2014) 
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Het plangebied is gelegen in gebied dat is aangeduid als inundatiegebied Zuider Frontier 
(Brabantse Waterline). Onder het opgespoten industrieterrein zijn locaties aangewezen als ‘oude 
erf’. Midden op het industrieterrein is een bestaande bedrijfspand aangeduid als gemeentelijk 
monument. In de toelichting bij de kaart is deze niet nader toegelicht. Langs de zuidgrens van het 
plangebied zijn historische waterkerende dijken gelegen (groene lijnen).  
 
Ten westen van het plangebied is de vesting/vestingwerk Klundert gelegen. Binnen de kern zijn 
meerdere gebouwen gelegen met historische bouwkunst. Ook in de kern Moerdijk is een aantal 
gebouwen met historische bouwkunst aanwezig. De paarse onderbroken lijn van Klundert naar 
Zevenbergen vormt een oude hoofdroute. 
 
Het plangebied zelf heeft vrijwel geen cultuurhistorische waarden. De industriële ontwikkelingen 
zijn vanuit de omliggende kernen met historische waarden vanwege de tussenliggende groen-
buffers vrijwel niet zichtbaar, alleen de schoorstenen van Shell zijn vanaf een aantal locaties in de 
kern Klundert en Noordschans zichtbaar. 

12.3 Effecten 

12.3.1 Archeologie 

Conform het archeologisch bureauonderzoek (IDDS, 2014) is vervolgonderzoek verplicht bij 
bodemverstoringen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m2 en een diepte van meer dan 
50 cm. Afhankelijk van de grootte per industriële ontwikkeling is nader archeologisch onderzoek 
nodig. Het gezamenlijk oppervlak daarvan is groter dan 10.000 m2.  
 
Gezien de algehele lage verwachtingswaarde is het effect van het voornemen op archeologie 
neutraal (0) beoordeeld.  

12.3.2 Cultuurhistorie 

Het voornemen is niet voorzien in een gebied met cultuurhistorische waarden. Er worden fysiek 
dan ook geen cultuurhistorische waarden aangetast. De effecten van het voornemen op deze 
cultuurhistorische waarden zijn daarom neutraal (0) beoordeeld. 

12.4 Beoordeling 

De effecten op de thema’s archeologie en cultuurhistorie zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 12.2 Beoordeling thema ’s archeologie en cultuurhistorie 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Archeologie Effecten op bekende en verwachte archeologische waarden 0 

Cultuurhistorie Effecten op beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten 0 
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13 Landschap 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van het voornemen op het landschap beschreven.  

13.1 Beoordelingskader 

Wet- en regelgeving 
De invulling van de restgronden met industriële bedrijvigheid heeft effecten op het landschap. In 
dit kader zijn de invloed op de landschappelijke waarden en landschappelijke beleving in beeld 
gebracht. Er is geen specifieke wetgeving met betrekking tot het aspect landschap. 
 
Aanpak 
Belangrijke aspecten van het industrieterrein zijn de zichtbaarheid van de industriële bebouwing 
/ schoorstenen en de effecten op het landschap. Van belang zijn of maat en schaal van de 
bebouwing aansluit bij de maat en schaal van het landschap en in hoeverre het industrieterrein 
kan worden waargenomen en beleefd. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanuit de dagelijkse leefom-
geving (bijvoorbeeld vanuit de woonkernen rond het ZIM, vanaf de (hoofd)infrastructuur rond 
het gebied en vanaf het industrieterrein zelf. Vanwege de toepassing van verlichting en het 
affakkelen bij de olieraffinaderijen is ook aandacht nodig voor de zichtbaarheid in de avond- en 
nachtperiode. 
 
Voor de landschappelijke effecten is tevens van belang in hoeverre de bebouwing (kunnen) 
aansluiten op bestaande karakteristieken van het landschap, zoals de (grootschalige) industriële 
bebouwing en (grootschalige) verkavelingsstructuren. Voor de beoordeling van deze effecten- 
worden de effecten op de landschappelijke beleving en openheid van het gebied in beeld 
gebracht. De landschappelijke effecten kunnen zowel positief (versterkend) als negatief 
(aantastend) beoordeeld worden. 
 
Beoordelingskader 
De beoordelingscriteria voor het thema landschap zijn weergegeven in tabel 13.1. 
 
tabel 13.1 Beoordelingscriteria landschap 

Aspect Criterium 

Landschappelijke waarden Effecten op (historische) verkaveling en landschappelijke elementen  

Lokale landschappelijke beleving en 
zichtbaarheid 

Effecten op lokale zichtbaarheid en beleving in het plangebied 

Regionale landschappelijke beleving en 
zichtbaarheid 

Effecten op zichtbaarheid en beleving vanuit de omgeving 

 

13.2 Referentiesituatie 

13.2.1 Landschappelijke structuur en waarden 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie van industrieterrein Moerdijk beschreven. De uitstraling van 
het terrein is functioneel. De wegen zijn breed, recht en overzichtelijk en voorzien van begelei-
dend groen en veelal een fietspad.  
 
De landschappelijke structuur rondom het ZIM bestaat uit rationeel verkavelde landbouw-
gronden, weginfrastructuur en verspreid liggende dorpen.  
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Het plangebied bevat weinig landschappelijke waarden en geen beschermde landschappelijke 
waarden.  
 
De omgeving van het plangebied is typisch voor het noordwestelijk Brabants zeekleigebied: 
grootschalig, agrarisch, met historische polderstructuren en verspreid liggende kleine kernen, 
lokaal verstoord door “moderne” structuren als snelwegen, spoorlijn en 
hoogspanningslijnen/masten. 

13.2.2 Lokale landschappelijke beleving en zichtbaarheid 

Het plangebied zelf is grootschalig industrieel. Daar waar het terrein reeds ontwikkeld is , is het 
verdicht en gesloten. De zichtlijnen worden gevormd door de wegstructuur en de insteekhavens. 
De braakliggende terreinen geven (nog) openheid en eveneens enige zichtlijnen. 
 
Het industrieterrein Moerdijk is een grootschalig industrieterrein met een sterk industriële uit-
straling, onder andere door hoge schoorstenen en koeltoren met een hoogte van ongeveer 75-85 
m. ‘s Nachts is een groot deel van de gebouwen verlicht. Door de afschermende groene buffer 
rond het ZIM zijn (ook hoge gebouwen en schoorstenen) slechts in beperkte mate zichtbaar en 
beleefbaar vanuit de directe omgeving.  

13.2.3 Regionale landschappelijke beleving en zichtbaarheid 

Het industrieterrein is (als gevolg van een aantal hoge gebouwen en bouwwerken en als gevolg 
van de rookpluimen boven schoorstenen) vanuit de omgeving zichtbaar. Dit geldt bijvoorbeeld 
vanaf de Moerdijkbrug en de rijksweg A16. De omgeving van het plangebied is grotendeels open 
met lange zichtlijnen. 
 
’s Avonds en ’s nachts is het ZIM duidelijk zichtbaar en beleefbaar door het grote aantal verlichte 
objecten en door het oplichten van rook- of stoompluimen (figuur 11.1). Het komt incidenteel 
voor dat een affakkelinstallatie in bedrijf is; dat leidt tot (vooral ’s nachts) duidelijk zichtbare 
oranje vlammen. 
 
Autonome ontwikkelingen 
Ten zuidoosten is de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk voorzien. In figuur 13.1 is een 
impressie van het LPM nabij het plangebied weergegeven. De bedrijfspanden op Logistiek Park 
Moerdijk hebben conform het inpassingsplan een bouwhoogte van maximaal 20 m.  
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figuur 13.1 Impressie Logistiek Park Moerdijk (bron: www.brabant.nl, 2015) 

 

13.3 Effecten 

13.3.1 Landschappelijke structuur en waarden 

De invulling van de restgronden met industriële bedrijvigheid passen geheel in het industriële 
karakter van het terrein. De invulling van de open kavels leiden tot verdichting en een duidelijker 
contrast tussen de open lijninfrastructuur van de wegen en de havens en de dichte industriële 
bebouwing op de kavels. De effecten van het voornemen op de landschappelijke structuur en 
waarden zijn positief (+) beoordeeld. 

13.3.2 Lokale landschappelijke beleving en zichtbaarheid 

De beoordeling van de effecten op de lokale zichtbaarheid en beleving is hoofdzakelijk gerela-
teerd aan de mate van afname van zichtlijnen en doorkijken in het plangebied zelf en de nabije 
aanwezigheid van bebouwing, bebossing of andere elementen in het landschap. Het plangebied 
heeft een industrieel karakter. In dit gebied passen industriële ontwikkelingen op de restgronden 
bij het beeld (en de verwachtingen van het beeld), hetgeen inhoudt dat het voornemen niet als 
storend worden ervaren. Hierbij is ook relevant dat de personen die op het industrieterrein 
werken of komen en de nieuwe industriële bebouwing zien en beleven daar over het algemeen 
‘functioneel’ (vanwege de industriële functie van het gebied) zijn. 
 
Als gevolg van de invulling van de restgronden is er sprake van enige afname van zichtlijnen en 
doorkijken in het plangebied zelf. De aanwezigheid van de grootschalige rationele verkaveling en 
de industriële bebouwing met installaties, schoorstenen alsook hoogspanningsmasten beperken 
de negatieve effecten op de openheid in het plangebied zelf. De effecten zijn neutraal (0) 
beoordeeld. 

13.3.3 Regionale landschappelijke beleving en zichtbaarheid 

Dit aspect richt zich met name op de zichtbaarheids- en belevingseffecten van de industriële 
ontwikkelingen vanuit de wijdere omgeving. De effecten hangen in grote mate af van de hoogte 
van de bebouwing en de afstand tot de ontwikkelingen en de weersomstandigheden (helder 
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weer versus regen of mist). Voor de beoordeling van de effecten op de regionale schaal wordt 
uitgegaan van redelijk helder weer. 
 
Het voornemen kan leiden tot extra hoge bedrijfsbebouwing en schoorstenen, met name aan de 
westkant van het industrieterrein, omdat hier de meeste restkavels zijn gelegen. Uitgaande van 
de maximale bouwhoogtes zullen deze vanuit een aantal locaties in de kernen Klundert en 
Noordschans zichtbaar zijn. Ook vanuit de overige kernen kan de hoge industriële bebouwing 
zichtbaar zijn.  
 
Hoewel de nieuwe industriële bebouwing vanzelfsprekend passend is op het ZIM zijn de effecten 
van het voornemen op de landschappelijke beleving en zichtbaarheid vanwege de zichtbaarheid 
vanuit de meeste kernen vanuit de wijdere omgeving licht negatief (0/-) beoordeeld. 

13.4 Beoordeling 

De effecten op het thema landschap zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 13.2 Beoordeling thema landschap 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Landschappelijke waarden Effecten op (historische) verkaveling en landschappelijke elementen  + 

Lokale landschappelijke 
beleving en zichtbaarheid 

Effecten op lokale zichtbaarheid en beleving in het plangebied 0 

Regionale landschappelijke 
beleving en zichtbaarheid 

Effecten op zichtbaarheid en beleving vanuit de omgeving 0 / - 
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14 Bodem en water 

In dit hoofdstuk zijn de thema’s bodem en water behandeld. Het hoofdstuk gaat in op de effecten 
van het voornemen op de bodem en het water in en om het gebied. De effectenbeoordeling voor 
het thema bodem zijn op kwalitatieve wijze uitgevoerd. Op basis van de watertoets (Antea Group, 
2016) en overige beschikbare gegevens zijn de effecten kwalitatief getoetst op wateraspecten. De 
rapportage van de watertoets is als losse bijlage bij dit MER gevoegd. 

14.1 Beoordelingskader 

Bodem 
Voor het thema bodem is de Wet bodembescherming van belang. Conform deze wet is het ver-
plicht lokale bodemverontreinigingen op te pakken of functiegericht te saneren. Dit houdt in dat 
het niet meer altijd nodig is de hele locatie aan te pakken. Er kan ook sprake zijn van deelsane-
ringen of een gefaseerde aanpak. Wanneer economische of maatschappelijke omstandigheden 
rond de vervuilde locatie uitstel vragen, kunnen tijdelijke maatregelen worden genomen, op 
voorwaarde dat risico’s voldoende worden beheerst. 
 
Beoordeeld wordt of het voornemen invloed heeft op de bodemopbouw. Voor het aspect 
bodemkwaliteit wordt gekeken naar de invloed van het voornemen op de bodemkwaliteit, alsook 
naar de gebieden waar verontreiniging aanwezig is. 
 

Water 

In het kader van het bestemmingsplan plan wordt een watertoets uitgevoerd. Voor het uitvoeren 
van de watertoets zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten van waterschap Brabantse Delta 
verzameld, deze uitgangspunten zijn weergegeven in paragraaf 16.3. In het hoofdstuk zijn de 
effecten van het ZIM op het grondwater, het oppervlaktewater en de waterveiligheid 
weergegeven.  
  
De beoordelingscriteria voor de thema’s bodem en water zijn weergegeven in tabel 14.1. 
 
tabel 14.1 Beoordelingscriteria bodem en water 

Aspect Criterium 

Bodem Effecten op bodemopbouw 

Effecten op bodemkwaliteit 

Water Effecten op grondwater 

Effecten op oppervlaktewater 

Effecten op waterveiligheid 

 

14.2 Referentiesituatie 

14.2.1 Bodem 

Bodemopbouw 
Het plangebied is een met zand opgehoogd industriegebied13 dat is gelegen in het zeekleigebied. 
De ondiepe bodemopbouw onder de ophooglaag, de Holocene deklaag, is vrij homogeen en 

                                                                 
13 Het gebied is in de jaren ‘70 van de vorige eeuw opgehoogd met pleistoceen zand dat is vrijgekomen bij de aanleg van 

de spaarbekkens voor drinkwater in de Biesbosch. 
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bestaat tot NAP -4 tot -6 m uit klei en veen. De onderliggende diepe bodemopbouw (Pleistoceen) 
varieert sterk, maar bestaat overwegend uit fijn zand en kleiig zand, afgewisseld met zandige klei. 
Plaatselijk kunnen oude geulafzettingen aanwezig zijn.  
 
Op basis van beschikbare sonderingen en boringen bestaat de opbouw van de waterkering uit 
zand of sterk ziltig zand, afgedekt met een circa 1 m dikke kleilaag. 
 
Hoogteligging 
Het maaiveld van het ZIM ligt tussen NAP + 3 m en NAP + 5 m en de groenstrook rondom het 
industrieterrein tussen NAP + 0,5 m en NAP – 1 m. In figuur 14.1 is de hoogteligging van het 
plangebied en de omgeving weergegeven. De volgende hoogte hoort globaal bij de weergegeven 
kleuren in de figuur: 
 

 
figuur 14.1 Hoogteligging plangebied (bron: www.AHN.nl) 

 
Bodemkwaliteit 
Op basis van het bodembeheersplan en het bodemloket is de bodemkwaliteit van het plangebied 
vastgesteld. De diffuse bodemkwaliteit van het plangebied is klasse industrie en is geschikt voor 
het toegestane gebruik. De diffuse bodemkwaliteit is de kwaliteit die van nature aanwezig is of 
veroorzaakt is door decennia lang menselijk handelen.  
 
In figuur 14.2 is aangegeven welke gronden zijn onderzocht op bodemkwaliteit en waar sanering 
heeft plaatsgevonden. Er zijn enkele gevallen van ernstige dan wel zeer ernstige en urgente 
lokale bodemverontreiniging in het studiegebied aanwezig. Lokale bodemverontreinigingen zijn 
bron- of punt verontreinigingen die van verschillende oorsprong kunnen zijn. De verontrei-
nigingen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door bedrijfsmatige activiteiten of door calami-
teiten, zoals de brand bij Chemie-Pack14.  

                                                                 
14 Als gevolg van de brand bij Chemie-Pack zijn hoeveelheden chemicaliën en bluswater, verontreinigd met chemicaliën, 

verspreid in de omgeving van Chemie-Pack. Hierdoor is de bodem van Chemie-Pack en omgeving aangetast met veront-
reinigende stoffen. Het vervuilde gebied is ongeveer 80.000 m2 groot en drie meter diep. Doelstelling van de grond- en 
grondwatersanering (hierna: ”bodemsanering”) is het zoveel redelijkerwijs mogelijk ongedaan maken van de gevolgen 

Donkerblauw = ca. NAP < 1,0 m 
Blauw = ca. NAP -1,0 tot 0 m 
Groen = ca. NAP 0 tot +1,0 m 
Geel = ca. NAP + 1,0 tot + 2,0 m 
Oranje = ca. NAP +2,0 tot +4,0 m 
Rood = > NAP + 4,0 m 
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figuur 14.2 Uitsnede overzichtskaart Bodemloket (bron: www.bodemloket.nl, 2015) 

14.2.2 Water 

Grondwater 
In het DINOloket zijn geen recente metingen van de grondwaterstanden beschikbaar binnen het 
industrieterrein of relevante punten in de buurt ervan. De verwachting, op basis van ervaringen 
bij andere projecten op dit terrein, is dat de grondwaterstand in het pakket ophoogzand sterk 
wordt bepaald door de waterstand van het Hollandsch Diep. Dat betekent dat er geen sprake is 
van ondiep grondwater.  
 
Grondwaterbeschermingsgebied 
Het plangebied is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 
 
Oppervlaktewater 
Rijkswateren 
Het ZIM is aan het Hollandsch Diep gelegen, dat onder de Rijkswateren valt. In het ZIM zijn vier 
insteekhavens aanwezig. De oostelijk gelegen insteekhaven is door middel van een schutsluis 

                                                                 
van de brand (ongewoon voorval). De provincie heeft het saneringsprogramma voor Chemie-Pack in Moerdijk vastge-
steld. Het schoonmaken van de vervuilde bodem gaat vijf tot tien jaar duren. De beoogde eindsituatie voor de bodem is 
het bereiken van een stabiele eindsituatie in de bodem, waarbij geen onaanvaardbare risico’s meer aanwezig zijn voor 
mens, milieu en verspreiding van de door de brand ontstane verontreinigingen. 
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verbonden met de Roode Vaart, die ten tijde van hoogwater op het Hollandsch Diep kan worden 
dichtgezet.  
 
Conform de Beleidsregels grote rivieren valt het buitendijks gelegen gebied van het industrie-
terrein Moerdijk grotendeels onder gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Water-
besluit niet van toepassing is (artikel 6.16 van het Waterbesluit), zie figuur 3. Dit zijn gebieden die 
weliswaar deel uitmaken van het rivierbed, maar waar geen vergunningplicht op rust. Deze 
gebieden zijn uitgesloten van de toetsing aan de Beleidslijn Grote Rivieren. 
 
Waterlopen waterschap Brabantse Delta 
Binnen het industrieterrein zijn diverse waterlopen aanwezig, zowel categorie A-waterlopen als 
B-waterlopen. Een overzicht van de waterlopen is weergegeven in figuur 14.3. De waterlopen 
welke buitendijks zijn gelegen wateren af op het Hollandsch Diep. Parallel aan de Zuidelijke 
Randweg en de Westelijke Randweg zijn A-waterlopen gelegen. De A-waterlopen zorgen voor 
afwatering van het terrein en wateren direct af op het Hollandsch Diep. De waterlopen welke 
binnendijks zijn gelegen zijn aangesloten op het regionale watersysteem (Voor vigerende zomer- 
en winterpeilen zie Peilenplan Tonnekreek-Keenehaven van waterschap Brabantse Delta). 
 

 
figuur 14.3 Overzicht oppervlaktewatersysteem omgeving Industrieterrein Moerdijk (bron: waterschap 
Brabantse Delta) 

 

Waterveiligheid 
Het plangebied ligt buitendijks. Door de hoge maaiveldligging is de veiligheid gewaarborgd. Een 
primaire waterkering (dijkring 34 ‘West-Brabant’) scheidt het industrieterrein van de bufferzone 
die aan de oost-, zuid- en westzijde om het industrieterrein ligt, zie  (rode lijn). Het dijklichaam 
rond het ZIM (P21) en het dijkvak bij Sluis Roode Vaart (P22) hebben een hoogte tussen NAP + 
5,0 m en + 6,0 m en vallen onder het beheer van het Waterschap Brabantse Delta.  
 
Daarnaast liggen er secundaire waterkeringen (compartimenteringskeringen en boezemkade) in 
de omgeving van het gebied, aan de westzijde: Nieuwe en Zandbergsedijk (S50) en aan de 
(zuid)oostzijde: de Schansdijk (S109), de Koekoekse Dijk (S110) , de Lokkersgorsdijk en de Lapdijk 
(S54). Deze waterkeringen hebben een hoogte van circa NAP + 3,50 m. 
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figuur 14.4 Overzicht waterkeringen in omgeving plangebied (bron: Keurkaart waterkeringen waterschap 
Brabantse Delta) 

Aan Dijkvak P21 is het oordeel ‘voldoet aan de norm’ toegekend. Naast de wettelijke toetsing is 
in het kader van Veiligheid Nederland in kaart 2 (VNK2) in december 2011 voor dijkring 34 de 
kans op overstroming bepaald. Deze resultaten geven een beeld van de overstromingsveiligheid. 
Voor het betreffende dijkvak P21 is het volgende geconcludeerd: 
 De faalkans voor het dijkvak is < 1 / 10.000 jaar; 
 Vanwege het zeer brede en hooggelegen voorland (industrieterrein Moerdijk) zijn voor het 

ringdeel nabij Moerdijk geen overstromingsberekeningen gemaakt. Door de aanwezigheid 
van dit voorland is gesteld dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er een bres ontstaat. 

 

14.3 Effecten 

14.3.1 Bodem 

Bodemopbouw 
Er zijn geen ontwikkelingen voorzien met op voorhand al effecten op de bodemopbouw. Lokaal 
kunnen wel wijzigingen plaatsvinden, onder meer als gevolg van de funderingen van nieuwe 
gebouwen of andere objecten. Deze zullen echter veelal in het pakket ophoogzand worden 
aangelegd. Dit leidt niet tot aantasting van de grootschalige structuur, omdat deze beperkt 
blijven tot de bovenste aard (ophoog)laag. Het effect is derhalve neutraal (0) beoordeeld. 
 
Bodemkwaliteit 
Voor alle gronden waar in de toekomst bouw is voorzien en waar nu nog geen onderzoek en/of 
sanering heeft plaatsgevonden, zal (aanvullend) bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd en 
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eventueel gesaneerd moeten worden. Deze ontwikkelingen zullen geen negatieve effecten op de 
bodemkwaliteit hebben, maar mogelijk (licht) positieve effecten, omdat de bodemkwaliteit moet 
voldoen aan de gestelde bodemkwaliteitseisen. Het effect is vooralsnog neutraal (0) beoordeeld. 

14.3.2 Water 

In het volgende tekstkader zijn de aandachtspunten van het waterschap Brabantse Delta 
weergegeven voor het windpark. Uitgangspunt is dat voor het ZIM dezelfde uitgangspunten aan 
de orde zijn. 
 

 
 
 

Grondwater 
Het industrieterrein is gezien de bodemopbouw en het gebruik van het terrein niet geschikt voor 
infiltratie van hemelwater. Het effect op het grondwater is neutraal beoordeeld (0). 
 
Oppervlaktewater 
Voor de oppervlaktewateren geldt dat het huidige oppervlaktewatersysteem in stand gehouden 
moet worden (geen dempingen of nieuwe verbindingen), inclusief de bescherming van aan-
wezige infrastructuur.  
 
Het industrieterrein wordt bij herinrichting uitgevoerd met een verbeterd gescheiden rioolstelsel 
of gelijkwaardig. De aanleg van een verbeterd gescheiden stelsel en het afkoppelen van verhard 
oppervlak zorgen ervoor dat er minder vaak riooloverstorten plaats vinden. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater verbeterd. Bovendien zorgt het ervoor dat er 

Uitgangspunten watertoets van het waterschap Brabantse Delta 
Onderstaand zijn de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van het toekomstige windpark wee-
rgegeven. : 
- Het industrieterrein is voor een groot deel buitendijks gelegen, een klein deel is binnendijks gelegen. 
- Het industrieterrein wordt bij herinrichting uitgevoerd met een verbeterd gescheiden rioolstelsel of 

gelijkwaardig. Het afvalwater wordt behandeld conform de voorkeursvolgorde uit de Wet 
Milieubeheer. Bij lozingen op oppervlaktewateren is mogelijk een vergunning van de 
waterbeheerder of melding bij de waterbeheerder nodig. 

- De Sassenplaat betreft een Natura 2000 gebied; 
- Wanneer geen bebouwing in het Hollands Diep of de insteekhavens plaatsvindt is compensatie in het 

kader van Ruimte voor de Rivier niet nodig; 
- Wanneer nieuwe bedrijvigheid overslag op het Hollands Diep of de insteekhavens vereist zijn 

hiervoor mogelijk aanvullende voorwaarden en vergunningen benodigd; 
- Als binnen de plangrenzen nieuw oppervlaktewater wordt aangelegd moet bekeken worden wie dit 

gaat onderhouden. Wanneer overdracht van het onderhoud plaatsvindt aan het waterschap dient 
het oppervlaktewater te voldoen aan de "beleidsregel waterlopen op orde" van waterschap 
Brabantse Delta. 

- In het buitendijks gelegen plangebied wordt bij toename van verhard oppervlak geen retentie geëist 
door het waterschap indien wordt aangetoond dat de ontvangende waterlopen voldoende bergings- 
en afvoercapaciteit hebben. 

- Voor verschillende werkzaamheden in- op of nabij waterlopen en waterkeringen is een 
watervergunning of melding benodigd in het kader van de Waterwet. De aanvraag van de vergunning 
of melding dient bij de betreffende waterbeheerder (waterschap of Rijkswaterstaat) gedaan te 
worden. Daarnaast is voor verschillende onttrekkingen en lozingen op het oppervlaktewater en 
grondwater tevens een melding of vergunning in het kader van de Waterwet. 

- Vanaf 1 maart 2015 is de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 in werking getreden met de daarbij 
behorende algemene regels en beleidsregels.  
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meer doorstroming in de watergangen plaats vindt, wat eveneens de waterkwaliteit ten goede 
komt. 
 
Voor de waterkwaliteit is het van belang dat de bestaande en toekomstige bebouwing geen 
uitlogende materialen bevatten. Er moet ook voor zorg voor gedragen worden dat er geen 
milieuvervuilende materialen en stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. 
 
Beheer en onderhoud 
De watergangen moeten onderhouden worden zoals in de legger van het waterschap Brabantse 
Delta is opgenomen. Wanneer overdracht van het onderhoud plaatsvindt aan het waterschap 
dient het oppervlaktewater te voldoen aan de “beleidsregel waterlopen op orde” van waterschap 
Brabantse Delta. 
 
Het Hollandsch Diep is een rijkswater en wordt beheerd en onderhouden door Rijkswaterstaat. 
De insteekhavens worden echter door het Havenbedrijf Moerdijk gebaggerd en onderhouden. 
 
Het effect op het oppervlaktewater is neutraal beoordeeld (0). 
 
Waterveiligheid 
Waterschappen leggen conform de Waterwet in een Keur regels vast omtrent de toelaatbaarheid 
van werken op, of in de nabijheid van dijklichamen die de waterkerende functie hiervan kunnen 
verstoren. Bij werken binnen de beschermingszone dient een watervergunning aangevraagd te 
worden bij het Waterschap.  
 
Vanaf 1 maart 2015 is de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 in werking getreden met de 

daarbij behorende algemene regels en beleidsregels. Binnen de beschermingszone zijn als gevolg 

van het voornemen geen ontwikkeling voorzien. Het effect op waterveiligheid is neutraal (0) 

beoordeeld.  

14.4 Beoordeling 

De effecten op de thema’s bodem en water zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 14.2 Beoordeling thema ’s bodem en water 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Bodem Effecten op bodemopbouw 0 

Effecten op bodemkwaliteit 0 

Water Effecten op grondwater 0 

Effecten op oppervlaktewater 0 

Effecten op waterveiligheid 0 
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15 Natuur 

In dit hoofdstuk zijn de effecten op de natuur beschreven. De varianten zijn beoordeeld voor de 
verschillende (beschermde) natuurwaarden in de directe en wijdere omgeving en voor de effecten 
op natuurwaarden binnen het plangebied. 

15.1 Beoordelingskader 

15.1.1 Wet- en regelgeving 

Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. Naast bescherming 
vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het betreft het ‘Natuurnet-
werk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via het ruimtelijke orde-
ningsrecht (Barro, provinciale verordening ruimte 2014 en bestemmingsplannen) en niet via de 
natuurwetgeving. 
 
Natura 2000 gebieden 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 
 

Soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden ver-
schillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat om 
de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn; 
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’). 

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen recht-
streeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de nationale 
wetgeving. 
 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet, indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instand-
houding.  
 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
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mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten beho-
rend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In tegen-
stelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet op-
zettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van instand-
houding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen onder artikel 
3.5 en daarom niet verstoord mogen worden. 
 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb. Voor soorten in 
bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of 
vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een 
verbod op opzettelijk plukken, verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In 
tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan. 
 
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt, ver-
schilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis 
van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies. 
 
Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden overtreden, dient 
gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het 
mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaatsvindt. De 
grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhan-
gend netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Binnen de NNN kan de uitwisseling van 
soorten plaatsvinden en wordt de instandhouding van de biodiversiteit ondersteund. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken of 
waarden van het NNN aantasten. Voor wat betreft het NNN is er volgens het landelijk spoor 
alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder compensatie. De natuur-
gebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier geldt 
het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen nieuwe 
bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting van de op-
pervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de verlening 
van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). 
 
Het NNN in de provincie Noord-Brabant kent een externe werking. Conform de Verordening 
Ruimte Noord-Brabant 2014 dienen negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het NNN (fysieke aantasting en externe werking) waar mogelijk te worden beperkt en de 
overblijvende, negatieve effecten dienen te worden gecompenseerd. 

15.1.2 Beoordelingskader 

De te toetsen criteria voor het thema natuur zijn weergegeven in tabel 15.1. 
 
tabel 15.1 Beoordelingscriteria natuur 

Aspect Criterium 
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Natura 2000 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Natuurnetwerk Nederland (NNN), inclusief 
ecologische verbindingszone (evz) 

Effecten wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden  

Effecten op verbindingsfunctie van ecologische verbindingszones 

Beschermde soorten Kans op aantasting leefgebieden van beschermde soorten 

Kans op sterfte van vleermuizen en vogels 

 

15.2 Referentiesituatie 

15.2.1 Plangebied 

In het plangebied zijn uiteenlopende biotopen aanwezig: 

 (zware) industrie en bedrijfsgebouwen 
 braakliggende nog niet ingerichte delen van het industrieterrein 
 leidingenstroken en wegbermen 
 wegen en dijken 
 sloten, greppels en de Roodevaart 
 bosschages en laanbeplanting 
 agrarische gronden 
 het Hollands diep en de Sassenplaat 

Het plangebied wordt gedomineerd door grootschalige industriecomplexen en bedrijfsgebou-
wen. Grote delen van het industrieterrein zijn verhard en worden gebruik als overslagterrein. Er 
is weinig ruimte voor een natuurlijke begroeiing, toch zijn hier ook natuurwaarden aanwezig. Op 
gebouwen en opgeslagen materialen broeden diverse soorten meeuwen, in grondhopen broeden 
oeverzwaluwen. Langs de buitenranden van het industrieterrein zijn bosschages en bosjes aan-
wezig die een groene buffer vormen tussen het haventerrein en de omgeving. Deze gebieden 
hebben een functie voor bos- en zangvogels, daarnaast vormt het een rust en leefgebied voor 
zoogdieren zoals reeën. 

Nog niet bebouwde delen op het industrieterrein zijn begroeid met een veelal lage ijle grasvege-
tatie. Deze vegetaties wordt jaarlijks veelal geklepeld waardoor de vegetatie zich vrij uniform 
ontwikkeld. Deze braakliggende terreinen worden gebruikt door diverse soortgroepen waaronder 
weide- en akkervogels. Voor flora zijn deze terreinen van groot belang, er zijn zones aanwezige 
met hoge botanische waarden. Er zijn ook braakliggende terreindelen welke niet jaarlijks 
gemaaid worden, hier zijn bossen opgeschoten waarin voornamelijk berken zijn uitgegroeid. In 
dergelijke bosschages is onder meer de brede wespenorchis aan te treffen er broeden diverse 
vogelsoorten. Laanbeplanting van formaat is alleen aanwezig langs de Oostelijke en Zuidelijke 
randweg. De aanwezige populieren kunnen van belang zijn voor vleermuizen die in het gebied 
aanwezig zijn als vlieg- en foerageerroute. Langs de overige wegen zijn de eiken nog dermate 
gering van omvang dat ze geen ecologische functie hebben. 

15.2.2 Natura 2000-gebieden 

In het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen. Het plangebied grenst direct aan het 
Natura 2000-gebied Hollands Diep. Daarnaast liggen op grotere afstand de Natura 2000-gebieden 
Biesbosch (> 4 km), Oudeland van Strijen (> 6,5 km), het Haringvliet en het Krammer-Volkerak 
(beide > 11 km). De Natura 2000-gebieden Hollands Diep, Biesbosch, Haringvliet en het 
Krammer-Volkerak zijn aangewezen onder de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Het Natura 
2000-gebied Oudeland van Strijen is alleen aangewezen onder de Vogelrichtlijn.  
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15.2.3 Natuurnetwerk Nederland 

Natuurnetwerk Nederland 
In de omgeving van het plangebied zijn gebieden aanwezig die behoren tot het Natuurnetwerk 
Nederland. De natuurdoelen voor deze gebieden zijn gespecificeerd als natuurbeheertypen.  
 

 

figuur 15.1 Beheerkaart voor gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van 

het plangebied (bron: kaartenbank.brabant.nl) 

Ecologische verbindingszone (EVZ)  

Naast het Natuurnetwerk Nederland zijn er ecologische verbindingszones (EVZ). Dit zijn langge-
rekte landschapselementen die als groene schakels de Brabantse natuurgebieden met elkaar ver-
binden (Bron: toelichting Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014). Artikel 11 ‘Aanduiding eco-
logische verbindingszone’ uit de Verordening Ruimte geeft het volgende aan:  
 Voor de ecologische verbindingszones geldt een beperkt beschermingsregime, gericht op het 

bieden van basisbescherming. Een ecologische verbindingszone wordt aangeduid met een 
concreet aangeduid (zoek-)gebied. Inrichting, beheer en bescherming op perceelsniveau 
worden nader in het bestemmingsplan uitgewerkt.  

 In bestaand stedelijk gebied en zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling moet het bestem-
mingsplan een ecologische verbindingszone met een breedte van 50 meter beschermen (in 
dit geval het IT Moerdijk). In overige gebieden is de breedte vastgesteld op 25 meter. Het 
gaat hierbij over de aansluitende verbinding over land. 

 In dit artikel is bepaald dat indien de ecologische verbindingszone is gerealiseerd de bescher-
mingsregels van artikel 5 van overeenkomstige toepassing zijn. 

 
De groenstrook grenzend en watergang grenzend aan de Zuidelijk Randweg maken onderdeel uit 
van een ecologische verbindingszone. De ecologische verbindingszone is indicatief weergegeven 
in de Verordening Ruimte (zie figuur 15.2).  
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figuur 15.2 Ligging EVZ langs Zuidelijke Randweg (EVZ = paars gearceerde lijn) (bron: ruimtelijkeplannen.nl)  

 
De indicatieve zone is op basis van de Verordening Ruimte Noord-Brabant deels geprojecteerd 
ten zuiden van de Zuidelijke Randweg en deels over de Zuidelijke Randweg. De ligging van de 
ecologische verbindingszone wordt in het kader van onderhavig project geoptimaliseerd, zodat 
deze gehele verbindingszone ten zuiden van de Zuidelijke Randweg komt te liggen. 
  
Aan de EVZ langs de Zuidelijke Randweg zijn geen concrete doelsoorten of modellen gekoppeld. 
Gezien de ligging van de strook en het aanwezige biotoop (grasberm, watergang) is de EVZ vooral 
geschikt voor grondgebonden fauna (amfibieën, kleine zoogdieren), een gevarieerde bloemrijke 
en structuurrijke flora en daarmee samenhangende insectenleven (vlinders en libellen). 

15.2.4 Beschermde soorten 

Op basis van bureauonderzoek, veldonderzoek en (mondeling verkregen) informatie van het 
Havenbedrijf is een overzicht gemaakt van de (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in 
het plangebied. Dit is beschreven in de Natuurtoets15. In tabel 15.2 is het overzicht van de (kans 
op) aanwezigheid van beschermde soorten opgenomen, in tabel 15.3 is het overzicht van overige 
soorten opgenomen. 
 
In het plangebied komt de Groenknolorchis (beschermd onder de Habitatrichtlijn) voor, voor-
namelijk op leidingstroken. Ook zijn diverse andere soorten orchideeën aangetroffen16.  
 

tabel 15.2 Beschermde soorten in het plangebied 
soortgroep soort Beschermings-

regime Wnb 
aanwezigheid in 
plangebied 

vogels Buizerd, slechtvalk (vogelsoorten met jaarrond 
beschermd nest) 

art. 3.1 en 3.5 zeker 

                                                                 
15 Antea group, 2017: Natuurtoets Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, 30 januari 2017  
16 voorheen beschermd onder de Flora- en faunawet 
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vleermuizen watervleermuis, gewone dwergvleermuis en 
ruige dwergvleermuis, laatvlieger 

art. 3.5 zeker 

overige zoogdieren Bever art. 3.5 zeker 

Bunzing, hermelijn, wezel art. 3.10 waarschijnlijk, op basis 
van biotoop 

flora Groenknolorchis art. 3.5 zeker 

 
tabel 15.3 Overige soorten in het plangebied 

soortgroep soort 

vogels grondbroeders (veldleeuwerik, graspieper, patrijs) 
tapuit, oeverzwaluw 
zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, visdief 

zoogdieren muizensoorten, haas, konijn. ree, vos, steenmarter 

amfibieën en reptielen  geen geschikt leefgebied c.q. niet aangetroffen 

vissen tiendoornige stekelbaars 

insecten geen geschikt leefgebied 

flora diverse orchideeënsoorten (voorheen beschermd) 

 

15.3 Effecten 

15.3.1 Natura 2000-gebieden 

Door DNV GL zijn berekeningen uitgevoerd naar de effecten van de ontwikkelingen op de 

depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden. Uit de berekeningen blijkt dat de ontwikkelingen 

als gevolg van de emissies vanuit de industrie en in geringe mate ook door de scheepvaart een 

effect heeft. De berekende bijdragen zijn echter kleiner dan de reservering die voor het ZIM in de 

PAS is opgenomen. 

15.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Binnen het plangebied zijn geen onderdelen van het NNN aanwezig. De verdere invulling van het 
plangebied conform het alternatief Industrie heeft geen effect op wezenlijke kenmerken en 
waarden van NNN –gebieden. De beoordeling is neutraal. (0).  
 
Er wordt ook geen effect verwacht op de (functionaliteit) van de verbindingsfuncties van de 
ecologische verbindingszones in het studiegebied. Ook dit effect is daarom neutraal (0) 
beoordeeld. 

15.3.3 Beschermde soorten 

In de Natuurtoets zijn beschouwingen opgenomen over de kans op effecten op beschermde 
soorten en op over de eventueel te nemen mitigerende maatregelen. In tabel 15.4 is de effect-
beschrijving uit de Natuurtoets samengevat.  
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tabel 15.4 Effecten en beoordeling op soorten in en rond het plangebied 
soortgroep effect beoordeling 

jaarrond beschermde 
vogels (buizerd) 

nestlocaties in de randzone van het plangebied en bestaande 
gebouwen, geen aantasting van jaarrond beschermde nestplaatsen.  

0 
 

overige vogels voor een aantal soorten (grondbroeders) gaat broedgebied verloren - 

vleermuizen geen relevant effect omdat plangebied (daar waar de nieuwe 
functies komen) weinig geschikt is als biotoop en foerageergebied 

0 

zoogdieren (kleine 
marters) 

leefgebied van marterachtige gaat verloren, hiervoor geldt vanaf 1 
okt. 2017 een ontheffingsplicht i.k.v. Wnb 

- 

amfibieën en reptielen  geen geschikt leefgebied aanwezig van beschermde soorten 0 

vissen geen effect op beschermde soorten 0 

insecten vanwege afwezigheid geschikt leefgebied geen effect op 
beschermde soorten 

0 

beschermde flora 
(groenknolorchis) 
 

groeiplaatsen gaan verloren, voorafgaand aan de uitvoering zijn 
mitigerende/compenserende maatregelen noodzakelijk, hiervoor 
geldt een ontheffingsplicht 

- 

 

Er zijn maatregelen mogelijk om de effecten te mitigeren, zoals het voorkomen dat vogels gaan 
broeden op plaatsen waar gaat worden gebouwd. Door het treffen van mitigerende maatregelen 
kan worden voldaan aan de vereisten voor een ontheffing, zie hoofdstuk 19. 
 

Geconcludeerd kan worden dat door het in gebruik nemen van de braakliggende terreinen de 
huidige functie van deze gebieden als leefgebied voor flora en fauna verloren gaat. Het gaat om 
standplaatsen van de Habitatsoort Groenknolorchis en om standplaatsen van andere (niet meer 
beschermde) soorten. Het verlies van leefgebied wordt negatief (-) beoordeeld.  

15.4 Beoordeling 

De beoordeling van de effecten op het thema natuur zijn in onderstaande tabel samengevat. 
 
tabel 15.5 Beoordeling thema natuur 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Natura 2000-gebieden Effecten op Natura 2000-gebied 0 

NatuurNetwerk Nederland Effecten wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden  0 

Effecten op verbindingsfunctie van ecologische verbindings-
zones 

0 

Beschermde soorten Kans op aantasting leefgebieden van beschermde soorten - 

Kans op sterfte van vleermuizen en vogels 0 
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16 Duurzaamheid 

Dit hoofdstuk gaat in op de effecten die de intensivering van het industrieterrein heeft op het 
aspect duurzaamheid en welke mogelijkheden de voorgenomen ontwikkelingen bieden om het 
industrieterrein een nog duurzamer gebied te realiseren. Op kwalitatieve wijze is een analyse 
uitgevoerd welke duurzaamheidsmaatregelen onderdeel uitmaken van de voorgenomen 
ontwikkelingen, welke effecten deze hebben en welke potenties de voorgenomen ontwikkelingen 
hebben om een duurzaam gebied te realiseren.  

16.1 Beoordelingskader 

Duurzaamheid is een breed begrip met een grote diversiteit aan interpretaties. Duurzaamheid is 
meer dan alleen energie en klimaat. Bij duurzame ontwikkeling is er sprake van een evenwicht 
tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, 
economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende 
bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. 
 
Voor het thema duurzaamheid kunnen verschillende aspecten worden beschouwd en criteria 
waarop ze beoordeeld worden. In het kader van duurzaamheid wordt vaak gesproken over de 3 
P’s, people (mens), profit/prosperity (winst) en planet (milieu). In dit MER ligt de focus op ‘pla-
net’, het milieuaspect van duurzaamheid. Voor de uitwerking van het begrip duurzaamheid met 
de focus op ‘planet’ is gekeken naar overlap. Om dubbelingen te voorkomen wordt in dit hoofd-
stuk alleen de onderwerpen beschreven die nog niet zijn behandeld in de reeds beschouwde 
milieuaspecten (mobiliteit, natuur, water, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, landschap en 
hinder) in de voorgaande hoofdstukken. 
 
Daarnaast kan een duurzame ontwikkeling van het gebied kan op drie niveaus worden ingevuld: 

1. Op gebiedsniveau: de inrichting van het terrein; 
2. Qua samenwerking tussen de private functies (kantoren, bedrijven, leisure, etc.) onderling 

en tussen bedrijfsleven en overheid;  
3. Op individueel bedrijfsniveau. 

 
Het MER brengt de effecten in beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmings-
plan biedt. De analyse is vooral gericht zijn op effecten en maatregelen op gebiedsniveau en 
gebouwenniveau, zolang deze in het bestemmingsplan kunnen worden geborgd. De analyse 
bevat niettemin ook een aantal aanbevelingen op samenwerking en bedrijfsniveau. 
 
De te toetsen criteria voor het thema duurzaamheid zijn weergegeven in tabel 16.1.  
 
tabel 16.1 Beoordelingscriteria duurzaamheid 

Aspect Criterium 

Zorgvuldig ruimtegebruik Meervoudig en intensief ruimtegebruik 
Houdbaarheid/flexibiliteit 

Energie-opwekking en gebruik Toepassing van duurzame energiebronnen 

Duurzaam energiegebruik 

Emissie (broeikas)gassen Emissie van CO2, methaan en NOX 
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16.2 Referentiesituatie 

16.2.1 Ruimtegebruik 

Onder zorgvuldig ruimtegebruik wordt meervoudig en intensief ruimtegebruik verstaan. Hiermee 
wordt bedoeld ‘meer doen met dezelfde oppervlakte’. Eén van de achterliggende gedachten voor 
het industrieterrein en het invullen van de braakliggende delen is het zorgvuldig omgaan met 
ruimte. Het industrieterrein is bedoeld voor bedrijven uit de hogere milieucategorieën. Door dit 
type bedrijven bij elkaar te zetten kan effectief worden omgegaan met (milieugebruiks)ruimte. 

16.2.2 Energie-opwekking en gebruik 

Energiegebruik 
Het meest recente rapport van de Milieumonitoring (over het jaar 2015, gedateerd december 
2016) bevat gegevens over het energiegebruik van het plangebied over de jaren 2012 – 2015. In 
het rapport is aangegeven dat de jaren 2014 en 2015 niet als representatieve jaren kunnen 
worden beschouwd als gevolg van een grote bedrijfsstoring. Er kunnen daardoor geen trends in 
het energiegebruik voor de afgelopen jaren worden bekeken. De rapportage beschrijft dat er 
inspanningen worden gedaan om het energiegebruik terug te dringen. Binnen het gebied wordt 
warmte als energiebron uitgewisseld via het zogeheten ‘Energyweb’. DVM17 heeft voor het indus-
trie- en haventerrein de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. Naast besparingen en uitwisse-
ling van energie wordt gestreefd naar het gebruik van energie uit wind, zon en biomassa. 
 
Opwekking van duurzame energie 
Op het industrieterrein worden diverse manieren van duurzame energie-opwekking en gebruik 
toegepast. Er is inmiddels een bestemmingsplan voor het plaatsen van een aantal windturbines. 
Daarnaast zijn er bedrijven die zonnepanelen hebben geïnstalleerd en wordt elektriciteit uit in-
dustrieel fermentatiegas gewonnen. 

16.2.3 Emissie van (broeikas)gassen 

In de Milieumonitoring 2015 is een overzicht opgenomen van de CO2 emissie door bedrijven in 
het plangebied. Deze cijfers zijn gebaseerd op de rapportages van de bedrijven die een eMJV 
verslag maken. Dat betekent dat de grote bedrijven in beeld zijn, maar niet alle bedrijven. In de 
periode 2012 – 2015 is de CO2 emissie gedaald. Er is geen informatie beschikbaar over de emissie 
van andere broeikasgassen.  

16.3 Effecten 

16.3.1 Ruimtegebruik 

Door het invullen van de braakliggende delen van het industrieterrein wordt –mits het gaat om 
bedrijven die passen in het profiel van het gebied – op een efficiënte manier omgegaan met de 
ruimte. Het clusteren van bedrijven uit hogere milieucategorieën is relatief gunstig ten aanzien 
van het indirecte ruimtebeslag (door milieucontouren). 

                                                                 
17 Duurzame Verbindingen Moerdijk, hierin werken overheden en bedrijven samen aan een duurzaam haven- en 

industrieterrein 
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16.3.2 Energie-opwekking en gebruik 

Energiegebruik 
Het opvullen van de braakliggende dele met bedrijvigheid zal per saldo leiden tot een toename 
van het gebruik van energie. Tegelijkertijd biedt de verdere invulling van het gebied met nieuwe 
bedrijvigheid kans voor het op een efficiënte manier omgaan met energie, bijvoorbeeld door het 
aansluiten op het Energyweb. Het gevolg hiervan kan zijn dat het gebruik van (fossiele) energie in 
relatief opzicht kan afnemen.  
 
Opwekking van duurzame energie 
Op het industrieterrein worden diverse manieren van duurzame energie-opwekking en gebruik 
toegepast. De ontwikkeling van de braakliggende delen biedt kansen voor duurzame energie, 
bijvoorbeeld door overhoeken en andere vlakken (zoals daken van bedrijfspanden, het over-
kappen van parkeerterreinen) te gebruiken voor zonnepanelen.  

16.3.3 Emissie van (broeikas)gassen 

Een afgeleid effect van de transitie naar meer duurzame bronnen van energie is dat de emissie 
van CO2 zal afnemen. Het opvullen van de braakliggende delen van het industrieterrein bieden, 
zoals hiervoor ook al aangegeven, kansen. 

16.4 Beoordeling 

De effecten op het thema duurzaamheid zijn in onderstaande tabel samengevat:  
 
tabel 16.2 Beoordeling thema duurzaamheid 

Aspect Criterium Alternatief 

industrie 

Zorgvuldig ruimtegebruik Meervoudig en intensief ruimtegebruik 
Houdbaarheid/flexibiliteit 

0 / + 

Energie-opwekking en 
gebruik 

Toepassing van duurzame energiebronnen 0 

Duurzaam energiegebruik 0 / + 

Emissie (broeikas)gassen Emissie van CO2, methaan en NOX  0 
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17 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van alternatief Industrie (intensivering van ZIM) op de beschreven 
(milieu)thema’s samengevat weergegeven.  

17.1 Effectenscores alternatief industrie 

In tabel 17.2 is een samenvattende effectbeoordeling weergegeven van de realisatie van het 
alternatief industrie. In dit alternatief industrie is uitgegaan van invulling van de restgronden van 
het plangebied met industriële bedrijvigheid, passend binnen de milieugebruiksruimte.  
 
In de milieueffectenstudie is een zevenpuntsschaal gebruikt, waarbij wordt beoordeeld ten 
opzichte van de referentiesituatie: 
 
tabel 17.1 Effectbeoordeling milieuaspecten 

 
Beoordeling Omschrijving 

+ + zeer positief 

+ positief 

0 / + enigszins negatief 

0 neutraal 

0 / - enigszins negatief 

- negatief 

- - zeer negatief 
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tabel 17.2 Effectenbeoordeling voornemen en optimalisatievariant ZIM 

Milieuaspect Beoordelingscriterium Alternatief 

industrie 

Le
e

fo
m

ge
vi

n
g 

 
 
Verkeer 

Effecten op wegverkeersstructuur en -afwikkeling 0 / - 

Effecten op railverkeersstructuur en -afwikkeling  0 

Effecten op scheepvaartstructuur en -afwikkeling 0 

Effecten op gebruik openbaar vervoer 0 / - 

Effecten op verkeersveiligheid 0 

Externe veiligheid Effect op plaatsgebonden risico + 

Effect op groepsrisico + 

 
 
Geluid 

Effecten van industrielawaai op geluidgevoelige objecten - 

Effecten van wegverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten  0 / - 

Effecten van railverkeerslawaai op geluidgevoelige objecten 0 / - 

Effecten van scheepvaartlawaai op geluidgevoelige objecten 0 / - 

Effecten van cumulatie geluidbelasting op geluidgevoelige objecten - 

Luchtkwaliteit Effecten van concentraties NO2 op gevoelige objecten 0 / - 

Effecten van concentraties PM10 en PM2,5 op gevoelige objecten 0 / - 

Geur Effecten van geurbelastende activiteiten op geurgevoelige objecten 0 / - 

 
Gezondheid 

Effecten op milieugezondheidskwaliteit geluid 0/- 
Effecten op milieugezondheidskwaliteit luchtkwaliteit 0/- 

 
Overige hinderaspecten 

Effect op trillingen  0 

Effect op licht 0 / - 

Effect op radarbeelden en laagvliegroutes 0 

Effect op kabels en leidingen 0 

R
u

im
te

ge
b

ru
ik

 

Archeologie en 
cultuurhistorie 

Effecten op bekende en verwachte archeologische waarden 0 / - 

Effecten op beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten 0 

 
Landschap 

Effecten op (historische) verkaveling en landschappelijke elementen  + 

Effecten op lokale zichtbaarheid en beleving in het plangebied 0 

Effecten op zichtbaarheid en beleving vanuit de omgeving 0 / - 

 
 
Bodem en water 

Effecten op bodemopbouw  0 

Effecten op bodemkwaliteit 0 

Effecten op grondwater 0 

Effecten op oppervlaktewater 0 

Effecten op waterveiligheid 0 

 
 
Natuur 
 

Effecten op Natura 2000-gebieden 0 

Effecten op wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden  0 

Effecten op verbindingsfunctie van ecologische verbindingszones 0 

Kans op aantasting leefgebieden van beschermde soorten  - 

Kans op sterfte van vleermuizen en vogels 0 

D
u

u
rz

aa
m

-

h
e

id
 

Zorgvuldig ruimtegebruik Meervoudig en intensief ruimtegebruik, Houdbaarheid/flexibiliteit 0 / + 

Energie-opwekking en 
gebruik 

Toepassing van duurzame energiebronnen 0 

Duurzaam energiegebruik 0 / + 

Emissie (broeikas)gassen Emissie van CO2, methaan en NOX  0 

 

17.2 Integrale afweging alternatief industrie 

Bovenstaande tabel toont aan dat de effecten van het alternatief industrie gedeeltelijk neutraal, 
gedeeltelijk (licht) negatief en gedeeltelijk (licht) positief zijn.  
 
Leefomgeving 
Er is sprake van een aantal licht negatieve effecten op de leefomgeving als gevolg van de invulling 
van de restgronden. De verkeersintensiteiten nemen toe op een aantal gebiedsontsluitingswegen 
van het ZIM, de mogelijkheden voor openbaar vervoer blijven beperkt. 
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De wijzigingen in relatie tot externe veiligheid leiden tot positieve effecten. De aanpassing van de 
regels van het bestemmingsplan en het instellen van de zone ex artikel 14 waarborgen dat ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico overal wordt voldaan aan de wettelijke eisen en het 
plaatsgebonden risico verbetert. Met het plan wordt enerzijds ingezet op de vermindering van 
het potentieel aan te vestigen risicovolle inrichtingen en bedrijven en anderzijds bedrijven met 
hoge personendichtheden. Als gevolg van het gegeven dat het nieuwe bestemmingsplan 
restricties bevat ten aanzien van personendichtheden in het plangebied is de toekomstige 
situatie gunstiger dan het vigerende bestemmingsplan.  
 
De maximale bijdrage van het plan is bij de beschouwde punten kleiner dan 1 µg/m3 voor alle 
componenten en alle woonkernen. Op alle meetpunten wordt (ruimschoots) voldaan aan de 
normen voor de luchtkwaliteit. Lokaal zijn er kleine toenames van de concentratie van 
luchtverontreinigende stoffen. 
 
Voor de effecten op de omgevingskwaliteit voor gezondheid is er een kleine verschuiving 
berekend van een aantal blootgestelden naar een hogere klasse voor de gezondheid (GES-klasse). 
Dit is met name gerelateerd aan de geluidhinder.  
 
De overige hindereffecten, te weten trillingen, lichtuitstraling en effecten op kabels en leidingen 
zijn beperkt. Het voornemen heeft geen effecten op radarbeelden en laagvliegroutes. 
 
Ruimte-aspecten 
Gezien de algehele lage verwachtingswaarde op archeologische resten in het plangebied zijn 
deze effecten neutraal beoordeeld. Het voornemen is niet voorzien in een gebied met cultuur-
historische waarden. Er worden fysiek dan ook geen cultuurhistorische waarden aangetast.  
 
De invulling van de restgronden met industriële bedrijvigheid passen geheel in het industriële 
karakter van het terrein. De invulling van de open kavels leiden tot verdichting en een duidelijker 
contrast tussen de open lijninfrastructuur van de wegen en de havens en de dichte industriële 
bebouwing op de kavels. Als gevolg van de invulling van de restgronden is er sprake van enige 
afname van zichtlijnen en doorkijken in het plangebied zelf. De aanwezigheid van de 
grootschalige rationele verkaveling en de industriële bebouwing met installaties, schoorstenen 
alsook hoogspanningsmasten beperken de negatieve effecten op de openheid in het plangebied 
zelf. Het voornemen kan leiden tot extra hoge bedrijfsbebouwing en schoorstenen, met name 
aan de westkant van het industrieterrein, omdat hier de meeste restkavels zijn gelegen. 
Uitgaande van de maximale bouwhoogtes zullen deze vanuit een aantal locaties in de kernen 
Klundert en Noordschans zichtbaar zijn. Ook vanuit de overige kernen kan de hoge industriële 
bebouwing zichtbaar zijn.  
 
Er is geen relevant effect van de ontwikkeling op Natura 2000-gebieden. Alternatief industrie tast 
niet de wezenlijke waarden en kenmerken van de gebieden aan die behoren tot het NNN. Wel is 
sprake van negatieve effecten op een aantal beschermde soorten door verstoring van hun 
leefgebieden. Door de uitvoering van mitigerende maatregelen kunnen deze effecten worden 
voorkomen (zie paragraaf 18.2).  
 
De effecten op de bodem en water zijn neutraal beoordeeld.  
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Duurzaamheid 
Door het invullen van de braakliggende delen van het industrieterrein wordt –mits het gaat om 
bedrijven die passen in het profiel van het gebied – op een efficiënte manier omgegaan met de 
ruimte. Het opvullen van de braakliggende dele met bedrijvigheid zal per saldo leiden tot een 
toename van het gebruik van energie. Tegelijkertijd biedt de verdere invulling van het gebied met 
nieuwe bedrijvigheid kans voor het op een efficiënte manier omgaan met energie, bijvoorbeeld 
door het aansluiten op het Energyweb. Het gevolg hiervan kan zijn dat het gebruik van (fossiele) 
energie in relatief opzicht kan afnemen. De ontwikkeling van de braakliggende delen biedt 
kansen voor duurzame energie, bijvoorbeeld door overhoeken en andere vlakken (zoals daken 
van bedrijfspanden, het overkappen van parkeerterreinen) te gebruiken voor zonnepanelen.  
Een afgeleid effect van de transitie naar meer duurzame bronnen van energie is dat de emissie 
van CO2 zal afnemen. Het opvullen van de braakliggende delen van het industrieterrein bieden, 
zoals hiervoor ook al aangegeven, kansen. 
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18 Optimalisatievariant 

Het belangrijkst effect van de ontwikkeling is de toename van de geluidbelasting. Dit werkt ook 
door in de gezondheidsbeoordeling. 
 
Op basis van de effectbepalingen ligt het daarom voor de hand de optimalisatievariant vooral te 
baseren op het terugdringen van de emissie (en immissie) van de geluid (gecumuleerde geluid-
niveau). In de Lcum is industrielawaai dominant, maar voldoet aan de gestelde maximale geluid-
belastingen. Op een aantal plaatsen is sprake van effecten door zowel industrielawaai als geluid 
van spoor en wegverkeer. Deze combinatie van geluid van verschillende bronnen – die elk 
afzonderlijk voldoen aan de normen – leidt tot relatief hoge gecumuleerde geluidbelastingen in 
de omgeving van wegen en spoorwegen. Mitigerende en optimaliserende maatregelen kunnen 
hierop worden gericht. 
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19 Leemten in kennis 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke kennis of gegevens ontbreken die relevant kunnen zijn 
voor de besluitvorming. Wanneer deze zogenoemde leemten in kennis leiden tot niet volledig of 
beperkt onderbouwde beschrijvingen, zijn deze in dit hoofdstuk opgenomen. De leemten in kennis 
die zijn geconstateerd, kunnen tevens aandachtspunten voor de monitoring van effecten (het 
evaluatieprogramma) dat in het kader van de m.e.r. kan worden uitgevoerd. Hierbij worden de 
werkelijke milieugevolgen vergeleken met de voorspelde gevolgen die in dit MER zijn aangegeven. 
Wanneer geconstateerd wordt dat de feitelijke gevolgen wezenlijk afwijken van de voorspelde 
gevolgen kunnen mogelijk aanvullende maatregelen worden genomen. 
 

19.1 Leemten in kennis 

In deze paragraaf worden de leemten in kennis (informatie) aangegeven die gesignaleerd zijn 
tijdens het opstellen van dit MER. Tevens is vermeld in hoeverre deze leemten in kennis invloed 
hebben op de effectbeschrijving. 
 
In dit MER zijn, behalve de gebruikelijke onzekerheden in modellen en aannames, geen leemten 
in kennis geconstateerd die van belang zijn voor de besluitvorming. 

19.2 Evaluatie 

Het is een wettelijke verplichting om in een MER aanbevelingen te doen over evaluatie. In het 
besluit van het bevoegde gezag moet vervolgens worden aangegeven wat wordt geëvalueerd en 
wanneer. Het gaat daarbij onder  andere om de vraag in hoeverre de effectvoorspellingen in het 
MER kloppen. In deze paragraaf is een eerste aanzet gegeven voor het opstellen van een 
evaluatieprogramma. Op grond van de Wet milieubeheer is het bevoegd gezag verplicht om de 
milieueffecten, beschreven in het MER, tijdens of na de realisatie van het project te evalueren. 
De hier beschreven aanzet vormt de eerste stap in het evaluatieprogramma. 
 

Doel evaluatieprogramma 
Het doel van het evaluatieprogramma is na te gaan of en in hoeverre de feitelijke milieueffecten 
overeenkomen met, dan wel afwijken van, de milieueffecten die als onderbouwing hebben 
gediend voor het besluit. De evaluatie kan daarmee bijdragen aan het verbeteren van de kwali-
teit van toekomstige milieuevaluaties en zo de kwaliteit van de besluitvorming vergroten. Bij het 
opstellen van het evaluatieprogramma in een later stadium zal het bevoegd gezag de volgende 
aandachtspunten in overweging nemen: 
 

1. Voortgaande studie naar leemten in kennis 
Bij de beschrijving van de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de optredende effecten 
zijn geen wezenlijke leemten in kennis en informatie naar voren gekomen. Er is uiteraard wel 
sprak van onzekerheden en bandbreedtes in de gebruikte modellen en de aannames die daarbij 
zijn gedaan. Het effect van leemten op de kwaliteit van de thans plaatsvindende besluitvorming is 
daardoor niet aanwezig. Gegevens die in de toekomst beschikbaar komen, kunnen gebruikt 
worden om de effecten van de realisatie van het project te evalueren en op basis daarvan 
eventuele aanvullende maatregelen te nemen. 
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2. Toetsing van de voorspelde effecten aan de daadwerkelijk optredende effecten 
De daadwerkelijke optredende effecten kunnen anders blijken te zijn dan in het MER zijn 
omschreven, bijvoorbeeld doordat:  

 de gehanteerde voorspellingstechnieken aangepast worden; 

 de gebruikte rekenmodellen worden aangepast; 

 bepaalde effecten niet werden voorzien; 

 er elders onvoorziene, maar invloedrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden; 

 nieuwe inzichten. 
 
Voor de aspecten die onder het thema 'duurzaamheid' vallen zijn weliswaar uitspraken gedaan. 
Echter de uitspraken of aanbevelingen bevinden zich nog op een abstract niveau. Tijdens de 
vergunningprocedure kunnen hier nadere eisen aan gesteld worden of nadere informatie 
verkregen worden.  
 

3. Monitoring van de effectiviteit van de voorgestelde mitigerende maatregelen 
Met het evaluatieprogramma wordt de effectiviteit van de voorgestelde mitigerende maat-
regelen bepaald. Het programma heeft als doel om de voorspelde effecten te kunnen vergelijken 
met de daadwerkelijk optredende effecten indien daar aanleiding voor bestaat. Monitoring en 
evaluatie is alleen aan te bevelen indien mogelijk grote negatieve effecten zijn te verwachten. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het kader van de integrale herziening van het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein 
Moerdijk is een aantal omgevingsonderzoeken noodzakelijk. Het nieuwe bestemmingsplan is 
gericht op voortzetting van bestaand gebruik op het industrieterrein en het handhaven van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van nog niet ingerichte delen van het industrieterrein, welke voor 
een oppervlakte van circa 240 hectare nog niet zijn ingevuld (restgronden). 

Ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, dienen te worden beoordeeld op de 
uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. Er dient onderzocht te worden of het 
plan effect heeft op beschermde soorten of beschermde gebieden (Wet natuurbescherming; 
Wnb en Natuurnetwerk Nederland). Ontwikkelingen mogen niet plaatsvinden indien deze 
negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is 
inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende 
consequenties. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze rapportage zijn de 
resultaten van de Natuurtoets beschreven en wordt antwoord gegeven of het plan uitvoerbaar is. 
Er wordt alleen ingegaan op het onderdeel soortenbescherming van de Wet natuurbescherming 
en de ligging van NNN-gebieden. De toetsing aan het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet 
natuurbescherming vindt separaat plaats.  

Door middel van diverse eerdere en gebiedsrelevante onderzoeken bestaat er een goed inzicht in 
de aanwezigheid van beschermde natuurwaarden in het gebied. De bevindingen zijn o.a. 
vastgelegd in de rapportage 'Handreiking Natura 2000 industrieterrein Moerdijk'  (BEC, 21 
september 2009) , Natuurtoets Antea Group (2011) en het Natuurwaardenonderzoek 
strategische gronden IPM (BEC, 2016). In deze rapportage wordt het gehele bestemmingplan-
gebied beschouwd.   

1.2 Doel 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van het voorgenomen 
plan met de beschermde soorten en Natuurnetwerk Nederland en het bepalen of het plan 
uitvoervaar is.  

De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt, dan wel een 
ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is en zo ja, of deze 
ontheffing of vergunning kan worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een 
procedure op grond van de Wet natuurbescherming. Echter, deze vragen zijn ook relevant voor 
het bestemmingsplan omdat in deze Natuurtoets wordt beoordeeld of ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan het op voorhand in redelijkheid duidelijk is dat de Wet 
natuurbescherming niet de uitvoerbaarheid van het plan in de weg zal staan. Het 
bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat uit een Natuurtoets duidelijk is geworden of 
voor de activiteiten die volgen uit deze vaststelling de mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van 
een ontheffing of vergunning. 
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De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing: 
- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en 

verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van het plan? Vinden er als 
gevolg van de ontwikkeling die mogelijk gemaakt worden door het plan effecten plaats 
op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het plan 
uitvoerbaar en zijn, zo nodig, aanvullende voorwaarden in het plan aan de orde?  

Op bovenstaande vraag wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de leeswijzer).  

1.3 Leeswijzer 

De natuurtoets is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader  
- hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de natuurtoets  
- hoofdstuk 4 beschrijft het plangebied en het planvoornemen  
- hoofdstuk 5 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde 

soorten in (de omgeving) van het plangebied 
- hoofdstuk 6 toetst de ontwikkeling aan de Wet natuurbescherming 
- hoofdstuk 7 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures 
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2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets.  

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de Boswet. 

Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet, indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding (zie artikel 3.1 in tekstkader in de Bijlage).  

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In 
tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet 
opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen 
onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord mogen worden (zie ook tabel E in de bijlage).  
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Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage 
tabel C en D van voorliggende rapportage. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op 
opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op 
opzettelijk plukken, verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In tegenstelling 
tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.  

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt, 
verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op 
basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.  

Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden overtreden, dient 
gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het 
mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaatsvindt. De 
grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de Bijlage voor een 
uitgebreide toelichting.   

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een 
verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om 
bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De 
natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier 
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen 
nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de 
verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).  



Natuurtoets 
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
projectnummer 176207.01 
30 januari 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

Blad 5 van 38 

3 Methodiek 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is gebaseerd op een literatuurstudie in combinatie met eerder opgestelde 
natuurtoetsen en gebiedsinventarisaties. Er zijn diverse passende en recente inventarisaties door 
dhr. R.J. Buijs van BEC in het gebied uitgevoerd die inzicht geven in de aanwezige natuurwaarden.  

3.2 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10).  
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het planeffect. Treden effecten op, of worden 
verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, 
verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb. 

‘Andere’ beschermde soorten die zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen (zie tabel C en D in 
de Bijlage) zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in de 
provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt. Wel geldt de 
algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten, 
wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van instandhouding worden 
gegarandeerd.  

Bronnen 
Als uitgangspunt van deze natuurtoets zijn de eerder uitgevoerde en opgestelde 
gebiedsonderzoek-en die zijn uitgevoerd door BEC, Bureau Waardenburg en Antea Group 
gehanteerd.  

Om nog een aanvullend beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van 
beschermde soorten in en rond het plangebied, wordt de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) geraadpleegd. Hierbij wordt nagegaan of er in de periode 2013-2016 beschermde soorten 
zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Daarnaast worden indien relevant ook regionale 
bronnen, atlassen, gebruikt. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 
kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het 
plangebied.  Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting gemaakt 
of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen. 

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ of 
provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het 
NNN is de provinciale website geraadpleegd.
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3.3 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de terreineigenschappen kan 
worden bepaald of het plan uitvoerbaar is, of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde 
soorten uit te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over 
de te volgen procedure inzake de natuurwetgeving. 
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4 Planlocatie en planvoornemen 

4.1 Planlocatie 

Het industrieterrein is op te delen in de volgende zeven gebieden (zie Figuur 4-1): 

Industrial Park  
Gebruikgroep: Chemie 
Het Industrial Park is bestemd voor chemische en (zware) industriële bedrijvigheid. In dit 
deelgebied is een omvangrijk deel van de gronden braakliggend terrein. Op het Industrial Park  
zijn onder andere Basell, Shell en Dr. Kolb gevestigd.  

Seaport  
Seaport is bestemd voor kadegebonden bedrijven, zoals op- en overslag, bewerking en distributie 
van stukgoed en containers. Seaport is zodanig opgezet, dat zoveel mogelijk kavels grenzen aan 
de havens. Aan de haven ligt een aantal op- en overslagterminals. Langs de kades bevinden zich 
voornamelijk bedrijven die op eigen terrein stukgoed bewerken en distribueren.  

Ecopark  
Het Ecopark is bestemd voor recyclingbedrijven en (watergerelateerde) bedrijvigheid op het 
gebied van milieu- en energietechnologie. Het gaat om energie opwekken uit afval, reinigen, 
verwerken van afvalstoffen en recyclen. Aan de noordzijde van EcoPark stonden vier 
windmolens, deze zijn inmiddels gesloopt. In het zuidelijke deel van EcoPark liggen naast grote 
bedrijfskavels ook relatief kleinere bedrijfskavels die benut worden door diverse type bedrijven. 

Distriboulevard  
Gebruikgroep: logistiek en distributie 
Het Distriboulevard Moerdijk is bestemd voor weggebonden Europese distributie- en productie-
bedrijven die een representatieve locatie wensen en die optimaal bereikbaar zijn. Op de 
Distriboulevard is het bedrijvenaanbod divers: distributeurs van autobanden en -velgen en 
logistieke dienstverleners, maar bijvoorbeeld ook een horecagroothandel. 

Tradepark 

Het Tradepark  Moerdijk is vooral bestemd voor handelsondernemingen en logistieke bedrijven, 
die waarde toevoegende diensten verrichten. In de westelijke hoek zijn nog kavels beschikbaar. 
Compartimentenstrook 
De Compartimentenstrook is een relatief kleinschalig gemengd bedrijventerrein waar met name 
groothandelsbedrijven en dienstverleners aanwezig zijn.  

Service point 
Bij de entree van het bedrijventerrein bevindt zich het Servicepoint Moerdijk, waarin een groot 
aantal dienstverlenende bedrijven en ondersteunende diensten voor de rest van het 
industrieterrein gevestigd zijn. Hier bevinden zich onder meer de brandweer, de douane, de 
marechaussee, het kantoor van het Havenschap Moerdijk en de beveiligingsdienst, maar ook 
bijvoorbeeld kopieerfaciliteiten, schoonmaakdiensten en een restaurant. 
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Figuur 4-1: Functionele structuur zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

4.2 Planvoornemen 

De herziening van het huidige bestemmingsplan heeft een consoliderend karakter. Het nieuwe 
bestemmingsplan is gericht op voortzetting van bestaand gebruik op het industrieterrein en het 
handhaven van de ontwikkelingsmogelijkheden van nog niet ingerichte delen van het 
industrieterrein, welke voor een oppervlakte van circa 240 hectare nog niet zijn ingevuld 
(restgronden). 
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5 Resultaten  

In paragraaf 5.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het plangebied gegeven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 in gegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of 
verwachte beschermde soorten waarna in paragraaf 5.3 de ligging van gebieden beschermd in 
het kader van de Wet natuurbescherming en het NNN in de omgeving van het plangebied 
aangegeven wordt. 

5.1 Gebiedsbeschrijving 

In het bestemmingsplangebied zijn uiteenlopende biotopen aanwezig, de volgende biotopen zijn 
te onderscheiden; 
- (zware) industrie en bedrijfsgebouwen 
- braakliggende nog niet ingerichte delen van het industrieterrein  
- leidingenstroken en wegbermen 
- wegen 
- sloten, greppels en de Roodevaart 
- bosschages en laanbeplanting 
- agrarische gronden 
- het Hollands diep en de Sassenplaat 

Het plangebied wordt gedomineerd door grootschalige industriecomplexen en bedrijfs-
gebouwen.  Grote delen van het industrieterrein zijn verhard en worden gebruik als 
overslagterrein. Er is weinig ruimte voor een natuurlijke begroeiing, toch zijn hier ook 
natuurwaarden aanwezig. Op gebouwen en opgeslagen materialen broeden diverse soorten 
meeuwen, in grondhopen broeden oeverzwaluwen. Langs de buitenranden van het 
industrieterrein zijn bosschages en bosjes aanwezig die een groene buffer vormen tussen het 
haventerrein en de omgeving. Deze gebieden hebben een functie voor bos- en zangvogels, 
daarnaast vormt het een rust en leefgebied voor zoogdieren zoals reeën.  

Nog niet bebouwde delen op het industrieterrein zijn begroeid met een veelal lage ijle 
grasvegetatie. Deze vegetaties wordt jaarlijks veelal geklepeld waardoor de vegetatie zich vrij 
uniform ontwikkeld. Deze braakliggende terreinen worden gebruikt door diverse soortgroepen 
waaronder weide- en akkervogels. Voor flora zijn deze terreinen van groot belang, er zijn zones 
aanwezige met hoge botanische waarden. Er zijn ook braakliggende terreindelen welke niet 
jaarlijks gemaaid worden, hier zijn bossen opgeschoten waarin voornamelijk berken zijn 
uitgegroeid. In dergelijke bosschages is ondermeer de brede wespenorchis aan te treffen er 
broeden diverse vogelsoorten. Laanbeplanting van formaat is alleen aanwezig langs de Oostelijke 
en Zuidelijke randweg. De aanwezige populieren kunnen van belang zijn voor vleermuizen die in 
het gebied aanwezig zijn als vlieg- en foerageerroute. Langs de overige wegen zijn de eiken nog 
dermate gering van omvang dat ze geen ecologische functie hebben.  

5.2 Beschermde soorten 

5.2.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de uitgevoerde onderzoeken  en NDFF en Telmee.nl blijkt dat in of nabij het plangebied in het 
verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft de beschermde soorten 
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genoemd in Habitatrichtlijn (bijlage IV onderdeel a en b) en de niet-vrijgestelde ‘andere soorten’ 
uit bijlage I (onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming en de Buizerd (jaarrond 
beschermd nestlocatie: De soorten zijn weergegeven in Tabel 5.1.  

Soortgroep Soort HR A/B 

Vogels (jaarrond beschermd)* Buizerd 

Zoogdieren** Gewone dwergvleermuis X 

Laatvlieger X 

Gewone dwergvleermuis X 

Ruige dwergvleermuis X 

Bunzing A 

Wezel A 

Bever X 

Reptielen *** n.v.t. 

Amfibieën *** n.v.t. 

Vissen **** Grote modderkruiper X 

Insecten – Dagvlinders **** n.v.t. 

Insecten - Kevers**** n.v.t. 

Insecten - Libellen**** n.v.t. 

Planten** Groenknolorchis X 

*BEC, 2015; ** Bureau Waardenburg 2016, BEC 2016, *** RAVON, **** Telmee.nl

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de terrein-
geschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het plangebied een functie vervult 
voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De bevindingen worden in 
paragraaf 5.2.2 uiteengezet. 

5.2.2 Ecologische bevindingen 

Op basis van het bureauonderzoek, de uitgevoerde onderzoeken en in overleg met de dhr Buijs 
van BEC wordt per soortgroep ingegaan op de eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde 
soorten in het plangebied. De heer Buijs is verbonden aan industriepark als ecoloog en voert 
reeds jarenlang ecologisch onderzoek uit.  

Op basis van het bureauonderzoek en de diverse onderliggende rapportages wordt per 
soortgroep ingegaan op de eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het 
bestemmingsplangebied. Op basis van de bureaustudie, de gebiedskennis van de heer Buijs en de 
aanwezige biotopen in het plangebied is een beeld verkregen van het voorkomen van (strikt) 
beschermde soorten. In deze paragraaf wordt aangegeven wat de bevindingen zijn per 
soortgroep. 

Vogels
De groenzones langs de randen van het gebied worden gebruikt door (bos)bewonende 
vogelsoorten en struweelvogels. De nesten van de meeste roofvogels zijn opgenomen op de lijst 
met 'Jaarrond beschermde nesten'. Dit houdt in dat de nestlocatie ook buiten het broedseizoen 
beschermd is en niet aangetast mag worden. Van de jaarrond beschermde soorten is in 2015 
alleen de Buizerd in het bestemmingsplangebied vastgesteld als broedvogel.  

Tabel 5.1. Overzicht beschermde soorten op basis van bureaustudie  (Habitatrichtlijn (HR), Overige 
soorten van lijsten A en B behorende bij artikel 3.10,  in de directe omgeving van het plangebied.



Natuurtoets 
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
projectnummer 176207.01 
30 januari 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

Blad 11 van 38 

De nog niet bebouwde braakliggende terreindelen, specifiek in het westelijke deel van het 
industrieterrein, worden gebruikt door diverse akkervogelsoorten (grondbroeders). 
Veldleeuwerik, Graspieper en Patrijs zijn jaarlijks broedend met meerdere paren aanwezig. 
Bijzondere broedvogels zijn o.a. de  Tapuit en Oeverzwaluw (diverse kolonies).  

Op het industrieterrein zijn al vele jaren verspreid liggende meeuwenkolonies aanwezig. Er 
broeden circa 300 paar Zilvermeeuwen, 1.100 paar Kleine mantelmeeuwen, 150 paar 
Stormmeeuwen en 100 paar Visdieven op het industrieterrein. De kolonies zijn vooral in het 
oostelijke deel van industrieterrein. De meeuwen broeden op daken, maar ook op allerlei 
installaties en opgeslagen materialen. Ook broeden ze op braakliggende terreinen als deze 
onbereikbaar zijn voor vossen door de aanwezigheid van een hekwerk. 

Op de Sassenplaat in het Hollands diep broeden diverse meeuwen, tevens broeden hier 
Aalscholvers, Blauwe reigers en Lepelaars. Bijzonder is de aanwezigheid van 2 paar Slechtvalken 
op het industrieterrein, beide paren broeden in een speciaal daarvoor aangebrachte nestkast. 
Een paar broedt op het terrein van Shell, de ander broedt in een kast aan een koeltoren. In het 
oostelijke deel van het industrieterrein zijn nog een aantal agrarische percelen. Langs de Roode 
vaart broedt een paar Bruine kiekendieven (pers. com. R.J. Buijs).  

Zoogdieren 
De braakliggende terreinen, bosschages en wegbermen vormen leefgebied voor algemeen 
voorkomende zoogdieren zoals veldmuizen, spitsmuizen, hazen, konijnen en reeën. Vossen zijn 
talrijk aanwezig, ze foerageren op de vele grondbroedende meeuwen. De steenmarter komt voor 
op het bedrijventerrein, twee maal is een dood exemplaar aangetroffen (pers. com. R.J. Buijs). Al 
deze nationale soorten zijn middels de provinciale verordening vrijgesteld. Dat geldt niet voor de 
bunzing, wezel en hermelijn. Het gehele gebied lijkt geschikt als foerageer- en leefgebied voor de 
deze nationaal beschermde soorten. Vanuit de habitatrichtlijn zijn de aanwezige vleermuizen op 
het industrieterrein beschermd. De waarnemingen van bever concentreren zich rondom de 
Sassenplaat in het Hollands diep.  

Vleermuizen 
BEC heeft in 2013 en 2015 veldonderzoek uitgevoerd op respectievelijk de zuidoostzijde van het 
industrieterrein en de westzijde van het industrieterrein. Het doel van het onderzoek 
was om te bepalen welke vleermuissoorten er voorkomen en welke functie het plangebied voor 
deze soorten heeft. Voor een beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethode en een 
gedetailleerde beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar de rapportages van BEC (Buijs 
2014, Buijs 2015).  
De groene zones langs de randen van bestemmingsplangebied zijn interessant voor vleermuizen 
als foerageergebied. De groenstrook langs de Westelijke Randweg blijkt belangrijk voor 
watervleermuis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (BEC , 2016). Watervleer-
muizen benutten de Roodevaart als foerageergebied. De gewone dwergvleermuis is verreweg de 
meest talrijke soort in het deelgebied waar BEC onderzoek heeft uitgevoerd. In 2013 en 2015 
samen werd de soort enkele honderden keren waargenomen. Bij de watervleermuis en de ruige 
dwergvleermuis gaat om enkele tientallen waarnemingen. De laatvlieger is slechts een enkele 
keer waargenomen. Migratieroutes en vaste verblijfplaatsen zijn in de onderzoeken niet 
aangetroffen en zijn gezien het karakter van het gehele plangebied ook niet te verwachten.  

Amfibieën
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Door de grotendeels onnatuurlijke inrichting van het gebied en het ontbreken van ondiepe 
poelen en watergangen zijn amfibieën in grote delen van het bestemmingsplangebied niet te 
verwachten. Lokaal langs de randen van het gebied zijn populaties van algemene soorten 
(gewone pad, bastaardkikker, bruine kikker, kleine watersalamander) aanwezig, specifiek op die 
locaties waar een populatie uitwisseling kan optreden met de langs de randen gelegen meer 
natuurlijke en natte terreindelen. Het voorkomen van een strikt beschermde soort op het 
industrieterrein is nooit bevestigd. Alpenwatersalamander, kamsalamander, boomkikker en 
heikikker zijn strikt beschermde soorten die met name in het oostelijke en zuidelijk deel van de 
provincie Noord-Brabant voorkomen. De soorten komen niet voor in de omgeving van Moerdijk 
(www.ravon.nl). De braakliggende terreindelen met grote hoeveelheden kaal zand en ondiepe en 
tijdelijke waterpartijen zijn in principe ideaal geschikt leefgebied voor de strikt beschermde 
rugstreeppad, de soort is echter nooit aangetoond. De aanwezigheid van beschermde amfibieën 
in het plangebied wordt dan ook uitgesloten.  

Reptielen
In Nederland komt een beperkt aantal reptielen en hagedissen voor. Het plangebied en wijde 
omgeving is geen leefgebied voor in Nederland strikt voorkomende slangen en hagedissen 
(www.ravon.nl). De aanwezigheid van beschermde amfibieën in het plangebied wordt dan ook 
uitgesloten. 

Flora 
De braakliggende terreinen worden gedomineerd door hoge opgeschoten ruigtekruiden, of 
indien ze worden geklepeld, diverse grassen en zeggensoorten. Door R.J. Buijs is in 2015 samen 
met Petra van de Wiel (plantendeskundige van KNNV Roosendaal) en Theo Muusse (boswachter 
Inventarisatie en monitoring) een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
beschermde planten in het braakliggende deelgebied ten zuiden van Shell Moerdijk,  (alleen het 
braakliggende deel). Het plangebied werd begrensd door Haven- en Industrieterrein Moerdijk, 
langs de oostzijde door de Westelijke insteekhaven, de zuidzijde door de Zuidelijke Randweg en 
tot slot langs de westzijde door de Westelijke Randweg. 

Hierbij zijn de voorheen, onder de Flora- en faunawet beschermde plantensoorten aangetroffen; 
hondskruid, grote keverorchis, rietorchis, vleeskleurige orchis, moeraswespenorchis, bosorchis, 
bijenorchis en  groenknolorchis. Alle orchideeën, behoudens de groenknolorchis, zijn niet langer 
beschermd onder de Wet natuurbescherming. 

De groenknolorchis is een Europees beschermde soort vanuit de Habitatrichtlijn, er zijn tientallen 
exemplaren aangetroffen, zowel in een bestaande leidingstrook als in een centraal gelegen 
braakliggend perceel (Figuur 5-2).  

De orchideeën staan met name langs de bermen van de Chemieweg  met de hoogste 
concentraties (1000-den) in de leidingstrook van Shell en langs het talud van de watergang die 
parallel loopt met het Shell-terrein en ook nog van Shell is (zie Figuur 5-1). Naast deze orchideeën  
groeien er ook grote kaardebol en brede wespenorchis (Bec, 2016). Langs de Westelijke 
Randweg, verspreid onder de populieren, zijn tevens circa 80 groeiplaatsen van de bijenorchis 
vastgesteld (uit Bureau Waardenburg 2016). 
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Figuur 5-1: Groeiplaatsen van duizenden orchideeën (BEC, 2016).  

Figuur 5-2: Groeiplaatsen van de Groenknolorchis (NDFF 5-1- 2016, De informatie in deze figuur is afkomstig 
uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere 
wijze openbaar gemaakt worden). 
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Vissen 
In het bestemmingsplangebied is het grote open water van het Hollands diep aanwezig. Op het 
industrieterrein zijn watergangen en waterpartijen aanwezig. Langs de oostrand loopt de Roode 
vaart. In Nederland komen diverse beschermde vissoorten voor. Binnen de provincie Noord-
Brabant zijn de volgende soorten aanwezig; Grote modderkruiper, Rivierdonderpad en Beekprik 
(www.ravon.nl).  

BEC heeft in 2014 de watergang langs de Westelijke Randweg bemonsterd en alleen tiendoornige 
stekelbaars aangetroffen. In september 2015 heeft BEC twee watergangen bemonsterd. Ook 
hierbij zijn geen beschermde soorten aangetroffen. In de watergang langs de Zuidelijke Randweg 
zijn alleen tiendoornige stekelbaarzen gevangen. In de watergang langs de Westelijke Randweg 
zijn in 2015 tiendoornige stekelbaars en ruisvoorn aangetroffen. De watergangen en de havens 
binnen het bestemmingsplangebied zijn ongeschikt voor beschermde soorten. De beschermde 
Beekprik komt niet voor in dit deel van de provincie (behoudens als trekvis in Hollands Diep) 
(www.telmee.nl) aangezien het gewenste habitat niet aanwezig is. Er zijn geen geschikte 
(polder)watergangen in het gebied aanwezig voor de grote modderkruiper (verlandende 
waterplantrijke ondiepe watergangen). Rivierdonderpad houdt van verharde oeverzones. De 
havens aansluitend aan het Hollands Diep bestaan voornamelijk uit rechte stalen damwanden, 
dit is ongeschikt leefgebied voor de soort. Het is echter niet uitgesloten dat de soort voorkomt 
langs de verharde oevers van het Hollands diep. In het water van het Hollands diep zijn 
langskomende beschermde trekvissen te verwachten. Deze vissoorten hebben geen binding met 
het bestemmingsplangebied.   

Vlinders, Libellen en overige ongewervelden 
Op grond van verspreidingsgegevens (www.vlinderstichting.nl, www.libellennet.nl, 
www.waarneming.nl, www.telmee.nl) en het aanwezige biotoop wordt geconcludeerd dat het 
plangebied geen betekenis heeft voor beschermde soorten vlinders, libellen en andere 
ongewervelden. BEC heeft tijdens het veldonderzoek in 2013/2015 ook geen beschermde 
soorten ongewervelden aangetroffen. De bebouwde en onbebouwde delen van het 
bestemmingsplangebied vormen geen geschikt functioneel leefgebied voor deze soorten door 
o.a. het ontbreken van de geschikte waardplanten (voor vlinders) en wateren met waterplanten 
(voor libellen).  

Gezien de aard van het gebied en de daar aanwezige biotopen, worden beschermde soorten van 
de overige soortgroepen eveneens niet verwacht 

5.2.3 Samenvatting beschermde soorten 

Op basis van het bovenstaand is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 5.1 en die een 
beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het 
plangebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  
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Tabel 5..2: Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied. 

Soortgroep 
Soort Beschermings-

regime Wnb 
Aanwezigheid 

Vogels 
Buizerd,  

vogelsoort met jaarrond 
beschermd nest  

Artikel 3.1 & 
Artikel 3.5 

zeker 

Vleermuizen 

watervleermuis, gewone 
dwergvleermuis en 

ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger 

Artikel 3.5 zeker 

Zoogdieren 

Bever 

Bunzing, hermelijn, 
wezel 

Artikel 3.5 

Artikel 3.10 

Zeker 
Waarschijnlijk, 

op basis van 
biotoop 

Flora Groenknolorchis Artikel 3.5  Zeker 

5.3 Beschermde gebieden 

Natuurnetwerk Nederland 
Langs de randen van het bestemmingsplangebied bevinden zich zones die onderdeel uitmaken 
van het NNN (Figuur 5-3).  
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Figuur 5-3 Ligging van het NNN (Provincie Noord-Brabant).



Natuurtoets 
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
projectnummer 176207.01 
30 januari 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

Blad 17 van 38 

6 Toetsing  

In paragraaf 6.1 is de effectbepaling van het plan gegeven. In paragraaf 6.2 worden de 
werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). In paragraaf 5.3 wordt het plan 
getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied.  

6.1 Effectbepaling plan 

Het nieuwe bestemmingsplan is gericht op voortzetting van bestaand gebruik op het 
industrieterrein en het handhaven van de ontwikkelingsmogelijkheden van nog niet ingerichte 
delen van het industrieterrein, welke voor een oppervlakte van circa 240 hectare momenteel niet 
met bedrijvigheid zijn ingevuld. Als gevolg van het invullen van de ontwikkelingsmogelijkheden 
zullen de braakliggende delen verdwijnen. 

6.2 Toetsing effect op beschermde soorten  

6.2.1 Vogels  

Beschermingsregime vogelsoorten artikel 3.1 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming. Het is dan ook te allen tijde verboden om nesten, rustplaatsen en eieren van 
vogels opzettelijk te vernielen en te beschadigen (artikel 3.1 lid 2). Daarnaast is het verboden om 
vogels opzettelijk te verstoren (lid 4). Het verbod op verstoren van de vogels is niet van 
toepassing wanneer de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 
van de soort (artikel 3.1 lid 5, zie ook Bijlage I) en wanneer het nest functioneel blijft. De 
vrijstelling op lid 4 geldt alleen voor vogels die vallen onder artikel 3.1 (Vogelrichtlijn) en geldt 
niet voor vogels die ook genoemd staan in artikel 3.5. 

Met de meeste broedvogels van artikel 3.1 kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening 
worden gehouden door verstorende activiteiten niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot 
en met juli1) en niet indien concrete broedgevallen aanwezig zijn.  

Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied 
bij realisatie vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit 
niet mogelijk zijn dan dient het plangebied vooraf aan de realisatiefase gecontroleerd te worden 
op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog. Wanneer vastgesteld wordt dat 
sprake is van actuele broedgevallen binnen het plangebied of de directe omgeving, wordt het 
plangebied niet vrijgegeven indien de werkzaamheden de nesten negatief beïnvloeden. De 
werkzaamheden dienen dan te worden uitgesteld tot nadat het nest niet meer in gebruik is. 

Beschermingsregime vogelsoorten artikel 3.5  
Voor vogelsoorten die vallen onder artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming geldt een ander 
beschermingsregime. Het is te allen tijde verboden om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen 
van vogels te vernielen en te beschadigen (artikel 3.5 lid 4). Derhalve dienen verstorende 
werkzaamheden buiten de broedperiode uitgevoerd worden.  

1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is 

afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en 
eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
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Beschermingsregime vogelsoorten Jaarrond beschermde soorten 
De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van de buizerd in het bestemmingsplangebied 
is aangetoond. In de groenstroken zijn nesten van de buizerd aanwezig, deze soort valt zowel 
onder artikel 3.1 als 3.5. Het voornemen heeft geen effect op de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangezien de broedplaatsen (bomen en 
groenstroken) niet worden aangetast. De bosschages en bomenrijen veranderen niet van functies 
en blijven gehandhaafd, er worden geen verbodsbepalingen overtreden. Effecten op de jaarrond 
beschermde broedplaatsen en de staat van instandhouding van de soort zijn uit te sluiten. De 
soortbescherming uit de Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor het vaststellen 
van het plan wat betreft vogels. 

6.2.2 Zoogdieren 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 
Voornamelijk langs de buitenranden en langs bosopstanden is de aanwezigheid van foeragerende 
vleermuizen aangetoond (BEC 2014, 2015, 2016). Boven de Roode Vaart en langs de randen van 
de aanwezige bossen en groenstructuren zijn foeragerende vleermuizen aanwezig. Alleen 
wanneer er sprake is van het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen, vliegroutes en 
belangrijke foerageerplaatsen van vleermuizen zijn maatregelen noodzakelijk. Dergelijke 
ingrepen zijn als gevolg van dit bestemmingsplan niet voorzien. 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd en staan vermeld op bijlage IV van de Europese 
Habitatrichtlijn. Delen van het plangebied worden gebruikt als foerageergebied voor 
vleermuizen. Negatieve effecten op vleermuizen als gevolg van het bebouwen van de 
braakliggende terreinen in de centraal gelegen gebieden zijn niet te verwachten. Deze veelal 
droge braakliggende terreinen hebben relatief weinig waarde voor vleermuizen vanwege de lage 
dichtheid aan insecten en ontbreken van oriëntatiestructuren (boomwallen etcetera). Het 
plangebied vormt gezien de geringe (natuurlijke) omvang, het monotone karakter en de 
afwezigheid van unieke groene/natuurlijke elementen ten opzichte van de omgeving, naar 
verwachting geen essentieel foerageergebied (d.w.z. van essentieel belang voor de functionaliteit 
van de vaste rust- en verblijfplaatsen in de omgeving). In de omgeving is voldoende alternatief 
foerageergebied aanwezig (zoals verder in het buitengebied). De ontwikkeling van de 
braakliggende delen zorgt ook niet voor een effect op mogelijke vliegroutes in de omgeving. Er 
worden immers geen lijnvormige structuren doorbroken. De voorgenomen ontwikkeling zorgt 
derhalve niet voor een overtreding van verbodsbepalingen uit de wet.

In alle redelijkheid kan worden gesteld dat het voorgenomen plan geen invloed zal hebben op de 
vleermuisactiviteiten binnen en rondom het plangebied. Voor wat betreft vleermuizen zijn er 
geen belemmeringen ten aanzien van de Wet Natuurbescherming. Het plan is wat betreft 
vleermuizen uitvoerbaar. Dit geldt ook voor de bever, deze soort is watergebonden en 
ondervindt geen effecten door het plan. 

Andere soorten (artikel 3.10 - kleine marters) 
In het bestemmingsplangebied is geschikt biotoop aanwezig voor de bunzing, hermelijn en wezel. 
De braakliggende delen kunnen fungeren als leefgebied en voortplantingsplaats.  

In de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant (december 2016, provincie Noord-
Brabant) zijn vrijstellingen opgenomen. Dit betekent dat voor bepaalde activiteiten uitgevoerd 
kunnen worden zonder vergunning, ontheffing of melding. Aan de vrijstellingen zijn in de 
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Verordening natuurbescherming wel voorwaarden verbonden. Een belangrijke wijziging ten 
opzichte van de landelijke vrijstellingen voor soortenbescherming die tot 1 januari 2017 gelden, is 
dat de provincie de bunzing, hermelijn en de wezel niet heeft vrijgesteld. Wel geldt tot 1 oktober 
2017 een tijdelijke vrijstelling voor deze 3 kleine marterachtigen. 

Vanaf 1 oktober 2017 zijn de kleine marterachtige in de provincie Noord-Brabant niet meer 
vrijgesteld van artikel 3.10. Dan is het verboden ‘de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
van de soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen’. Indien effecten niet zijn uit te sluiten, 
én als de soorten aanwezig zijn, dient ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffingsgronden 
zijn beschreven in de bijlage, Tabel E, laatste kolom.  

Een ontheffingsaanvraag dient de volgende drie stappen te doorlopen. 
- Er dient onderbouwd te worden dat er geen effect is op de gunstige staat van 

instandhouding van de soort. 
Binnen het bestemmingsplan zijn nog enkele braakliggende delen. Uitgezocht dient te worden 
welke soorten aanwezig zijn, en wat de functie is van de (braakliggende) plandelen die nog 
bebouwd moeten worden. Op basis van dit resultaat dienen de effecten van het plan nader 
bepaald te worden.  

- Er geen andere bevredigende oplossing of alternatief aanwezig is.  
Duidelijk is dat het bestemmingsplan locatiegebonden is en dat er geen alternatieven zijn voor 
het bestemmingsplan.

- Er sprake is van een geldig wettelijk belang.  
De zijn diverse ontheffingsgronden voor de ‘andere soorten’ waaronder de kleine marterachtige 
behoren (zie bijlage E).  

Voor de uitvoering van het plan is mogelijk, voor ontwikkelingen na 1 oktober 2017, een 
ontheffing nodig voor effecten op de kleine marterachtige. Gezien het lichte beschermingsregime 
van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming wordt verwacht dat het plan uitvoerbaar is. 

6.3 Reptielen 

De aanwezigheid van (zwaar) beschermde reptielen soorten in het plangebied is uit te sluiten. 
Effecten op deze soorten als gevolg van het plan zijn dan ook uitgesloten. 

6.4 Amfibieën  

De aanwezigheid van (zwaar) beschermde amfibieënsoorten in het plangebied is uit te sluiten. 
Effecten op deze soorten als gevolg van het plan zijn dan ook uitgesloten 

6.5 Vissen 

Het plan heeft geen effect op het leefgebied van (beschermde) vissoorten, wateren worden niet 
herbestemd of ontwikkeld. Effecten op deze soortgroep als gevolg van het plan zijn dan ook 
uitgesloten. 
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6.6 Vlinders, libellen en overige beschermde soortgroepen 

Effecten op andere beschermde soortgroepen, zoals dagvlinders, libellen en andere 
ongewervelden zijn uit te sluiten. De soorten zijn niet aangetroffen tijdens het terreinbezoek en 
de aangetroffen biotopen zijn niet geschikt als leefgebied voor beschermde soorten uit deze 
soortgroepen. 

6.7 Flora 

De groeiplaats van de groenknolorchis geniet bescherming middels artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming: het is verboden planten van soorten van de habitatrichtlijn in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen. Op het moment van de uitvoering zal, indien een groeiplaats wordt vernield, een 
ontheffing van artikel 3.5 Wnb nodig zijn op grond van de Wet natuurbescherming. 

Een ontheffingsaanvraag dient de volgende drie stappen te doorlopen. 
- Er dient onderbouwd te worden dat er geen effect is op de gunstige staat van 

instandhouding van de soort. 

Binnen het bestemmingsplan zijn verschillende groeiplaatsen aanwezig. Een belangrijk deel van 
de groeiplaatsen bevindt zich in de leidingstroken welke ongewijzigd kunnen blijven 
voortbestaan. Uitgezocht dient te worden, voorafgaand aan de realisatiefase, welk deel van de 
populatie (hoeveel planten) verloren gaan en  op welke wijze de bestaande (onbedreigde) 
populatie versterkt kan worden door het nemen van passende (natuur)maatregelen. Door het 
uitvoeren van geschikte maatregelen, en het feit dat een groot deel van de populatie een 
onbedreigde groeiplaatsen heeft, kan de gunstige staat van instandhouding van de populatie 
gewaarborgd worden.  

- Er geen andere bevredigende oplossing of alternatief aanwezig is.  
Duidelijk is dat het bestemmingsplan locatiegebonden is en dat er geen alternatieven zijn voor 
het bestemmingsplan.

- sprake is van een geldig wettelijk belang.  
Een mogelijk geschikte ontheffingsgrond voor een ruimtelijke ontwikkeling is een ‘dwingende 
reden van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor milieuwezenlijke gunstige effecten’ 

Concluderend:  
De verwachting is dat op het moment van realisatie, de ontheffing verleend kan worden voor de 
het vernietigen van een groeiplaats van de groenknolorchis. Er kunnen voldoende maatregelen 
uitgevoerd worden om de gunstige staat van de soort te waarborgen; daarnaast is er sprake van 
een wettelijk belang en kunnen alternatieven in beeld gebracht worden. Voorafgaand aan de 
realisatiefase moet tijdig een onderzoek plaatsvinden om zonodig natuurmaatregelen te treffen. 
Effecten op beschermde gebieden 

6.7.1 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Er bevindt zich geen NNN binnen het plangebied welke wordt aangetast als gevolg van het plan. 
Er is van directe aantasting van de NNN dan ook geen sprake. In de omgeving van het plangebied 
liggen diverse NNN-gebieden. Significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 
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waarden van de NNN in de nabijheid van het plan kunnen worden uitgesloten. De ontwikkeling in 
het plangebied heeft geen effect op de directe omgeving van het plangebied. Vanuit dit oogpunt 
zijn er voor NNN geen belemmeringen. Het NNN-beleid staat de uitvoering van het plan niet in de 
weg. 
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7 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de natuurtoets gepresenteerd. De conclusies zijn 
opgedeeld in soortenbescherming en gebiedsbescherming  

In ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht 
gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er dient te worden 
aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. 

Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of 
verlening van ontheffing op grond van Wet Natuurbescherming nodig zal zijn en of het reëel is te 
verwachten dat deze zal worden verleend. Het nieuwe bestemmingsplan industriepark Moerdijk 
is gericht op voortzetting van bestaand gebruik op het industrieterrein en het handhaven van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van nog niet ingerichte delen van het industrieterrein, welke voor 
een oppervlakte van circa 240 hectare momenteel niet met bedrijvigheid zijn ingevuld. Het plan 
kan worden uitgevoerd als duidelijk is dat het plan niet in strijd is met de Wet natuurbescherming 
en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid 
van beschermde soorten en beschermde gebieden in de invloedsfeer van het plangebied en de 
effecten hierop. Dit is gedaan op basis van deze Natuurtoets.  

Conclusies soortenbescherming 
Het resultaat van de natuurtoets is dat in het plangebied verschillende bijzondere en beschermde 
dier- of plantensoorten aanwezig zijn. De aanwezige natuurwaarden zijn waarden die zijn 
aangepast aan de lokale omstandigheden op het industrieterrein. De broedende meeuwen, de 
vaste verblijfplaatsen van vogels en de functie van het gebied voor vleermuizen zijn ook in de 
toekomst binnen het bestemmingsplangebied gewaarborgd.  

Uit deze natuurtoets is gebleken dat (leefgebied van) de volgende in het kader van de Wet 
natuurbescherming beschermde soorten aanwezig zijn en/of mogelijk verwacht worden in het 
plangebied : 

- Flora – groenknolorchis (grote lokale groeiplaats); 
- Zoogdieren – vleermuizen, bunzing, hermelijn, wezel (mogelijk). 
- Algemene broedvogels (kolonies en nestplaatsen) 
- Jaarrond beschermde nestplaats (buizerd); 

In onderstaande tabel worden de soorten weergeven die in het plangebied aanwezig zijn en 
mogelijk worden aangetast. Conclusie is dat voor de ontwikkeling die het bestemmingsplan 
mogelijk maakt een ontheffing nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. 
Groeiplaatsen van de groenknolorchis worden aangetast, een strikt beschermde 
Habitatrichtlijnsoort waarvoor een  ontheffingsprocedure doorlopen moeten worden. Dit geldt 
eveneens  voor de kleine marterachtige, die vanaf 1-10-2017 bescherming genieten als ‘andere 
soort’ onder de Wet natuurbescherming in de provincie Noord-Brabant.  
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Soort Groenknolorchis Kleine marterachtige 

Beschermingsregime Habitatrichtlijnsoort Andere soorten

Is er sprake van een 
overtreding? 

Ja Mogelijk 

Is een ontheffing 
noodzakelijk 

Ja 

Indien aanwezig en mede 
afhankelijk van tijdstip 

planuitvoering 
(na 1-10-2017) 

Is het plan uitvoerbaar?

Ja 

De verwachting is dat de 
ontheffing verleend kan 

worden, zonodig met 
aanvullende maatregelen  

Voorafgaand aan de 
realisatie moet tijdig 

aanvullend onderzoek 
plaatsvinden 

Ja,  

De verwachting is dat de 
ontheffing verleend kan 

worden, zonodig met 
aanvullende maatregelen  

Voorafgaand aan de 
realisatie moet tijdig 

aanvullend onderzoek 
plaatsvinden 

Conclusies: Natuurnetwerk Nederland 
Er is geen sprake van aantasting van het NNN-gebied. Ook heeft de planontwikkeling geen 
negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland 
buiten het plangebied. 
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Bijlage I: Wettelijk kader 

Soortbescherming 
Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet 
is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de 
wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk 
is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke 
ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder 
voorwaarden mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke 
vrijstellingen er gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring 
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit 
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie 
Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting 
van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. 
Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in 
tabel C en D van deze Bijlage.  



Natuurtoets 
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
projectnummer 176207.01 
30 januari 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

Blad 28 van 38 

Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland broeden. Info 
tabel: Ingekorte lijst vogelsoorten Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is ingekort door alleen die vogels 
op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) 
en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn uit de lijst 
verwijderd.   

Appelvink 
Baardman 
Beflijster 
Bergeend 
Bergfluiter 
Bijeneter 
Blauwborst 
Blauwe kiekendief 
Boerenzwaluw 
Bontbekplevier 
Bonte strandloper 
Bonte vliegenvanger 
Boomklever 
Boomkruiper 
Boompieper 
Boomvalk 
Bosrietzanger 
Bosruiter 
Bosuil 
Braamsluiper 
Brandgans 
Bruine kiekendief 
Buizerd 
Casarca 
Cetti's zanger 
Draaihals 
Duinpieper 
Dwergmeeuw 
Dwergstern 
Engelse kwikstaart 
Europese kanarie 
Fitis 
Fluiter 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Gele kwikstaart 
Geoorde fuut 
Glanskop 
Goudhaan 
Grasmus 
Graspieper 
Graszanger 
Grauwe kiekendief 
Grauwe klauwier 
Grauwe vliegenvanger 
Griel 
Groene specht 
Groenling 

Grote bonte specht 
Grote gele kwikstaart 
Grote karekiet 
Grote stern 
Grote zilverreiger 
Havik 
Heggenmus 
Hop 
Huiszwaluw 
IJsvogel 
Kerkuil 
Klapekster 
Klein waterhoen 
Kleine barmsijs 
Kleine bonte specht 
Kleine karekiet 
Kleine plevier 
Kleine zilverreiger 
Kleinst waterhoen 
Kluut 
Kneu 
Koereiger 
Koolmees 
Kortsnavelboomkruiper 
Kraanvogel 
Krekelzanger 
Kruisbek 
Kuifmees 
Kwak 
Kwartelkoning 
Lepelaar 
Matkop 
Middelste bonte specht 
Nachtegaal 
Nachtzwaluw 
Noordse stern 
Oehoe 
Oeverloper 
Oeverpieper 
Oeverzwaluw 
Ooievaar 
Orpheusspotvogel 
Paapje 
Pestvogel 
Pimpelmees 
Poelruiter 
Porseleinhoen 

Purperreiger 
Putter 
Ransuil 
Rietgors 
Rietzanger 
Rode wouw 
Roerdomp 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Roodhalsfuut 
Rouwkwikstaart 
Sijs 
Slangenarend 
Slechtvalk 
Smelleken 
Snor 
Sperwer 
Spotvogel 
Sprinkhaanzanger 
Steenuil 
Steltkluut 
Strandplevier 
Taigaboomkruiper 
Tapuit 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
Velduil 
Visarend 
Visdief 
Vuurgoudhaan 
Wespendief 
Wielewaal 
Winterkoning 
Witbandkruisbek 
Witte kwikstaart 
Witwangstern 
Woudaap 
Zeearend 
Zwarte mees 
Zwarte ooievaar 
Zwarte roodstaart 
Zwarte specht 
Zwarte stern 
Zwarte wouw 
Zwartkop 
Zwartkopmeeuw 
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Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 

boomkikker   

Zoogdieren-landzoogdieren 

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

Insecten-dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren-vleermuizen 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Insecten-haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

Insecten-kevers 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Insecten-libellen 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Insecten-nachtvlinders teunisbloempijlstaart   Zoogdieren-zeezoogdieren walrus   

Reptielen 

dikkopschildpad   

Zoogdieren-zeezoogdieren 

bultrug   

kemp's zeeschildpad   gewone vinvis   

lederschildpad   bruinvis   

soepschildpad   dwergpotvis   

gladde slang   gestreepte dolfijn   

muurhagedis   gewone dolfijn   

zandhagedis   gewone spitsdolfijn   

Sporenplanten-bladmossen 
geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

Sporenplanten-varens kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn   

platte schijfhoren   witsnuitdolfijn   

Zaadplanten 

liggende raket   noordse vinvis   

drijvende waterweegbree   potvis   

groenknolorchis   butskop   

kruipend moerasscherm   dwergvinvis   

zomerschroeforchis   griend   

spitsdolfijn van gray   

witte dolfijn   

Tabel B. Soorten (niet zijnde vogels) die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I). 
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a. Soorten met een asterisk (*) zijn 
opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in alle provincies, behalve  Noord-
Brabant, vrijgesteld. Soorten met een asterisk (***) zijn alleen in Limburg - voor een deel van het jaar - vrijgesteld. 

Zoogdieren
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn*** 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter*** 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis 
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 
Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 
Reptielen 
Adder 
Hazelworm*** 
Levendbarende hagedis*** 
Ringslang 
Vissen 
Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 
Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 

Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 
Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 
Kevers 
Vliegend hert 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c 

.

Planten
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 

Roggelelie
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
Artikel 3.1 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 
1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen 
of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op 
de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij 

het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen.

§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten 

Artikel 3.10

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, 

bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, 

onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de 

huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of 

roerende zaken bevinden.
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader hieronder staat het 
wetsartikel uitgeschreven.  

De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of 
redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden 
uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten 
maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te 
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat 
dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten 
en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 

Vrijstelling en ontheffingen 
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of 
ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de 
provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  

Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te 
herleiden is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van 
de verbodsbepalingen in artikel 3.10. Provincie Noord-Brabant verleent bijvoorbeeld geen 
vrijstelling voor een aantal soorten marterachtigen.  

Naast dat het type vrijgestelde soorten verschilt per provincie, kan de grond waarop de 
vrijstelling geldt ook variëren tussen provincies. De vrijstelling hoeft dus niet in alle situaties van 
toepassing te zijn. Zo geldt de vrijstelling op basis het voorkomen of bestrijden van ‘…onnodig 
lijdende zieke of gebrekkige dieren’ alleen in Flevoland en Utrecht. Vrijstelling op basis van 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies. 

Artikel 1.11 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden 

dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan  

maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens deze 

wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde 
verboden in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie 
waarin het voornemen plaatsvindt. 

Vrijstelling onder gedragscode 
Een andere manier om vrijstelling te krijgen is door te werken volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Hierin staan gedragsregels om schade aan beschermde dieren en planten zoveel 
mogelijk te voorkomen bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten. De goedgekeurde 
gedragscodes staan op de website van RVO vermeld (https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-
organisaties). Let hierbij op dat voor soorten genoemd in artikel 3.1 en 3.5 ‘ruimtelijke inrichting 
of ontwikkeling’ geen geldige ontheffingsgrond is en deze activiteit daardoor niet valt onder de 
gedragscode. Hiervoor dient alsnog een ontheffingsaanvraag te worden ingediend. 

Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij 
het bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  

Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 
- Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
- De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
- Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of 
Habitatrichtlijn, Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen 
mitigerende maatregelen worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing 
worden aangevraagd om de mitigerende maatregelen goed te keuren. 
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Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie (artikel 3.1, 3.5 en 
3.10) 

Ontheffingsgronden VR-
soorten  
(Artikel 
3.1) 

HR-soorten, 
Bonn en Bern 
(Artikel 3.5) 

Andere 
soorten 
(Artikel  
3.10) 

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing X X X 

2.  Leiden niet tot verslechtering van de staat van 
instandhouding  

X X X 

3. Opsomming van:  
-   volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

-  veiligheid van luchtverkeer X Nee X 

 -  ter voorkoming van schade aan gewassen, vee, 
bossen, visserij  

X X X 

-  ter bescherming van Flora en Fauna X X X 

-  voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

-  dwingende reden van groot openbaar belang, met 
inbegrip van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee  X X 

-  ruimtelijke inrichting of ontwikkeling  Nee Nee X 

- schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en ziekte, 
bestendig beheer en onderhoud, algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g  

Procedures 

Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft 
aan te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn 
vrijgesteld, dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een 
gedragscode.  

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
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uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 

Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de 
aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
(vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich 
bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

Overgangsrecht
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die 
later ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 
2014 werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 

Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk 
staat, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel 
Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt 
ruimte voor recreatie.  

De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  

Netwerk van gebieden 
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  

Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare 
nieuwe natuur in te richten vóór 2027. 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  

De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van 
soorten niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor 
de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  

Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 



Natuurtoets 
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
projectnummer 176207.01 
30 januari 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-
gebied na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 

Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, 
gelden als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften 
gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  

Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk1 is een grootschalige bedrijvengebied, hoofdzakelijk 
bestemd voor omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte (t/m milieucategorie 6) en 
diep vaarwater. Het terrein is in de jaren '70 van de twintigste eeuw aangelegd met als doel een 
overloopfunctie te vervullen voor het Rotterdamse havengebied. Het ZIM heeft een bruto-opper-
vlakte van circa 2.350 hectare, telt drie insteekhavens, huisvest circa 425 bedrijven en geeft 
werkgelegenheid aan circa 8.600 werknemers. Daarnaast is er sprake van indirecte werkgele-
genheid aan vele duizenden mensen die werken voor toeleveranciers van bedrijven en over-
heden. Momenteel is het ZIM de 4e (zee)haven van Nederland. 
 

 
Fguur 1.1 Plangebied bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (ZIM) 

 

 

Het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk dateert van 1993 en is sindsdien meermalen op 
onderdelen herzien. Voor dit bestemmingsplan is destijds geen MER opgesteld. De gemeente 
Moerdijk wil het bestemmingsplan voor het ZIM nu integraal herzien.  
 
  

                                                                 
1 In deze PB verder aangeduid als ZIM 
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Dit is noodzakelijk: 
1. Vanwege gewenste nieuwe ontwikkelingen op het terrein (met name de 

intensiveringopgave);  
2. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving (met name doorwerking van wetgeving op het gebied 

van externe veiligheid en de aanpassingen vanuit het Bro); 
3. Daarnaast stelt de Wet ruimtelijke ordening dat bestemmingsplannen elke 10 jaar dienen te 

worden geactualiseerd. 
 
De hoofdlijn van de visie voor het ZIM is tweeledig: 
 Een duurzame relatie tussen het ZIM en de omgeving, waarbij de ruimtelijke mogelijkheden 

voor economische ontwikkeling in harmonie zijn met de leefkwaliteit van de omgeving 
(balans tussen people, planet en profit als leidend kader); 

 Het industrieterrein dient op lange termijn geschikt te blijven voor het type bedrijvigheid 
waar het voor is bedoeld: omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep 
vaarwater. 

 
Het nieuwe bestemmingsplan legt het bestaande type bedrijvigheid inclusief de milieuzonering 
vast. Op de nog beschikbare gronden biedt het bestemmingsplan ruimte voor ontwikkeling of 
uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid, evenals reeds conform het vigerende bestemmings-
plan mogelijk was. De gemeente ambieert een intensievere benutting van de beschikbare 
restgronden.  
 
In het kader van deze herziening van het (consoliderend) bestemmingsplan industrieterrein 
Moerdijk is het nodig om te toetsten of het plan in overeenstemming is met de Wet 
natuurbescherming (onderdeel gebiedsbescherming).  
 

1.2 Doel Passende beoordeling 

Binnen het plangebied zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen. In de omgeving van Zeehaven en 
Industrieterrein Moerdijk liggen diverse Natura 2000-gebieden. 
 

 
Figuur 1.2:  Ligging Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied (Bron: Aerius-Calculator) 

(blauw = Vogelrichtlijngebied, groen = Vogel- + Habitatrichtlijngebied). 

Moerdijk 
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De Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming biedt de juridische basis voor de 
aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve 
effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden. Het kan daarbij zowel 
activiteiten binnen als buiten het betreffende Natura 2000-gebied betreffen. Het regime voor 
Natura 2000 kent een zogenaamde externe werking, waardoor ook moet worden bezien of 
activiteiten buiten het Natura 2000-gebied, negatieve effecten kunnen hebben op de daarvoor 
vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen.  
 
In het kader van de besluitvorming over het bestemmingsplan is het nodig om te toetsen of het 
plan in overeenstemming is met de Wet natuurbeschermingswet, onderdeel 
gebiedsbescherming.  
 
Uit de eerste oriënterende screening in een Voortoets (Oranjewoud, 2012) is gebleken dat als 
gevolg van de ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden in het bestemmingsplan op 
voorhand significant negatieve effecten niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Daarom 
wordt conform de Natuurbeschermingswet 1998 een Passende beoordeling uitgevoerd. 
 
Op grond van artikel 2.7, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) dient een 
bestuursorgaan (i.c. de gemeenteraad) bij het vaststellen van een plan rekening te houden met 
de gevolgen die dat plan voor Natura 2000-gebieden kan hebben. Wanneer een plan (afzonderlijk 
of in combinatie met andere plannen of projecten) significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied, dient het bestuursorgaan op grond van artikel 2.8, eerste lid Wnb, een 
passende beoordeling van de gevolgen voor de gebieden vast te stellen voordat het plan kan 
worden vastgesteld. Op grond van artikel 2.8, derde lid Wnb mag het plan alleen worden 
vastgesteld als het bestuursorgaan uit de passende beoordeling de zekerheid heeft verkregen dat 
de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Met andere 
woorden, het bestemmingsplan moet uitvoerbaar zijn in het kader van de Wnb, onderdeel 
gebiedsbescherming. 
 

1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 gaat in op het toetsingskader; 

 Hoofdstuk 3 beschrijft het te toetsen voornemen; 

 In hoofdstuk 4 worden de te onderzoeken effecten en instandhoudingsdoelen afgebakend 
(voortoets); 

 Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de stikstofdepositie-effecten van het voornemen en bevat 
ook de conclusie van de passende beoordeling; 

 Hoofstuk 6 gaat nader in op de verstorende effecten; 

 Hoofdstuk 7 beschrijft de mechanische effecten (vissterfte door koelwaterinname); 

 Hoofdstuk 8 beschrijft de mogelijke effecten op vissen door temperatuurverhoging door 
koelwaterlozing; 

 Tot slot omvat hoofdstuk 9 de conclusies van deze passende beoordeling. 
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2 Toetsingskader Wet natuurbescherming 
(gebiedsbescherming) 

2.1 Natura 2000 

De Europese Vogelrichtlijn (1979) regelt de bescherming van leefgebieden van Europees 
bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. Met de Europese Habitatrichtlijn (1992) worden Europese 
(half-) natuurlijke habitats en bedreigde en kwetsbare dier- (andere dan vogels) en 
plantensoorten beschermd. De Natura 2000-gebieden zijn de gebieden die zijn aangewezen als 
speciale beschermingszones (SBZ’s) in het kader van de EU Vogel- en/of Habitatrichtlijn. 
 
Deze gebieden samen vormen het omvangrijke Europese netwerk Natura 2000. Het hoofddoel 
van Natura 2000 is het stoppen van de achteruitgang en de waarborging van de biodiversiteit in 
Europa.  
 

2.2 Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming 

Sinds 1 januari 2017 is het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in de 
nationale Wet natuurbescherming (Wnb) overgenomen. Vanuit de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn belangrijke bepalingen overgenomen. Eén van die bepalingen is het 
afwegingskader, incl. compenserende maatregelen, zoals dat in artikel 6 van de Habitatrichtlijn 
staat. Het afwegingskader geeft aan op welke wijze besluitvorming plaats moet vinden voor 
plannen en projecten met mogelijke gevolgen voor beschermde natuurgebieden. 
 
In Aanwijzingsbesluiten wordt door de minister van EZ de bescherming van de Natura 2000-
gebieden juridisch vastgelegd. Centraal in de Aanwijzingsbesluiten staan de 
instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties 
van in het wild levende plant- en diersoorten, waarvoor het betreffende gebied is aangewezen. 
 
Het toetsingskader van de Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming kent de 
volgende procedurevarianten: 
1. Er is zeker geen kans op effecten: geen vergunningplicht; 
2. Er een kans op effecten, maar zeker niet significant: vergunningaanvraag/aantonen 

uitvoerbaarheid plan via een verstoringstoets/ verslechteringstoets; 
3. Er is een kans op significante effecten: vergunningaanvraag/aantonen uitvoerbaarheid 

plan via Passende Beoordeling. Zijn significant negatieve effecten na mitigatie nog niet 
uitgesloten dan alleen vergunbaar/uitvoerbaar na ADC-toets - alternatieventoets + 
dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie). 

 
Het referentiekader voor de toetsing wordt gevormd door de instandhoudingsdoelen voor de 
habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. 
 

2.3 Ligging Natura 2000-gebieden in instandhoudingsdoelen 

Binnen het plangebied ligt een gedeelte van het Natura 2000-gebied Hollands Diep 
(Vogelrichtlijngedeelte). In de omgeving van het plangebied liggen een aantal Natura 2000-
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gebieden (zie figuur 1.2). Een beschrijving van de dichtst bij het plangebied gelegen Natura 2000-
gebieden is in dit hoofdstuk opgenomen; Natura 2000-gebied Biesbosch. 
 

2.3.1 Hollands Diep 

Het Natura 2000-gebied de Hollands Diep is een Vogelrichtlijngebied en deels een 
Habitatrichtlijngebied. Dit gebied is in juli 2013 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. De 
instandhoudingsdoelen zijn in tabel 2.1 weergegeven. Figuur 2.1 geeft de begrenzing van het 
totale Natura 2000-gebied Hollands Diep weer. 
 
Tabel 2.1:  Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Hollands Diep (Bron: Aanwijzingsbesluit, juli 

2013). 
 Doelst. 

Opp.vl. 
Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vogels 

Draagkracht 
aantal paren 

Habitattypen          

H3270  Slikkige rivieroevers = =       

H6430 Ruigten en zomen (harig 
wilgenroosje) 

= =       

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

= =       

Habitatsoorten      

H1095 Zeeprik = = >   

H1099 Rivierprik = = >   

H1102 Elft = = >   

H1103 Fint = = >   

H1106 Zalm = = >   

H1337 Bever = = =     

H1340 *Noordse woelmuis      

Broedvogels      

A034 Lepelaar = =   40 

A132 Kluut = =     2.000* 

Niet-broedvogels      

A034 Lepelaar = =   4   

A041 Kolgans = =   660   

A043 Grauwe Gans = =   1200   

A045 Brandgans = =   160   

A050 Smient = =  540  

A051 Krakeend = =   230   

A053 Wilde eend = =   1900   

A061 Kuifeend = =  1300  

Legenda 
 = Behoudsdoelstelling 
 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
* voor een naam betekent het prioritaire soort of habitattype, achter een getal in de kolom omvang populatie 

duidt het op een regionaal doel 
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Figuur 2.1: Begrenzing Natura 2000-gebied Hollands Diep 
(Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase). 

 
 
 
 

2.3.2 Biesbosch 

Het Natura 2000-gebied Biesbosch is een Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Dit gebied is in juli 
2013 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. De instandhoudingsdoelen zijn in tabel 2.2 
weergegeven. Figuur 2.2 geeft de begrenzing van het totale Natura 2000-gebied Hollands Diep 
weer. 
 
Tabel 2.2:  Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Biesbosch (Bron: Aanwijzingsbesluit, juli 2013). 

 Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vogels 

Draagkracht 
aantal paren 

Habitattypen          

H3260B Beken en rivieren met 
waterplanten (grote 
fonteinkruiden) 

= =       

H3270  Slikkige rivieroevers > >       

H6120  *Stroomdalgraslanden > =       

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) = =       

H6430B Ruigten en zomen (harig 
wilgenroosje) 

> =       

H6510A Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

= >       

H6510B Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden (grote 
vossenstaart) 

> =       

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

 >       

H91E0B *Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen) 

> >       

Habitatsoorten      

H1095 Zeeprik = = >   

H1099 Rivierprik = = >   

H1102 Elft = = >   

H1103 Fint = = >   

H1106 Zalm = = >   

H1134 Bittervoorn = = =     
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 Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal vogels 

Draagkracht 
aantal paren 

H1145 Grote modderkruiper = = =     

H1149 Kleine modderkruiper = = =     

H1163 Rivierdonderpad = = =     

H1318 Meervleermuis = = =   

H1337 Bever = = =     

H1340 *Noordse woelmuis > > >   

H1387 Tonghaarmuts > > >   

Broedvogels      

A017 Aalscholver = =     310 

A021 Roerdomp > >   10 

A081 Bruine Kiekendief = =   30 

A119 Porseleinhoen > >     9 

A229 IJsvogel = =     20 

A272 Blauwborst = =   1300 

A292 Snor = =   130 

A295 Rietzanger = =   260 

Niet-broedvogels      

A005 Fuut = =   450   

A017 Aalscholver = =   330   

A027 Grote Zilverreiger = =  10 foer/ 60 slaap  

A034 Lepelaar = =  10  

A037 Kleine Zwaan = =   10   

A041 Kolgans = =   1.800 foer/ 
34.200 slaap 

  

A043 Grauwe Gans = =   2300   

A045 Brandgans = =  870 foer/  
4.900 slaap 

 

A050 Smient = =   3300   

A051 Krakeend = =   1300   

A052 Wintertaling = =   1100   

A053 Wilde eend = =   4000   

A054 Pijlstaart = =   70   

A056 Slobeend = =   270   

A059 Tafeleend = =   130   

A061 Kuifeend = =   3800   

A068 Nonnetje = =   20   

A070 Grote Zaagbek = =  30  

A075 Zeearend = =  2  

A094 Visarend = =  6  

A125 Meerkoet = =   3100   

A156 Grutto = =   60   

Legenda 
 = Behoudsdoelstelling 
 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
=(<) achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan 
* voor een naam betekent het prioritaire soort of habitattype 
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Figuur 2.2: Begrenzing Natura 2000-gebied Biesbosch (Bron: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase). 
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3 Voornemen 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de kenmerken van het voornemen dat het nieuwe 
bestemmingsplan ZIM mogelijk maakt. Eerst komt de visie en doelstellingen van het 
industrieterrein aan bod. Vervolgens wordt nader toegelicht op weke wijze de visie en 
doelstellingen worden vertaald in keuzes en ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan.  
 

3.1 Visiedocument bestemmingsplan zeehaven- en industrieterrein Moerdijk 

3.1.1 Inleiding 

Vanwege de complexiteit van de bestemmingsplanherziening is voorafgaand aan het opstellen 
van het bestemmingsplan een visiedocument opgesteld. In het visiedocument, dat op 6 
september 2008 is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn uitgangspunten bepaald en keuzes 
gemaakt en vastgelegd. Het document is het resultaat van een integrale afweging op de diverse 
ruimtelijke keuzes op het industrieterrein. Het visiedocument is het resultaat van een integrale 
afweging op de diverse ruimtelijke keuzes op het industrieterrein. Het visiedocument is tot stand 
gekomen in drie werkstappen, gerelateerd aan drie deelvragen: 
1. Welke keuzemogelijkheden (thema's) liggen voor? (Nota van Uitgangspunten); 
2. Welke keuzes kunnen gemaakt worden en wat zijn hiervan de consequenties? 

(Modellenstudie); 
3. Welke (samenhangende) keuzes verdienen de voorkeur? (Visiedocument). 
 
In deze paragraaf worden de verschillende uitgangspunten van het visiedocument en de 
betekenis voor het nieuwe bestemmingsplan en derhalve de ontwikkelingsmogelijkheden in het 
bestemmingsplan beschreven. 
 

3.1.2 Duurzaam beheer en ontwikkeling 

Vertrekpunt bij de herziening van het bestemmingsplan is dat het plan een duurzaam beheer en 
ontwikkeling (intensivering) van het industrieterrein mogelijk moet maken. Duurzaam betekent 
hierbij dat de ruimtelijke mogelijkheden voor de economische activiteiten in balans zijn met de 
omgeving. Met de woorden van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Zeehaven- en Industrie-
terrein Moerdijk (DVM) de 'versterking van een economisch verantwoord vestigingsklimaat, 
verbetering van milieuprestaties en behoud en versterking van leefbaarheid en welzijn in de 
directe omgeving' (Meerjarenprogramma DVM 2011-2015).  
 
Afwegingen voor de toekomst van het industrieterrein vinden dan ook plaats door een goede 
afstemming tussen ruimte, milieu en economie (of People, Planet en Profit). Hierbij verstaan we 
onder milieu behalve de milieuplanologische aspecten ook elementen van de 'onderste laag', 
zoals natuur, water en landschap. 
 
Op hoofdlijnen zijn de onderzoeksthema's uit het visiedocument samen te vatten in de volgende 
7 vragen. 
1. in hoeverre dient de thematisering naar bedrijfstypen te worden vastgesteld in het 

bestemmingsplan? 
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2. in hoeverre is het wenselijk om in het kader van duurzaamheid de mogelijkheden van 
industriële ecologie te stimuleren in het bestemmingsplan? 

3. op welke wijze wordt het principe van intensief ruimtegebruik uitgewerkt in het 
bestemmingsplan? 

4. is het wenselijk om nieuwe ontsluitingsstructuren (buisleiding, spoorwegen) vast te leggen in 
het bestemmingsplan? 

5. is er ruimte voor stedelijke functies (recreatie, landelijk wonen, etc.) in de groene 
begeleidingszone? 

6. in hoeverre moeten de natuurwaarden langs de randen van het plangebied worden 
vastgelegd? 

7. relatie met milieuplanologie, heel specifiek: ordening op het gebied van externe veiligheid? 
 
De zeven sturende vragen vormen samen het speelveld waarop ruimtelijke toekomstkeuzes voor 
het industrieterrein worden gemaakt. Door aan elke vraag een invulling te geven, ontstaat een 
totaalvisie voor het gehele terrein. Hierbij is gebruik gemaakt van twee modellen die de band-
breedte van keuzevrijheid op de thema's inzichtelijk maken: 
 Model 1: Ruimte bieden (flexibiliteit); 
 Model 2: Potenties benutten (sturing). 
 
Model 1: Ruimte bieden (flexibiliteit) 
De hoofdgedachte achter model 1 is dat het ZIM maximaal ingezet moet worden voor de opvang 
van (zoveel mogelijk) bedrijven, zodat uitbreidingen elders in de omgeving niet nodig zijn. Intensi-
vering staat in dit model voor meer bebouwingsmogelijkheden en meer arbeidsplaatsen.  
 
Model 2: Potenties benutten (sturing) 
De hoofdgedachte achter het model 'Potenties benutten' is dat ZIM een uniek vestigingsklimaat 
biedt, waar bedrijven zich kunnen vestigen die op steeds minder plekken in Brabant terecht 
kunnen. Doelstelling van het model is het industrieterrein juist voor deze bedrijven geschikt te 
maken/ te laten blijven (en dus ook dat deze ruimte niet ingenomen wordt door bedrijven die 
elders wel terecht kunnen). Voor het bestemmingsplan betekent dit, dat gestuurd wordt op 
vestiging van grootschalige bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep vaarwater. 
 

3.1.3 Van modellen naar visie 

Op basis van de twee modellen constateerde de projectgroep en de klankbordgroep, dat het 
model 'Potenties benutten' een ideaalbeeld schetst op basis van huidige denkbeelden over 
duurzame ontwikkeling. Een duidelijke thematisering gerelateerd aan het benutten van de 
kwaliteiten van het industrieterrein (multimodaliteit, milieuruimte en grote kavels), is een wens 
van alle partijen, zeker wanneer dit op een zorgvuldige wijze in relatie met de omgeving wordt 
uitgewerkt. De discussie was niet zozeer wat het toekomstbeeld moest zijn, maar welke 
instrumenten hiervoor het meest bruikbaar zijn en voor welke onderwerpen stringente 
regelgeving wenselijk is. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan ongewenste ontwikkelingen 
tegen houdt en gewenste ontwikkelingen mogelijk maakt, maar niet oplegt. 
 
Concreet leidde dit tot de volgende richtinggevende keuzes voor de visie: 
 noodzakelijke principes van thematisering (veelal functioneel en milieuplanologische van 

aard); 
 vastleggen en daarbinnen ruimte om in te spelen op veranderende (markt)omstandigheden 

creëren; 
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 de intensiveringsopgave strategisch uitwerken binnen het bestemmingsplan, zodanig dat het 
niet ten koste gaan van de primaire doelgroep: omvangrijke bedrijven met behoefte aan 
milieuruimte en multimodaliteit; 

 aspecten van thematisering en (milieuhygiënische en sociale) duurzaamheid mogelijk maken, 
maar niet dwingend opleggen (zoals P+R-faciliteiten, windmolens, voorzieningen voor 
werknemers, 

 uitbreiding spoorwegennet, industriële ecologie, etc.). Andere instrumenten (zowel privaat-
rechtelijk als bijv. beleidsvisies) zijn meer geschikt om deze ontwikkelingen mogelijk te 
maken; 

 de groene begeleidingszone is in eerste instantie een groene (milieuplanologische en visuele) 
buffer voor het industrieterrein. Voor zover deze bufferfunctie niet wordt aangetast en de 
natuurwaarden worden gerespecteerd zijn beperkt ontwikkelingen mogelijk. 

 

3.1.4 Voorkeursmodel: zonering als duurzaam kader 

De hoofdlijn van de visie voor het ZIM is tweeledig: 
 een duurzame relatie tussen het industrieterrein en de omgeving, waarbij de ruimtelijke 

mogelijkheden voor economische ontwikkeling in harmonie zijn met de leefkwaliteit van de 
omgeving (balans tussen people, planet, profit als leidend kader); 

 het industrieterrein dient op lange termijn geschikt te blijven voor het type bedrijvigheid, 
waar het voor is bedoeld: omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep 
vaarwater. 

 
De leidraad voor het bestemmingsplan is de volgende benadering in drie stappen: 
1. Zoneren op basis van milieuplanologische aspecten: inwaartse milieuzonering, de 

geluidszone en zonering voor externe veiligheid; 
2. Het principe van intensiever ruimtegebruik gedifferentieerd toepassen aan de hand van 

zonering voor externe veiligheid; 
3. Segmentering op basis van bedrijfssectoren per deelpark, wanneer dat duidelijke voordelen 

biedt. 
 
Deze drie stappen zijn de basismaatregelen om de balans tussen de leefkwaliteit van de 
omgeving en de ontwikkelingen op het industrieterrein te verbeteren. Door toepassing van deze 
maatregelen kan de gemeente in samenwerking met het Havenbedrijf Moerdijk meer sturing 
geven aan de ontwikkeling en/of uitbreiding van industriële activiteiten op het industrieterrein 
en zodoende ook de impact op de omgeving bewaken.  
 
Deze drie stappen zijn vervolgens in het visiedocument uitgewerkt in zeven doelstellingen. 
 
1. Thematisering van het industrieterrein 
De thematisering in deelparken wordt niet in functionele zin vastgelegd in het bestemmingsplan, 
vanuit het oogpunt van flexibiliteit. Daarnaast beschikt het Havenbedrijf over andere (meer 
flexibele) instrumenten (erfpacht, uitgifte) om een goede segmentering op het industrieterrein 
mogelijk te maken. 
 
2. Stimuleren industriële ecologie 
Het stimuleren van industriële ecologie en duurzaamheid vindt niet plaats via actieve clustering 
van sectoren. Wel zal het bestemmingsplan mogelijkheden bieden voor voorzieningen in het 
kader van industriële ecologie, zoals buisleiding, decentrale elektriciteitscentrales, etc. 
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3. Uitwerking intensief ruimtegebruik 
In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen voor intensief en meervoudig ruimte-
gebruik (zoals ondergronds bouwen of parkeren op gebouwen). Hierbij wordt aansluiting gezocht 
bij het hoofdthema van de provinciale structuurvisie: 'zorgvuldig ruimtegebruik'. Wel kent het 
gebied een beperking vanuit de externe veiligheid. Met een gebiedsaanduiding is het gebied qua 
externe veiligheid verdeeld in zes zones waar vanuit externe veiligheid beperkingen worden 
gesteld aan het ruimtegebruik (zie paragraaf 4.2.1). 
 
4. Vastleggen nieuwe ontsluitingsstructuren 
Bestaande buisleidingen en spoorwegen worden bestemd, inclusief de benodigde contouren. 
Omdat momenteel de plannen voor optimalisatie van het spoorlijnnet nog onbekend zijn, zal 
binnen de bedrijfsbestemming de mogelijkheid worden opgenomen voor nieuwe spoorlijnen ten 
behoeve van de bedrijfsbestemming. 
 
5. Stedelijke functies in de groene begeleidingszone 
Nieuwe stedelijke functies in de groene begeleidingszone zijn in principe niet toegestaan, maar 
kunnen via een afwijking worden toegestaan mits deze geen afbreuk doen aan de functie van 
groene buffer en de aanwezige natuurwaarden. Dit is een ruimtelijke vertaling vanuit de beoogde 
balans tussen people, planet en profit, waardoor conflicterende locaties worden voorkomen, 
zorgvuldig ruimtegebruik en juiste functies op de juiste plek. Binnen het plangebied worden 
uitsluitend de bestaande functies bestemd. 
 
6. Vastleggen natuurwaarden 
Voor het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) ten westen (richting 
Klunder, Groenstrook Klundert) en ten oosten (De Appelzak) worden beschermingsregimes 
opgenomen in het bestemmingsplan. Vanwege de nog onduidelijke toekomst van het gebied 
rond de Roode Vaart wordt in dit bestemmingsplan volstaan met het conserverend bestemmen 
van de huidige invulling (landbouw en bedrijven). 
 

3.2 Vertaling visie in keuzes in bestemmingsplan 

 
De hoofdlijn van de visie voor het ZIM is tweeledig: 
 een duurzame relatie tussen het industrieterrein en de omgeving, waarbij de ruimtelijke 

mogelijkheden voor economische ontwikkeling in harmonie zijn met de leefkwaliteit van de 
omgeving (balans tussen people, planet, profit als leidend kader); 

 het industrieterrein dient op lange termijn geschikt te blijven voor het type bedrijvigheid, 
waar het voor is bedoeld: omvangrijke bedrijven met behoefte aan milieuruimte en diep 
vaarwater. 

 
De leidraad voor het bestemmingsplan is de volgende benadering in drie stappen: 
4. Zoneren op basis van milieuplanologische aspecten: inwaartse milieuzonering, de 

geluidszone en zonering voor externe veiligheid; 
5. Het principe van intensiever ruimtegebruik gedifferentieerd toepassen aan de hand van 

zonering voor externe veiligheid; 
6. Segmentering op basis van bedrijfssectoren per deelpark, wanneer dat duidelijke voordelen 

biedt. 
 
Deze drie stappen zijn de basismaatregelen om de balans tussen de leefkwaliteit van de 
omgeving en de ontwikkelingen op het industrieterrein te verbeteren. Door toepassing van deze 
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maatregelen kan de gemeente in samenwerking met het Havenbedrijf Moerdijk meer sturing 
geven aan de ontwikkeling en/of uitbreiding van industriële activiteiten op het industrieterrein 
en zodoende ook de impact op de omgeving bewaken.  
 
Deze drie stappen zijn vervolgens in het visiedocument uitgewerkt in zeven doelstellingen. 
 
7. Thematisering van het industrieterrein 
De thematisering in deelparken wordt niet in functionele zin vastgelegd in het bestemmingsplan, 
vanuit het oogpunt van flexibiliteit. Daarnaast beschikt het Havenbedrijf over andere (meer 
flexibele) instrumenten (erfpacht, uitgifte) om een goede segmentering op het industrieterrein 
mogelijk te maken. 
 
8. Stimuleren industriële ecologie 
Het stimuleren van industriële ecologie en duurzaamheid vindt niet plaats via actieve clustering 
van sectoren. Wel zal het bestemmingsplan mogelijkheden bieden voor voorzieningen in het 
kader van industriële ecologie, zoals buisleiding, decentrale elektriciteitscentrales, etc. 
 
9. Uitwerking intensief ruimtegebruik 
In het bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen voor intensief en meervoudig ruimte-
gebruik (zoals ondergronds bouwen of parkeren op gebouwen). Hierbij wordt aansluiting gezocht 
bij het hoofdthema van de provinciale structuurvisie: 'zorgvuldig ruimtegebruik'. Wel kent het 
gebied een beperking vanuit de externe veiligheid. Met een gebiedsaanduiding is het gebied qua 
externe veiligheid verdeeld in zes zones waar vanuit externe veiligheid beperkingen worden 
gesteld aan het ruimtegebruik (zie paragraaf 4.2.1). 
 
10. Vastleggen nieuwe ontsluitingsstructuren 
Bestaande buisleidingen en spoorwegen worden bestemd, inclusief de benodigde contouren. 
Omdat momenteel de plannen voor optimalisatie van het spoorlijnnet nog onbekend zijn, zal 
binnen de bedrijfsbestemming de mogelijkheid worden opgenomen voor nieuwe spoorlijnen ten 
behoeve van de bedrijfsbestemming. 
 
11. Stedelijke functies in de groene begeleidingszone 
Nieuwe stedelijke functies in de groene begeleidingszone zijn in principe niet toegestaan, maar 
kunnen via een afwijking worden toegestaan mits deze geen afbreuk doen aan de functie van 
groene buffer en de aanwezige natuurwaarden. Dit is een ruimtelijke vertaling vanuit de beoogde 
balans tussen people, planet en profit, waardoor conflicterende locaties worden voorkomen, 
zorgvuldig ruimtegebruik en juiste functies op de juiste plek. Binnen het plangebied worden 
uitsluitend de bestaande functies bestemd. 
 
12. Vastleggen natuurwaarden 
Voor het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) ten westen (richting 
Klunder, Groenstrook Klundert) en ten oosten (De Appelzak) worden beschermingsregimes 
opgenomen in het bestemmingsplan. Vanwege de nog onduidelijke toekomst van het gebied 
rond de Roode Vaart wordt in dit bestemmingsplan volstaan met het conserverend bestemmen 
van de huidige invulling (landbouw en bedrijven). 
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Natuurmanagementplan Moerdijk 
Voor het Haven en Industrieterrein Moerdijk is een Natuurmanagementplan (NMP) 
opgesteld (Rentrof et al, 2015). Het NMP is bedoeld om, binnen vigerende wetgeving, 
natuurdoelen en ontwikkelbehoeften te kunnen realiseren en waar nodig via monitoring bij 
te kunnen sturen. Met een juiste planning en een goede set natuurmaatregelen kunnen 
economie en ecologie hand in hand gaan. Risico’s voor bedrijfsontwikkelingen worden 
weggenomen, omdat met behulp van het NMP economische groei op het HIM wordt 
gefaciliteerd en omslachtige procedures worden voorkomen of sneller verlopen. 
 
In het spoor van de gebiedsbescherming nemen de mogelijke maatregelen voor het 
uitbreiden van gevoelige natuurtypen (vooral stikstofgevoelige natuur) een belangrijke plaats 
in. De effecten op de Natura 2000 gebieden Hollands Diep en de Biesbosch en de kaders van 
de PAS zijn sturend. 
 
Bij het realiseren van robuuste natuur is het goed ook niet direct N-gerelateerde 
maatregelen te overwegen, die bijdragen aan het versterken van de natuur in de nabij 
gelegen natuurgebieden op en in de omgeving van het HIM. Voorbeelden van maatregelen 
zijn: 
- Het in de Biesbosch aanleggen van paaiplaatsen voor trekvis en plasdrassituaties voor 

trekvogels en het ontwikkelen van potentiële locaties voor stroomdalgraslanden. 
- Het verbeteren van de oeverzones langs het Hollands Diep. 
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4 Afbakening onderzoek effecten en doelen 

4.1 Afbakening mogelijke effecten 

Storingsfactoren kunnen een direct effect op de instandhoudingsdoelen hebben (bijvoorbeeld 
het doden van dieren of het verdwijnen van oppervlak habitattype of leefgebied) of een indirect 
effect (bijvoorbeeld verandering van de milieucondities, waardoor de leefomstandigheden 
verslechteren of het blokkeren van een trekroute, waardoor de toegang tot voedsel- of 
overwinteringsgebieden buiten het Natura 2000-gebied wordt geblokkeerd).  
 
Op basis van de effectenindicator (website Rijksoverheid.nl/Natura 2000/effectenindicator) 
kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden van de Zeehaven en het Industrieterrein in combinatie 
met (mogelijke) verkeersaantrekkende werking de volgende negatieve effecten veroorzaken: 
• Oppervlakteverlies en versnippering 
• Vermesting en verzuring 
• Verdroging 
• Verontreiniging 
• Verstoring door geluid, licht, trilling 
• Optische verstoring  
• Verstoring door mechanische effecten 
 
In de volgende paragrafen wordt per storingsfactor uitgezocht of deze in relatie tot het 
Bestemmingsplan Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk relevant is. 
 

4.1.1 Oppervlakteverlies en versnippering 

De ingrepen in het kader van het plan vinden niet plaats binnen het Natura 2000-gebied Hollands 
Diep. Het Natura 2000-gebied Biesbosch ligt buiten de plangrens van het bestemmingsplan. Er 
zijn geen ingrepen die in één van de Natura 2000-gebieden plaatsvinden. De ingrepen leggen 
derhalve geen beslag op oppervlak Natura 2000-gebied en daarmee ook niet op oppervlak 
beschermd habitat of leefgebied van beschermde soorten.  
In de Natura 2000-gebieden vinden geen ingrepen plaats die een versnipperende werking 
hebben op de Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten door ruimtebeslag en versnippering zijn 
uit te sluiten. 
 

4.1.2 Vermesting en verzuring 

Aan de bronzijde leidt stikstofemissie uit het verkeer van en naar het bedrijventerrein en als 
gevolg van industriële activiteiten tot een potentieel verzurend en vermestend effect in 
natuurgebieden; aan de zijde van de natuurgebieden is het vooral de aanwezigheid van 
stikstofgevoelige habitattypen en eventueel soorten die bepalen of een natuurgebied gevoelig is 
voor stikstofdepositie.  
 
Een groot aantal Natura 2000-gebied in de omgeving van het Zeehaven en Industrieterrein 
Moerdijk zijn niet stikstofgevoelig (zie tabel 4.1).  
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Tabel 4.1:  Stikstofdepositie en gereserveerde ontwikkelingsruimte prioritaire claim (Ministerie van EZ en 
Ministerie van I&M, juli 2015). 

Natura 2000-gebied Motivatie niet stikstofgevoelig 

Boezems Kinderdijk (106) Aangewezen soort maakt geen of marginaal gebruik van het aanwezige 
stikstofgevoelige leefgebied. 

Donkse Laagten (107) Er zijn geen instandhoudingsdoelstellingen voor soorten met 
stikstofgevoelig leefgebied. 

Oude Maas (108) Er zijn geen instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige 
habitattypen of soorten met stikstofgevoelig leefgebied. 

Haringvliet (109) Er zijn geen instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige 
habitattypen; aangewezen soorten maken geen of marginaal gebruik van 
het aanwezige stikstofgevoelige leefgebied. 

Oudeland van Strijen (110) Er zijn geen instandhoudingsdoelstellingen voor soorten met 
stikstofgevoelig leefgebied. 

Hollands Diep (111) Er zijn geen instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige 
habitattypen of soorten met stikstofgevoelig leefgebied. 

Krammer-Vokerak (114) De KDW van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden worden niet 
overschreden. 

 
 
Het Natura 2000-gebied Biesbosch is wel stikstofgevoelig, evenals andere Natura 2000-gebieden 
die op grotere afstand liggen (als voorbeeld is in tabel 4.3 het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse 
Bos genoemd, dit gebied ligt op ruim 19 km maar invloedsgebieden van bedrijventerreinen 
hebben een groot invloedsgebied). In tabel 4.2 is de stikstofgevoeligheid weergegeven van de 
habitattypen, - soorten en broedvogels in het nabijgelegen Natura 2000-gebied Biesbosch. De 
gevoeligheid van de habitattypen voor stikstofdepositie is uitgedrukt in Kritische 
Depositiewaarden (KDW) in mol N/ha/jaar. Hoe lager de KDW, hoe gevoeliger het habitattype of 
het leefgebied voor atmosferische stikstofdepositie. In de tabellen is tevens het percentage 
aangegeven van de oppervlakte van het habitattype dat momenteel overbelast is (overschrijding 
van de KDW met meer dan 70 mol N/ha/jr). 
 
 
Tabel 4.2:  Stikstofgevoelige instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Biesbosch (gemarkeerd = 

stikstof is een knelpunt, wit gemarkeerd betekent dat stikstof geen knelpunt is) (bron: Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland en Staatsbosbeheer, 2017a). 

 KDW (mol/ha/jr) / gevoeligheid % overbelast 2015 

Habitattypen   

H6120  Stroomdalgraslanden 1286, zeer gevoelig 0 % 

H6510A Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

1429, gevoelig 1 % 

H6510B Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(vossenstaart) 

1571, gevoelig 0% 

H91E0B *Vochtige alluviale bossen 
(essen-iepen bossen) 

2000, gevoelig 0 % 

Habitatsoorten   

H1134 Bittervoorn >2400, leefgebied in Biesbosch is niet 
stikstofgevoelig 

Niet bepaald 

Broedvogels   

A021 Roerdomp 
>2400, leefgebied in Biesbosch is niet 
stikstofgevoelig 

Niet bepaald 

A081 Bruine kiekendief 1400 – 2400, leefgebied deels stikstofgevoelig Niet bepaald 

A229 IJsvogel >2400, leefgebied in Biesbosch is niet 
stikstofgevoelig 

Niet bepaald 

Niet-broedvogels   
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 KDW (mol/ha/jr) / gevoeligheid % overbelast 2015 

A054 Pijlstaart 1600, indien er regelmatig een proces 
optreedt waarbij de successie wordt 
teruggezet naar een pionierstadium, blijft het 
leefgebied van de pijlstaart ook op langere 
termijn bestaan. Dat proces treedt van nature 
enigszins op, en er zijn in het beheerplan 
maatregelen voor opgenomen. 

Niet bepaald 

A075 Zeearend >2400, leefgebied in Biesbosch is niet 
stikstofgevoelig 

Niet bepaald 

A094 Visarend >2400, leefgebied in Biesbosch is niet 
stikstofgevoelig 

Niet bepaald 

A156 Grutto 

1400 – 2400. In de Biesbosch komen de 
grutto’s vooral voor in de nieuwe natuur-
ontwikkelingsgebieden (leefgebied zoet 
getijdenwater) en niet in de graslanden die 
stikstofgevoelig zijn. De nieuwe natuuront-
wikkelingsgebieden hebben niet te lijden van 
verzuring door regelmatige overstroming met 
rivierwater. Er is daarom geen zorg dat de 
stikstofdepositie in de Biesbosch de trend 
negatief zal beïnvloeden. Gelet op het 
voorgaande zorgt stikstof-depositie niet voor 
schade aan de instandhoudingsdoelstelling. 

Niet bepaald 

 
 
Van het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos zijn de meeste instandhoudingsdoelen 
stikstofgevoelig (zie tabel 4.3) en deze bevinden zich (grotendeels) in een overbelaste situatie 
(achtergrondwaarde ruim hoger dan KDW). 
 
Tabel 4.3:  Stikstofgevoeligheid instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos (gearceerd = 

stikstof is een knelpunt, wit = stikstof geen knelpunt). (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland en Staatsbosbeheer, 2017b). 

 KDW (mol/ha/jr) / gevoeligheid % overbelast 2015 

Habitattypen   

H9120  Beuken-eikenbossen met hulst 1429, gevoelig 100 % 

H9160A  
Eiken-haagbeukenbossen 
(hogere zandgronden_ 

1429, gevoelig 100 % 

H91E0C 
*Vochtige alluviale bossen 
(beekbegeleidende bossen) 

1857, gevoelig 90 % 

 
 
De Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig zijn, zijn opgenomen in de Programmatische 
Aanpak Stikstof. In deze Natura 2000-gebieden is sprake van een permanent hoge depositie van 
verzurende stoffen (Grootschalige Concentratiekaarten, MNP) waardoor de stikstofgevoelige 
habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten onder druk komen te staan.  
 
Om de stikstofdepositie-effecten op de Natura 2000-gebieden te bepalen dienen 
stikstofberekeningen uitgevoerd te worden. Dit is in hoofdstuk 5 beschreven. 
 

4.1.3 Verdroging 

De ontwikkelingsmogelijkheden in het kader van het bestemmingsplan bevinden zich op grotere 
afstand van de verdrogingsgevoelige habitattypen en verdrogingsgevoelige leefgebieden van 
soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden Hollands Diep en Biesbosch. Gezien deze afstand 
leidt het bestemmingsplan niet tot een toename van verdroging. Deze storingsfactor is daarom 
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niet relevant bij de beoordeling van effecten op de instandhoudingsdoelstellingen. Negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen door verdroging kunnen uitgesloten worden. 
 

4.1.4 Verontreiniging 

Nieuwe ontwikkelingen zijn gebonden aan voorschriften en regels uit de Waterwet en Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. In het kader hiervan worden bij het ontwerp en de 
inrichting van het plangebied voorzieningen getroffen om verontreinigingen te voorkomen, 
waardoor ecologisch gerelateerde effecten niet aan de orde zijn. (Significante) Negatieve 
effecten zijn uitgesloten. 
 
In dit kader wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke effecten van warmtelozingen. Uit de 
literatuurstudie naar de effecten van koelwater voor het aquatische milieu (Kerkum et al, 2004) 
volgt dat opwarming van het oppervlaktewater effecten heeft op het functioneren van het 
aquatische ecosysteem. Het Hollands Diep en de Biesbosch zijn aangewezen voor diverse soorten 
trekvissen die gevoelig kunnen zijn voor temperatuurverschillen. Daarom wordt er nader 
onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten (zie hoofdstuk 8). 
 

4.1.5 Verstoring door geluid, licht, trillingen en optische verstoring 

Gezien de afstand en de gevoeligheid van de soorten leidt het bestemmingsplan leidt tot 
een toename van verstoring in het Natura 2000-gebied Hollands Diep en de Biesbosch 
(ligt op ca 2 km).  
 
Op enkele honderden meters van het plangebied is een verstorend effect van geluid, 
licht en trillingen en optische verstoring uitgesloten. Daarom ligt het Natura 2000-gebied 
Oudeland van Strijen buiten het invloedsgebied en zijn negatieve effecten op dit Natura 
2000-gebied uit te sluiten. 
 
Verstoring wordt veroorzaakt door: 

 toename industrie; 

 toename auto- en treinverkeer op het terrein en van- en naar het 
industrieterrein; 

 toename scheepvaart van en naar de haven en het industrieterrein. 
 
Beide natura 2000-gebieden hebben instandhoudingsdoelen die (zeer) gevoelig zijn voor 
verstoring (zie tabel 4.4). Daarom wordt dit aspect nader onderzocht (zie hoofdstuk 6). 
 
Tabel 4.4:  Gevoeligheid Hollands Diep en Biesbosch voor verstoring geluid en optische 

verstoring [Bron: effectenindicator EL&I]. 

 Verstoring 
door geluid 

Verstoring 
door licht 

Verstoring 
door trilling 

Optische 
verstoring 

Habitatsoorten     

H1095 Zeeprik, H1099 Rivierprik, H1102 Elft, 
H1103 Fint, H1106 Zalm     
H1134 Bittervoorn, H1145 Grote 
modderkruiper 
H1149 Kleine modderkruiper 

    

H1163 Rivierdonderpad     
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 Verstoring 
door geluid 

Verstoring 
door licht 

Verstoring 
door trilling 

Optische 
verstoring 

H1318 Meervleermuis     
H1337 Bever     
H1340 *Noordse woelmuis     
H1387 Tonghaarmuts     
Broedvogels     

A034 Lepelaar     
A132 Kluut     
A017 Aalscholver     
A021 Roerdomp     
A081 Bruine Kiekendief     
A119 Porseleinhoen, A229 IJsvogel     
A272 Blauwborst, A292 Snor, A295 Rietzanger     
Niet-broedvogels     

A027 Grote Zilverreiger, A034 Lepelaar, A043 
Grauwe Gans, A156 Grutto     
A041 Kolgans, A043 Grauwe Gans,  
A045 Brandgans, A050 Smient,  
A051 Krakeend, A053 Wilde eend,  
A054 Pijlstaart, A056 Slobeend,  
A068 Nonnetje, A075 Zeearend,  
A094 Visarend, A125 Meerkoet 

    

A037 Kleine Zwaan,     
A061 Kuifeend     
A005 Fuut, A017 Aalscholver, A052 
Wintertaling, A059 Tafeleend, A070 Grote 
Zaagbek 

    

Legenda 

 zeer gevoelig 
 gevoelig 
 niet gevoelig 
 n.v.t. 
 onbekend 

 

4.1.6 Verstoring door mechanische effecten 

Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen en 
dergelijke, die optreden ten gevolge van menselijke activiteit. Omdat het mogelijke effecten van 
visinzuiging betreft, zijn de trekvissoorten (zeer gevoelig voor mechanische effecten) en indirect 
de viseters (voor het Hollands Diep de Lepelaar als enige viseter waarvoor een 
instandhoudingsdoel is geformuleerd) gevoelig voor mogelijke effecten door deze storingsfactor.  
 

4.2 Afbakening instandhoudingsdoelen 

Het invloedsgebied voor stikstofdepositie (en de beïnvloede Natura 2000-gebien en beïnvloede 
habitattypen) volgt automatisch uit de Aerius-berekeningen (zie hoofdstuk 5). Voor de andere 
storingsfactoren wordt in deze paragraaf de mogelijk beïnvloede instandhoudingsdoelen 
afgebakend. 
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4.2.1 Hollands Diep 

Habitattypen 
Op basis van de habitattypenkaart (zie figuur 4.1) komen in de omgeving van Moerdijk alleen het 
habitattypen H3270 Slikkige rivieroevers voor. De andere habitattypen liggen op grote afstand.  
Gezien de afstand tot Moerdijk (>400m), het feit dat er geen ruimtebeslag optreedt en de soort 
geen nadelig effect ondervindt van eventuele dynamiek door scheepvaart, zijn ook negatieve 
effecten op het habitattype H3270 Slikkige rivieroevers uitgesloten. De habitattypen waarvoor 
het Natura 2000-gebied Hollands Diep is aangewezen, blijven daarom buiten beschouwing. 
 

 
Figuur 4.1: Habitattypenkaart Natura 2000-gebied Hollands Diep 
(Bron: Rijkswaterstaat, 2016). 

 
Habitatsoorten 
Het Hollands Diep is aangewezen voor twee soorten zoogdieren (bever en noordse woelmuis) en 
vijf soorten trekvissen.  
 
De bever is waargenomen langs de noordoever van het Hollands Diep (zie figuur 4.2). Het 
zwaartepunt van de verspreiding van de bever ligt voor het Hollands Diep vanaf Strijensas tot het 
Numansgors. Het leefgebied ligt daardoor buiten het invloedsgebied voor verstoring door 
Moerdijk.  
 
De noordse woelmuis komt – naast de oeverzones van de noordoever van het Hollandsch Diep – 
ook voor op de Sassenplaat. Gezien deze soort voorkomt in gebieden waar het gehele jaar 
dekking aanwezig is (is een ecologische randvoorwaarde, (RVO, 2014)) is een verstorend effect 
van de Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk uit te sluiten. Bovendien geldt met betrekking tot 



Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
Passende beoordeling 
projectnummer 176207 
6 juni 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 21 van 58 

 

de gevoeligheid van specifiek de noordse woelmuis en de bever voor grondtrillingen, 
geluidstrillingen en lichtuitstraling dat er bij de Zoogdiervereniging géén literatuurbronnen of 
praktijksituaties bekend zijn die er op wijzen dat genoemde soorten hiervoor gevoelig zouden 
zijn. Er zijn daarentegen wel meerdere praktijksituaties bekend die aantonen dat de noordse 
woelmuis en de bever niet specifiek gevoelig zijn voor grondtrillingen, geluidstrillingen en 
lichtuitstraling. Een voorbeeld met betrekking tot de noordse woelmuis is te vinden in de 
aanwezigheid van de noordse woelmuis in de berm van een drukke autoweg op Texel. 
Voorbeelden met betrekking tot de bever hebben betrekking op de aanwezigheid van de soort in 
een stedelijke omgeving. In Nederland komen bevers onder andere voor in Roermond, Almere en 
Gouda en ook in het buitenland komt de soort op meerder plaatsen in stedelijke omgeving voor 
(Koelman, 2011). Beide habitatsoorten (bever en noordse woelmuis) waarvoor het Natura 2000-
gebied Hollands Diep is aangewezen, blijven daarom buiten beschouwing. 
 

 
Figuur 4.2: Verspreidingskaart bever binnen het Natura 2000-gebied Hollands Diep: grote stip geeft een 
zoekgebied weer waarbinnen beverwaarnemingen gedaan zijn (Bron: Rijkswaterstaat, 2016). 

 
 
Het Hollandsch Diep is als doortrekgebied belangrijk voor de trekvissen elft, fint, rivierprik, zalm 
en zeeprik (Rijkswaterstaat, 2016) (zie figuur 4.3). Het Hollandsch Diep is ook belangrijk als 
opgroeigebied voor elft, fint en vermoedelijk ook voor zeeprik. Van de elft bevonden zich vroeger 
paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Het Hollands Diep (en het Haringvliet en de 
Biesbosch) behoorde toen tot het paaigebied van de fint. De populatie fint heeft zich de laatste 
jaren sterk hersteld en deze vissoort komt nu massaal in de Nieuwe Waterweg voor. Gezien de 
mogelijke effecten op de waterkwaliteit (temperatuur) en de mogelijke mechanische effecten, 
worden de mogelijke effecten op trekvissen nader onderzocht. 
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Figuur 4.3: Verspreidingskaart trekvissen binnen het Natura 2000-gebied Hollands Diep (Bron: 
Rijkswaterstaat, 2016). 

 
 
(Niet-)Broedvogels 
De kluut (een kustbroedvogel) heeft zich recent in de APL-polder gevestigd en in de Oosterse 
Bekade Gorzen. Dit gebeurde nadat er nieuwe natuur werd ingericht (Rijkswaterstaat, 2016). 
Deze gebieden liggen op de noordoever van het Hollandsch Diep. Het broedgebied ligt daardoor 
buiten het invloedsgebied voor verstoring door Moerdijk.  
 
De lepelaar (een moerasbroedvogel) broedt op de Sassenplaat met aantallen oplopend tot 84 
broedparen (Rijkswaterstaat, 2016). Het Natura 2000-gebied Hollands Diep is ook aangewezen 
als rust- en foerageergebied voor de lepelaar als niet-broedvogel. De kolonie op de Sassenplaat 
foerageert grotendeels buiten het Hollands Diep (Hoekse Waard en Haringvliet). De functie heeft 
ook betrekking op doortekkende lepelaars (seizoensgemiddelde van 8 lepelaars zijn 
waargenomen). Gezien de mogelijke verstorende effecten worden de mogelijke effecten op de 
lepelaar nader onderzocht. 
 
Het Hollands Diep is aangewezen voor zeven soorten eenden, ganzen en zwanen. Het zijn 
doortrekkende en overwinterende vogels die vooral tussen september en maart in het gebied 
zijn. Het open water en de oevers van het Hollands Diep worden als slaap/rustplek en 
foerageerplek gebruikt. Voor hun voedsel zijn de eenden, ganzen en zwanen afhankelijk van 
waterplantwen en wieren, bodemfauna (zoals mosselen) en/of voedselrijke graslanden. Vooral 
de nieuwe natuurgebieden op de noordoever zijn voor deze soorten in trek. Gezien de mogelijke 
verstorende effecten worden de mogelijke effecten op de eenden, ganzen en zwanen nader 
onderzocht. 
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4.2.2 Biesbosch 

Habitattypen 
De habitattypen liggen op grote afstand, aan de andere zijde van de A16, buiten het 
invloedsgebied van de Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk. De habitattypen blijven daarom 
buiten beschouwing bij het onderzoek naar mogelijke effecten door de genoemde 
storingsfactoren (met uitzondering van stikstofdepositie). 
 
Habitatsoorten 
De waterrijke Biesbosch fungeert voor deze vleermuis als foerageergebied. In de plaatsen 
daaromheen bevinden zich tot op 7 en 10 kilometers afstand kraamkolonies. Daarom wordt het 
mogelijk effect op deze soort meegenomen in het nader onderzoek. 
 
De Biesbosch is ook aangewezen voor de bever. Indien er een ecologische relatie met het 
Hollands Diep is, betreft het de gebieden op de noordoever, buiten het invloedsgebied. 
Bovendien lijkt watervervuiling niet van invloed op het voortplantingssucces en de overlevingskansen. De 
bever blijft daarom buiten beschouwing bij het onderzoek naar mogelijke effecten. 
 
De Biesbosch is ook aangewezen voor de noordse woelmuis. Verspreid door de Biesbosch 
bevindt zich een vermoedelijk grote levensvatbare populatie. Bij afstanden van 1 tot 3 km tussen 
leefgebieden is uitwisseling mogelijk en is sprake van een netwerkpopulatie. In het Hollands Diep is voor 
deze soort ook een instandhoudingsdoel geformuleerd. In paragraaf 4.2.1. is aangegeven waarom deze 
soort niet nader onderzocht wordt. 
 
Het Natura 2000-gebied Biesbosch is aangewezen voor dezelfde riviertrekvissen als het Hollands 
Diep (zeeprik, rivierprik, elft, fint en zalm). Het mogelijk effect op deze soorten wordt 
meegenomen in het nader onderzoek. Dit betreft de effecten van koelwaterlozing. De effecten 
van koelwaterinname zijn lokaler. 
 
Het Natura 2000-gebied Biesbosch is ook aangewezen voor kleine zoetwatervissen (bittervoorn, 
grote modderkruiper, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Deze soorten zijn 
gebiedsgebonden. Daarom worden deze soorten niet meegenomen in het nader onderzoek. 
 

Het Natura 2000-gebied is ook aangewezen voor de habitatsoort tonghaartmuts (een mossoort). 
Binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied herbergen alle jonge moeras- en ooibossen 
potentiële groeiplaatsen, in het bijzonder als er scheve wilgen langs kreken en andere 
waterlopen aanwezig zijn. Deze soort is gebiedsgebonden en wordt daarom niet meegenomen in 
het nader onderzoek. 
 
(Niet-)Broedvogels 
De meeste soorten zijn gebiedsgebonden. Vanuit de Biesbosch wordt vooral in de omgeving 
gefoerageerd, meestal ten oosten van de A16, of in westelijke richting via het Hollands Diep. Een 
aantal soorten waarvoor het Natura 2000-gebied Biesbosch is aangewezen, kunnen in de 
omgeving van Moerdijk voorkomen (Jonkvorst & Kleyheeg-Hartman, 2016.). Het betreft: kleine 
zwaan, kolgans, grauwe gans en brandgans. Deze soorten worden meegenomen in het nader 
onderzoek. 
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4.2.3 Overige Natura 2000-gebieden 

Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op grotere afstand worden automatisch meegenomen in 
het stikstofdepositieonderzoek. Voor de andere storingsfactoren is het invloedsgebied veel 
beperkter tot enkele honderden meters waardoor andere Natura 2000-gebieden dan Hollands 
Diep en Biesbosch buiten het invloedsgebied liggen. 
 

4.3 Conclusie afbakening 

Een aantal effecten (zoals verdroging en verontreiniging) zijn op voorhand uit te sluiten. 
Significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie door 
extra verkeer en extra uitstoot van de industriële activiteiten, verstoring en mechanische 
effecten dienen nader onderzocht te worden. In paragraaf 4.2 is geconstateerd dat een 
habitattypen en leefgebieden van habitatsoorten en vogelsoorten buiten het invloedsgebied 
liggen zodat negatieve effecten uit te sluiten zijn. De effecten op een aantal 
instandhoudingsdoelen dienen nader onderzocht te worden. Dat gebeurt in de volgende 
hoofdstukken. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is de afbakening zijn alle relevante 
toringsfactoren benoemd die nader onderzocht dienen te worden in onderhavige Passende 
beoordeling.  
 
Tabel 4.5: Afbakening te onderzoeken instandhoudingsdoelen en storingsfactoren 
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Habitattypen            

H3260B  Beken en rivieren met 
waterplanten (grote 
fonteinkruiden) 

 X  - - - - -  - 

H3270  Slikkige rivieroevers X X  - - - - - - 

H6120  Stroomdalgraslanden  X -  - - -  - 

H6430A Ruigten en zomen 
(moerasspirea) 

 X - - - - - - 

H6430B Ruigten en zomen (harig 
wilgenroosje) 

X X - - - - -  - 

H6510A Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

 X -  - - - - 

H6510B Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(grote vossenstaart) 

 X -  - - -  - 

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

X X - - - - -  - 

H91E0B *Vochtige alluviale bossen 
(essen-iepenbossen) 

 X -  - - - - 

Habitatsoorten         

H1095 Zeeprik X X - -   -  

H1099 Rivierprik X X - -   -  

H1102 Elft X X - -   -  

H1103 Fint X X - -   -  

H1106 Zalm X X - -   -  
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H1134 Bittervoorn  X - - - - - - 

H1145 Grote modderkruiper  X - - - - - - 

H1149 Kleine modderkruiper  X - - - - - - 

H1163 Rivierdonderpad  X - - - - - - 

H1318 Meervleermuis  X - -  - - - 

H1337 Bever X X - - - - - - 

H1340 *Noordse woelmuis X X - - - - - - 

H1387 Tonghaarmuts   - - - - - - 

Broedvogels         

A017 Aalscholver  X - - - - - - 

A021 Roerdomp  X - - - - - - 

A034 Lepelaar X x - -  - - - 

A081 Bruine Kiekendief  X - - - - - - 

A119 Porseleinhoen  X - - - - - - 

A132 Kluut X  - - - - - - 

A229 IJsvogel  X - - - - - - 

A272 Blauwborst  X - - - - - - 

A292 Snor  X - - - - - - 

A295 Rietzanger  X - - - - - - 

Niet-broedvogels         

A005 Fuut  X - - - - - - 

A017 Aalscholver  X - - - - - - 

A027 Grote Zilverreiger  X - - - - - - 

A034 Lepelaar X X - -  - - - 

A037 Kleine zwaan  X - -  - - - 

A041 Kolgans X X - -  - - - 

A043 Grauwe Gans X X - -  - - - 

A045 Brandgans X X - -  - - - 

A050 Smient X X - -  - - - 

A051 Krakeend X X - -  - - - 

A052 Wintertaling  X - - - - - - 

A053 Wilde eend X X - -  - - - 

A054 Pijlstaart  X - - - - - - 

A056 Slobeend  X - - - - - - 

A059 Tafeleend  X - - - - - - 

A061 Kuifeend X X - -  - - - 

A068 Nonnetje  X - - - - - - 

A070 Grote Zaagbek  X - - - - - - 

A075 Zeearend  X - - - - - - 

A094 Visarend  X - - - - - - 

A125 Meerkoet  X - - - - - - 

A156 Grutto  X - - - - - - 
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 X    =  Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstelling voor dit habitattype of voor deze habitatsoort 
of vogelsoort 

   =  relevant, nader te onderzoeken 
 -    =  niet-relevant, geen sprake van een verslechtering of significante verstoring 
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5 Stikstofdepositieonderzoek 

5.1 Wettelijk kader PAS 

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld 
en in werking getreden. Hierdoor is de vergunningverlening in het kader van de Wet 
natuurbescherming (Wnb) voor het aspect stikstof vereenvoudigd.  

 
In het PAS werken overheden en 
maatschappelijke partners samen om de 
stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook 
economische ontwikkelingen mogelijk te maken. 
Door middel van brongerichte maatregelen wordt 
een (extra) daling van de stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebieden bereikt. Een deel van de 
daling van de stikstofdepositie komt beschikbaar 
als depositieruimte voor economische 
ontwikkelingen. Het overige deel komt ten goede 
aan de natuur waardoor gewaarborgd is dat de 
Natura 2000-doelen worden gehaald.  
 
 
Het PAS verdeelt de gecreëerde depositieruimte in vier delen, zie ook bovenstaande afbeelding. 
 

Tabel 5.1: Toelichting bij de schematische verdeling van de depositieruimte. 

Delen Beschrijving 

Autonome groei Reservering voor autonome groei. Het betreft ontwikkelingen waarvoor vooraf 
geen toestemming vereist is, zoals toename van de bevolking of het autobezit. 

Ruimte voor 
grenswaarden 

Reservering voor initiatieven met een stikstofdepositie beneden de grenswaarde. 
Deze grenswaarde is normaal gesproken 1 mol per hectare per jaar, maar kan bij te 
weinig depositieruimte worden verlaagd naar 0,05 mol per hectare per jaar. 

Vrije ruimte  
(segment 2) 

Vrije depositieruimte waarmee het bevoegd gezag een vergunning kan verlenen 
aan initiatiefnemers voor projecten met een stikstofdepositie boven de 
grenswaarde. 

Prioritaire projecten 
(segment 1) 

Gereserveerde depositieruimte voor projecten die zijn opgenomen in bijlage 1 bij 
de Regeling natuurbescherming. Het gaat om projecten van provinciaal belang of 
van Rijksbelang, zoals bijvoorbeeld de projecten van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). 

 
 
De depositieruimte van de segmenten 1 en 2 wordt ontwikkelingsruimte genoemd. Indien men 
gebruik wil maken van deze ontwikkelingsruimte dient voor een project een vergunning 
aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag, die vervolgens deze ontwikkelingsruimte kan 
toebedelen. 
 
Op basis van de berekende maximale bijdrage van een project aan de stikstofdepositie op een 
voor stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied zijn er drie mogelijkheden: 

 Als de maximale bijdrage boven de grenswaarde (in de regel 1 mol per hectare per jaar) 
ligt, is een vergunning ingevolge de Wnb benodigd.  

 Als de maximale bijdrage minder dan de grenswaarde bedraagt, kan in de regel volstaan 
worden met een melding.  

Figuur 5.1: Schematische verdeling depositieruimte. 
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 Als de maximale bijdrage 0,05 mol per hectare per jaar of lager is, dan gelden er geen 
procedurele verplichtingen op grond van de Wnb (geen vergunning, geen melding). 

 
In verband met de schaarste aan depositieruimte heeft het bevoegd gezag beleid vastgesteld 
waarin de aan een project toe te delen ontwikkelingsruimte wordt beperkt. Met dit beleid moet 
rekening worden gehouden bij het aanvragen van een vergunning ingevolge de Wnb. 
 
Bij een wijziging van een bestaand project kan ontwikkelingsruimte worden toebedeeld voor de 
toename aan stikstofdepositie ten opzichte van een eerder voor dat project verleende 
vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of een melding onder het PAS. Bij het 
ontbreken daarvan mag de toename worden bepaald ten opzichte van de zogenaamde 
referentiesituatie.  
 

5.2 Uitgangspunten stikstofdepositieonderzoek 

Voor de uitbreiding van het industrieterrein Moerdijk is een onderzoek uitgevoerd naar de 
potentiële effecten van stikstofdepositie als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling op 
omliggende Natura 2000-gebieden. De ontwikkeling maakt het voor diverse bedrijven mogelijk 
om zich op het industrieterrein te vestigen. In figuur 1.2 (hoofdstuk 1) is de ligging van het 
industrieterrein weergegeven ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden.  
 

 
Figuur 5.2: Natura 2000-gebieden in de ruimere omgeving van het plangebied (ster). 
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Het industrieterrein Moerdijk in de gemeente Moerdijk is opgenomen als prioritair project in 
bijlage 1 bij de Regeling natuurbescherming onder de projectnaam ‘Industrieterrein Moerdijk’ en 
met de projectomschrijving ‘Nieuwe bedrijfsvestiging’. Voor dit project is in 2016 
ontwikkelingsruimte gereserveerd op basis van de toen geldende uitgangspunten. 
 
Door nieuwe inzichten zijn er wijzigingen ontstaan in de uitgangspunten met betrekking tot de 
ontwikkeling van het industrieterrein ten opzichte van de situatie waarvoor als prioritair project 
ontwikkelingsruimte is gereserveerd. Met deze nieuwe uitgangspunten van de beoogde situatie 
wordt onderzocht hoeveel ontwikkelingsruimte er benodigd is. Deze benodigde 
ontwikkelingsruimte wordt vervolgens vergeleken met de gereserveerde ruimte, om te bepalen 
of er voldoende ruimte is gereserveerd voor dit prioritaire project. 
 
Om de stikstofdepositiebijdrage te bepalen, zijn berekeningen uitgevoerd met het wettelijk 
verplicht gestelde rekenprogramma AERIUS, versie 2016, voor het rekenjaar 2017. Dit is het jaar 
waarin de eerste effecten van de ontwikkeling zijn te verwachten. De bijdrage aan de 
stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden is “berekend voor een vergunning Wet 
natuurbescherming” (rekeninstelling in AERIUS). 
 

5.2.1 Gereserveerde ontwikkelingsruimte prioritair project 

Met behulp van een AERIUS invoerbestand, waarin de beoogde ontwikkeling is vastgelegd, is 
destijds de benodigde ontwikkelingsruimte in het PAS gereserveerd. Dit invoerbestand is nu met 
de nieuwste versie van AERIUS doorgerekend om de gereserveerde ontwikkelingsruimte te 
bepalen. De resultaten van deze berekening (kenmerk RmkKHMxg6LHy, 14 april 2017) zijn 
weergegeven in bijlage A. 
 
De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden is berekend ter 
plaatse van voor stikstof gevoelige habitats. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen depositie 
op voor stikstof gevoelige habitats en op voor stikstof gevoelige habitats in een (dreigende) 
overspannen situatie. Voor habitats in een (dreigende) overspannen situatie is 
ontwikkelingsruimte benodigd. 
 
De hoogste depositie op voor stikstof gevoelige habitats is weergegeven in onderstaande tabel. 
Hierin zijn de Nederlandse Natura 2000-gebieden met de 10 hoogst berekende waarden 
weergegeven. Verder is de hoogste depositie op een Duits gebied en op een Belgisch gebied 
weergegeven. 
 
Voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden is tevens de depositie op voor stikstof gevoelige 
habitats in een (dreigende) overspannen situatie weergegeven (kolom [Gereserveerde 
ontwikkelingsruimte]). Dit is gelijk aan de ontwikkelingsruimte die in het kader van de prioritaire 
claim is gereserveerd. 
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Tabel 5.2: Stikstofdepositie en gereserveerde ontwikkelingsruimte prioritaire claim. 

Natura 2000-gebied Hoogste depositie Gereserveerde ontwikkelingsruimte 

 [mol N/ha/jr] [mol N/ha/jr] 

Nederland 

Krammer-Volkerak 6,77 6,77 

Biesbosch 6,11 5,19 

Ulvenhoutse Bos 5,62 5,62 

Langstraat 5,10 5,10 

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 3,74 3,74 

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 3,71 3,71 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 3,40 3,40 

Brabantse Wal 3,26 2,94 

Regte Heide & Riels Laag 2,76 2,76 

Kampina & Oisterwijkse Vennen 2,63 2,63 

Duitsland 

Reichswald 0,99 - 

België 

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en 
Ringven met valleigro 

4,62 
- 

 
 
De hoogste depositie en de gereserveerde ontwikkelingsruimte zijn voor de meeste gebieden 
gelijk. Dit betekent dat de voor stikstof gevoelige habitats die het dichtstbij de emissiebronnen 
zijn gelegen, zich in een (dreigende) overspannen situatie bevinden. In gebieden waar de 
gereserveerde ontwikkelingsruimte lager is dan de hoogste depositie, zoals de Biesbosch, 
bevinden zich de voor stikstof gevoelige habitats zich niet in een (dreigende) overspannen 
situatie. De voor stikstofgevoelige habitats die zich in een (dreigende) overspannen situatie 
bevinden, liggen verder weg van de emissiebronnen. 
 
De stikstofdepositiebijdragen zijn weergegeven in onderstaande figuur en in een grotere versie 
van deze figuur in bijlage B. 
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Figuur 5.3: Stikstofdepositie gereserveerde ontwikkelingsruimte prioritaire claim. 
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5.2.2 Benodigde ontwikkelingsruimte beoogde situatie 

Om de benodigde ontwikkelingsruimte voor de beoogde situatie te bepalen, zijn de nieuwe 
uitgangspunten in AERIUS doorgerekend door DNV GL2. De uitgangspunten en de resultaten van 
deze berekening zijn in de rapportage van DNV GL weergegeven. 
 
De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000-gebieden is berekend ter 
plaatse van voor stikstof gevoelige habitats. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen depositie 
op voor stikstof gevoelige habitats en op voor stikstof gevoelige habitats in een (dreigende) 
overspannen situatie. Voor habitats in een (dreigende) overspannen situatie is 
ontwikkelingsruimte benodigd. 
 
De hoogste depositie op voor stikstof gevoelige habitats is weergegeven in onderstaande tabel. 
Hierin zijn de Nederlandse Natura 2000-gebieden met de 10 hoogst berekende waarden 
weergegeven. Verder is de hoogste depositie op een Duits gebied en op een Belgisch gebied 
weergegeven. 
 
Voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden is tevens de depositie op voor stikstof gevoelige 
habitats in een (dreigende) overspannen situatie weergegeven (kolom [Benodigde 
ontwikkelingsruimte]). Dit is gelijk aan de ontwikkelingsruimte die in het kader van de beoogde 
situatie benodigd is. 
 
Tabel 5.3: Stikstofdepositie en benodigde ontwikkelingsruimte beoogde situatie. 

Natura 2000-gebied Hoogste depositie Benodigde ontwikkelingsruimte 

 [mol N/ha/jr] [mol N/ha/jr] 

Nederland 

Biesbosch 3,62 3,38 

Krammer-Volkerak 3,17 3,17 

Langstraat 2,63 2,63 

Ulvenhoutse Bos 2,62 2,62 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 2,12 2,12 

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 2,08 2,04 

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 1,98 1,98 

Regte Heide & Riels Laag 1,44 1,44 

Uiterwaarden Lek 1,41 1,34 

Kampina & Oisterwijkse Vennen 1,38 1,38 

Duitsland 

Reichswald 0,76 - 

België 

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven 
met valleigro 

2,06 - 

 
 
De hoogste depositie en de gereserveerde ontwikkelingsruimte zijn voor de meeste gebieden 
gelijk. Dit betekent dat de voor stikstof gevoelige habitats die het dichtstbij de emissiebronnen 
zijn gelegen, zich in een (dreigende) overspannen situatie bevinden. In gebieden waar de 
gereserveerde ontwikkelingsruimte lager is dan de hoogste depositie, zoals de Biesbosch, 

                                                                 
2 DNV GL, De Wolff & Kokmeijer, MER industrieterrein Moerdijk, Luchtkwaliteit en stikstofdepositie, gemeente Moerdijk, 
25 januari 2017, rapport nr. 17-0102. 



Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
Passende beoordeling 
projectnummer 176207 
6 juni 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 33 van 58 

 

bevinden zich de voor stikstof gevoelige habitats zich niet in een (dreigende) overspannen 
situatie. De voor stikstofgevoelige habitats die zich in een (dreigende) overspannen situatie 
bevinden, liggen verder weg van de emissiebronnen. 
 
De stikstofdepositiebijdragen zijn weergegeven in onderstaande figuur (kopie uit rapportage DNV 
GL, 2017)1. 
 

 
Figuur 5.4: Stikstofdepositie benodigde ontwikkelingsruimte beoogde situatie (kopie uit rapportage 
DNV GL, 2017). 
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5.3 Beoordeling plan 

Voor de beoordeling van het plan ten aanzien van het aspect stikstofdepositie kan gebruik 
gemaakt worden van de PAS. Het industrieterrein Moerdijk is aangemeld als prioritair project 
binnen het PAS. Voor dit prioritair project is ontwikkelingsruimte gereserveerd, dat aan de 
projecten die het plan mogelijk maakt, kan worden toebedeeld. 
 
De resultaten van de gereserveerde en benodigde ontwikkelingsruimte zijn met elkaar 
vergeleken teneinde te beoordelen of er voor de planontwikkeling voldoende ruimte is 
gereserveerd. De depositie op voor stikstofgevoelige habitats in een (dreigende) overspannen 
situatie in de prioritaire claim is afgetrokken van de depositie in de beoogde situatie 
(planbijdrage minus prioritaire claim). Onderstaande figuur en een vergrote versie van deze 
figuur in bijlage C geven de resultaten van de vergelijking weer. 
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Figuur 5.5 : Stikstofdepositie benodigde ontwikkelingsruimte (planbijdrage) minus gereserveerde ruimte 
(prioritaire claim). 
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Over het algemeen blijkt dat dichtbij de ontwikkeling het verschil tussen de benodigde en de 
gereserveerde ruimte groter is dan verder weg van de ontwikkeling. De benodigde 
ontwikkelingsruimte voor de nieuwe beoogde situatie is overal kleiner dan de thans 
gereserveerde ruimte. 
 
Het plan maakt één of meerdere projecten mogelijk. Voor deze projecten is ontwikkelingsruimte 
benodigd in het kader van een vergunning Wet natuurbescherming. De ontwikkelingsruimte die 
gereserveerd is in het kader van het prioritair project kan toebedeeld worden aan de 
toekomstige projecten. Daarmee is verzekerd dat de stikstofdepositie, die als gevolg van de 
projecten zou kunnen optreden, de natuurlijke kenmerken van de desbetreffende Natura 2000-
gebieden niet zal aantasten en niet leidt tot verslechtering van de kwaliteit van de habitattypen 
en leefgebieden van soorten. 
 
Deze conclusie is gebaseerd op de passende beoordeling van het programma aanpak stikstof 
2015-2021. Het PAS is, inclusief de ontwikkelingsruimte die binnen het programma beschikbaar is 
voor prioritaire projecten, in zijn geheel passend beoordeeld (Ministerie van EZ en Ministerie van 
I&M, januari 2015. De passende beoordeling (toets aan de Wet natuurbescherming) bestaat uit 
een generiek deel en gebiedsanalyses. In het generieke deel is aangetoond dat in alle gebieden 
sprake is van een vermindering van depositie ten opzichte van de situatie zonder programma 
aanpak stikstof. De gebiedsanalyses vormen de onderbouwing van de passende beoordeling op 
gebiedsniveau. In deze analyses is voor elk Natura 2000-gebied onderbouwd dat tegen de 
achtergrond van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, de effecten van de generieke 
brongerichte maatregelen en de gebiedspecifieke herstelmaatregelen ontwikkelingsruimte 
beschikbaar is zonder dat de natuurlijke kenmerken van de te beschermen habitattypen en 
leefgebieden van soorten in gevaar komen of een onevenredige vertraging of belemmering van 
het halen van de instandhoudingsdoelstellingen ontstaat. 
 
Duitse Natura 2000-gebieden 
De hoogste stikstofdepositiebijdrage in de beoogde situatie op een Duits Natura 2000-gebied 
bedraagt 0,76 mol/ha/jaar. In Duitsland wordt een drempelwaarde van 7,14 mol/ha/jaar 
aangehouden. Als de door een Nederlands project of handeling te veroorzaken stikstofdepositie 
lager is dan of gelijk aan deze drempelwaarde, is er geen bezwaar tegen het verlenen van 
toestemming voor die activiteit. De bijdrage van het industrieterrein Moerdijk op een Duits 
Natura 2000-gebied is ruim lager dan deze drempelwaarde, zodat Duitsland geen bezwaar heeft 
tegen vergunningverlening door het Nederlandse bevoegd gezag. 
 
Belgische Natura 2000-gebieden 
De hoogste stikstofdepositiebijdrage op een Belgisch Natura 2000-gebied bedraagt 2,06 
mol/ha/jaar. In België wordt een drempelwaarde van 3% van de kritische depositiewaarde van 
een voor stikstof gevoelig habitattype of leefgebied aangehouden. Als de door een Nederlands 
project of handeling te veroorzaken stikstofdepositie lager is dan of gelijk aan deze 
drempelwaarde, is er geen aantoonbaar schadelijk gevolg en is geen toestemming van het 
Belgisch bevoegd gezag vereist. De laagste kritische depositiewaarde voor gevoelige habitats 
bedraagt 429 mol/ha/jaar (België hanteert dezelfde kritische depositiewaarden als Nederland. 
3% van deze waarde bedraagt 12,85 mol/ha/jaar. De bijdrage van het industrieterrein Moerdijk is 
ruim lager dan deze drempelwaarde, zodat deze bijdrage naar Belgisch oordeel geen schadelijke 
gevolgen voor Belgische Natura 2000-gebieden zal hebben. Er is dus geen toestemming van het 
Belgisch bevoegd gezag vereist. 
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5.4 Cumulatie 

Cumulatie van stikstofeffecten vindt plaats via het Programma Aanpak Stikstof. 

5.5 Conclusie stikstofdepositieonderzoek 

Op basis van de gereserveerde ontwikkelingsruimte aan stikstofdepositie in het PAS kan – in 
samenhang met de passende beoordeling die voor de PAS is gemaakt en waarin onder andere 
het gebruik van het segment voor autonome groei is getoetst – worden geconcludeerd dat 
significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zijn 
uitgesloten. In de passende beoordeling bij het PAS is gemotiveerd dat het gebruik van de 
ontwikkelingsruimte niet leidt tot de aantasting van de natuurlijke kenmerken van enig Natura 
2000-gebied en dat de betreffende instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen.  
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6 Verstoring door geluid, licht, trilling en optische 
verstoring 

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat de mogelijke effecten van geluidverstoring en optische 
verstoring van de uitbreiding van industrie, toename van verkeer en scheepvaart effecten op de 
instandhoudingsdoelen voor zoogdieren, vogels en vissen in de Natura 2000-gebieden Hollands 
Diep nader onderzocht dient te worden. Dat gebeurt in dit hoofdstuk. Het Natura 2000-gebied 
Biesbosch wordt van het plangebied gescheiden door de A16 en deze rijksweg zal – samen met 
het scheepvaartverkeer ter hoogte van de Biesbosch - maatgevend zijn voor het verstorend 
effect. Alleen effecten van de verlichting op de meervleermuis (waarvoor de Biesbosch 
 

6.1 Effectbeschrijving en –beoordeling Hollands Diep 

Vogels 
Voor vogels is de geluidbelasting rond bijvoorbeeld een nest of rond een individuele 
vogel van belang. De grenswaarde is gelijk gesteld aan de waarde, waarbij Reijnen et al. 
binnen het invloedsgebied een dichtheidsafname aan territoria van 25 % hebben 
vastgesteld. Uit het onderzoek [Reijnen et al., 1992] zijn de volgende drempel- en 
grenswaarden afgeleid: 
 
Tabel 6.1: drempelwaarden voor verstoring vogels  

Soort Drempelwaarden Grenswaarde 

Weidevogels algemeen 47 dB(A) 54 dB(A) 

Grutto 43 dB(A) 49 dB(A) 

 
 
Aangenomen is dat het gebied (qua verstoring) volledig geschikt is bij een geluidbelasting 
onder de drempelwaarde, gedeeltelijk geschikt tussen drempel- en grenswaarde en 
ongeschikt boven de grenswaarde.  
 
In het kader van het MER is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Cauberg Huygen, 2016). De 
rapportage is als losse bijlage bij het MER gevoegd. In Figuur 6.1 is de vigerende 50 dB(A)-contour 
(geluidzone industrie) van het ZIM weergegeven. In de huidige situatie heeft meer dan 1/3 deel 
van het Natura 2000-gebied een geluidbelasting van >50 dB(A) en de sassenplaat zelfs >55 dB(A). 
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Figuur 6.1 Vigerende 50 dB(A)-contour (Bron : Antea Group, 2017) 

 
 
Het Hollands Diep is aangewezen voor twee verstoringsgevoeligere broedvogels 
(Lepelaar). Het bestaande gebruik op het ZIM blijkt niet belemmerend te zijn voor het 
functioneren van dit broedbiotoop, en evenmin voor de functie als slaap- en 
foerageergebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels.  
 
Als gevolg van de invulling van de restgronden neemt het industrielawaai toe, is er meer sprake 
van verkeer (scheepvaart, rail, vracht- nen autoverkeer). Het ZIM is gezoneerd in het kader van 
de Wet geluidhinder. Dit betekent dat alle bedrijven op het industrieterrein een gezamenlijke 
geluidruimte moeten delen, die wordt begrensd door een 50 dB(A)-contour rondom het 
industrieterrein. Zoals weergegeven in het MER (paragraaf 7.1 en 7.2.1) blijft de geluidszone van 
het industrieterrein ongewijzigd. Een significante verstoring van de leefgebieden van de 
(broed)vogels door toename van industriële activiteiten is daarmee uitgesloten. 
 
Verstoring van foeragerende of rustende vogels door scheepvaart is mogelijk door 
beweging en geluid van de schepen indien deze binnen de verstoringafstand van de 
aanwezigheid van soorten plaatsvinden en in beperkte mate door de verlichting. Of er 
verstoring optreedt, wordt voor veel vogels mede bepaald door de functie van het 
gebied. Foeragerende vogels zijn minder verstoringsgevoelig dan broedende vogels. Op 
het wateroppervlak rustende of foeragerende vogels zullen bij verstoring opvliegen en 
ergens anders weer neerstrijken. Het opvliegen kost extra energie. Er zal sprake zijn van 
een negatief effect voor de soort indien vogels dit verlies op een andere plaats niet meer 
kunnen compenseren en er een feitelijk energietekort ontstaat. Verwacht wordt dat de 
vogels de plaatsen waar gevaren wordt, vermijden omdat sprake is van frequente 
verstoring. Ook kan sprake zijn van gewenning. Zo foerageren visdieven veelvuldig achter 
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varende schepen en profiteren hier juist van. Het foerageren achter de ferries naar Texel 
leidt tot een 50% hoger vangstsucces voor visdieven en levert de soort een aanzienlijke 
tijdsbesparing op [Brenninkmeijer et al, 2002]. 
 
Het Hollands Diep is in de huidige situatie drukbevaren. De scheepvaart vindt plaats 
buiten de waardevolle oeverzones. Effecten op broedvogels zijn uit te sluiten door de 
ruimtelijke scheiding tussen water en land. Het verstorend effect treedt dan ook op in en 
rond de vaargeulen. Vogels die mogelijk beïnvloed worden door vaarbewegingen zijn 
vogels die verspreid op het open water voorkomen. Dit zijn in het Hollands Diep alleen 
de kuifeend. Op basis van onderzoek op het Ketelmeer zijn kritische verstoringsafstanden 
bepaald (= de afstand waarbinnen bij ten minste 20% van de waargenomen vogels 
afwijkend gedrag werd vastgesteld). Bij nachtactieve mosseleters zoals de kuifeend zijn 
ook grotere afstanden waargenomen (tot > 500m). 
 
In het algemeen leiden grotere schepen die langzaam varen tot kleinere effecten dan sneller 
varende schepen [Krijsveld et. al., 2008]. In gebieden waar een bepaalde verstoringsbron geen 
werkelijke dreiging vormt en daarnaast ook voorspelbaar is (zoals bij de grotere schepen), is het 
mogelijk dat vogels steeds minder reageren op de verstoringsbron. Zo kan het voorkomen dat in 
de nabijheid van frequent gebruikte scheepvaartroutes (<50 m van passerende schepen of 
havens) meerkoet en fuut rustend, poetsend of zelfs broedend worden aangetroffen. 
Voorspelbaarheid speelt een belangrijke rol in het effect van verstoring. Hoe meer voorspelbaar 
het gedrag van de verstoringsbron, hoe kleiner het verstorende effect op de vogel. 
Voorspelbaarheid heeft veel te maken met gewenning: vogels ‘wennen’ er bijvoorbeeld aan dat 
schepen een bepaalde route varen en er niet van afwijken (Krijgsveld et al, 2008). Door de 
voorspelbaarheid van de scheepvaart en de constante aanwezigheid van het bedrijventerrein zal 
ook voor dit plan sprake zijn van gewenning en veel kleinere verstoringsafstanden). De verstoring 
door de uitbreidingsmogelijkheden zal – gezien de omvang van de huidige bedrijvigheid - binnen 
de huidige verstoringscontouren vallen. Additionele verstoring (in intensiteit of omvang van het 
beïnvloed gebied) zal niet optreden. 
 
In de zomer zijn veel ruiende kuifeenden op en rond het eiland Sassenplaat aanwezig. 
Ook in het winterhalfjaar is dit binnen het Hollands Diep een van de belangrijkste 
dagrustplaatsen voor kuifeenden. Tevens rusten hier overdag relatief grote aantallen 
3ilde eend en krakeend. Een toename van scheepvaart kan leiden tot verstoring van de in 
het Hollands Diep voorkomende soorten binnen een straal van ca 500 om de activiteiten 
heen. Omdat deze soorten over het algemeen overdag rustend langs de oevers verblijven 
[Bron: Rijkswaterstaat en Min. van EL&I, 2011], zal de mate van ruimtelijke overlap 
tussen de activiteit en het voorkomen van de vogels beperkt zijn. Daarom zijn significant 
negatieve effecten uit te sluiten. 
 
Langs de wegen zal ook in de huidige situatie sprake zijn van een brede zone die 
ongeschikt of minder geschikt is als leefgebied, foerageergebied of broedgebied voor 
vogels. Bovendien blijken een groot aantal soorten niet gevoelig te zijn voor verstoring 
door geluid (dat als maatgevend wordt beschouwd voor het verstorend effect van de 
toename van wegverkeer boven licht en beweging door toename van autoverkeer) (zie 
tabel 4.4). De toename van het verstorend effect is zeer beperkt omdat een deel van het 
vervoer via water zal plaatsvinden, het verkeer zich zal verspreiden over de verschillende 
snelwegen. De toename valt weg tegen de actuele verkeersintensiteiten op de 
betreffende snelwegen. 
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Effecten van scheepvaart op broedvogels zijn uit te sluiten door de ruimtelijke scheiding 
tussen water en land.  
 
Omdat de additionele verstoring de populatieomvang van de broedvogel lepelaar (de 
kluut komt voor buiten het invloedsgebied) en van de niet-broedvogels niet beïnvloed, 
zijn significant negatieve effecten uit te sluiten. De instandhoudingsdoelstellingen wordt 
niet belemmerd. 
 
Vissen 
De paaiplaatsen van de fint bevinden zich in ondiep water boven (zand)platen. Vanwege 
deze ecologische vereisten aan de paaiplaats is er geen ruimtelijke overlap tussen de 
beroepsscheepvaart en de paaiplaatsen zelf [Bron: Rijkswaterstaat en Min. van E.L.&I., 
2011]. Vestoring van paaiplaatsen is daarom uitgesloten. 
 
Belemmering van trekvissen is vooral gelegen in de belemmering van de 
Haringvlietsluizen in de trekroute van de trekvissen tussen de Noordzee en de 
bovenstroomse rivieren (Bron: Rijkswaterstaat, 2016). De toename van de scheepvaart 
zal deze functie niet belemmeren.  
 
De actuele scheepvaart vormt reeds een belangrijke bron van (submers) geluid. Vissen 
zijn minder gevoelig voor geluid dan zeezoogdieren. Er is een grote variabiliteit in 
gevoeligheid van vissen voor geluid. De gevoeligheid van vissen is het hoogst bij 100-200 
Hz. Antropogene geluidsbronnen onder water, zoals scheepvaart vallen binnen het 
frequentiebereik van het gehoor van de meeste vissoorten. Er is een scala van reacties 
van vissen op menselijk geluid bekend van het mijden van druk bevaren scheeproutes tot 
gewenning aan constant geluid. Onderwatergeluid kan mogelijk tot negatieve effecten 
leiden (verstoring) op volwassen en juvenielen, maar is niet de beperkende factor voor 
populatie-uitbreiding. Het herstel van de populatie wordt momenteel vooral belemmerd 
door migratiemogelijkheden (Rijkswaterstaat, 2011). 
 
Omdat de (sub)merse verstoring de populatieomvang niet beïnvloed, zijn significant 
negatieve effecten uit te sluiten. De instandhoudingsdoelstelling voor trekvissen wordt 
niet belemmerd. 
 

6.2 Effectbeschrijving en –beoordeling Biesbosch 

Zoogdieren 
De Biesbosch is aangewezen voor de meervleermuis. De meervleermuis komt verspreid 
over de Biesbosch voor en  foerageert boven het oppervlaktewater. De meervleermuis is 
vooral gevoelig voor verlichting en legt grote afstanden af tussen de verblijfplaatsen en 
de Biesbosch als foerageergebied. De verlichting van het Zeehaven- en Industrieterrein 
Moerdijk (ZIM) vormt echter geen belemmering voor een eventuele vliegroute. Omdat 
één oever verlicht is, vliegen ze aan de onverlichte zijde (http://www.vleermuis.net). Dat 
betekent dat eventuele extra verlichting van het ZIM de bereikbaarheid van het 
foerageergebied in de Biesbosch niet zal belemmeren. Er is geen sprake van een 
significant negatief effect. 
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Niet-Broedvogels 
Het verstorend effect van de niet-broedvogels treedt op in en rond de vaargeulen voor 
de soorten waarbij een ecologische relatie bestaat tussen de Biesbosch en gebieden 
buiten dit Natura 2000-gebied. Indien deze in de omgeving van het ZIM verblijven is een 
significant negatief effect uitgesloten, omdat deze vogels ook kunnen uitwijken naar 
andere gebieden, of omdat er gewenning optreedt gezien de huidige verstoring. Een 
significante verstoring is uit te sluiten. 
 

6.3 Cumulatie 

De Afdeling hanteert als vaste jurisprudentie met betrekking tot de cumulatieve beoordeling van 
projecten dat projecten, waarvoor een Wnb-vergunning is verleend ten tijde van het nemen van 
het besluit en die ook reeds zijn uitgevoerd dan wel bestaande activiteiten waarvoor geen Wnb-
vergunning benodigd is, dat de gevolgen van die activiteiten in de meeste gevallen kunnen 
worden geacht in de omgeving te zijn verdisconteerd en derhalve in beginsel niet meer 
afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve effecten hoeven te worden betrokken. De 
effecten van deze projecten zijn dan verdisconteerd in de huidige (achtergrond) situatie, die het 
vertrekpunt is voor het opstellen van de passende beoordeling. Daarnaast worden plannen 
waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat deze uitgevoerd worden ook betrokken bij het 
cumulatieonderzoek. Dat plan is door de gemeenteraad van Moerdijk op 12 januari 2017 
vastgesteld. Daarom is het windpark Moerdijk betrokken bij het cumulatieonderzoek. 
 
Windpark Moerdijk 
Nuon Wind Development B.V (kortweg: Nuon) is voornemens om op het ZIM een windpark van 7 
à 8 windturbines te realiseren. Dit voornemen is getoetst aan de gebiedsbescherming (Jonkvorst 
& Keyheeg-Hartman, 2016): 

 Effect op broedvogels 
Er zijn geen belangrijke vaste vliegroutes van vogels tussen broedlocaties en foerageer- 
of rustgebieden over het plangebied. In de gebruiksfase van het windpark treedt hooguit 
incidentele sterfte op van broedvogelsoorten waarvoor omliggende Natura 2000-
gebieden zijn aangewezen. De realisatie en exploitatie van Windpark Moerdijk 
veroorzaakt geen verstoring van broedvogelsoorten waarvoor omliggende Natura 2000-
gebieden zijn aangewezen. Ook is voor deze soorten geen sprake van het optreden van 
barrièrewerking. Effecten op het behalen van instandhoudingsdoelen voor 
kwalificerende broedvogels van de Natura 2000-gebieden Hollands Diep en Biesbosch 
zijn met zekerheid uit te sluiten. 

 Effect op niet-broedvogels 
Er zijn alleen regelmatig gebruikte vliegroutes over het plangebied van grauwe gans en 
kolgans. De ordegrootte van het aantal aanvaringsslachtoffers van grauwe gans en 
kolgans betreft minder dan 1 slachtoffer per jaar. Dit betreft incidentele sterfte (oftewel 
‘een verwaarloosbaar kleine kans op sterfte als gevolg van het project’). De realisatie en 
exploitatie van Windpark Moerdijk veroorzaakt geen verstoring van niet-
broedvogelsoorten waarvoor omliggende Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Ook 
is voor deze soorten geen sprake van het optreden van barrièrewerking. Effecten op het 
behalen van instandhoudingsdoelen voor kwalificerende niet-broedvogels van de Natura 
2000-gebieden Hollands Diep en Biesbosch zijn met zekerheid uit te sluiten. 

 Cumulatie Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk en Windpark Moerdijk 
Uit voorgaande blijkt dat als gevolg van het geplande Windpark Moerdijk geen of 
hooguit verwaarloosbare effecten (in de vorm van verstoring, verslechtering is 
uitgesloten) zullen optreden op soorten waarvoor de nabijgelegen Natura 2000-
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gebieden zijn aangewezen. Het totaaleffect van Windpark Moerdijk op de populaties 
van de broedvogelsoorten en de niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-
gebied Hollands Diep is aangewezen, is dusdanig klein dat het in cumulatie met de 
effecten van andere plannen of projecten in de omgeving (ongeacht de grootte van deze 
effecten), nooit de oorzaak kan zijn voor het optreden van significant verstorende 
effecten (inclusief sterfte). 

 

6.4 Conclusie 

De geluid- en lichtverstoring en optische verstoring leiden – ook cumulatief gezien -  niet tot een 
significant negatief effect op de Natura 2000-gebieden Hollands Diep en Biesbosch. 
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7 Mechanische effecten 

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat het effect van vissterfte door inname van water op de 
instandhoudingsdoelen voor trekvissen nader onderzocht dient te worden. Dat gebeurt in dit 
hoofdstuk. Het Hollands Diep is als doortrekgebied van groot belang voor de trekvissen als 
zeeprik, rivierprik, fint, zalm en elft en van groot belang als opgroeigebied voor elft, fint en 
vermoedelijk ook voor zeeprik. Ook het Natura 2000-gebied Biesbosch is aangewezen voor de 
genoemde trekvissen. 
 

7.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Energiecentrales en industrieën gebruiken grote hoeveelheden water voor het afvoeren van 
warmte. Om de benodigde watervoorziening zoveel mogelijk te waarborgen staan deze bedrijven 
aan stromende wateren om voldoende water te kunnen inlaten. Vissen die in de nabijheid van de 
inlaten zwemmen, hebben een kans om ofwel ingezogen te worden of in contact te komen met 
de zeven. Hierdoor kan vissterfte ontstaan. 
 
In het geval van koelwatersystemen hebben vooral vislarven en 0+ vis kans om ingezogen te 
worden. Door hun beperkte zwemcapaciteit "driften" ze passief mee met de waterstroom, vooral 
's nachts. Met het ingenomen koelwater passeren de vissen achtereenvolgens een grofrooster en 
een fijnmazige koelwaterzeef. Vislarven die nog klein genoeg zijn, gaan door de mazen van de 
fijnmazige koelwaterzeven, passeren de condensor en worden met het verwarmde koelwater 
geloosd. Sterfte treedt op als gevolg van mechanische stress en/of temperatuurschok, Naarmate 
de vis gedurende het seizoen groeit, houden de fijnmazige zeven een groter deel van de 
ingezogen vis tegen. Sterfte treedt dan op als gevolg van mechanische stress door het fysieke 
contact met de zeven. De zwemcapaciteit van de opgroeiende vis neemt gedurende het verloop 
van de zomer toe waardoor de mate van inzuiging afneemt. Vissen ouder dan een jaar worden 
nog nauwelijks ingezogen. Grotere ingezogen vissen zijn in de meeste gevallen individuele 
exemplaren met een verzwakte conditie (M. Bruijs, 2011). 
 
Het effect van visschade door inzuiging is afhankelijk van de relatie tussen deze sterfte en de 
natuurlijke sterfte binnen de populatie. Het herstelvermogen van een populatie speelt hierbij een 
belangrijke rol. 
 
In een onderzoek in het najaar van 2007 naar de effecten van Shell Moerdijk blijkt dat er - ten 
opzichte van andere energiecentrales - minder inzuiging van vis plaats vindt. Deze verschillen zijn 
waarschijnlijk het gevolg van verschillen in lokale condities, waaronder de situering van het 
innamepunt ten opzichte van stromingen en oevers en innamedebieten (Rijkswaterstaat 
Waterdienst, 2008b). Van de soorten die werden ingezogen was alleen de rivierprik een soort 
waarvoor een instandhoudingsdoel is geformuleerd. Het betrof 0+ en vissen kleiner dan 15 cm. In 
het onderzoek van het voorjaar van 2008 (het tweede deel van het onderzoek omdat in deze 
periode de migratie van glasaal en paaivis plaats en het jonge visbroed in het watersysteem 
komt) is vooral bot, baars en snoekbaars aangetroffen. Van van de soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, is (weer) alleen de rivierprik aangetroffen (RWS 
Waterdienst, 2008a.  
 
Beoordeling – Toets instandhoudingsdoelstelling 
De bestaande koelwateronttrekkingen zijn in het kader van de Nadere Effect Analyse II getoetst 
en hiervan is vastgesteld dat ze niet zullen leiden tot significant negatieve gevolgen voor deze 



Bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk 
Passende beoordeling 
projectnummer 176207 
6 juni 2017 revisie 00 
Gemeente Moerdijk 

 

Blad 45 van 58 

 

vissoorten (Rijkswaterstaat en Ministerie van EL&I, november 2011). De huidige onttrekking vindt 
plaats in de Westelijke Insteekhaven. De kwalificerende trekvissen worden in dit gebed niet 
verwacht omdat de vissen tijdens migratie met name de hoofdstroom zullen volgen. Voor de 
trekvissen is er echter actueel een knelpunt ten aanzien van het realiseren van het 
instandhoudingsdoel. Dat knelpunt is extern; namelijk de belemmering van de Haringvlietsluizen 
in de trekroute van de trekvissen tussen de Noordzee en de bovenstroomse rivieren. Met het 
huidige beheer blijft het leefgebied van deze vissen in het Hollands Diep op orde. Gezien er onder 
met name de rivierprik vissterfte niet uit te sluiten is, en het knelpunt ten aanzien van de 
instandhoudingsdoelstelling, is een significant negatief effect zonder mitigerende maatregel niet 
uit te sluiten. Omdat het plangebied ook de aanduiding heeft van ‘potentieel opgroei voor de 
zeeprik (zie figuur 4.3) is niet uit te sluiten dat dat de onttrekking plaatsvindt op een plaats met 
een hoge dichtheid aan vislarven en juveniele vis zodat een significante effecten op 
populatieniveau zonder maatregelen niet uit te sluiten is. De andere soorten zijn niet 
aangetroffen bij het onderzoek naar de effecten van inzuiging. Mogelijk dat een innamepunt 
elders in het plangebied wel tot effecten leidt. Alle trekvissen zullen echter meeliften met de te 
nemen maatregelen tegen vissterfte (zie paragraaf 7.2). De nieuwe ontwikkelingen zullen ook 
dienen te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan koelwaterinname vanuit het Natura 
2000-beheerplan. 
 

7.2 Voorzorgsmaatregelen 

Ten aanzien van de bestaande koelwateronttrekkingen kan worden opgemerkt dat deze in het 
Natura 2000-beheerplan kunnen worden vrijgesteld van de Wnb-vergunningplicht. Dit kan onder 
de voorwaarde dat de juiste voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om te voorkomen 
dat er vissen mee worden gezogen bij de koelwaterinname.  
 
Om de impact van het onttrekken van koelwater op het visbestand te reduceren, zal ook voor de 
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden een maatregel genomen dienen te worden. Deze kan 
bestaat uit: 
o in gebruik nemen van een geluidssysteem dat vooral vissoorten die gevoelig zijn aan 

inname en vlug sterven na contact met de filters, zeer efficiënt afschrikt.  
o toepassen van een visvriendelijk geleidingssysteem waarbij vissen, die toch worden 

ingezogen, via een visvriendelijk geleidingssysteem naar het Hollands Diep worden 
gebracht.  

o het gebruik van een vissparende koelwaterinlaat. Deze wordt voor het koelwatersysteem 
geplaatst en bestaat uit een roterende trommelzeef die om een visveilige vijzel is 
gebouwd. Het water dat door de koelwaterpompen wordt aangezogen, wordt eerst de 
trommelzeef ingezogen, waarna het water via de geperforeerde wanden in het 
koelwatersysteem wordt gepompt. Een motor met tandwielkast verzorgt de aandrijving 
van de vijzel. Deze beweging zorgt ervoor dat vuil en vis over de lengterichting door de 
trommelzeef worden gevoerd, waarna deze vaste materialen naar het oppervlaktewater 
worden teruggevoerd. 

 

7.3 Cumulatie 

Er zijn geen plannen of projecten bekend die nog niet gerealiseerd zijn maar waarover al wel een 
besluit is genomen, en die vissterfte veroorzaken in het Hollands Diep. 
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7.4 Conclusie 

Alleen de rivierprik is aangetroffen als soort die meegezogen is bij inname van water uit het 
Hollands Diep. Voor de zeeprik kunnen de inlaatpunten in potentieel opgroeigebied liggen.  Er 
bestaan voldoende en effectieve middelen om vissen ofwel op een veilige manier doorheen het 
koelsysteem te leiden, ofwel ze af te schrikken zodat ze het zullen mijden. Er zullen altijd enkele 
vissen toch slachtoffer worden van het koelwatersysteem, maar hun aantal zal dan zo laag liggen 
dat zij met zekerheid nooit het voortbestaan van hun populatie in gedrang zullen brengen en dan 
zijn significant negatieve effecten op de rivierprik uitgesloten.  
 
Op de visetende lepelaar werkt het effect op de trekvissen, met name de rivierprik niet door. Het 
aandeel van deze soort in het voedselaanbod is zeer beperkt. De soort eet kleine vissen, maar 
ook waterinsecten, kikkers en salamanders, en stekelbaars. Daarnaast foerageert de kolonie 
lepelaars die op de Sassenplaat broedt, grotendeels buiten het Natura 2000-gebied (in de Hoekse 
Waard en het Haringvliet). Door de omvang van het bereikbare foerageergebied en van het 
mogelijke voedselaanbod is er geen negatief effect op de draagkracht van het Natura 2000-
gebied Hollands Diep voor deze soort als broedvogel en als niet-broedvogel. 
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8 Koelwaterlozing 

8.1 Effectbeschrijving en -beoordeling 

Bepaalde soorten hebben voldoende lage temperaturen in de winterperiode nodig om te kunnen 
voortplanten. Een ander effect van opwarming van het oppervlaktewater is het feit dat sommige 
vissoorten een lage temperatuur voor reproductie nodig hebben. Wordt deze temperatuur in de 
wintermaanden niet meer gehaald dan zal de reproductie stagneren, soorten doen verdwijnen 
en leiden tot een lagere diversiteit van vissoorten (Kerkum et al, 2004). Dit effect treedt niet op 
omdat het Hollands Diep met name doortrek- en opgroeigebied betreft. 
 
Opwarming van het water kan leiden tot vissterfte. Uit laboratoriumexperimenten blijkt dat de 
tolerantie van vissen voor hoge temperaturen per vissoort sterk kan verschillen bij een korte 
blootstellingtijd. Tolerantie hangt ook af van andere factoren zoals de acclimatisatietemperatuur 
en het zuurstofgehalte. Voor de meeste zoetwatervissen ligt de letale temperatuur boven de  
30 ºC met maxima bij 35 à 36 ºC voor soorten als blankvoorn, brasem en snoekbaars. Tot de 
zoetwatersoorten waarvoor de letale temperatuur relatief laag is behoren de zeeforel (26-27 ºC). 
Voor zeevissoorten liggen de letale temperaturen overigens lager (Kerkum et al, 2004). 
 
Opvallend is dat de warme zomer niet heeft geleid tot significant hogere vissterfte in de 

omgeving van warmtelozers. Zo is in havens het oppervlaktewater opgewarmd tot ongeveer 30 

ºC. Acclimatisatie en vluchten naar nabij gelegen watersystemen met een lagere temperatuur zijn 

een mogelijke verklaring (Kerkum et al, 2004. 

Naast letale temperaturen is ook het effect van opwarming op het binnentrekken van belang. 
Wat het effect is van de opwarming van rivierwater op het binnentrekken van migrerende zalm 
en zeeforel is niet helemaal duidelijk (Kerkum et al, 2004. Er kan een temperatuurdrempel 
ontstaan wanneer de rivierwatertemperatuur te veel afwijkt van de zeewatertemperatuur. Bij de 
Vaate & Breukelaar (2001) vonden in hun onderzoek naar de migratie van zeeforel in Nederland 
in elk geval geen negatief effect als gevolg van het feit dat het rivierwater warmer was dan het 
zeewater. Bovendien ligt het ZIM op grote afstand van de Noordzee. De pluim met warmer water 
zal nooit tot de Noordzee reiken. Een effect op het binnentrekken van migrerende vissen is uit te 
sluiten. 
 
Beoordeling – Toets instandhoudingsdoelstelling 
Voor de trekvissen is er actueel een knelpunt ten aanzien van het realiseren van het 
instandhoudingsdoel. Dat knelpunt is extern. Vissterfte dient echter voorkomen te worden 
gezien het knelpunt ten aanzien van de instandhoudingsdoelstelling. De nieuwe ontwikkelingen 
zullen ook dienen te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan koelwaterlozing vanuit het 
Natura 2000-beheerplan (zie paragraaf 8.2). 
 

8.2 Voorzorgsmaatregelen 

Specifiek ten aanzien van warmtelozingen kan worden opgemerkt dat in het Natura 2000-
beheerplan Hollands Diep (Rijkswaterstaat, 2016) bestaande warmtelozingen worden vrijgesteld 
van de Wnb-vergunningplicht. Dit kan onder de voorwaarde dat degene die loost de 
voorwaarden naleeft die bij of krachtens de Waterwet gelden (vergunning en/of algemene 
regels). En dat dit bij eventuele inspecties kan worden aangetoond. Ook moet met monitoring 
geborgd worden dat er ten noorden van de Sassenplaat geen merkbare invloed (een opwarming 
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van meer dan 5 graden Celsius ten opzichte van de achtergrondtemperatuur van de thermische 
verontreiniging gaat ontstaan. Met deze voorwaarde zijn significant negatieve effecten uit te 
sluiten op de trekvissen (Hollands Diep en Biesbosch zijn aangewezen voor deze habitatsoorten). 
 

8.3 Cumulatie 

Er zijn geen plannen of projecten bekend die nog niet gerealiseerd zijn maar waarover al wel een 
besluit is genomen, en die een verhoging van de watertemperatuur veroorzaken in het Hollands 
Diep. 
 

8.4 Conclusies 

De maatregel die voorgesteld wordt, is in het beheerplan opgenomen en wordt daarom 
beschouwd als  een effectief middel om een significant negatief effect op (trek)vissen te 
voorkomen.  
 
Op de visetende lepelaar werkt het effect op de trekvissen niet door. Het aandeel van deze 
soorten in het voedselaanbod is zeer beperkt. De soort eet kleine vissen, maar ook 
waterinsecten, kikkers en salamanders, en stekelbaars. Daarnaast foerageert de kolonie lepelaars 
die op de Sassenplaat broedt, grotendeels buiten het Natura 2000-gebied (in de Hoekse Waard 
en het Haringvliet). Door de omvang van het bereikbare foerageergebied en van het mogelijke 
voedselaanbod is er geen negatief effect op de draagkracht van het Natura 2000-gebied Hollands 
Diep voor deze soort als broedvogel en als niet-broedvogel. 
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9 Conclusie 

In deze Passende beoordeling worden de effecten van het bestemmingsplan Zeehaven- en 
Industrieterrein Moerdijk (ZIM) getoetst, uitgaande van de maximale 
ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Bij de bepaling van de maximale 
mogelijkheden worden ook wijzigingsbevoegdheden meegenomen. Uitgangspunt is dat alle 
bestemde ruimte wordt ingevuld. Dus op elk perceel met een bepaalde bestemming (al of niet 
via een wijzigingsbevoegdheid) moet rekening worden gehouden met volledige benutting van die 
bestemde ruimte. In een Passende beoordeling worden de effecten ervan bepaald ten opzichte 
van de huidige, feitelijke situatie.  
 
Op grond van een oriënterende analyse kon worden geconcludeerd dat als gevolg van de 
ontwikkeling van het ZIM significant negatieve effecten bij voorbaat niet zijn uit te sluiten, met 
name door de belemmering van de instandhoudingsdoelen door stikstofdepositie, door 
verstoring, door verontreiniging en door mechanische effecten. Deze zijn passende beoordeling 
in het voorliggende rapport. 
 
Na een nadere analyse zijn significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden door de 
uitvoering van het bestemmingsplan, ook cumulatief, uit te sluiten. In Tabel 9.1 zijn de conclusies 
weergegeven.  
 
Tabel 9.1 Conclusies  

Natura 2000-gebied Type gebied Onderbouwing geen significant negatief effect 

Hollands Diep VRL en HRL  Stikstof is geen knelpunt, toename aan stikstofdepositie heeft 
geen ecologische gevolgen; 

 Verstoring door geluid en toename scheepvaart is beperkt ten 
opzichte van actuele verstoring door aanwezigheid 
industrieterrein en drukbevaren Hollands Diep; 

 Vissterfte bij trekvissen door koelwaterinnamepunten en 
koelwaterlozing is beperkt en treedt niet op in het 
Habitatrichtlijngebied; er worden maatregelen genomen om 
effect te beperken. 

 Geen cumulatieve effecten. 

Biesbosch VRL en HRL  Stikstof is voor de meeste habitattypen en voor de leefgebieden 
van de soorten geen knelpunt (niet overbelast), toename aan 
stikstofdepositie heeft geen ecologische gevolgen; 

 Verstoring is niet aan de orde gezien het Natura 2000-gebieden 
door de A16 gescheiden ligt van het Industrieterrein; 

 Vissterfte bij trekvissen door koelwaterinnamepunten en 
koelwaterlozing is beperkt; er worden maatregelen genomen 
om effect te beperken. 

 Geen cumulatieve effecten. 

Overige Niet 
stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden 
(bijvoorbeeld 
Haringvliet, Krammer-
Volkerak, Oudeland 
van Strijen, Oude 
Maas,..) 

VRL en HRL  Stikstof is geen knelpunt, toename aan stikstofdepositie heeft 
geen ecologische gevolgen; 

 Gebied ligt buiten het invloedsgebied van andere 
storingsfactoren. 

Overige 
stikstofgevoelige 

VRL en HRL  Voor toename aan stikstof is ontwikkelingsruimte beschikbaar, 
toename aan stikstofdepositie heeft geen ecologische gevolgen; 
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Natura 2000-gebied Type gebied Onderbouwing geen significant negatief effect 

Natura 2000-gebieden 
(bijvoorbeeld 
Ulvenhoutse Bos, 
Loonse en Drunense 
Duinen & 
Leemkuilen,…) 

 Gebied ligt buiten het invloedsgebied van andere 
storingsfactoren. 

 
Toets uitvoerbaarheid 
De natuurlijke kenmerken van de onderzochte Natura 2000-gebieden worden als gevolg van het 
bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk niet aangetast. Hiermee is de 
zekerstelling van de uitvoering van het plan vanuit het oogpunt van de Wet natuurbescherming, 
onderdeel gebiedsbescherming gewaarborgd. 
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Bijlage A: AERIUS-berekening prioritaire claim 
(kenmerk: RmkKHMxg6LHy, 14 april 2017) 
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Bijlage B: Depositie prioritaire claim 
Figuur: Depositie prioritaire claim (gereserveerde ontwikkelingsruimte) 
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Bijlage C: Vergelijking berekeningen 
 
Figuur: Depositie planbijdrage minus prioritaire claim (benodigde minus gereserveerde 
ontwikkelingsruimte) 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk dateert van 1993 en sindsdien is het meermalen
op onderdelen herzien. Het actualiseren van het bestemmingsplan is noodzakelijk vanwege
gewenste nieuwe ontwikkelingen op het industrieterrein (met name de intensiveringopgave) en
vanwege nieuwe wet- en regelgeving (met name doorwerking van wetgeving externe veiligheid).
Daarnaast stelt de Wet ruimtelijke ordening dat bestemmingsplannen elke 10 jaar dienen te
worden geactualiseerd. Met dit bestemmingsplan wordt tevens aan die actualiseringplicht
voldaan.

Dit rapport betreft een toelichting op de watertoets. Gezien het consoliderend karakter van het
bestemmingsplan wordt met name ingegaan op het huidig waterbeleid dat van toepassing is
binnen het plangebied en op het beschrijven en vastleggen van het huidige watersysteem in het
plangebied. Voor de toekomstige situatie wordt beschreven hoe het toekomstige watersysteem
aan de richtlijnen van de gemeente Moerdijk, het waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat
voldoet. Als laatste volgt de samenvattende waterparagraaf.

In de waterparagraaf wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige
situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van het
watersysteem om de negatieve effecten op het watersysteem te compenseren. Hierbij wordt
rekening gehouden met het beleid van de gemeente, het waterschap en Rijkswaterstaat.

1.2 Doel

Het doel van de watertoets voor Industrieterrein Moerdijk is waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen in beschouwing worden genomen bij het bestemmingsplan
Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

1.3 Leeswijzer

Deze Toelichting watertoets Industrieterrein Moerdijk is als volgt opgebouwd:
 Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de huidige waterhuishoudkundige situatie van het

plan- en studiegebied;
 In hoofdstuk 3 is het beleidskader voor water toegelicht en bevat een overzicht van de

uitgangspunten en randvoorwaarden;
 In hoofdstuk 4 is de toekomstige situatie van het waterhuishoudkundig systeem

weergegeven en welke maatregelen nodig zijn om een evenwichtig watersysteem te
realiseren en te behouden.

 In hoofdstuk 5 is een voorstel voor de waterparagraaf in het bestemmingsplan opgenomen.

In de waterparagraaf in het bestemmingsplan, die op basis van dit rapport wordt opgesteld,
wordt de huidige- en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige situatie wordt
beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van het watersysteem om
te voldoen aan het lokale, regionale en landelijke waterbeleid.
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2 Huidige situatie

2.1 Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk dat langs het Hollandsch
Diep ligt. Het industrieterrein heeft een oppervlak van ongeveer 2.350 hectare, telt drie
insteekhavens, huisvest circa 400 bedrijven en geeft werkgelegenheid aan circa 17.500
werknemers.

Dit terrein wordt van de omgeving gescheiden door een bufferzone aan de oost-, west- en
zuidzijde. De bufferzone bestaat aan de westzijde uit bosgebied, aan de oostzijde uit
natuurgebied de Appelzak en jachthaven Roode Vaart. De bufferzone aan de zuidzijde bestaat
voornamelijk uit agrarisch akker-, en grasland. Het plangebied wordt begrensd door de grens met
de gemeente Strijen en de bufferzone. Het bagger depot Sassenplaat en jachthaven Roode Vaart
liggen ook binnen het plangebied. In Figuur 2-1 is de exacte plangrens aangegeven.

Figuur 2-1: Plangebied bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk

Een deel van het plangebied is buitendijks gelegen (Zuidelijke Randweg en gebied ten noorden
daarvan, Westelijke Randweg en gebied ten oosten daarvan, Oostelijke Randweg tot
Veerdam/Johan Willem Frisostraat en gebied ten westen daarvan) en een deel van het gebied is
binnendijksgelegen (gebied ten zuiden van Zuidelijke Randweg). In paragraaf 2.4 is in figuur 2.3
de ligging van het binnendijkse en buitendijkse deel van het plangebied weergegeven. In
paragraaf 2.5 wordt nader ingegaan op de waterkering en de beschermingszones.
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2.2 Bodem

Maaiveldhoogte
Het maaiveld van het industriegebied ligt tussen NAP + 3 m en NAP + 5 m en de groenstrook
rondom het industrieterrein tussen NAP + 0,5 m en NAP – 1 m. In Figuur 2-2 is de hoogteligging
van het plangebied en de omgeving weergegeven. De volgende hoogte hoort globaal bij de
weergegeven kleuren in de figuur:

Donker blauw = circa NAP < -1,0 m
Blauw = circa NAP -1,0 tot 0 m
Groen = circa NAP 0 tot + 1,0 m
Geel = circa NAP + 1,0 tot + 2,0 m
Oranje = circa NAP + 2,0 tot + 4,0 m
Rood = > NAP + 4 m

Figuur 2-2: Hoogtekaart plangebied en omgeving (AHN2)

Bodemopbouw
Op basis van de beschikbare gegevens is de bodemopbouw ter plaatse van het plangebied
beschreven. De ondiepe bodemopbouw, de Holocene deklaag, is vrij homogeen en bestaat tot
NAP -4 a -6 m uit klei en veen. De onderliggende diepe bodemopbouw varieert sterk, maar
bestaat overwegend uit fijn zand en kleiig zand, afgewisseld met zandige klei. Plaatselijk kunnen
oude geulafzettingen aanwezig zijn. Op basis van beschikbare sonderingen en boringen bestaat
de opbouw van de waterkering rondom het Industrieterrein uit zand of sterk siltig zand, afgedekt
met een circa 1 m dikke kleilaag.
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2.3 Grondwater

In het DINOloket zijn geen recente metingen van de grondwaterstanden beschikbaar binnen het
industrieterrein of relevante punten in de buurt ervan. De verwachting, op basis van ervaringen
bij andere projecten op dit terrein, is dat de grondwaterstand in het pakket ophoogzand sterk
wordt bepaald door de waterstand van het Hollandsch Diep. Dat betekent dat er geen sprake is
van ondiep grondwater.

Grondwaterbeschermingsgebied
Het plangebied is niet in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied gelegen.

2.4 Oppervlaktewater

Rijkswateren
Het industriegebied is aan het Hollandsch Diep gelegen, dat onder de Rijkswateren valt. In het
industriegebied zijn vier insteekhavens aanwezig. De oostelijk gelegen insteekhaven is door
middel van een schutsluis verbonden met de Roode Vaart, die ten tijde van hoogwater op het
Hollandsch Diep kan worden dichtgezet.

Conform de Beleidsregels grote rivieren valt het buitendijks gelegen gebied van het
industrieterrein Moerdijk grotendeels onder gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het
Waterbesluit niet van toepassing is (artikel 6.16 van het Waterbesluit), zie figuur 3. Dit zijn
gebieden die weliswaar deel uitmaken van het rivierbed, maar waar geen vergunningplicht op
rust. Deze gebieden zijn uitgesloten van de toetsing aan de Beleidslijn Grote Rivieren.
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Figuur 2-3 Overzichtskaart Beleidsregels grote rivieren (bron: Rijkswaterstaat)

Waterlopen waterschap Brabantse Delta
Binnen het industrieterrein zijn diverse waterlopen aanwezig, zowel categorie A-waterlopen als
B-waterlopen. Een overzicht van de waterlopen is weergegeven in Figuur 2-4. De waterlopen
welke buitendijks zijn gelegen wateren uiteindelijk af op het Hollandsch Diep. De waterlopen
welke binnendijks zijn gelegen zijn aangesloten op het regionale watersysteem (Voor vigerende
zomer- en winterpeilen zie Peilenplan Tonnekreek-Keenehaven van waterschap Brabantse Delta).
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Parallel aan de Zuidelijke Randweg en de Westelijke Randweg zijn A-waterlopen gelegen. De A-
waterlopen zorgen voor afwatering van het terrein en wateren direct af op het Hollandsch Diep.

Figuur 2-4: Overzicht oppervlaktewatersysteem omgeving Industrieterrein Moerdijk (bron: waterschap

Brabantse Delta)

2.5 Waterkeringen

In de omgeving van het plangebied zijn primaire waterkeringen aanwezig, zoals weergegeven in
Figuur 2-5, Figuur 2-6en Figuur 2-7. Het relevante dijklichaam ter hoogte van het industrieterrein
heeft een hoogte tussen circa NAP +5,5 en +6,0 m:

• Buitendijk rond het industrieterrein Moerdijk (P21);

• Dijkvak bij Sluis Roode Vaart (P22);

Daarnaast liggen er secundaire waterkeringen (compartimenteringskeringen en boezemkade) in
de omgeving van het gebied, aan de westzijde: Nieuwe en Zandbergsedijk (S50) en aan de
(zuid)oostzijde: de Schansdijk (S109), de Koekoekse Dijk (S110) , de Lokkersgorsdijk en de Lapdijk
(S54). Deze waterkeringen hebben een hoogte van circa NAP + 3,50 m.
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Figuur 2-5: Overzicht waterkeringen in plangebied (bron: Keurkaart waterkeringen waterschap Brabantse
Delta)

Figuur 2-6: Primaire kering inclusief beschermingszone Westelijke Randweg (bron: waterschap Brabantse

Delta)
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Figuur 2-7: Primaire kering inclusief beschermingszone Zuidelijke Randweg (bron: waterschap Brabantse

Delta)

Op basis van de Keur zijn bij de waterkering drie verschillende zones te onderscheiden, namelijk
het waterstaatswerk zelf, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte. De
beschermingszone beschermt het waterstaatswerk en het profiel van vrije ruimte maakt
toekomstige verbetering van het waterstaatwerk mogelijk.

• Een kruinhoogte van NAP +4,25 m;

• Een kruinbreedte van 4,5 m;

• Een helling van 1:3 voor het binnen- en buitentalud;

• Een niveau van NAP +1,0 m voor de binnen- en buitenteen.

• De breedte van het waterstaatswerk bedraagt 24,0 m.

De beschermingszone A voor primaire keringen is aan weerszijden van de waterkering 30 meter,
gemeten vanuit de teen. Beschermingszone B is aan weerszijden van de waterkering van 30 tot
50 meter gemeten vanuit de teen.

Het profiel van vrije ruimte ligt boven het ontwerpprofiel en wordt volgens opgave van WSBD
begrensd door een afstand van 47 m buitendijks en 45 m binnendijks. Voor primaire keringen ligt
het profiel van vrije ruimte 1 meter boven het ontwerpprofiel.

Opgemerkt wordt dat het beheersgebied van WSBD begrensd wordt door de beschermingszone
B. Het voorland is in beheer van het havenschap Moerdijk.

De huidige normfrequentie van dijkring 34 bedraagt 1 / 2.000 per jaar. De primaire waterkering
behoort tot categorie A en keert het buitenwater van het Hollandsch Diep. Bij nieuwe elementen
dient met ontwikkelingen gedurende de levensduur rekening gehouden te worden. Dit betekent
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dat er met de nieuwe normering (op basis van overstromingskansen) rekening gehouden dient te
worden.

Aan Dijkvak P21 is het oordeel ‘voldoet aan de norm’ toegekend. Naast de wettelijke toetsing is
in het kader van Veiligheid Nederland in kaart 2 (VNK2) in december 2011 voor dijkring 34 de
kans op overstroming bepaald. Deze resultaten geven een beeld van de overstromingsveiligheid.
Voor het betreffende dijkvak P21 is het volgende geconcludeerd:
 De faalkans voor het dijkvak is < 1 / 10.000 jaar;
 Vanwege het zeer brede en hooggelegen voorland (industrieterrein Moerdijk) zijn voor het

ringdeel nabij Moerdijk geen overstromingsberekeningen gemaakt. Door de aanwezigheid
van dit voorland is gesteld dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er een bres ontstaat.

In zowel de VTV-toetsing in het kader van de Waterwet als bij Veiligheid Nederland in Kaart 2
(VNK2) is aangeven dat het hooggelegen voorland een golf reducerende werking heeft en gunstig
is ten aanzien van de stabiliteit van het voorland. Dit voorland is echter niet vastgelegd in de
legger van het waterschap. Aanbevolen is in het VNK onderzoek om het voorland te beschermen
en op te nemen in de legger van het waterschap.

2.6 Riolering

Het industrieterrein heeft een eigen rioleringsplan (BRP Havenschap Moerdijk), dat buiten het
GRP van de gemeente Moerdijk valt. De meeste bedrijven lozen hun afvalwater op de riolering.
Eén van de bedrijven heeft een directe aansluiting naar het persstation dat afvoert naar de
zuivering in Bath. Op het terrein wordt een deel van het afvalwater afgevoerd en gezuiverd.

In het plangebied ligt een afvalwatertransportleiding (rioolpersleiding) van waterschap Brabantse
Delta en havenschap Moerdijk. De persleiding loopt vanaf de kern Moerdijk richting het westen
naar persstation Moerdijk en voert uiteindelijk af naar de zuivering in Bath (RWZI).

De rioolpersleiding heeft een zakelijk rechtstrook van 2 m aan beide zijde van de leiding. Bij
bouwen boven of nabij een afwatertransportleiding dient goedkeuring van het waterschap en/of
het havenschap verkregen te worden. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de
eisen en beperkingen die de leiding met zich meebrengt.
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Figuur 2-8: Ligging rioolpersleidingen en rioolgemalen waterschap Brabantse Delta

2.7 Beschermde gebieden

Een aantal delen binnen het plangebied zijn beschermde (water) natuurgebieden. Deze gebieden
zijn in De Keur als beschermd opgenomen, zoals is weergegeven in Figuur 2-9.

Het industrieterrein is omringd door natuurgebieden, die aangewezen zijn als KRW-
waterlichamen (Europese KaderRichtlijn Water). Het waterschap Brabantse Delta heeft samen
met andere organisaties maatregelen in beeld gebracht die nodig zijn om de Europese doelen en
normen te realiseren. Van ieder gebied is een korte omschrijving van de huidige situatie
gegeven, die afgeleid is van deze stroomgebiedbeheerplannen.

Aan de oostzijde van het industrieterrein ligt de Roode Vaart, dat aangewezen is als KRW-
waterlichaam. De Roode Vaart is een recht kanaal met scheepvaart, waarbij tenminste 25% van
de oevers bestaan uit vooroevers of natuurvriendelijk zijn ingericht. De overige oevers bestaan
uit stortsteen met een 2-3 m brede rietkraag. Buiten de heringerichte oevers is de
bodemsamenstelling overal min of meer gelijk. Het beheer van de sluis Roode Vaart is afgestemd
op de vistrek.

Ten westen van het industriegebied ligt KRW-waterlichaam Tonnekreek-complex. Het westelijke
deel van de groene strook is onderdeel van dit gebied. Het Tonnekreek-complex bestaat uit een
aantal oude kreekrestanten dat door een dijk is afgedamd van het Hollands diep. Het
Tonnekreek-complex heeft een belangrijke wateraanvoer– en waterafvoerfunctie. Het water
vanuit de kreek wordt via het gemaal Tonnekreek uitgeslagen op het Hollands Diep.

Aan de zuidzijde van het industrieterrein behoort de groenstrook tot het KRW-waterlichaam
Mark en Vliet. Het deelstroomgebied Mark en Vliet omvat een aantal wateren die tezamen het
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waterlichaam Mark en Vliet vormen. De Mark en Dintel (de Dintel is het meest benedenstroomse
deel van de Mark) en de Vliet zijn van oorsprong getijdenrivieren die zowel in verbinding stonden
met een stelsel van kreken, die nu zijn drooggelegd of ingepolderd. Vanwege deze oorsprong
worden de Mark en Dintel en Vliet omzoomd door een stelsel van oude zeedijken, die nu de
boezemkaden vormen. De landbouw is het belangrijkste grondgebruik in het deelgebied Mark en
Vliet. De kreekrestanten in de poldergebieden hebben een belangrijke rol voor wateraan-
en -afvoer in de landbouwgebieden en herbergen tevens een aantal natuurwaarden.

Door het plangebied loopt een (droge) ecologische verbindingszone (EVZ). De EVZ ligt ten zuiden
van de Zuidelijke Randweg, zie Figuur 2-9.

Figuur 2-9: Beschermde gebieden (oranje), Roode Vaart (rood) (bron: Keurkaart waterschap Brabantse

Delta)
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Figuur 2-10: Ligging EVZ (groene stippellijn) (Bron: Wateratlas provincie Noord-Brabant)
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3 Beleid, eisen en wensen

3.1 Beleid

Algemeen
De beleidsdoelen ten aanzien van water zijn opgenomen in het Nationale waterplan 2016-2021,
het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 van de provincie Noord-Brabant en het
waterbeheerplan 2016-2021 van waterschap Brabantse Delta. De waterplannen op deze drie
niveaus zijn gelijktijdig opgesteld en sluiten inhoudelijk op elkaar aan.

De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen van
afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is uitgewerkt in de twee
drietrapsstrategieën voor: waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en waterkwaliteit
(schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren).

Europees beleid
Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Nederland een resultaatsverplichting voor
het bereiken van de gewenste waterkwaliteit en ecologie van grond- en
oppervlaktewatersystemen. Voor grote wateren of watersystemen, de zogenaamde KRW-
waterlichamen, zijn hiertoe doelen opgesteld. De (bindende) maatregelen om de doelen te
bereiken zijn vastgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen. Voor de overige wateren geldt
minimaal het stand-still principe. Waterbeheerders mogen hiervoor zelf aanvullende doelen
opstellen.

Rijksbeleid
Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het rijksbeleid is de watertoets. De watertoets
wordt toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en ruimtelijke
onderbouwingen.

Provinciaal beleid
Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) zet de nieuwe koers uit voor de
provinciale inzet met betrekking tot water, bodem, lucht en de overige milieuaspecten. Het
PMWP gaat voor:
 voldoende water voor mens, plant en dier;
 schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht);
 bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s;
 verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening

Regionaal beleid
Rijkswaterstaat
Voor het rivierengebied (Hollandsch Diep) geldt de Beleidslijn grote rivieren die de veiligheid
waarborgt en de kansen biedt voor innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen. Nieuwe activiteiten
mogen de afvoercapaciteit van de rivier ter plaatse niet hinderen en geen belemmering vormen
voor toekomstige verruiming van het rivierbed. Voor burgers en bedrijven die zich in het
rivierbed vestigen geldt verder dat eventuele schade als gevolg van hoogwater voor eigen
rekening is.

Zoals reeds weergeven is het Industrieterrein (deels) gelegen in gebied waarvoor artikel 6.16 van
het Waterbesluit geldt (zie figuur 2.4). Conform de Beleidsregels grote rivieren valt het
buitendijks gelegen gebied van het industrieterrein Moerdijk grotendeels onder gebieden waar
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paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is (artikel 6.16 van het
Waterbesluit). Dit zijn gebieden die weliswaar deel uitmaken van het rivierbed, maar waar geen
vergunningplicht op rust. Deze gebieden zijn uitgesloten van de toetsing aan de Beleidslijn Grote
Rivieren.

Gemeente Moerdijk
Het waterbeleid van de gemeente Moerdijk is weergegeven in de Paraplunota Leefomgeving
2012-2030. De gemeente heeft 6 hoofddoelen tot 2030 geformuleerd:
1. Aandacht voor water vergroten
2. In 2015 voldoet het watersysteem aan de normen conform de kwaliteitsopgave waterbeleid

in de 21e eeuw (WB21) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
3. Kwalitatief goed water in 2015 conform de Europese Kaderrichtlijn Water
4. Bij alle (her)inrichtings- en reconstructieplannen is water mede ordenend
5. Geen overlast van grondwater
6. Waterbeheer en -onderhoud afgestemd op de verschillende functies

Waterschap Brabantse Delta
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het
waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheerplan 2016-2021.
De langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt voortgezet voor de verschillende
thema’s, zoals waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans op wateroverlast en
verdrogingsbestrijding. Zo vaart het waterschap een toekomstbestendige koers. Daarnaast geven
diverse ontwikkelingen aanleiding tot nieuwe accenten, waaronder het Deltaprogramma.

Nieuwe accenten in dit plan zijn:
 de versterking van de primaire en regionale keringen (de dijken langs de Rijkswateren en

langs de regionale rivieren);
 inzet op waterbewustwording van watergebruikers: het waterschap wil investeren in het

vergroten van inzicht in eigen handelingsperspectief;
 helder zijn over de beperkingen en mogelijkheden die er vanuit het watersysteem zijn voor

de gebruiksfuncties;
 een meer integrale, gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie (combineren van optimaliseren

peilbeheer en inrichtingsmaatregelen);
 dynamisch waterbeheer: flexibel beheer op basis van actuele informatie over de situatie in

het gebied en de regionale verschillen daarin.

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig toegespitst beleid en beleidsregels op de
verschillende thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen
verordening; De Keur en de legger. De Keur Waterschap Brabantse Delta 2015 (vanaf 1 maart
2015) bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties
hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. Voor hoge bouwwerken en constructies,
zoals bijvoorbeeld windturbines, is in de beleidsregel Bouwwerken waterkeringen opgenomen
dat binnen de waterkering en beschermingszone A van de waterkering in principe geen
watervergunning wordt verleend.

De legger geeft aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die
moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning
van het waterschap benodigd.

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen,
waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige
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situatie. Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met
hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren.

Watertoets
Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en
besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder
veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren:
rijkswateren, regionale wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces
dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk
stadium met elkaar in gesprek brengt.

3.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten waterbeheerders

Op 31 maart 2009 heeft er een startoverleg plaatsgevonden met de gemeente Moerdijk, het
waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat. In dit overleg zijn de randvoorwaarden en
aandachtspunten ten aanzien van het watersysteem besproken. In deze paragraaf zijn de
belangrijkste aandachtspunten uit het overleg ten aanzien van het toekomstige watersysteem
opgenomen.

Op de concept watertoets (19-6-2009) zijn vanuit Rijkswaterstaat en waterschap Brabantse
Delta reacties gekomen. Op basis van de reacties zijn ook de randvoorwaarden en
uitgangspunten van de waterbeheerder bijgesteld.

 Het industrieterrein is voor een groot deel buitendijks gelegen, een klein deel is binnendijks
gelegen.

 Het industrieterrein wordt bij herinrichting uitgevoerd met een verbeterd gescheiden
rioolstelsel of gelijkwaardig. Het afvalwater wordt behandeld conform de voorkeursvolgorde
uit de Wet Milieubeheer. Bij lozingen op oppervlaktewateren is mogelijk een vergunning van
de waterbeheerder of melding bij de waterbeheerder nodig.

 De Sassenplaat betreft een Natura 2000 gebied;
 Wanneer geen bebouwing in het Hollands Diep of de insteekhavens plaatsvindt is

compensatie in het kader van Ruimte voor de Rivier niet nodig;
 Wanneer nieuwe bedrijvigheid overslag op het Hollands Diep of de insteekhavens vereist zijn

hiervoor mogelijk aanvullende voorwaarden en vergunningen benodigd;
 Als binnen de plangrenzen nieuw oppervlaktewater wordt aangelegd moet bekeken worden

wie dit gaat onderhouden. Wanneer overdracht van het onderhoud plaatsvindt aan het
waterschap dient het oppervlaktewater te voldoen aan de "beleidsregel waterlopen op
orde" van waterschap Brabantse Delta.

 In het buitendijks gelegen plangebied wordt bij toename van verhard oppervlak geen
retentie geëist door het waterschap indien wordt aangetoond dat de ontvangende
waterlopen voldoende bergings- en afvoercapaciteit hebben.

 Voor verschillende werkzaamheden in- op of nabij waterlopen en waterkeringen is een
watervergunning of melding benodigd in het kader van de Waterwet. De aanvraag van de
vergunning of melding dient bij de betreffende waterbeheerder (waterschap of
Rijkswaterstaat) gedaan te worden. Daarnaast is voor verschillende onttrekkingen en
lozingen op het oppervlaktewater en grondwater tevens een melding of vergunning in het
kader van de Waterwet.

 Vanaf 1 maart 2015 is de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 in werking getreden met de
daarbij behorende algemene regels en beleidsregels.
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Als handleiding voor het uitvoeren van de Watertoets heeft waterschap Brabantse Delta het
document 'Op weg met het waterschap' opgesteld. De checklist van dit document is voor
industriegebied Moerdijk doorlopen.
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4 Toekomstige situatie

4.1 Waterkeringen

Voor toekomstige herinrichting van het plangebied, zoals het aanpassen van de riolering, is het
nodig om werkzaamheden te verrichten binnen de beschermingszones van primaire
waterkeringen. Als deze ontwikkelingen plaatsvinden in, op, onder of naast één van de
waterkeringen of binnen de beschermingszones dan wordt hiervoor een vergunning aangevraagd
of melding gedaan in het kader van de Waterwet bij Waterschap Brabantse Delta.

Voor de realisatie van Windpark Industrieterrein Moerdijk, bestaande uit zeven turbines (vijf
turbines langs de Westelijke Randweg en twee turbines langs de Zuidelijke Randweg), wordt een
aparte bestemmingsplanprocedure doorlopen. Deze planologische ontwikkelingsmogelijkheden
worden overgenomen in het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Drie
voorgenomen windturbines zijn (deels) gelegen in de beschermingszone van een waterkering. De
beheerder van de waterkering, het Waterschap Brabantse Delta heeft een positief advies
gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. Voor de windturbineontwikkeling wordt een
watervergunning aangevraagd in het kader van de Waterwet bij waterschap Brabantse Delta.
CHECK BESCHRIJVING

4.2 Watergangen

Wateroverlast
In het buitendijks gelegen deel van het plangebied wordt bij toename van verhard oppervlak
geen retentie geëist door het waterschap indien wordt aangetoond dat de ontvangende
waterlopen voldoende bergings- en afvoercapaciteit hebben. Indien er in het binnendijkse gebied
sprake is van meer dan 2.000 m2 nieuw verhard oppervlak dient 60 mm berging per m2 toename
verhard oppervlak worden gerealiseerd.

Conform de Beleidslijn grote rivieren valt het buitendijks gelegen gebied van het industrieterrein
Moerdijk grotendeels onder gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit
niet van toepassing is (artikel 6.16 van het Waterbesluit). Dit zijn gebieden die weliswaar deel
uitmaken van het rivierbed, maar waar geen vergunningplicht op rust. Deze gebieden zijn
uitgesloten van de toetsing aan de Beleidslijn Grote Rivieren. Niettemin wordt geadviseerd
nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden wel voor te leggen aan het bevoegd gezag:
Rijkswaterstaat.

Aan- en afvoer
Voor de oppervlaktewateren geldt dat het huidige oppervlaktewatersysteem in stand gehouden
moet worden (geen dempingen of nieuwe verbindingen), inclusief de bescherming van
aanwezige infrastructuur. Voor veschillende werkzaamheden in- op of nabij waterlopen en
waterkeringen is een watervergunning of melding benodigd bij de waterbeheerder in het kader
van de Waterwet.

Voor lozingen, onttrekkingen aan- of afvoer van of naar het oppervlaktewater van 100 m3/uur of
meer moet een Watervergunning (Waterwet) aangevraagd worden. Voor lozingen, onttrekkingen
aan- of afvoer van of naar het oppervlaktewater tussen 50 en 100 m3/uur moet vooraf een
melding gedaan worden. Voor de beschermde gebieden conform de Keur van waterschap
Brabantse Delta geldt dat voor deze handelingen altijd een vergunning nodig is.
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Beheer en Onderhoud
De leggerwatergangen, moeten onderhouden worden zoals in de legger is opgenomen. Dit
betekent dat er rekening gehouden moet worden met een aantal eisen voor de categorie A-
waterlopen:

• Afrastering voor beweiding aangrenzende gronden minimaal 0,50 m uit de insteek van de

watergang en maximaal 1,20 m hoog.

• Obstakelvrije onderhoudszone van 4 m en bij verankerde damwanden of keermuren 5 m.

• Bebouwingsvrije strook van 5 m.

• Ontvangstplicht aanliggende grondeigenaren of gebruikers.

Het Hollands Diep is een rijkswater en wordt onderhouden door Rijkswaterstaat. De
insteekhavens worden echter door het Havenschap Moerdijk gebaggerd en onderhouden.

Als binnen de plangrenzen nieuw oppervlaktewater wordt aangelegd moet bepaald worden wie
dit gaat onderhouden. Wanneer overdracht van het onderhoud plaatsvindt aan het waterschap
dient het oppervlaktewater te voldoen aan de "beleidsregel waterlopen op orde" van waterschap
Brabantse Delta.

Waterkwaliteit
Indien er op het industrieterrein nieuwe watergangen aangelegd worden, dan moet er rekening
mee gehouden worden dat deze een goede doorspoelbaarheid hebben (geen doodlopende
watergangen). Het waterschap Brabantse Delta heeft bij de aanleg van nieuwe watergangen in
de bufferzone er de voorkeur voor dat deze van natuurvriendelijke oevers voorzien worden.

De aanleg van een verbeterd gescheiden stelsel en het afkoppelen van verhard oppervlak zorgen
ervoor dat er minder vaak riooloverstorten plaats vinden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater verbeterd. Bovendien zorgt het ervoor dat er meer doorstroming
in de watergangen plaats vindt, wat eveneens de waterkwaliteit ten goede komt.

Voor de waterkwaliteit is het van belang dat de bestaande en toekomstige bebouwing geen
uitlogende materialen bevatten. Er moet ook voor zorg voor gedragen worden dat er geen
milieuvervuilende materialen en stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

4.3 Riolering

Het industrieterrein wordt bij herinrichting uitgevoerd met een verbeterd gescheiden rioolstelsel
of gelijkwaardig. Het afvalwater wordt behandeld conform de voorkeursvolgorde uit de Wet
Milieubeheer. Bij lozingen op oppervlaktewater is mogelijk een vergunning van de
waterbeheerder of melding bij de waterbeheerder benodigd. Aangezien het industrieterrein
reeds is voorzien van een gescheiden rioolstelsel en verbeterd gescheiden rioolstelsel is er geen
sprake van afkoppelen van verhard oppervlak.

Rioolpersleiding
In de omgeving van het plangebied ligt een afvalwatertransportleiding (rioolpersleiding) van
waterschap Brabantse Delta en havenschap Moerdijk. In de zuidwesthoek is het persstation
Moerdijk gelegen met bijbehorende buffertoren, kelder(s) en persleidingen (leidingen met hoge
waarde). De rioolpersleiding heeft een zakelijk rechtstrook van 2 meter aan beide zijde van de
leiding.
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Bij bouwen boven of nabij een afwatertransportleiding en het persstation dient goedkeuring van
het waterschap en/of het havenschap verkregen te worden. Daarnaast dient rekening gehouden
te worden met de eisen en beperkingen die de leiding met zich meebrengt.

4.4 Grondwater

Het industrieterrein is gezien de bodemopbouw en het gebruik van het terrein niet geschikt voor
infiltratie van hemelwater. Het industriegebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied.
In de groenstrook treedt kwel op, die mogelijk brak is, waardoor geen water geïnfiltreerd kan
worden in de bodem. Voor eventuele onttrekkingen van grondwater is een melding of
vergunning in het kader van de Waterwet benodigd.

4.5 Beschermde gebieden

Aan de zuid- en oostzijde van het plangebied is een EVZ aanwezig ook zijn beschermde gebieden
vanuit de Keur aanwezig. Bij de verdere ontwikkeling van het industrieterrein in de toekomst
moet hier rekening mee gehouden worden. Dit geldt eveneens voor de andere beschermde
gebieden in de bufferzone aanwezig aan de west-, zuid- en oostzijde van het industrieterrein.

4.6 Vergunningen

Wanneer nieuwe bedrijvigheid overslag op het Hollands Diep of de insteekhavens vereist, zijn
hiervoor mogelijk aanvullende voorwaarden en vergunningen benodigd.

Wanneer werkzaamheden in- op of nabij waterlopen en waterkeringen plaatsvinden is een
watervergunning of melding benodigd in het kader van de Waterwet. De aanvraag van de
vergunning of melding dient bij de betreffende waterbeheerder (waterschap Brabantse Delta of
Rijkswaterstaat) gedaan te worden. Daarnaast is voor verschillende onttrekkingen en lozingen op
het oppervlaktewater en grondwater tevens een melding of vergunning in het kader van de
Waterwet.
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5 Voorstel waterparagraaf

In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft Antea Group het proces van de watertoets
doorlopen ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan voor het industrieterrein
Moerdijk. De knelpunten en aandachtspunten ten aanzien van de waterhuishouding zijn
geïnventariseerd. In de rapportage 'Toelichting op de Watertoets Industrieterrein Moerdijk'
(Antea Group, september 2016) zijn de huidige en toekomstige situatie, het beleid en de
randvoorwaarden beschreven. Hieronder zijn beknopt de belangrijkste aspecten beschreven.

Algemeen
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat water een medesturend
aspect is binnen de ruimtelijke ordening en dat het watersysteem ‘op orde’ moet worden
gebracht. Dit betekent dat het watersysteem robuust en veerkrachtig moet zijn en moet voldoen
aan de normen voor wateroverlast, nu en in de toekomst. In het Nationaal Bestuursakkoord
Water-actueel (2008) is wederom afgesproken om het Watertoetsproces te doorlopen bij alle
waterhuishoudkundige relevante ruimtelijke plannen en besluiten van rijk, provincies en
gemeenten.

De watertoets dient te worden toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals
bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buitentoepassingsverklaringen. Als
een gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder vroegtijdig op de
hoogte van dit voornemen.

Door middel van de 'watertoets' wordt in een vroeg stadium van het ontwerpproces overleg
gevoerd met de waterbeheerders om wat betreft het water tot optimale afstemming te komen.
Hiervoor is een onderzoek1 naar de waterhuishouding uitgevoerd, waarbij de waterbeheerders
ook zijn betrokken. Voor een volledige analyse en beschrijving van waterhuishoudkundige
aspecten in het plangebied en omgeving wordt verwezen naar dit onderzoek. In deze paragraaf is
een samenvattende tekst opgenomen.

Huidige situatie
Het plangebied bestaat uit het industrie- en havengebied Moerdijk dat langs het Hollands Diep
ligt. Het watersysteem bestaat voornamelijk uit het Hollands Diep aan de noordzijde van het
terrein en vier insteekhavens, die hieraan liggen. Het industrieterrein heeft een oppervlak van
ongeveer 2.350 hectare. Een deel van het plangebied is buitendijks gelegen en een deel van het
gebied is binnendijks gelegen. Het maaiveld ligt tussen NAP -1 en NAP +5 m. Een primaire
waterkering scheidt het industrieterrein van de bufferzone die aan de oost-, zuid- en westzijde
om het industrieterrein ligt. De oostelijke insteekhaven, genaamd Roode Vaart, passeert de
primaire waterkering door middel van een schutsluis.

Binnen het industrieterrein zijn diverse waterlopen aanwezig, zowel categorie A-waterlopen , als
B- en C-waterlopen. De waterlopen welke buitendijks zijn gelegen wateren uiteindelijk af op het
Hollands Diep. De waterlopen welke binnendijks zijn gelegen zijn aangesloten op het regionale
watersysteem.

In het plangebied ligt een afvalwatertransportleiding (rioolpersleiding) van waterschap Brabantse
Delta en havenschap Moerdijk. De persleiding loopt vanaf de kern Moerdijk richting het westen

1. Toelichting op de watertoets Industrieterrein Moerdijk, Antea Group projectnr. 176207,

september 2016
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(zie kaart) naar persstation Moerdijk en voert uiteindelijk af naar de zuivering in Bath (RWZI). De
rioolpersleiding heeft een zakelijk rechtstrook van 2 m aan beide zijde van de leiding.

Toekomstig watersysteem
Het industrieterrein wordt bij herinrichting uitgevoerd met een verbeterd gescheiden rioolstelsel
of gelijkwaardig. Het afvalwater wordt behandeld conform de voorkeursvolgorde uit de Wet
Milieubeheer. Bij lozingen op oppervlaktewater is mogelijk een vergunning van de
waterbeheerder of melding bij de waterbeheerder benodigd. Aangezien het industrieterrein
reeds is voorzien van een gescheiden rioolstelsel en verbeterd gescheiden rioolstelsel is er geen
sprake van afkoppelen van verhard oppervlak.

Rioolpersleiding
Voor werkzaamheden binnen de beperkende strook (zakelijk rechtstrook) mogen geen werken
worden uitgevoerd die de veiligheid, continuïteit of de ongestoorde werking van het eigendom
kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen zonder schriftelijke overeenkomst met het
waterschap/havenschap.

Waterkeringen
Voor toekomstige herinrichting van het plangebied, zoals het aanpassen van de riolering, is het
nodig om werkzaamheden te verrichten binnen de beschermingszones van primaire
waterkeringen. Als deze ontwikkelingen plaatsvinden in, op, onder of naast één van de
waterkeringen of binnen de beschermingszones dan wordt hiervoor een vergunning aangevraagd
of melding gedaan in het kader van de Waterwet bij waterschap Brabantse Delta.

Voor de realisatie van Windpark Industrieterrein Moerdijk, bestaande uit zeven turbines (vijf
turbines langs de Westelijke Randweg en twee turbines langs de Zuidelijke Randweg), wordt een
aparte bestemmingsplanprocedure doorlopen. Deze planologische ontwikkelingsmogelijkheden
worden overgenomen in het bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Drie
voorgenomen windturbines zijn (deels) gelegen in de beschermingszone van een waterkering. De
beheerder van de waterkering, het Waterschap Brabantse Delta heeft een positief advies
gegeven op het ontwerpbestemmingsplan. Voor de windturbineontwikkeling wordt een
watervergunning aangevraagd in het kader van de Waterwet bij waterschap Brabantse Delta.
CHECK BESCHRIJVING

Waterkwaliteit
Indien er op het industrieterrein nieuwe watergangen aangelegd worden, dan moet er rekening
mee gehouden worden dat deze een goede doorspoelbaarheid hebben (geen doodlopende
watergangen). Het waterschap Brabantse Delta heeft bij de aanleg van nieuwe watergangen in
de bufferzone er de voorkeur voor dat deze van natuurvriendelijke oevers voorzien worden.

De aanleg van een verbeterd gescheiden stelsel en het afkoppelen van verhard oppervlak zorgen
ervoor dat er minder vaak riooloverstorten plaats vinden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater verbeterd. Bovendien zorgt het ervoor dat er meer doorstroming
in de watergangen plaats vindt, wat eveneens de waterkwaliteit ten goede komt.

Voor de waterkwaliteit is het van belang dat de bestaande en toekomstige bebouwing geen
uitlogende materialen bevatten. Er moet ook voor zorg voor gedragen worden dat er geen
milieuvervuilende materialen en stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.
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Waterkwantiteit
In het buitendijks gelegen deel van het plangebied wordt bij toename van verhard oppervlak
geen retentie geëist door het waterschap indien wordt aangetoond dat de ontvangende
waterlopen voldoende bergings- en afvoercapaciteit hebben. Indien er in het binnendijkse gebied
sprake is van meer dan 2.000 m2 nieuw verhard oppervlak dient 60 mm berging per m2 toename
verhard oppervlak worden gerealiseerd.

Conform de Beleidslijn grote rivieren valt het buitendijks gelegen gebied van het industrieterrein
Moerdijk grotendeels onder gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit
niet van toepassing is (artikel 6.16 van het Waterbesluit). Dit zijn gebieden die weliswaar deel
uitmaken van het rivierbed, maar waar geen vergunningplicht op rust. Deze gebieden zijn
uitgesloten van de toetsing aan de Beleidslijn Grote Rivieren. Niettemin wordt geadviseerd
nieuwe ontwikkelingen in deze gebieden wel voor te leggen aan het bevoegd gezag:
Rijkswaterstaat.

Aan- en afvoer
Voor de oppervlaktewateren geldt dat het huidige oppervlaktewatersysteem in stand gehouden
moet worden (geen dempingen of nieuwe verbindingen), inclusief de bescherming van
aanwezige infrastructuur. Voor verschillende werkzaamheden in- op of nabij waterlopen en
waterkeringen is een watervergunning of melding benodigd bij de waterbeheerder in het kader
van de Waterwet.

Voor lozingen, onttrekkingen aan- of afvoer van of naar het oppervlaktewater van 100 m3/uur of
meer moet een Watervergunning (Waterwet) aangevraagd worden. Voor lozingen, onttrekkingen
aan- of afvoer van of naar het oppervlaktewater tussen 50 en 100 m3/uur moet vooraf een
melding gedaan worden. Voor de beschermde gebieden conform de Keur van waterschap
Brabantse Delta geldt dat voor deze handelingen altijd een vergunning nodig is.

Beheer en Onderhoud
De leggerwatergangen, moeten onderhouden worden zoals in de legger is opgenomen. Dit
betekent dat er rekening gehouden moet worden met een aantal eisen voor de categorie A-
waterlopen:
 Afrastering voor beweiding aangrenzende gronden minimaal 0,50 m uit de insteek van de

watergang en maximaal 1,20 m hoog.

 Obstakelvrije onderhoudszone van 4 m en bij verankerde damwanden of keermuren 5 m.

 Bebouwingsvrije strook van 5 m.

 Ontvangstplicht aanliggende grondeigenaren of gebruikers.

Het Hollands Diep is een rijkswater en wordt onderhouden door Rijkswaterstaat. De
insteekhavens worden echter door het Havenschap Moerdijk gebaggerd en onderhouden.

Als binnen de plangrenzen nieuw oppervlaktewater wordt aangelegd moet bepaald worden wie
dit gaat onderhouden. Wanneer overdracht van het onderhoud plaatsvindt aan het waterschap
dient het oppervlaktewater te voldoen aan de "beleidsregel waterlopen op orde" van waterschap
Brabantse Delta.
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Grondwater
Het industrieterrein is gezien de bodemopbouw en het gebruik van het terrein niet geschikt voor
infiltratie van hemelwater. Voor eventuele onttrekkingen van grondwater is een melding of
vergunning in het kader van de Waterwet benodigd.

Vergunningen
Wanneer nieuwe bedrijvigheid overslag op het Hollands Diep of de insteekhavens vereist, zijn
hiervoor mogelijk aanvullende voorwaarden en vergunningen benodigd.

Wanneer werkzaamheden in- op of nabij waterlopen en waterkeringen plaatsvinden is een
watervergunning of melding benodigd in het kader van de Waterwet. De aanvraag van de
vergunning of melding dient bij de betreffende waterbeheerder (waterschap Brabantse Delta of
Rijkswaterstaat) gedaan te worden. Daarnaast is voor verschillende onttrekkingen en lozingen op
het oppervlaktewater en grondwater tevens een melding of vergunning in het kader van de
Waterwet.
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van de Gemeente Moerdijk heeft IDDS Archeologie in november 2014 een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de Zeehaven/Industrieterrein bij Moerdijk, gemeente Moerdijk. De 
aanleiding voor dit onderzoek is de actualisatie van het bestemmingsplan en de inpassing daarin van 

het archeologisch beleid.  In eerder uitgevoerde onderzoeken door Oude Rengerink/Tolsma/Vissinga 
(2008) en Groot/Wilbers/Lorenz (2013) is reeds een gespecificeerde archeologische verwachting voor 

het plangebied opgesteld, echter daarbij is het onzeker wat:  

- de diepteligging is van het pleistocene zandniveau; 

- de diepteligging is van archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd; 

- de exacte mate van ophoging is van het industriegebied.  

Op basis van de analyses die gedaan zijn in dit bureauonderzoek blijkt dat aan de archeologische 
verwachtingen van de eerdere onderzoeken niet veel verandert. Het plangebied ligt in een gebied 

waar op twee niveaus archeologische resten kunnen voorkomen. Diep in de ondergrond gaat het om 
vindplaatsen van kampementen uit het Paleolithicum en het Mesolithicum en op het maaiveld van 

voor de ophoging om bewoningslocaties uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (tot ongeveer 
1970). De diepteligging van deze vindplaatsen is echter veel nauwkeuriger in beeld gebracht. Uit 

bijlage 9 blijkt dat het pleistocene oppervlak met daarop de mogelijke archeologische vindplaatsen uit 
het Paleolithicum en het Mesolithicum gevonden kan worden op een diepte van 6,0 tot 15,0 m –mv. 

Daarbij geldt de hoogste verwachting voor de hoogste en dus ondiepst gelegen delen.  

De oude erven die weergegeven zijn op de verwachtingenkaart van de gemeente Moerdijk, komen 

overeen met de hoogste verwachtingen voor de resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 
Op basis van een vergelijking van de verschillende hoogtemodellen zouden deze archeologische 

vindplaatsen kunnen voorkomen op een diepte van 0,5 tot 3,0 m -mv indien ze oorspronkelijk lagen 
op kunstwerken en op een diepte van 4,0 tot 6,5 m indien ze lagen op het oude maaiveld. Door de 

ophoging heeft echter in het plangebied ook een flinke hoeveelheid compactie plaatsgevonden. Door 
deze compactie zijn de vindplaatsen dieper weggezakt en mogelijk ook verstoord geraakt. Het is niet 

mogelijk te bepalen hoe veel compactie heeft plaatsgevonden, maar aangenomen kan worden dat het 
gaat om enkele meters en dat daarmee de vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in 

het meest gunstige geval voor komen op een diepte van 2,0 tot 4,0 m, maar waarschijnlijk dus nog 
dieper. 

Op basis van het onderzoek kan voor het plangebied worden gesteld dat ter plaatse van de oude 
erven pas archeologisch onderzoek gewenst is als de geplande bodemingrepen dieper zullen reiken 

dan 2,0 m –mv. Voor archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum geldt dat 
archeologisch onderzoek pas wenselijk is bij verstoringen dieper dan 6,0 m –mv. In het archeologisch 

verwachtingsmodel van de gemeente Moerdijk, conform het beslisschema en de toelichtende tekst, 
krijgt het plangebied een lage archeologische verwachting omdat de archeologische resten worden 

verwacht dieper dan 4,0 m onder maaiveld. Op basis van deze lage verwachting wordt het plangebied 
ingedeeld in Archeologisch beleidsgebied 8 waarbij archeologisch onderzoek pas noodzakelijk is 

indien de ingreep MER-plichtig is. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van de Gemeente Moerdijk heeft IDDS Archeologie in november 2014 een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de Zeehaven/Industrieterrein bij Moerdijk, gemeente Moerdijk. De 
aanleiding voor dit onderzoek is de actualisatie van het bestemmingsplan en de inpassing daarin van 

het archeologisch beleid. In de toekomst kunnen in het gebied bodemverstoringen optreden waarbij 
de de kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord dan wel vernietigd 

zullen worden. Op de concept verwachtingenkaart van de gemeente Moerdijk is de 
Zeehaven/industrieterrein een gebied met een onbekende of lage verwachting. Aangenomen is dat 

het terrein is opgehoogd en daardoor is de specifieke verwachting moeilijk vast te stellen.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde verwachting voor het 

plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en verwachte 

archeologische waarden binnen het plangebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek 

worden aanbevelingen gedaan over eventueel behoud of vervolgonderzoek. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 
versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen 2013) en het vooraf, tussen de gemeente Moerdijk en 

Regio West Brabant, afgestemd onderzoeksdoel. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 

naar bijlage 4. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het bestemmingsplangebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 

plangebied ligt in het noorden van de gemeente Moerdijk en ligt ten zuiden van het Hollandsch Diep. 
De westelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Vogelweg en de Zuidelijke Randweg. 

In het zuiden vormen, van west naar oost, de Dikkendijk (ten zuiden van de A17/A59), de Roode 
Vaart en de A17/A59 de grens van het plangebied. Ten zuiden van Moerdijk buigt de plangrens af 

naar het noorden en komt in het Hollandsch Diep uit, ten westen van Moerdijk. Ook het gedeelte van 
het Hollandsch Diep dat bij provincie Noord-Brabant hoort, maakt onderdeel uit van het plangebied, 

inclusief de Sassenplaat. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1675 ha en een 
gemiddelde maaiveldhoogte van 3,0 tot 5,0 m NAP. De exacte ligging en contouren van het 

plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 1 en 6 en Figuur 1. Om tot een gespecificeerde 
verwachting voor het plangebied te komen, is, vanwege de omvang, alleen gekeken naar bekende 

gegevens over het plangebied zelf.  

1.4. Werkwijze 

Bij het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte archeologische en 
bouwhistorische waarden binnen het onderzoeksgebied. Er is vooral gebruik gemaakt van een 

bureauonderzoek uitgevoerd in 2008 door Oude Rengerink, Tolsma en Vissinga van Oranjewoud 
B.V. dat betrekking heeft op hetzelfde plangebied en van het onderzoek dat is gekoppeld aan het 

opzetten van de archeologiekaart en het archeologisch beleid van de gemeente Moerdijk (2010-2014) 
door Groot, Wilbers en Lorenz van Becker & Van de Graaf B.V. De gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied is in deze onderzoeken reeds opgesteld, echter daarbij is het 
onzeker wat:  

- de diepteligging is van het pleistocene zandniveau; 
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- de diepteligging is van archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd; 

- de exacte mate van ophoging is van het industriegebied.  

Door deze onzekerheden zijn de archeologische verwachtingen en daarmee ook de mogelijke 
vrijstellingsgrenzen voor het doen van archeologisch onderzoek niet gelijk in beide onderzoeken. In 

het huidige onderzoek wordt met behulp van gedetailleerdere informatie uitgezocht wat de 
diepteligging is van het pleistocene zandpakket, hoeveel ophoging in het plangebied heeft 

plaatsgevonden en op welke diepten de verschillende archeologische verwachtingen in het 
plangebied voor kunnen komen. Op basis van de bevindingen wordt een advies gegeven over de 

vrijstellingsgrenzen in het plangebied, mede gebaseerd op het beoogde beleid van de gemeente 
Moerdijk. 

Naast de informatie die is verwerkt in de beide onderzoeksrapporten is in dit onderzoek specifiek 
gebruik gemaakt van de volgende bronnen:  

Archeologie 

 Concept Verwachtingskaart van de gemeente Moerdijk 
 

Geologie en landschap 

 Boringen opgenomen in DINO loket (https://www.dinoloket.nl/) 

 Sonderingen uit 2005 tot 2014, beschikbaar gesteld door de gemeente Moerdijk 

 Actueel Hoogtebestand Nederland 2, 0,5 meter maaiveldraster, opgevuld (AHN2) ATOM 
(http://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn2/atom/) 

 TOPhoogteMD, hoogtepunten ingewonnen in de periode 1942-1983.    
(http://geoservices.rijkswaterstaat.nl/metadata/HOOGTE.tophoogte) 

 
Historische kaarten 
Aanvullende historische informatie is verkregen uit via watwaswaar.nl beschikbaar historisch 
kaartmateriaal, waaronder diverse topografische kaarten uit het einde van de 19

e
 eeuw en de 20

e
 

eeuw  
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Figuur 1 Het plangebied (rood omlijnd) op de topografische kaart van Bing 
Maps (2014). 
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2. Bestaande verwachtingsmodellen 

2.1. Bureauonderzoek Oranjewoud 2008 

Onderstaande verwachtingsmodel is overgenomen uit Oude Rengerink/Tolsma/Vissinga (2008): 

Het plangebied ligt in een lager gelegen zeekleigebied (tussen circa 0 en -1,5 m NAP), dat gevormd is 
in het Holoceen. In het Holoceen zijn de pleistocene zandgronden overdekt geraakt met veen en 

kleilagen. Het pleistocene zand bevindt zich plaatselijk op -4 tot -8 m NAP, dus op een diepte van 2,5 
tot 8 meter -mv. Voor een groot deel van het industrieterrein geldt dat het is opgehoogd/opgespoten. 

Het maaiveld van deze delen van het plangebied bevindt zich tussen 1,7 en 2,5 m + NAP. Hier 
bevindt het Pleistoceen zand zich dus op 5,7 tot 10,2 m -mv. Andere delen van het plangebied zijn tot 

op grote diepte ontgrond (o.a. de insteekhavens). Deze grond zal zich overigens grotendeels als 
ophooglaag weer binnen het plangebied bevinden. De delen die mogelijk niet zijn afgegraven dan wel 

opgehoogd, bevinden zich aan de westzijde van het plangebied (ten westen van de Vogelweg) aan 
de oostzijde van het plangebied (aan weerszijden van de Steenweg) en een aantal percelen aan de 

zuidzijde van het plangebied. 

Het plangebied heeft een lage verwachtingswaarde, maar desondanks zijn er wel waarnemingen 

bekend (uit literatuur en vondsten) die aantonen dat het gebied is gebruikt en bewoond door mensen, 
in ieder geval vanaf de Late Middeleeuwen. Verschillende overstromingen, en dan met name de St.- 

Elizabethsvloed, zullen echter veel vindplaatsen hebben doen verdwijnen. Maar waar er voorheen 
vanuit werd gegaan dat de bewoningsresten volledig weggevaagd zijn, is men de laatste jaren tot het 

inzicht gekomen dat in het land nog enkele verdronken dorpen aanwezig kunnen zijn. De voorloper 
van Klundert, Niervaart, zou zo'n dorp kunnen zijn, maar ligt waarschijnlijk niet in het plangebied. 

Daarnaast kunnen, met name daar waar het pleistocene zand overdekt is geraakt en gebleven met 
veen en later klei, steentijdvindplaatsen voorkomen (Paleolithicum, Mesolithicum). 

2.1.1. Datering 

In het plangebied kunnen in ieder geval resten verwacht worden van de Late Middeleeuwen tot en 

met de Nieuwe Tijd. Resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum worden ook niet uitgesloten. 

2.1.2. Complextype 

Uit het Paleo- en Mesolithicum kunnen resten worden aangetroffen die wijzen op een mobiele 
leefwijze, zoals kort bewoonde kampjes. Uit de Late Middeleeuwen kunnen permanent bewoonde 

nederzettingen/boerderijen worden aangetroffen, evenals resten van agrarische activiteiten en resten 
van wegen, waterwegen, en dijken. 

2.1.3. Omvang 
Er wordt een ruime variatie aan omvang van de vindplaatsen verwacht, variërend tussen 1 m² voor 

puntvondsten tot enkele duizenden vierkante meters voor huisterpen. 

2.1.4. Diepteligging 

Resten en sporen uit de periode van het Laat-Paleolithicum tot en met het Midden-Neolithicum 
kunnen aanwezig zijn op het met veen en klei afgedekte dekzand. Zonder ophogingslaag ligt dit op 

circa 2,5 tot 8,0 m diepte. Als de top van het Hollandveen niet is geërodeerd, kunnen daar in principe 
nog de resten van bewoning uit de Vroege en de Late Middeleeuwen worden gevonden. Sporen en 

resten uit de Nieuwe tijd kunnen nog aanwezig zijn op de top van het laagpakket van Walcheren, 
maar op grond van historische informatie zijn hiervoor weinig aanwijzingen. Door de ophoging in de 

jaren zeventig van de vorige eeuw zijn niveaus waarop vindplaatsen aanwezig kunnen zijn, nog 
enkele meters dieper t.o.v. het maaiveld komen te liggen. 

2.1.5. Locatie 
De archeologische resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum kunnen verspreid over het gehele 

plangebied worden aangetroffen. Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen worden niet 
verwacht in delen van het plangebied die grenzen aan het Hollandsch Diep. 
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2.1.6. Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum en Mesolithicum: vuursteenverspreidingen en haardkuilen. Middeleeuwen tot en met 

Nieuwe Tijd: huisplaatsen (paalkuilen, greppels), funderingen, essen, erfafscheidingen, ploegsporen. 

2.1.7. Mogelijke verstoringen 

Delen van het plangebied zijn diep verstoord. Het gaat dan met name om de insteekhavens en 
waarschijnlijk het Hollandsch Diep (vanwege het baggeren). Een groot deel van het plangebied 

bestaat uit bedrijfsgebouwen, die met name eventuele resten vanaf de Late Middeleeuwen zullen 
hebben verstoord. Uit de luchtfoto van 1973 blijkt daarnaast dat bij het bouwrijp maken van het 

industrieterrein Moerdijk alle gebouwen zijn gesloopt. Ook de aanleg van diverse wegen zal een 
duidelijke verstorende invloed hebben gehad. De minste verstoringen zullen hebben plaatsgevonden 

op die terreinen die (nog) agrarisch of als bos/park worden gebruikt. Dit betreft met name de 
randzone van het plangebied. 

2.1.8. Advies 
Bovenstaande specifieke verwachting houdt in dat het sterk afhankelijk is van de diepte van de 

bodemingreep of er archeologische waarden aangetast kunnen worden. Daar waar sprake is van een 
opghogingspakket zullen in verband met het onderliggende dek van jonge afzettingen (Laagpakket 

van Walcheren (gemiddeld 1,5 tot 3 meter dik) en het Hollandveen (1 tot 3 meter dik) bodemingrepen 
tot 3 à 4 meter- mv nog niet leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Voor die delen die mogelijk niet zijn opgehoogd (zie voor indicatiegebieden afbeelding 11), geldt een 
diepte van 2 meter als grens. 

Ondanks dat het plangebied een lage verwachtingswaarde heeft, zijn er wel waarnemingen bekend 
(uit literatuur en vondsten) die aantonen dat het gebied is gebruikt en bewoond door mensen, in ieder 

geval vanaf de Late Middeleeuwen. Mogelijk zijn er daarnaast jachtkampen aanwezig van jagers-
verzamelaars in het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum. De verwachting voor het plangebied zou 

wat dit betreft dus kunnen worden bijgesteld van laag naar middelhoog. 

Daarom wordt door Oranjewoud geadviseerd om binnen die delen van het plangebied die de 

bestemming bedrijfsdoeleinden hebben en waarbij het gaat om uitbreidingen of vervanging van 
bestaande bebouwing en installaties waarbij dieper dan 3,0 m (voor opgehoogde gebieden) en 2,0 m 

(voor niet opgehoogde gebieden) wordt gegraven, een verkennend booronderzoek uit te voeren 
(conform de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant).  

2.2. Opzet van een Archeologiekaart en Beleid (Becker & Van de Graaf 2010-2014) 

Het gebied van de Zeehaven/industrieterrein wordt niet specifiek benoemd in de betreffende 

rapportage. Uit de algemene landschappelijke en archeologische opbouw van de gemeente Moerdijk 
blijkt dat door Becker & Van de Graaf aangenomen wordt dat het terrein is opgebouwd uit een 

pleistocene ondergrond die bedekt is met veen, klei en ophoogzand. De pleistocene ondergrond 
bestaat uit dekzand, afgezet door de wind gedurende de laatste ijstijd, maar ook uit rivierafzettingen 

van de vlechtende rivieren die gedurende de laatste ijstijd door het midden van Nederland stroomden. 
Aangenomen wordt dat dit niveau, dat bewoonbaar was voor de mens, in het plangebied ligt op een 

diepte van meer dan 4,0 m –mv tot wel 10,0 m –mv (-15 m NAP). Al vanaf het Mesolithicum, maar 
zeker vanaf het Neolithicum en de Bronstijd, raakte het pleistocene zandlandschap langzaam bedekt 

met een dik pakket veen. Dit veen bedekte allereerst de laagste delen, waardoor de hogere delen 
bewoonbaar bleven, maar later ook deze hogere delen. Veengroei stopte in de Middeleeuwen. In die 

periode werd het veen ontgonnen en, in de gemeente Moerdijk, ook veel afgegraven voor het winnen 
van zout. De ontginning en zoutwinning ging gelijk op met de steeds grotere invloed van de zee in het 

gebied. Bij stormen kwam de zee steeds verder landinwaards, waarbij verschillende kreken 
ontstonden, maar ook het Hollandsch Diep. De top van het veen werd geërodeerd en daarna 

afgedekt door een dik kleipakket. In de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd werden deze kleipolders 
bedijkt en opnieuw ontgonnen. 

Uit het cultuurhistorische deel van het onderzoek blijkt dat in het plangebied verschillende polders en 
dijken voorkwamen. Op enkele plaatsen kwam, tot de aanleg van de Zeehaven/industrieterrein, 

bewoning voor, zowel op en langs de dijken als in het hart van de polders. Vooral bij de bewoning in 
de polders is het mogelijk dat er sprake was van huisterpen die dateerden uit de Middeleeuwen. 
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Vanaf de jaren 70 van de 20
e
 eeuw is het poldergebied omgezet tot industriegebied en daarbij is het 

terrein opgehoogd en is bij het Hollands Diep land aangewonnen door opspuiten. Door deze 

omvorming tot industrieterrein zijn de eventueel aanwezige archeologische resten begraven geraakt 
onder een antropogene deklaag van onbekende dikte en op sommige plaatsen verstoord door het 

aanleggen van insteekhavens, wegen en bedrijven. Op de archeologische verwachtingenkaart van de 
gemeente Moerdijk heeft het hele plangebied daarom (voorlopig) een lage archeologische 

verwachting gekregen. Binnen het gebied zijn nog wel de locaties aangegeven van mogelijke oude 
erven (bewoning van voor de omvorming en mogelijk daterend vanuit de Late Middeleeuwen) maar 

ook deze locaties hebben volgens Becker & Van de Graaf een lage archeologische verwachting. De 
lage archeologische verwachting betekent dat, in het adviesbeleid, archeologisch onderzoek pas 

noodzakelijk is bij projecten die MER-plichtig zijn.  

2.3. Onduidelijkheden in de verwachtingsmodellen 

Zoals in de inleiding al aangegeven is, zijn van de bovenstaande archeologische verwachtingen 
verschillende onderdelen nog onduidelijk, waardoor de beide onderzoeken komen tot verschillende 

verwachtingen. De archeologische verwachting binnen het plangebied is voornamelijk op te hangen 
aan de aanwezigheid van pleistoceen zand in de ondergrond, historische bebouwing op het maaiveld 

van voor de aanleg van de Zeehaven/industrieterrein en de dikte van de ophoging van het gebied. 
Het pleistocene zandoppervlak zal op behoorlijke diepte liggen in het plangebied, zeker nadat het 

terrein is opgehoogd. Dit niveau zal echter niet vlak zijn geweest, waardoor er hoge en lage delen in 
het zandlandschap voorkwamen. Met name de hoge delen van het zandlandschap zijn goede locaties 

geweest voor gebruik door de mens, omdat deze droog waren en lange tijd uitstaken boven het veen. 
Het zijn deze hoge, en dus minder diep gelegen, delen die dus de hoogste archeologische 

verwachting hebben. Voor de diepteligging van de historische bewoning is het onduidelijk wat het 
maaiveldniveau was voorafgaand aan de ophoging van het terrein en ook hoeveel het terrein is 

opgehoogd. Daarbij komt ook nog het feit dat door het ophogen, de ondergrond zal zijn 
gecompacteerd. De archeologische resten zullen dus zijn weggedrukt en vervormd en ook dieper 

liggen dan het niveau waarop ze oorspronkelijk voorkwamen. 
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3. Analyse van bodemopbouw en ophoging 

3.1. Diepteligging van het pleistocene zand 

Voor de analyse van de ondergrond is gebruik gemaakt van een selectie van boordata uit DINOloket 

en van een zevental locaties waar sonderingen zijn gezet (bijlage 2). De sonderingsgegevens zijn 
beschikbaar gesteld door de gemeente Moerdijk, dateren uit de periode 2005 tot 2014 en de locaties 

zijn verdeeld over het hele plangebied. Uit DINOloket zijn in totaal 76 boringen geselecteerd. Daarbij 
is gekozen voor boringen die ten minste 10 m diep reikten en zijn de boringen die zijn gezet langs de 

rand van het Hollandsch Diep uitgesloten. Ook de boringen liggen verdeeld over het plangebied maar 
er is wel een duidelijke concentratie van boringen bij de beide grote insteekhavens.  

Voor de boringen is, met behulp van DINOloket, bepaald wat de diepteligging is, ten opzichte van 
NAP, van het zand onder het veen. Ook is in DINOloket bekeken van welke geologische formatie het 

zand deel uit maakt. De bodemopbouw in het plangebied blijkt op basis van de tientallen boringen 
behoorlijk complex te zijn. Uit DINO-loket blijkt dat de Pleistocene ondergrond niet alleen bestaat uit 

dekzandafzettingen (Formatie van Boxtel), zoals wel het geval is in het grootste deel (vooral het 
zuidoosten) van de gemeente Moerdijk. In de ondergrond komen vooral ook oudere zandpakketten 

voor met name afgezet door rivieren (Formatie van Kreftenheye) en ook vanuit zee (Formatie van 
Waalre). Het dekzandpakket is in veel gevallen slechts enkele meters dik en op sommige plaatsen 

zelfs volledig afwezig.  

Bij de sonderingen is alleen bepaald op welke diepte het zandpakket aanwezig is. Een sondering is 

een methode van terreinonderzoek waarbij een staaf de grond in gedrukt wordt, terwijl de 
indrukkracht gemeten wordt. Die kracht bestaat uit de weerstand van de grond aan de punt en langs 

het oppervlak van de staaf. De methode wordt vooral gebruikt voor een indicatie van de grondopbouw 
(diepte van de diverse weerstanden/afzettingen) en voor de bepaling van het draagvermogen voor 

heipalen. De weerstand van de grond wordt gemeten in de vorm van een Kleefgetal en een 
Conusweerstand. Aan de hand van die getallen kan globaal worden bepaald welke sedimenten 

voorkomen in de bodem en op welke diepte.  In de sonderingen is de diepteligging, ook ten opzichte 
van NAP, bepaald van een plotselinge verhoging van de weerstand. Daar waar de weerstand snel 

toeneemt tot boven een waarde van ongeveer 10 MPa gaat de kop van de sondeermachine over van 
veen met een zeer lage weerstand in een pakket zand. Opvallend aan de verschillende sonderingen 

is dat in de meeste gevallen een relatief lage conusweerstand en een laag kleefgetal wordt gemeten. 
Dit wijst er waarschijnlijk op dat in die sonderingen een pakket siltig zand ofwel waarschijnlijk dekzand 

voorkomt. Op grotere diepte neemt de weerstand veel grotere waarden aan van boven de 20 MPa en 
dat is waarschijnlijk het niveau van de rivierafzettingen van Kreftenheye. In sommige sonderingen is 

de zwakkere zandpiek niet aanwezig en wordt aangenomen dat dus ook geen dekzand voorkomt op 
de rivierafzettingen. 

De diepten van het zandpakket zoals bepaald in iedere boring en sonderingslocatie zijn 
geïnterpoleerd tot een hoogtemodel van het zandlandschap (Bijlage 3). Deze interpolatie is alleen 

uitgevoerd tussen de boringen, waardoor voor de randen van het plangebied geen schatting is van de 
diepteligging van het zandpakket. Aangenomen wordt dat voor deze randgebieden het beeld niet 

anders is dan gemiddeld voor het centrum van het plangebied. Uit de interpolatie blijkt dat de top van 
het zand ligt op een niveau van ongeveer -9 tot -3 m NAP. Gemiddeld ligt de top van het zand op 

ongeveer -5,5 m NAP, maar uit de interpolatie blijkt dat er verschillende hoogtes en laagtes 
voorkomen. In de laagtes komt waarschijnlijk geen dekzand voor en daar ligt het zand dan ook tussen 

-10 en -12 m NAP. De hoogtes, die reiken tot -3,5 en -2,5 m NAP, vormen een tweetal ruggen met 
een enigszins noord-zuid strekking. In bijlage 4 is het gedetailleerde hoogtemodel geclassificeerd en 

opgenomen in het globale model dat voor de archeologiekaart gemaakt is voor heel de gemeente 
Moerdijk. Hieruit blijkt dat de hoogtes/ruggen in het verlengde liggen van een complex van 

zandhoogtes/ruggen dat zich uitstrekt van Stampersgat in het zuidwesten naar Moerdijk in het 
noordoosten. De hoogtes/ruggen in het plangebied zijn waarschijnlijk de hoogste punten van de 

dekzandduinen die samen deze langgerekte rug vormen en in noordoostelijke richting in hoogte 
afnemen omdat ze steeds dichter bij het rivierdal liggen. 
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3.2. Ophoging van het terrein van de Zeehaven/industrieterrein 

Het plangebied is nu een uitgestrekt industrieterrein met verschillende havens (bijlage 6), maar dit is 

pas aangelegd in de jaren 70 van de 20
e
 eeuw. Op de topografische kaart van het einde van de jaren 

50 (bijlage 5) is het gebied nog in gebruik als landbouwgebied. Het bestaat uit verschillende polders 

die samen de Groote Polder vormen en uit enkele kleinere polders (landaanwinning) langs de randen 
van het Hollandsch Diep en de Keene (een kreek ten zuiden van het plangebied). De noordelijke rand 

van het plangebied bestaat nog uit gorzen langs en in het Hollandsch Diep. Gorzen zijn niet tot weinig 
begroeide zand- en kleibanken die bij iedere vloed (toen was het Hollandsch Diep nog niet afgesloten 

van de zee) onder water staan. Bij voldoende opslibbing werd er vaak een dijk aangelegd rondom 
een deel van deze gorzen en ontstond een nieuwe polder. 

Van de DINO-boringen is een groot deel reeds gezet in de jaren voor de ontwikkeling van het 
industriegebied en dus ook voor de ophoging van het gebied. Door gebruik te maken van de 

toenmalige maaiveldhoogtes en de maaiveldhoogtes van nu (uit AHN2; bijlage 8) is te achterhalen 
hoeveel het terrein is opgehoogd sinds het is omgezet van landbouwgrond naar industriegebied. 

Oorspronkelijk lag het maaiveld in het plangebied waarschijnlijk op een vergelijkbare hoogte als de 
landbouwgebieden ten westen, zuiden en oosten. Deze gebieden liggen nu op een hoogte van enkele 

decimeters onder NAP tot enkele decimeters boven NAP. Uit de DINO-boringen blijkt dit ook het 
geval te zijn geweest in het plangebied. Tegenwoordig ligt het maaiveld in het plangebied tussen 

ongeveer 3,0 en 7,0 m NAP. Op basis van de vergelijking DINO-boringen en AHN2 is het gebied 
tussen de 2,0 en 6,0 m opgehoogd, met een gemiddelde van 4,0 m. 

Recentelijk zijn ook de hoogtemetingen die zijn gedaan in opdracht van de toenmalige Meetkundige 
Dienst van Rijkswaterstaat (MD) digitaal beschikbaar gekomen. Het betreft een landsdekkend 

hoogtebestand dat bestaat uit hoogtepunten die gedigitaliseerd zijn van oude hoogtekaarten. Deze 
hoogtepunten zijn in de periode 1942-1983 ingewonnen. Voor het onderzoek zijn uit dit bestand de 

meetpunten geselecteerd in het plangebied en de directe omgeving. Deze punten zijn gemeten 
tussen 1954 en 1970 en dus allemaal voor de aanleg van het industrieterrein (bijlage 7). Uit dit 

hoogtemodel (dat bestaat uit meetpunten en dus niet gebiedsdekkend is zoals het AHN) blijkt dat het 
maaiveld van de oude polders in het centrum van het plangebied lag op een niveau van -1,5 m tot 0,0 

m NAP. De gemiddelde hoogteligging van het maaiveld was -1,0 m NAP, en dus vergelijkbaar met de 
huidige hoogteligging van de polders die ten westen van het plangebied liggen (bijlage 8). Bij de 

gorzen en polders die lagen langs de rand van het Hollandsch Diep en lang de Keene lag het 
maaiveld hoger door de hogere opslibbing voorafgaand aan de inpoldering en de inklinking van de 

oudere polders, op ongeveer -0,5 tot 1,0 m NAP ofwel gemiddeld 0,0 m NAP.  

De oude erven die op de verwachtingenkaart staan aangegeven, lagen allemaal in de centrale polder 

(Groote Polder) en daarmee waarschijnlijk op een maaiveldniveau van ongeveer -1,5 tot -0,5 m NAP. 
Het is echter ook mogelijk dat verschillende van deze erven voorkwamen op kunstmatige elementen 

in het landschap zoals dijken, terpen en dergelijke. Uit de hoogtemetingen blijkt dat de hoogte hiervan 
reikte tot een niveau van ongeveer 2,0 tot 3,0 m NAP. 

Uit bijlage 8, de recentelijk gemeten AHN2, blijkt dat het maaiveld binnen het plangebied nu ligt op 
ongeveer 3,0 – 5,0 m NAP. De hoogste delen zijn zelfs opgehoogd tot ongeveer 7,5 m NAP. Vooral 

het deel ten westen van de westelijke haven is opgehoogd tot 4,0 – 5,0 m NAP. Daarmee is de dikte 
van het ophoogpakket dus (in vergelijking met de historische hoogteligging van het maaiveld) 

ongeveer 5,0 tot 6,0 m, met uitschieters tot 7,5 – 9,0 m. Het oostelijke deel van het plangebied is 
opgehoogd tot ongeveer 3,0 – 4,0 m NAP. Hier heeft de ophooglaag dus een dikte van ongeveer 4,0 

tot 5,0 m. Langs het Hollandsch Diep is de ophooglaag veel dikker omdat hier de gorzen zijn 
opgehoogd en ook een deel van het Hollandsch Diep. Op basis van deze analyse blijkt dat het 

plangebied gemiddeld 5,0 m is opgehoogd. Uit de sonderingen blijkt dat het ophoogpakket 
hoofdzakelijk bestaat uit zand. Dit is ook gebruikelijk voor opgespoten gebieden omdat zo een 

stabiele ondergrond ontstaat. 
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3.3. Diepteligging archeologische niveaus 

In de bovenstaande paragraaf over de ophoging van het industrieterrein is geen rekening gehouden 

met compactie. De slappe ondergrond van het plangebied, bestaande uit klei en veen, zal door het 
aanbrengen van gemiddeld 5,0 m zand

1
 waarschijnlijk nog enkele meters zijn verzakt. Het gewicht 

van het zand zal de ondergrond hebben samengedrukt, waardoor er nog meer zand nodig was om te 
komen tot de huidige maaiveldhoogte. Het ophoogpakket in het plangebied is daarmee waarschijnlijk 

nog enkele meters dikker dan de berekende 5,0 m, maar het is niet mogelijk te bepalen hoeveel het 
exact is. De archeologische resten die lagen op dit oorspronkelijke maaiveld, de oude erven, zullen 

ook niet meer voor komen op het NAP-niveau van voor de ophoging. Ook deze resten zullen door de 
compactie op een lager niveau terecht zijn gekomen. Op basis van een vergelijking van de 

verschillende metingen zouden de oude erven voorkomen op een diepte van 4,0 tot 6,5 m diep (-mv) 
als ze op het natuurlijke maaiveld stonden en een diepte van 0,5 tot 3,0 m als deze voor kwamen op 

kunstwerken. Compactie is geen egaal proces, wat betekent dat het oorspronkelijk vlakke maaiveld 
nu een sterk wisselende diepteligging kan hebben. Datzelfde kan ook gelden voor eventuele 

archeologische resten. De invloed en mate van de compactie kan niet worden berekend maar wordt 
wel beschouwd als een verstorend proces voor archeologische vindplaatsen. 

Bij het pleistocene zand speelt compactie geen rol, dus door het zandhoogtemodel uit bijlage 3 te 
vergelijken met de AHN uit bijlage 8 kan een zanddieptemodel worden gemaakt (bijlage 9). Uit dit 

model blijkt dat het pleistocene zand ten westen van het plangebied (ten noorden van Klundert), in 
het niet opgehoogde gebied, voorkomt op een diepte van meer dan 4,0 m –mv. In het plangebied ligt 

het zand op een diepte van 6 tot 15 m onder maaiveld. In de oostelijke helft van het plangebied ligt 
het zand gemiddeld tussen 6 en 8 m –mv terwijl in het westen (waar het hoger is opgespoten) het 

zand voorkomt op ongeveer 8 tot 10 m –mv. Globaal kan worden gesteld dat eventuele 
archeologische resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum zullen voorkomen op de hoogste delen 

van het zandlandschap, dat ligt op een diepte van meer dan 6,0 m onder maaiveld. 

                                                      
1
 Dat het ophoogpakket hoofdzakelijk bestaat uit zand blijkt uit de sonderingen en is ook gebruikelijk omdat zo een stabiele 

ondergrond ontstaat. 
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4. Conclusie, verwachtingsmodel en advies 

Op basis van de analyses die gedaan zijn in dit bureauonderzoek blijkt dat aan de archeologische 
verwachtingen van de eerdere onderzoeken niet veel verandert. Het plangebied ligt in een gebied 

waar op twee niveaus archeologische resten kunnen voorkomen. Diep in de ondergrond gaat het om 
vindplaatsen van kampementen uit het Paleolithicum en het Mesolithicum en op het maaiveld van 

voor de ophoging om bewoningslocaties uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (tot ongeveer 
1970). De diepteligging van deze vindplaatsen is echter veel nauwkeuriger in beeld gebracht. Uit 

bijlage 9 blijkt dat het pleistocene oppervlak met daarop de mogelijke archeologische vindplaatsen uit 
het Paleolithicum en het Mesolithicum gevonden kan worden op een diepte van 6,0 tot 15,0 m –mv. 

Daarbij geldt de hoogste verwachting voor de hoogste en dus ondiepst gelegen delen.  

De oude erven die weergegeven zijn op de verwachtingenkaart van de gemeente Moerdijk, komen 

overeen met de hoogste verwachtingen voor de resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 
Op basis van een vergelijking van de verschillende hoogtemodellen zouden deze archeologische 

vindplaatsen kunnen voorkomen op een diepte van 0,5 tot 3,0 m -mv indien ze oorspronkelijk lagen 
op kunstwerken en op een diepte van 4,0 tot 6,5 m indien ze lagen op het oude maaiveld. Door de 

ophoging heeft echter in het plangebied ook een flinke hoeveelheid compactie plaatsgevonden. Door 
deze compactie zijn de vindplaatsen dieper weggezakt en mogelijk ook verstoord geraakt. Het is niet 

mogelijk te bepalen hoe veel compactie heeft plaatsgevonden, maar aangenomen kan worden dat het 
gaat om enkele meters en dat daarmee de vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd in 

het meest gunstige geval voor komen op een diepte van 2,0 tot 4,0 m, maar waarschijnlijk dus nog 
dieper. 

Op basis van het onderzoek kan voor het plangebied worden gesteld dat ter plaatse van de oude 
erven pas archeologisch onderzoek gewenst is als de geplande bodemingrepen dieper zullen reiken 

dan 2,0 m –mv. Voor archeologische resten uit het Paleolithicum en het Mesolithicum geldt dat 
archeologisch onderzoek pas wenselijk is bij verstoringen dieper dan 6,0 m –mv. In het archeologisch 

verwachtingsmodel van de gemeente Moerdijk, conform het beslisschema en de toelichtende tekst, 
krijgt het plangebied een lage archeologische verwachting omdat de archeologische resten worden 

verwacht dieper dan 4,0 m onder maaiveld. Op basis van deze lage verwachting wordt het plangebied 
ingedeeld in Archeologisch beleidsgebied 8 waarbij archeologisch onderzoek pas noodzakelijk is 

indien de ingreep MER-plichtig is. 

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 

dit geval de Gemeente Moerdijk. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet begonnen kan 

worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op bodemverstoringen.  

4.1. Betrouwbaarheid 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 

aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een 

bureaustudie kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van 
eventuele archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien 

archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij 
de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het 

invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Verklarende woordenlijst 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt). 

ARCHIS-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS). 

dekzand  Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk 

door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen 
in grote delen van Nederland een ‘dek’ (Formatie van Boxtel). 

eolisch Door de wind gevormd, afgezet. 

fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet. 

Hollandveen Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 

Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste 

IJstijd: ca. 8800 jaar voor Chr.). 

kreek waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde 

in en uitstroomt. 

laag  Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische 

gronden als eenheid wordt onderscheiden. 

lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten. 

plangebied gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 

bedreigen 

Pleistoceen Geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. Gedurende deze 

periode waren er sterke klimaatswisselingen van gematigd warm tot zeer 
koud (de vier bekende IJstijden). Na de laatste IJstijd begint het Holoceen 

(ca. 8800 voor Chr.). 

Prehistorie Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard 

zijn gebleven. 

slik zandgrond in een getijdenwater; staat onder water bij vloed en valt droog bij 

eb, kwelder onbegroeid; wad 

stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem. 

vindplaats Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie 
bevindt. 

Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet 
bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 

 

Lijst van Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMZ  Archeologische Monumenten Zorg 

ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 
CvAK  College van de Archeologische Kwaliteit (nu onderdeel van het SIKB) 

GIS  Geografisch Informatie Systeem 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
MER  Milieu Effect Rapportage 

-mv  beneden maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 

NEN  Nederlandse Norm 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voormalig RACM) 
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Bijlage 1: Topografische kaart
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Bijlage 2: Locatiekaart van de gebruikte boringen en sonderingen
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Bijlage 3: Zanddiepte (NAP) op basis van boringen en sonderingen
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Bijlage 4: Zanddiepte binnen de gemeente Moerdijk
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Bijlage 5: Historische topografische kaart 1958-59
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Bijlage 6: Huidige topografische situatie
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Bijlage 7: Maaiveldhoogte gemeten tussen 1954 en 1970
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Bijlage 8: Maaiveldhoogte in 2012-13 (AHN2)
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Bijlage 9: Werkelijke zanddiepte onder huidige maaiveld
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Bijlage 10: Periodentabel

 



Bijlage 8  Akoestisch onderzoek
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Datum Referentie Behandeld door 

23 juni 2017 03162-20999-01 H. Spierenburg/LCr 

 

1 Inleiding 

Ten aanzien van de herziening van het bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk wordt een MER  
(Milieu Effect Rapportage) uitgevoerd. Binnen deze MER dient aandacht te worden besteed aan akoestisch 
relevante zaken. De invloed van de activiteiten op de (woon-)omgeving moet in beeld worden gebracht en 
planologisch worden beoordeeld. Tevens dienen de inzichten van het Havenbedrijf over de invulling van 
activiteiten over een periode van tien jaar te worden geïnventariseerd en akoestisch worden vertaald. Het 
Havenbedrijf heeft in juli 2014 het ‘Havenstrategie Moerdijk 2030’ gepresenteerd. In deze strategie is 
aangegeven dat intensivering van het gebruik van het huidige industrieterrein indicatief zal leiden tot een 
overslagtoename van circa 20 miljoen ton nu naar circa 26 miljoen ton in 2030. 
 
Naast het industriegeluid afkomstig van het gezoneerde industrieterrein Moerdijk wordt ook inzicht gegeven 
in het geluid afkomstig van:  
− Scheepvaartverkeer (binnenvaart en zeevaart), zowel in de haven als in de nabijheid van de haven 

(Hollandsch Diep, monding Dordtse Kil).  
− Wegverkeer, zowel binnen het Haven- en industrieterrein Moerdijk als voor de drie 

hoofdontsluitingswegen (Provinciale Weg N285, De Entree en Johan Willem Frisostraat/Veerdijk) tot 
aan de rijksweg A17.  

− Railverkeer, zowel in de haven als in de nabijheid van de haven (goederenspoorweg in de richting 
Moerdijkbruggen).  

− Eventuele toekomstige windturbines.  
 

Notitie 03162-20999-01 
 Herziening bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk; 
 Akoestisch onderzoek in het kader van een Milieu Effect

Rapportage 
   

 

Gatwickstraat 11    
1043 GL AMSTERDAM 
Postbus 9396 
1006 AJ AMSTERDAM 
 
T  +31 (0)20-6967181 
E  amsterdam.ch@dpa.nl 
www.dpa.nl/cauberg-huygen 
 
K.v.K. 58792562 
IBAN NL71 RABO 0112 075584 
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Akoestisch onderzoek in het kader van een Milieu Effect Rapportage  23-06-2017 
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In de nabijheid van het industrieterrein zijn twee Natura2000 gebieden gelegen. Onder Natura2000 gebieden 
vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn aangewezen. Het betreft de 
volgende gebieden:  
111: Hollands Diep.  
112: Biesbosch.  
 
Ten behoeve van de Natura2000 toetsing zijn voor beide betreffende Natura2000 gebieden LA,eq,24h-
contouren opgesteld, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst 2026 geluidsituatie. 
 
In de directe omgeving van het industrieterrein zijn tevens verschillende ecologische hoofdstructuur- 
gebieden (EHS) gelegen. Hiervoor is voor zowel de huidige situatie als de toekomst 2026 situatie de LA,eq,24h 

45 dB(A) contour rondom het industrieterrein berekend. 
 
2 Industrielawaai Haven en Industrieterrein Moerdijk 

Uitgangspunt van de geluidcontouren ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein Moerdijk voor de 
huidige situatie is het zonebeheermodel geldend per 1 januari 2016 van de provincie Noord-Brabant. De 
berekende contouren voor de autonome 2016 situatie zijn in figuur 2.1 weergegeven. Tabel 2.1 geeft de 
bijdragen.  
 

 
 

Figuur 2.1: Geluidcontouren autonome 2016 situatie  
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Voor de toekomstsituatie is uitgegaan van groei van de overslag tot circa 26 miljoen ton per jaar in het jaar 
2026. Dit komt overeen met het in de Strategie Moerdijk voor 2030 genoemde doel voor overslag. Hiertoe is 
een geluidprognose voor het industrieterrein opgesteld. Deze prognose geldt op basis van de “Geluidvisie 
Haven- en industrieterrein Moerdijk 2030”, zie bijlage I. De geprognosticeerde geluidcontour op basis van 
deze toekomstige geluidruimteverdeling is in figuur 2.2 weergegeven.  
 
Figuur 2.3 geeft het verschil tussen de 50 dB(A) contour voor de autonome- en plansituatie. 

 
In tabel 2.1 zijn de berekende geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen weergegeven 
voor de autonome- en plansituatie. 
 
 

 
Figuur 2.2: Geluidcontouren plansituatie o.b.v. geluidruimteverdeling toekomst 2026 in dB(A)/m2  

 



Herziening bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk; 03162-20999-01 
Akoestisch onderzoek in het kader van een Milieu Effect Rapportage  23-06-2017 
 Pagina 4 

 
Figuur 2.3: Ligging 50 dB(A) contouren voor de beschouwde situatie. (rood 2016 blauw is 2026) 

 

Tabel 2.1:  Geluidbelastingen in etmaalwaarde dB(A), woningen ten gevolge van haven- en industrieterrein Moerdijk 

Naam Omschrijving 
Autonome situatie 

2016 Lden [dB] 
Plansituatie 2026  

Lden [dB] 
Toetswaarde 

 
Plansituatie 2026 

voldoet 

N01_A zonepunt 1 Noordschans 46,0 48,1 50 Ja

N02_A zonepunt 2 Klundert 49,5 50,1 50 Ja

N03_A zonepunt 3 48,3 48,2 50 Ja

N04_A zonepunt 4 47,0 47,3 50 Ja

N05_A zonepunt 5 46,6 46,7 50 Ja

N06_A zonepunt 6 Zevenbergen 45,5 46,5 50 Ja

N07_A zonepunt 7 Zevenbergen 44,1 46,6 50 Ja

N08_A zonepunt 8 Zevenbergen 43,2 46,5 50 Ja

N09_A zonepunt 9 42,5 46,5 50 Ja

N10_A zonepunt 10 42,5 47,1 50 Ja

N11_A zonepunt 11 44,0 48,2 50 Ja

N12_A zonepunt 12 Moerdijk ZW 46,6 49,5 50 Ja

N13_A zonepunt 13 Moerdijk W 46,6 48,9 50 Ja

N14_A zonepunt 14 46,7 48,8 50 Ja

N15_A zonepunt 15 46,9 48,9 50 Ja

N16_A zonepunt 16 48,1 50,2 50 Ja
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Naam Omschrijving 
Autonome situatie 

2016 Lden [dB] 
Plansituatie 2026  

Lden [dB] 
Toetswaarde 

 
Plansituatie 2026 

voldoet 

N17_A zonepunt 17 Strijensas 47,6 49,6 50 Ja

N18_A zonepunt 18 Strijensas 47,8 49,3 50 Ja

N19_A zonepunt 19 48,3 48,2 50 Ja

N20_A zonepunt 20 47,7 47,1 50 Ja

N21_A zonepunt 21 47,9 48,3 50 Ja

w24_A Dikkendijk 2      48,8 50,1 55 Ja

w25_A Dikkendijk 4 46,5 46,7 -- Ja

w26_A Schapenweg 1/2  47,5 50,0 55 Ja

w27_A Koekoekendijk 14 47,6 52,0 55 Ja

w28_A Blokdijk 1 44,2 48,7 55 Ja

w29_A Krukweg 1 44,9 50,1 55 Ja

w30_A Krukweg 4  45,1 49,6 55 Ja

w31_A Koekoekendijk 15 48,7 52,4 55 Ja

w32_A Dikkendijk 7 46,1 46,8 -- Ja

w33_A Galgenweg 113 A 45,7 47,0 55 Ja

w34_A Galgenweg 115  46,9 48,3 55 Ja

w35_A Galgenweg 66 47,6 49,0 55 Ja

w36_A Galgenweg 68  48,2 49,4 55 Ja

w37_A Krukweg 5 43,3 47,5 55 Ja

w38_A Arenbergsesingeldijk 4, 5  42,6 46,6 50 Ja

w39_A Arenbergsesingeldijk 3  42,6 46,6 50 Ja

w40_A Arenbergsesingeldijk 1 43,2 47,9 55 Ja

w41_A Schansdijk 12 44,0 46,4 50 Ja

w42_A Schansdijk 24 45,3 48,0 55 Ja

w43_A Schansdijk 26 45,2 48,4 55 Ja

w44_A Koekoeksedijk 4 45,5 48,7 55 Ja

w45_A Koekoeksedijk 17 45,5 48,7 50 Ja

w46_A Koekoeksedijk 10 44,1 46,7 50 Ja

w47_A Koekoekendijk 10 47,9 53,6 55 Ja

w48_A Havendijk 3 46,5 49,8 55 Ja

w49_A Havendijk 1 46,5 49,8 55 Ja

w50_A Schansdijk 9 (gemaal) 46,2 49,4 -- Ja

w51_A Schansdijk 5 45,8 48,7 55 Ja

w52_A Schansdijk 7 45,4 48,6 50 Ja

w53_A Koekoeksedijk 2 45,0 48,1 55 Ja

w54_A Koekoeksedijk 20 44,4 47,0 50 Ja

w55_A Koekoeksedijk 18 43,7 46,6 50 Ja

w56_A Krukweg 6 43,2 47,4 55 Ja

w57_A Krukweg 7 42,9 47,0 55 Ja

w58_A Arenbergsesingeldijk 2  43,0 47,7 55 Ja

w59_A Lapdijk 14 44,9 50,1 55 Ja

w60_A Arenbergsesingeldijk 4 42,9 47,6 50 Ja
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Uit tabel 2.1 valt op te maken dat ten gevolge van industrielawaai van het haven- en industrieterrein Moerdijk 
ten opzichte van woningen in plansituatie 2026 geen overschrijding van de vastgestelde normwaarden tot 
gevolg heeft. 
 
3 Scheepvaartverkeer 

In de Nederlandse wet- en regelgeving zijn geen bepalingen voor het omgevingsgeluid van scheepvaart 
opgenomen. Wel zijn er richtwaarden beschikbaar voor het verwachte aantal gehinderden op basis van het 
heersende geluidniveau. 
 
Tabel 3.1: Richtwaarden scheepvaartlawaai 

Geluidniveau Lden [dB] Gevolgen 

Lager dan 45 dB Geen problemen te verwachten 

Tussen 45 en 55 dB maximaal 5% ernstig gehinderden, er is sprake van een aandachtssituatie 

Tussen 55 en 65 dB maximaal 10% ernstig gehinderden, er moeten maatregelen worden overwogen 

Hoger dan 65 dB 
meer dan 10% ernstig gehinderden, indien er door maatregelen niet voldoende 

reductie kan worden bereikt, dan moet deze situatie vermeden worden 

 
De aantallen schepen die de haven aandoen, onderverdeeld in binnenvaartschepen en zeevarende 
schepen, zijn ons aangeleverd door het Havenschap Moerdijk. Van de verdeling over de verschillende 
insteekhavens (West, Centraal inclusief aftakking Oost en Roode Vaart) zijn geen gegevens beschikbaar. 
Voor dit onderzoek is er van uitgegaan dat iedere hoofdinsteekhaven West, Rode Vaart en Centraal en 
Roode Vaart en de Shell aanlegsteiger ieder 20% van het totale aantal bewegingen te verwerken krijgt. De 
centrale insteekhaven verwerkt 40% van het totale aantal bewegingen. In dit onderzoek is er van uitgegaan 
dat de helft van het totaal aantal bewegingen voor zowel binnenvaart als zeevaart in de dagperiode 
plaatsvindt en in de avondperiode en de nachtperiode beiden een kwart van het totaal aantal bewegingen.  
 
Het zeevarende verkeer arriveert en vertrekt enkel via de Dordtse Kil.  
 
Het binnenvaartverkeer vindt in alle richtingen plaats, zowel via de Dordtse Kil als in beide richtingen van het 
Hollands Diep. 
 
In tabel 3.2 zijn de totale aantallen bewegingen van het peiljaar 2015 volgens opgaaf van het Havenschap 
Moerdijk opgenomen. Tevens is een prognose voor de toekomst 2026 weergegeven op basis van een 
overslagcapaciteit van 26 miljoen ton in 2026.   
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Tabel 3.2: Aantallen scheepvaartbewegingen 2015 en toekomst 2026 

Type scheepvaartverkeer 

Aantallen scheepvaartbewegingen 

2015 totaal 
2015 

gemiddeld per dag 
Prognose 2026 

totaal 
Prognose 2026 

gemiddeld per dag 

Binnenvaart 10961 30 27608 76 

Zeevaart 1806 5 4138 11 

  
Door de milieudienst DCMR is een gemiddeld emissiespectrum voor zeevarende schepen verstrekt. Een 
gemiddeld emissiespectrum voor binnenvaartschepen is ontleend aan het rapport “geluideffecten 
scheepvaartlawaai; metingen, literatuurstudie en ontwikkeling rekentool” d.d. december 2004, door  
DHV Ruimte en Mobiliteit BV in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op basis van 
bovenstaande aantallen en standaardspectra voor binnenvaartschepen en zeevarende schepen zijn 
geluidcontouren berekend.  
 
Figuur 3.1 geeft de geluidcontouren voor de huidige autonome 2016 situatie (peiljaar 2015). 
Figuur 3.2 geeft de geluidcontouren voor de plansituatie van de geprognotiseerde toekomstsituatie (2026).  
Figuur 3.3 geeft het verschil tussen de 50 dB(A) contour voor de autonome- en plansituatie. 
 

 
Figuur 3.1: Geluidcontouren scheepvaartlawaai autonome 2016 situatie (peiljaar 2015) 
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Figuur 3.2: Geluidcontouren scheepvaartlawaai plansituatie 2026 

 
In tabel 3.3 zijn de berekende geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen weergegeven 
voor de autonome- en plansituatie. Groen gearceerde cellen geven een geluidbelasting lager dan 45 dB aan. 
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Tabel 3.3:  Geluidbelastingen op woningen t.g.v. scheepvaartverkeer 

Naam Omschrijving 
Autonome situatie 

2016 Lden [dB] 
Plansituatie 

2026 Lden [dB] Kwalificatie 

w24_A Dikkendijk 2  28,1 31,4 Geen problemen

w25_A Dikkendijk 4 26,4 29,7 Geen problemen

w26_A Schapenweg 1/2 35,2 38,9 Geen problemen

w27_A Koekoekendijk 14 30,2 33,5 Geen problemen

w28_A Blokdijk 1 31,2 34,5 Geen problemen

w29_A Krukweg 1  31,2 34,5 Geen problemen

w30_A Krukweg 4 29,1 32,4 Geen problemen

w31_A Koekoekendijk 15 30,3 33,5 Geen problemen

w32_A Dikkendijk 7 26,4 29,7 Geen problemen

w33_A Galgenweg 113 A  26,5 29,8 Geen problemen

w34_A Galgenweg 115 27,2 30,4 Geen problemen

w35_A Galgenweg 66 27,5 30,8 Geen problemen

w36_A Galgenweg 68 27,7 31,0 Geen problemen

w37_A Krukweg 5 28,0 31,3 Geen problemen

w38_A Arenbergsesingeldijk 4, 5 27,5 30,9 Geen problemen

w39_A Arenbergsesingeldijk 3 27,6 30,9 Geen problemen

w40_A Arenbergsesingeldijk 1 29,5 32,9 Geen problemen

w41_A Schansdijk 12 26,3 29,6 Geen problemen

w42_A Schansdijk 24  27,3 30,5 Geen problemen

w43_A Schansdijk 26  27,5 30,8 Geen problemen

w44_A Koekoeksedijk 4 27,8 31,0 Geen problemen

w45_A Koekoeksedijk 17  28,2 31,4 Geen problemen

w46_A Koekoeksedijk 10 26,6 29,9 Geen problemen

w47_A Koekoekendijk 10  32,1 35,4 Geen problemen

w48_A Havendijk 3 28,4 31,6 Geen problemen

w49_A Havendijk 1 28,3 31,6 Geen problemen

w50_A Schansdijk 9 28,1 31,4 Geen problemen

w51_A Schansdijk 5 27,6 30,9 Geen problemen

w52_A Schansdijk 7 27,6 30,9 Geen problemen

w53_A Koekoeksedijk 2 27,4 30,7 Geen problemen

w54_A Koekoeksedijk 20 26,8 30,1 Geen problemen

w55_A Koekoeksedijk 18 26,6 29,9 Geen problemen

w56_A Krukweg 6 27,9 31,3 Geen problemen

w57_A Krukweg 7  27,7 31,0 Geen problemen

w58_A Arenbergsesingeldijk 2 29,2 32,6 Geen problemen

w59_A Lapdijk 14 31,2 34,6 Geen problemen

w60_A Arenbergsesingeldijk 4 29,2 32,6 Geen problemen

 
Uit tabel 3.3 valt op te maken dat ten gevolge van scheepvaartverkeer ten opzichte van woningen in 
plansituatie 2026 geen hinder te verwachten is.  
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4 Wegverkeerslawaai 

De wegverkeersmodellen zijn ons aangeleverd door Antea group. Het betreft door de regio opgestelde 
verkeersmodellen, die opgesteld zijn ten behoeve van onderzoeken voor het te realiseren Logistiek Park 
Moerdijk (LPM). Voor de huidige situatie is uitgegaan van prognosecijfers voor het peiljaar 2016 (autonome 
situatie). Voor de toekomstsituatie zijn cijfers voor het peiljaar 2026 (inclusief LPM) gebruikt.  
 
Figuur 4.1 geeft de geluidcontouren voor de huidige situatie, het peiljaar 2016. Figuur 4.2 geeft de contouren 
voor het peiljaar 2026. In tabel 4.1 zijn de berekende geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige 
woningen weergegeven voor zowel de autonome- en plansituatie.  
 
De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai voor de omliggende woningen is 48 dB. Gezien de 
situering, het economisch belang en de relatie tot het industrieterrein is tot een geluidbelasting van 53 dB 
nog sprake van een niet, of geringe en acceptabele hinderlijke situatie. 
 
Omdat de geluidbelastingen ten gevolge van plansituatie 2026 op de woningen onder de 
voorkeursgrenswaarde liggen, is de autonome groei 2026 niet meegenomen in deze notitie. 
 

 
Figuur 4.1: Geluidcontouren wegverkeer huidige situatie, peiljaar 2015 autonoom 
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Figuur 4.2: Geluidcontouren wegverkeer toekomst situatie peiljaar 2026 inclusief Logistiek Park Moerdijk 
 
In tabel 4.1 zijn de geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen/woonkernen weergegeven 
voor zowel de huidige situatie als de toekomstsituatie inclusief de toename. Groen gearceerde cellen geven 
een geluidbelasting beneden de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB aan. 
 

Tabel 4.1:  Geluidbelastingen Lden  in dB op woningen wegverkeer 

Naam Omschrijving 
Autonome situatie 2016 

Lden [dB] 
Plansituatie 2026 

Lden [dB] 
Kwalificatie 

w24_A Dikkendijk 2  33,5 35,4 Geen problemen

w25_A Dikkendijk 4 34,2 35,6 Geen problemen

w26_A Schapenweg 1/2 21,1 22,8 Geen problemen

w27_A Koekoekendijk 14 37,3 38,3 Geen problemen

w28_A Blokdijk 1 41,3 42,3 Geen problemen

w29_A Krukweg 1  39,4 40,5 Geen problemen

w30_A Krukweg 4 33,7 34,6 Geen problemen

w31_A Koekoekendijk 15 38,2 39,3 Geen problemen

w32_A Dikkendijk 7 32,8 34,2 Geen problemen

w33_A Galgenweg 113 A  29,1 30,8 Geen problemen

w34_A Galgenweg 115 30,0 31,8 Geen problemen

w35_A Galgenweg 66 30,9 32,7 Geen problemen

w36_A Galgenweg 68 30,9 32,6 Geen problemen

w37_A Krukweg 5 30,8 31,8 Geen problemen

w38_A Arenbergsesingeldijk 4, 5 29,6 30,5 Geen problemen

w39_A Arenbergsesingeldijk 3 29,5 30,4 Geen problemen
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Naam Omschrijving 
Autonome situatie 2016 

Lden [dB] 
Plansituatie 2026 

Lden [dB] 
Kwalificatie 

w40_A Arenbergsesingeldijk 1 33,4 34,4 Geen problemen

w41_A Schansdijk 12 27,0 28,3 Geen problemen

w42_A Schansdijk 24  28,7 30,0 Geen problemen

w43_A Schansdijk 26  29,5 30,7 Geen problemen

w44_A Koekoeksedijk 4 30,6 31,7 Geen problemen

w45_A Koekoeksedijk 17  30,1 31,3 Geen problemen

w46_A Koekoeksedijk 10 27,6 28,8 Geen problemen

w47_A Koekoekendijk 10  43,5 44,2 Geen problemen

w48_A Havendijk 3 31,8 32,9 Geen problemen

w49_A Havendijk 1 31,6 32,7 Geen problemen

w50_A Schansdijk 9 31,0 32,2 Geen problemen

w51_A Schansdijk 5 29,3 30,6 Geen problemen

w52_A Schansdijk 7 29,9 31,1 Geen problemen

w53_A Koekoeksedijk 2 29,6 30,7 Geen problemen

w54_A Koekoeksedijk 20 28,1 29,3 Geen problemen

w55_A Koekoeksedijk 18 27,9 29,1 Geen problemen

w56_A Krukweg 6 30,7 31,6 Geen problemen

w57_A Krukweg 7  30,1 31,0 Geen problemen

w58_A Arenbergsesingeldijk 2 32,7 33,7 Geen problemen

w59_A Lapdijk 14 39,9 40,9 Geen problemen

w60_A Arenbergsesingeldijk 4 32,8 33,7 Geen problemen

 
Uit tabel 4.1 valt op te maken dat ten gevolge van het wegverkeer ten opzichte van woningen in plansituatie 
2026 geen hinder te verwachten is.  
 

5 Railverkeerslawaai 

De gegevens voor de goederenspoorlijn van en naar het industrieterrein zijn ontleend aan het geluidregister 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aangezien er voor deze goederenspoorlijn geen 
toekomstprognoses voorhanden zijn is voor de toekomstige situatie uitgegaan van een verdubbeling van de 
overslagcapaciteit op het industrieterrein, overeenkomend met een verdubbeling van het aantal 
vervoersbewegingen op de goederenspoorlijn.  
 
Figuur 5.1 geeft de geluidcontouren van de autonome 2016 situatie weer. Figuur 5.2 geeft de 
geluidcontouren voor de plansituatie 2026, uitgaande van een verdubbeling van het aantal 
vervoersbewegingen op de goederenspoorlijn.  
 
In tabel 5.1 zijn de berekende geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen weergegeven 
voor de autonome- en plansituatie. 
 
Voor railverkeer geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. 
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Figuur 5.1:  Geluidcontouren goederenspoorlijn autonome situatie 
 

 
Figuur 5.2:  Geluidcontouren goederenspoor plansituatie 2026 
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In tabel 5.1 zijn de berekende geluidbelastingen op de in de omgeving aanwezige woningen/woonkernen 
weergegeven voor zowel de huidige situatie als de toekomstsituatie. Groen gearceerde cellen geven een 
geluidbelasting beneden de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai van 55 dB aan. 
 

Tabel 5.1:  Berekende geluidbelastingen Lden in dB op woningen railverkeer goederenspoorlijn 

Naam Omschrijving 
Autonome situatie 

2016 Lden [dB] 
Plansituatie 2026 

Lden [dB] Kwalificatie 

w24_A Dikkendijk 2  34,7 36,4 Geen problemen

w25_A Dikkendijk 4 29,7 31,2 Geen problemen

w26_A Schapenweg 1/2 23,4 24,9 Geen problemen

w27_A Koekoekendijk 14 42,1 42,8 Geen problemen

w28_A Blokdijk 1 53,8 54,4 Geen problemen

w29_A Krukweg 1  41,9 42,6 Geen problemen

w30_A Krukweg 4 39,2 39,9 Geen problemen

w31_A Koekoekendijk 15 41,7 42,5 Geen problemen

w32_A Dikkendijk 7 30,4 32,0 Geen problemen

w33_A Galgenweg 113 A  31,1 32,7 Geen problemen

w34_A Galgenweg 115 32,7 34,3 Geen problemen

w35_A Galgenweg 66 33,6 35,3 Geen problemen

w36_A Galgenweg 68 34,3 35,9 Geen problemen

w37_A Krukweg 5 36,7 37,4 Geen problemen

w38_A Arenbergsesingeldijk 4, 5 35,4 36,2 Geen problemen

w39_A Arenbergsesingeldijk 3 35,6 36,3 Geen problemen

w40_A Arenbergsesingeldijk 1 38,2 38,9 Geen problemen

w41_A Schansdijk 12 33,0 34,1 Geen problemen

w42_A Schansdijk 24  34,4 35,5 Geen problemen

w43_A Schansdijk 26  35,5 36,5 Geen problemen

w44_A Koekoeksedijk 4 36,6 37,5 Geen problemen

w45_A Koekoeksedijk 17  36,1 37,1 Geen problemen

w46_A Koekoeksedijk 10 33,5 34,5 Geen problemen

w47_A Koekoekendijk 10  46,1 46,7 Geen problemen

w48_A Havendijk 3 37,3 38,3 Geen problemen

w49_A Havendijk 1 37,2 38,2 Geen problemen

w50_A Schansdijk 9 36,7 37,7 Geen problemen

w51_A Schansdijk 5 35,1 36,2 Geen problemen

w52_A Schansdijk 7 35,7 36,7 Geen problemen

w53_A Koekoeksedijk 2 35,5 36,5 Geen problemen

w54_A Koekoeksedijk 20 34,2 35,2 Geen problemen

w55_A Koekoeksedijk 18 34,0 35,0 Geen problemen

w56_A Krukweg 6 36,5 37,3 Geen problemen

w57_A Krukweg 7  36,1 36,8 Geen problemen

w58_A Arenbergsesingeldijk 2 37,8 38,5 Geen problemen

w59_A Lapdijk 14 42,1 42,8 Geen problemen

w60_A Arenbergsesingeldijk 4 37,7 38,4 Geen problemen
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Uit tabel 5.1 valt op te maken dat ten gevolge van het railverkeer op de goederenspoorlijn ten opzichte van 
woningen in plansituatie 2026 geen hinder te verwachten is.  
 

6 Windturbines 

Op 12 januari 2017 is het bestemmingsplan ‘Windpark Industrieterrein Moerdijk’ 
(NL.IMRO.1709.WindparkMoerdijk-BP40) vastgesteld.  
 
Door Nuon Wind Development BV is een tweetal scenario’s voor plaatsing van windturbines op het 
gezoneerde industrieterrein aangeleverd. De windmolenlocaties in het vastgestelde bestemmingsplan zijn in 
het model ‘lay-out 2’ uitgewerkt. Bijlage III geeft het akoestisch onderzoeksrapport “Windpark Moerdijk te 
Moerdijk” van LBP/Sight d.d. 22 december 2015. De akoestische invloed op de woonomgeving is onderzocht 
en aan de geluidnormen wordt voldaan. Er wordt ten aanzien van de omliggende woningen geen hinder ten 
gevolge van de windturbines verwacht. 
 
7 Cumulatie 

Teneinde inzicht te geven in de totale geluidsituatie van de woningen rondom het industrieterrein zijn alle 
van invloed zijnde geluidinvloeden gecumuleerd. 
 
Tabel 7.1:  Gecumuleerde geluidbelastingen 

Naam Omschrijving 
Autonome situatie 

2016 Lden [dB] 
Plansituatie  

2026 Lden [dB] 
Toename 

 

N01_A zonepunt 1 Noordschans 47,3 49,8 0,1 

N02_A zonepunt 2 Klundert 50,7 55,0 2,7 

N03_A zonepunt 3 49,9 50,7 -0,6 

N04_A zonepunt 4 52,9 54,2 0,8 

N05_A zonepunt 5 48,3 50,0 0,8 

N06_A zonepunt 6 Zevenbergen 46,8 48,3 0,6 

N07_A zonepunt 7 Zevenbergen 45,5 48,3 2,1 

N08_A zonepunt 8 Zevenbergen 44,8 48,3 2,9 

N09_A zonepunt 9 44,4 48,4 3,5 

N10_A zonepunt 10 44,9 49,1 3,7 

N11_A zonepunt 11 47,3 50,7 3,1 

N12_A zonepunt 12 Moerdijk ZW 48,8 51,6 2,6 

N13_A zonepunt 13 Moerdijk W 48,7 51,3 2,3 

N14_A zonepunt 14 50,1 53,0 2,7 

N15_A zonepunt 15 49,8 52,7 2,7 

N16_A zonepunt 16 49,6 51,9 2,0 

N17_A zonepunt 17 Strijensas 48,9 51,0 1,8 

N18_A zonepunt 18 Strijensas 49,0 50,7 1,2 

N19_A zonepunt 19 49,5 49,7 -0,3 

N20_A zonepunt 20 48,9 48,9 -0,8 

N21_A zonepunt 21 54,3 57,3 2,6 

w24_A Dikkendijk 2      50,2 51,7 0,6 
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Naam Omschrijving 
Autonome situatie 

2016 Lden [dB] 
Plansituatie  

2026 Lden [dB] 
Toename 

 

w25_A Dikkendijk 4 48,2 50,0 0,9 

w26_A Schapenweg 1/2  48,7 51,5 0,1 

w27_A Koekoekendijk 14 49,9 54,3 4,0 

w28_A Blokdijk 1 52,3 54,2 1,8 

w29_A Krukweg 1 48,7 52,5 3,4 

w30_A Krukweg 4  47,2 52,3 4,6 

w31_A Koekoekendijk 15 50,9 54,7 3,4 

w32_A Dikkendijk 7 47,7 48,6 0,0 

w33_A Galgenweg 113 A 47,0 48,7 0,8 

w34_A Galgenweg 115  48,2 49,9 0,9 

w35_A Galgenweg 66 48,9 50,6 0,8 

w36_A Galgenweg 68  49,5 52,0 1,7 

w37_A Krukweg 5 45,3 50,8 5,0 

w38_A Arenbergsesingeldijk 4, 5  44,5 48,3 3,3 

w39_A Arenbergsesingeldijk 3  44,5 48,2 3,3 

w40_A Arenbergsesingeldijk 1 45,7 50,1 3,9 

w41_A Schansdijk 12 45,4 48,1 2,1 

w42_A Schansdijk 24 46,7 49,6 2,3 

w43_A Schansdijk 26 46,7 50,0 2,6 

w44_A Koekoeksedijk 4 47,1 50,4 2,7 

w45_A Koekoeksedijk 17 47,0 50,3 2,7 

w46_A Koekoeksedijk 10 45,5 48,5 2,3 

w47_A Koekoekendijk 10 52,2 58,2 5,7 

w48_A Havendijk 3 48,1 51,4 2,7 

w49_A Havendijk 1 48,1 51,3 2,7 

w50_A Schansdijk 9 (gemaal) 47,7 51,0 2,7 

w51_A Schansdijk 5 47,2 50,3 2,4 

w52_A Schansdijk 7 46,9 50,2 2,7 

w53_A Koekoeksedijk 2 46,5 49,8 2,7 

w54_A Koekoeksedijk 20 45,9 48,7 2,3 

w55_A Koekoeksedijk 18 45,2 48,4 2,6 

w56_A Krukweg 6 45,2 50,7 5,0 

w57_A Krukweg 7 44,8 50,4 5,1 

w58_A Arenbergsesingeldijk 2  45,4 49,6 3,8 

w59_A Lapdijk 14 48,9 53,0 3,7 

w60_A Arenbergsesingeldijk 4 45,3 49,6 3,7 
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8 Natura2000 en Ecologische Hoofdstructuur LAeq,24h-contouren 

Berekend is de invloed van de geluidemissie afkomstig van Industrieterrein Moerdijk op de Natura2000 
gebieden Hollands Diep (111) en Biesbosch (112).  
 
De beoordeling van geluid in Natura2000 gebieden is door middel van de bepaling van de toename van het 
grondoppervlakte (verstoord gebied) dat als gevolg van de te beoordelen activiteiten een geluidbelasting 
heeft van meer dan 47 dB(A) LAeq,24h voor weidevogels in open gebieden of 43 dB(A) LAeq,24h voor kritische 
weidevogels in open gebieden op een beoordelingshoogte van 1,5 meter. Uit diverse studies van de 
onderzoekers Reijnen & Foppen is een aantal drempelwaarden voor broedvogels vastgesteld, namelijk: 
 
- 43 dB(A): kritische weidevogels; 
- 47 dB(A): weidevogels. 
 
Gezien het hoofdzakelijk open karakter van het onderzoeksgebied zijn de grenswaarden 43 dB(A) LAeq,24h en 
47 dB(A) LAeq,24h op 1,5 meter hoogte aangehouden. 
 

 
Figuur 8.1: Natura2000 gebied 111 Hollands Diep  
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Figuur 8.2: Natura2000 gebied 112 Biesbosch 

 

8.1 LAeq,24h-contouren Hollands Diep 

Figuur 8.3 geeft de berekende LAeq,24h contouren voor de autonome situatie (2016). Figuur 8.4 geeft de 
berekende LAeq,24h contouren voor de toekomst plansituatie (2026). 
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Figuur 8.3: LAeq,24h contouren Hollands Diep autonome situatie 2016 
 

 
Figuur 8.4: LAeq,24h contouren Hollands Diep plansituatie (2026) 
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Tabel 8.1 geeft de oppervlakten per geluidcontourklasse voor het Natura2000 gebied Hollands Diep. De 
grootte van het verstoorde gebied neemt toe met 88 ha, uitgaande van een toetswaarde van 43 dB(A) 
LAeq,24h en met 315 ha, uitgaande van een toetswaarde van 47 dB(A) LAeq,24h. 
 
Tabel 8.1: Oppervlakten per geluidcontourklasse in hectare Hollands Diep 

 Gebied < 43 dB(A) Gebied > 43 dB(A) Gebied > 47 dB(A) 

Huidige situatie september 2012 2986 414 813 

Toekomst masterplan geluid 2025  

(inclusief redelijke sommatie-effect) 
2587 502 1128 

 
8.2 LAeq,24h-contouren Biesbosch 

Uit de berekeningsresultaten voor Natura2000 gebied Biesbosch is gebleken dat zowel in de huidige situatie 
als in de toekomst geluidsituatie de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein Moerdijk overal lager 
is dan 43 dB(A) LAeq,24h. Bepaling van de grootte van het verstoorde gebied ten gevolge van het 
industrieterrein is derhalve niet aan de orde. 
 
8.3 LAeq,24h 45 dB(A) contouren EHS-gebieden 

Figuur 8.5 geeft de in de directe omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk gelegen  
EHS-gebieden. Figuur 8.6 op de volgende pagina geeft de berekende LAeq,24h 45 dB(A) contouren voor de 
autonome situatie (2016). Figuur 8.7 geeft de berekende LAeq,24h 45 dB(A) contouren voor de plansituatie 
(2026). 

 
Figuur 8.5: EHS-gebieden in directe omgeving industrieterrein Moerdijk 
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Figuur 8.6: LAeq,24h 45 dB(A) contouren voor de autonome situatie 2016 
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Figuur 8.7: LAeq,24h  45 dB(A) contouren plansituatie (2026) 
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Managementsamenvatting 

In 2030 is het haven- en industrieterrein Moerdijk hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in de 
Vlaams-Nederlandse Delta. 
De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan 
het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het haven- en industrieterrein 
Moerdijk om de komende decennia verder te groeien. Deze groei is nodig voor de economie en 
werkgelegenheid in West-Brabant.  
 
De strategische waarde van het haven- en industrieterrein Moerdijk is voor Nederland groot. De haven van 
Moerdijk is de 4e zeehaven van Nederland en is de verst in het land gelegen zeehaven van Nederland. De 
haven is bereikbaar voor zowel zeeschepen als binnenvaartschepen. Het 2635 ha grote terrein ligt op korte 
afstand van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen. 
Daarnaast is ook het maatschappelijke belang van het haven- en industrieterrein groot. Met de vestiging  
van ongeveer 420 bedrijven op het terrein (2014) verschafte het haven- en industrieterrein aan bijna  
17.000 mensen (in)direct werk. 
 
Nu er een Havenstrategie Moerdijk 2030 is vastgesteld, is duidelijk welke ontwikkelingen men verwacht. Met 
de uitbreiding van het tonnage aan op- en overslag zullen ook bedrijven uitbreiden en/of nieuwe bedrijven 
zich vestigen. Deze ontwikkelingen zullen niet zonder geluidsemissie kunnen plaatsvinden. Het is dus zaak 
een visie te ontwikkelen op de wijze waarop het aspect geluid past in de Havenstrategie Moerdijk 2030. 
 
De onderhavige visie geluid heeft uitsluitend betrekking op het geluidgezoneerde haven- en industrieterrein 
Moerdijk. 
 
De visie kan kortweg worden weergegeven als: 
 
“Het optimaal faciliteren van de ontwikkeling van de bedrijvigheid conform de Havenstrategie 
Moerdijk 2030 zonder dat er extra geluidsoverlast voor de omgeving ontstaat” 
 
Hierbij kan geluidsoverlast op verschillende manieren worden beschreven:  
• Hinder die je hebt van te veel of te hard geluid; 
• Een subjectieve ervaring van mensen waarbij ze geluid hinderlijk vinden; 
• Ongewenst toevallig geluid, door de waarnemer niet gewild, en beschouwd als bron van geluidshinder; 
• Bij overschrijding van wettelijk toegestane geluidsniveaus conform landelijke wetgeving. 
 
Het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft bij de opzet en implementatie de doelstelling meegekregen om 
het uitvoeren van zware, veelal geluid producerende activiteiten mogelijk te maken.  
Hierin is, vanwege de ligging van het haven- en industrieterrein Moerdijk tussen de woonkernen Klundert en 
Moerdijk, een concentratie van de “grote” lawaaimakers op het centrale deel van het Industrieterrein 
gehanteerd. De “kleinere” lawaaimakers zijn meer aan de randen van het Industrieterrein nabij de 
woonkernen gepland. 
Rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk is, conform het hierover in de Wet geluidhinder gestelde, 
een geluidszone van 50 dB(A) vastgesteld. Het geluid van alle op het haven- en industrieterrein Moerdijk 
verrichte activiteiten tezamen mag deze geluidszone niet overschrijden. Regulering van geluidsbijdrage van 
individuele geluidsbronnen is noodzakelijk om binnen de gestelde geluidsgrenzen te kunnen blijven. 
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Het is natuurlijk niet duidelijk of de geprognosticeerde geluidsuitstraling in de toekomst werkelijkheid zal 
worden. Ervan uitgaande dat het materieel in de toekomst stiller zal worden, zal het wellicht meevallen maar 
ook het tegendeel is mogelijk. Het is dus zaak de ontwikkelingen goed te blijven volgen, toetsing aan de 
normstelling (zonebewaking) op een adequate manier uit te blijven voeren en te blijven zoeken naar 
mogelijke maatregelen om de te verwachten overschrijding bij voorbaat op te heffen. Sterker nog: op grond 
van de huidige wetgeving en jurisprudentie kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegestaan als 
daardoor de zonegrenswaarde wordt overschreden. Het is dus noodzakelijk vooraf te zorgen dat er 
voldoende geluidsruimte is om toekomstige activiteiten te kunnen faciliteren. Om de braakliggende terreinen 
in gebruik te kunnen nemen is het tevens noodzakelijk goed te kunnen sturen op geluidsruimte waardoor 
geluidsruimte beschikbaar blijft voor (gewenste) toekomstige ontwikkelingen zoals invulling van de 
braakliggende terreinen. 
 
De volgende mogelijkheden zijn deels onderzocht of verder te onderzoeken om in de toekomst (2030) de 
activiteiten op het haven- en industrieterrein Moerdijk passend te krijgen binnen een geluidszone. De 
opsomming is op willekeurige volgorde. 
- Geluidruimte verdeling; 

- Realiseren van een geluidswal in de groenstrook Klundert; 
- Realiseren van vegetatiedemping (akoestisch bos) in de groenstrook Klundert; 
- Verzwaren vestigingseisen geluidsproductie nieuwe/uitbreiding activiteiten bedrijven Moerdijk; 
- Bijstellen groeiambitie Moerdijk; 
- Verkleinen te zoneren industrieterrein, inperken vestigingslocatie “A “- inrichtingen; 
- Verleggen zone nabij Klundert, woonkern hogere waarde geluid 53 i.p.v. 50 dB(A); 
- Redelijke sommatie (RS); 
- Toepassen verhandelbare geluidsrechten; 
- Zonebeheersplan; 
- Toepassen geluidsarm materieel en BBT; 
- Swung2; 
- Crisis- en herstelwet. 
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1 Inleiding 

In onderhavig visiedocument worden de geluidsaspecten die spelen op het haven- en industrieterrein 
Moerdijk toegelicht. In 2014 is de Havenstrategie Moerdijk 2030 vastgesteld. Daarin zijn de ambities van de 
gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk opgenomen om Moerdijk te 
ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het 
gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. 
Vanuit een historisch perspectief wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om qua geluid de in de 
Havenstrategie Moerdijk 2030 opgenomen overslagcapaciteit en intensiteit verhoging van het haven- en 
industrieterrein op te vangen.  
 
Anno 2015 is de geluidsinvloed op de omgeving nog binnen de grenzen van de vastgestelde geluidszone. 
De akoestische invloed op de woonomgeving zal toenemen bij een gewenste intensivering van het gebruik 
van het industrieterrein. 
Het haven- en industrieterrein loopt naar de toekomst toe tegen de grenzen van haar geluidsruimte aan, en 
op sommige plaatsen zullen de grenzen naar verwachting, als er geen maatregelen worden genomen, 
overschreden worden. Naar aanleiding hiervan wordt naar sturingsmogelijkheden gezocht om de 
geluidsruimte zo doelmatig mogelijk in te zetten voor bedrijven en havenactiviteiten. Het gaat om de 
versterking van de balans tussen de groei van de haven en verbetering van de milieudruk voor de inwoners 
van de regio en verbetering van de natuur- en landschapswaarden in de regio. 
 
Na vaststelling zal deze Geluidsvisie dienen als richtinggevend document om nadere invulling te geven aan 
het Geluidbeheerplan (zie bijlage 2)  . Het Geluidbeheerplan  zal een groeidocument zijn en zal dienen voor 
het nog op te stellen zonebeheerplan ( bevoegdheid provincie Noord-Brabant) en het te actualiseren van het 
Masterplan Geluid. 
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2 Waarom een visie 

In 2030 is het haven- en industrieterrein Moerdijk hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in de 
Vlaams-Nederlandse Delta. 
De Havenstrategie Moerdijk 2030 geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale 
ligging aan het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het haven- en 
industrieterrein Moerdijk om de komende decennia verder te groeien. Deze groei is nodig voor de economie 
en werkgelegenheid in West-Brabant. Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en 
duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de 
afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnen komen. 
Daarnaast is het streven om het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet, te laten toenemen. 
Uitgangspunt in de visie is ontwikkeling waarbij people, planet en profit goed in balans zijn. Een dergelijke 
uitbreiding van activiteiten heeft echter ook altijd een geluidsuitstoot tot gevolg. 
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3 Waar heeft de visie geluid betrekking op 

Het Havenschap Moerdijk beheert zowel het haven- en industrieterrein Moerdijk als het Logistiek Park 
Moerdijk. 
Het Logistiek Park Moerdijk moet nog worden gerealiseerd. In het bestemmingsplan die de realisatie van het 
Logistiek Park Moerdijk mogelijk maakt, is een paragraaf geluid opgenomen waarin is aangegeven welke 
verwachtingen er zijn op het gebied van geluid. Dit is gedaan om te bezien of realisatie van het Logistiek 
Park Moerdijk tot overschrijding van grenswaarden en/of overlast zou zorgen. 
  
Het haven- en industrieterrein Moerdijk, zie figuur 1, daarentegen is een bestaand industrieterrein waar zich 
reeds lange tijd bedrijvigheid heeft ontwikkeld. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is een zogenaamd 
geluidgezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder waar zogenoemde grote lawaaimakers 
zich mogen vestigen. Dit houdt verder in dat rond het industrieterrein een zone is gelegen waarop de 
geluidsbelasting van alle bedrijven tezamen niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
In de beginjaren van de ontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk was er genoeg 
geluidsruimte aanwezig binnen de zone. Er was geen aanleiding een visie op het gebied van geluid te 
ontwikkelen. De laatste jaren raakt het industrieterrein echter akoestisch vol en ontstaat de behoefte om voor 
de nog braakliggende terreinen geluidsruimte te reserveren, zodat deze nog bruikbaar zijn voor toekomstige 
bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven. 
 
Nu er een Havenstrategie Moerdijk 2030 is vastgesteld is duidelijk welke ontwikkelingen men verwacht. Met 
de uitbreiding van het tonnage aan op- en overslag zullen ook bedrijven uitbreiden en/of nieuwe bedrijven 
zich vestigen. Deze ontwikkelingen zullen niet zonder geluiduitstoot kunnen plaatsvinden. Het is dus zaak 
een visie te ontwikkelen op de wijze waarop het aspect geluid past in de Havenstrategie Moerdijk 2030. 
 
Omdat het Logistiek Park Moerdijk geen geluidgezoneerd industrieterrein is heeft de onderhavige visie 
geluid uitsluitend betrekking op het geluidgezoneerde haven- en industrieterrein Moerdijk. 
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Figuur 1 Haven- en industrieterrein Moerdijk 
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4 Hoe ziet de visie eruit 

De visie kan kortweg worden weergegeven als: 
 
“Het optimaal faciliteren van de ontwikkeling van de bedrijvigheid conform de Havenstrategie 
Moerdijk 2030 zonder dat er extra geluidsoverlast voor de omgeving ontstaat” 
 
Hierbij kan geluidsoverlast op verschillende manieren worden beschreven:  
• Hinder die je hebt van te veel of te hard geluid; 
• Een subjectieve ervaring van mensen waarbij ze geluid hinderlijk vinden; 
• Ongewenst toevallig geluid, door de waarnemer niet gewild, en beschouwd als bron van geluidshinder; 
• Bij overschrijding van wettelijk toegestane geluidsniveaus conform landelijke wetgeving; 
 
Deze visie gaat over al deze verschillende soorten geluidsoverlast. 
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5 Verschillende geluidsoorten en wetgeving 

Geluidsoverlast of geluidshinder is een kwestie van beleving. Er is een verschil tussen individuele 
hinderbeleving en hinderbeleving door een groep. Een individueel persoon kan een bepaald soort geluid of 
een bepaald geluidsniveau als hinderlijk ervaren, terwijl een ander persoon dat niet doet. Hierdoor is het 
moeilijk een voor iedereen acceptabele norm te bepalen. 
In Nederland zijn er, door het bepalen van normen, afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus 
zijn en wat niet. Deze wettelijke normen zijn gebaseerd op de hinderbeleving van groepen en zijn vastgelegd 
in de Wet geluidhinder. 
 

a. Equivalent geluid 

Zoals gezegd ervaart niet iedereen op dezelfde wijze geluid. Ook bij het hanteren van een norm is het dus 
niet uit te sluiten dat enige vorm van hinder kan worden ondervonden. Door de wetgever is voor het 
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door industrie in beginsel een norm van 50 dB(A) etmaalwaarde 
aangegeven gebaseerd op onderzoeken naar de dosis-effect relatie.  
Het equivalent geluidsniveau is de gemiddelde waarde van de optredende geluidsniveaus over een 
bepaalde periode. De etmaalwaarde is gedefinieerd als de hoogste waarde van: 
• De equivalente geluidsbelasting gedurende de dag (07.00 - 19.00 uur); 
• De equivalente geluidsbelasting gedurende de avond (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag 

van 5 dB(A); 
• De equivalente geluidsbelasting gedurende de nacht (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag 

van 10 dB(A); 
Voorbeelden van activiteiten die een equivalent geluid tot gevolg hebben zijn chemische plants, continu-
rijdende heftrucks, kranen, de geluiduitstraling van een gevel, etc. 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in 
de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen; 
• ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
• rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven; 
Om dit vooraf goed te kunnen inschatten zijn diverse richtlijnen beschikbaar. Daarnaast zal in het kader van 
de verlening van een milieuvergunning moeten worden bezien of kan worden voldaan aan de richtlijnen. 
 

b. Geluidgezoneerd industrieterrein 

Grotere bedrijven waarvan bekend is dat ze in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, moeten 
op een specifiek hiertoe bestemd industrieterrein worden gesitueerd. Welke bedrijven het betreft is in een 
algemene maatregel van bestuur vastgelegd. Rond het betreffende industrieterrein is een zone vastgesteld 
waarbuiten de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein niet boven de waarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde mag gaan. 
Bij de verlening van de milieuvergunning wordt gekeken of de geluidbijdrage van de aangevraagde 
activiteiten er niet toe bijdraagt dat de betreffende grenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Dit wordt 
zonebewaking genoemd. 
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Omdat de zone niet over de woonkernen Moerdijk en Klundert en Strijensas is gelegen mag het equivalente 
geluidsniveau op de rand van deze kernen dus niet hoger zijn dan 50 dB(A). Zoals eerder is aangegeven is 
dit een waarde van de geluidsbelasting waarbij in principe geen overlast zal optreden. Hierbij moet wel 
nogmaals worden opgemerkt dat het hier gaat om een gemiddelde waarde. Het is dus niet uit te sluiten dat 
in een deel van een periode meer geluid waarneembaar is. 
 
Om er voor te zorgen dat de geluidsbelasting buiten de zone niet meer is dan 50 dB(A) wordt bij het 
verlenen van de milieuvergunning gekeken of de bijdrage van de aangevraagde activiteiten niet zodanig is 
dat hierdoor de desbetreffende grenswaarde wordt overschreden. Indien dit het geval is, moet de vergunning 
worden geweigerd. Dit wordt zonebewaking genoemd. 
 

c. Meer bedrijvigheid – meer geluid? 

Het geluid afkomstig van het haven- en industrieterrein Moerdijk is dus aan wettelijke grenzen gebonden. 
Met het uitgangspunt dat de geluidzone niet over de kernen heen mag liggen, wordt indirect aangegeven dat 
het geluid afkomstig van het haven- en industrieterrein Moerdijk niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). 
Gezien de afstanden van het haven- en industrieterrein Moerdijk tot aan de woonkernen zullen ‘normale’ 
piekgeluiden vrijwel niet waarneembaar zijn. 
Toetsing aan de zone en of het bedrijf aan de te stellen grenswaarden voor geluid kan voldoen, is onderdeel 
van de milieuvergunningverlening. 
 
Hoewel dit de waarden zijn waarvan de wetgever stelt dat er geen hinder wordt ondervonden, is hinder 
echter niet zonder meer uit te sluiten. Uitgangspunt om hinder te voorkomen is dat alle bedrijven conform 
hun vergunning in werking zijn en geen activiteiten uitvoeren die meer geluid maken dan is toegestaan in de 
milieuvergunning. Indien dergelijke activiteiten wel worden uitgevoerd, zal hinder niet uit te sluiten zijn en zal 
handhavend moeten worden opgetreden. 
 
Niet alleen de vestiging van nieuwe bedrijven op de braakliggende gronden maar ook de uitbreiding van 
bestaande bedrijven brengt ‘nieuw’ geluid met zich mee. Het is dan ook zaak de bijbehorende geluiduitstoot 
zodanig te reguleren dat de totale geluidbelasting binnen de huidige geluidsbegrenzing blijft. Hiertoe zal een 
beroep moeten worden gedaan op de inzet en creativiteit van het bedrijfsleven om geluidarm te acteren. 
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6 Belangen en ontwikkelambitie haven- en industrieterrein Moerdijk 

a. Openbaar belang 

Rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk is, conform het hierover in de Wet geluidhinder gestelde, 
een geluidszone van 50 dB(A) vastgesteld. Het geluid van alle op het haven- industrieterrein Moerdijk 
verrichte activiteiten tezamen mag deze geluidszone niet overschrijden. Regulering van geluidbijdrage van 
individuele geluidsbronnen is noodzakelijk om binnen de gestelde geluidsgrenzen te kunnen blijven. 
 

b. Primaire functie haven- en industrieterrein Moerdijk 

Het is voor het haven- en industrieterrein Moerdijk van groot belang dat een duurzame economische 
ontwikkeling kan blijven plaatsvinden. Het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft als primaire functie aan 
de haven gerelateerde activiteiten te ontplooien en bedrijven te huisvesten uit vooral de chemie, 
procesindustrie en logistieke sector en de daarvoor benodigde dienstverlening. Het niet verder ontwikkelen 
van het haven- en industrieterrein Moerdijk zou betekenen dat Moerdijk zijn nationale en internationale 
concurrentiepositie verliest. De voorziene ontwikkelingen zijn verwoord in de Havenstrategie Moerdijk 2030. 
Het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft hierbij als doel deze ontwikkeling op een duurzame wijze 
inhoud te geven en naast de economische functie ook natuur de kans te geven om zich te ontwikkelen. 
 

c. Positie in Nederland 

De strategische waarde van het haven- en industrieterrein Moerdijk voor Nederland is groot. De haven van 
Moerdijk vormt de 4e zeehaven van Nederland en is de verst in het land gelegen zeehaven in Nederland. De 
haven is bereikbaar voor zowel zeeschepen als binnenvaartschepen (13.225 in 2014). Het 2635 ha grote 
terrein ligt op korte afstand van de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. De sterke verwevenheid en 
complementariteit met deze logistieke en industriële clusters en de positie in West-Brabant zorgen ervoor 
dat het haven- en industrieterrein Moerdijk een sterke positie inneemt in het havenindustrieel complex, in het 
bijzonder op het terrein van de chemie, procesindustrie en logistiek. De aanwezigheid van de logistieke en 
industriële clusters trekt niet alleen lading aan, maar bindt deze ook aan het havengebied. Dit gemengde 
karakter zorgt voor economische robuustheid, belangrijk voor de internationale concurrentiekracht van 
Nederland. Het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft een unieke ligging in Noordwest-Europa. Uniek zijn 
ook de mogelijkheden voor de aan- en afvoer van goederen naar o.a. het Ruhrgebied. Naast het water, de 
weg en het spoor, is er ook de aansluiting op het Buisleidingennetwerk Nederland. Deze buisleiding loopt 
vanaf Rotterdam onder het Hollands Diep door richting Antwerpen en heeft nabij Moerdijk een aftakking 
richting Zeeland en Limburg en Duitsland. Deze buisleiding wordt vooral gebruikt voor de aan- en afvoer van 
vloeibare (petro)chemische producten en gassen. 
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d. Maatschappelijk belang 

Het maatschappelijk belang van de haven is groot. De directe werkgelegenheid in 2014 bedroeg  
8.663 werknemers. De indirecte werkgelegenheid gecreëerd door het haven- en industrieterrein Moerdijk 
bedroeg in 2014 8.226 werknemers. Daarmee verschafte het haven- en industrieterrein Moerdijk in 2014 in 
totaal aan 16.889 werknemers direct of indirect werk. In 2014 waren +/- 420 bedrijven op het haven- en 
industrieterrein Moerdijk gevestigd. Dit betreft veel familie- en niet-beursgenoteerde bedrijven, die de 
afgelopen (crisis)jaren een grote mate van flexibiliteit en stabiliteit vertoonden. De gerealiseerde bruto 
toegevoegde waarde in 2013 was ca. € 2,0 miljard (Bron: havenmonitor update maart 2015).  
 
De meeste activiteiten op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn zeer locatie gebonden. De haven biedt 
de benodigde infrastructuur in de vorm van de verschillende (diepzee)havens, leidingstroken en weg- en 
spoorwegverbindingen. Deze zijn allen van elkaar afhankelijk. Dergelijke primaire havenfuncties hebben 
voor het Havenschap Moerdijk vanzelfsprekend altijd voorrang. Het Havenschap Moerdijk is echter als 
verantwoordelijk gebiedsontwikkelaar en beheerder verplicht, en wil ook, rekening houden met de woon- en 
leefomgeving. Hierbij is het accommoderen van activiteiten op het haven- en industrieterrein Moerdijk binnen 
de milieu-hygiënische randvoorwaarden van de woon- en leefomgeving het uitgangspunt. 
 

e. Havenstrategie Moerdijk 2030 

Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en 
procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta. In het realiseren van deze ambitie staan centraal: 
1. Waarde-creatie; 
2. Duurzaamheid; 
3. Veiligheid. 
 
Om bovengenoemde ambities te verwezenlijken zet Moerdijk in op drie onderling samenhangende 
hoofdstrategieën. 
 
1. De ontwikkeling en uitbouw van de rol van de ‘extended gate’ positie voor de mainports Rotterdam en 

Antwerpen. Dit garandeert voor Moerdijk goederenstromen met voldoende omvang, die de vereiste 
schaalgrootte geeft voor ontwikkeling van de Value Added Logistics. 

2. De verdere uitbouw van de ‘short sea shipping’. Moerdijk is een zeehaven en is een stop in vele  
Short Sea Shipping Lines binnen Europa. Aan- en afvoer van goederen uit andere Europese havens, 
vindt langs deze weg plaats. 

3. Het uitbouwen en verduurzamen van het industrieel complex. 
 
Eén van de belangrijke uitgangspunten in de Havenstrategie is het hanteren van het principe van de  
‘Triple P’ (principe van People, Planet en Profit). Een duurzame economische ontwikkeling kan alleen dan 
plaatsvinden, als dat tegelijkertijd gepaard gaat met het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de 
natuur en het bevorderen van de lichamelijke en het geestelijke welzijn van de inwoners. Verbetering van het 
ene mag niet ten koste gaan van het andere. Dit vormt de basis van de Havenstrategie. 
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De Havenstrategie Moerdijk 2030 is uitgewerkt in een globaal uitvoeringsprogramma. Daarin zijn thema’s 
benoemd voor verdere uitwerking. Het gaat hier niet enkel om economische onderwerpen, maar ook om 
thema’s als de manier waarop samengewerkt gaat worden met bewoners, de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt, de versterking van de veiligheid en milieu. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop het 
Havenschap is georganiseerd. Samen met ondernemers, omwonenden, overheden en andere betrokken 
organisaties vindt uitwerking plaats in concrete doelen en activiteiten. Door samen op te trekken moeten de 
doelen en acties realistisch en praktisch uitvoerbaar worden gemaakt. 
 
De komende jaren zal een verder intensivering van het haven- en industrieterrein Moerdijk plaatsvinden. De 
voorziene ontwikkelingen zijn verwoord in de Havenstrategie Moerdijk 2030. Deze komt kortweg neer op de 
uitgifte van circa 120 ha bedrijfsterrein voor chemie en chemie-gerelateerde activiteiten, en de verwachte 
doorgroei van de overslag van 20 miljoen ton/jaar naar 26 miljoen ton/jaar. In samenhang hiermee zijn 
aanpassingen noodzakelijk van de ontsluiting en bereikbaarheid via weg, water en spoor alsmede de 
buisleidingenstraat. 
 
 
 

7 Ontwikkeling   

Verdere ontwikkeling zal plaats vinden op een duurzame wijze, een en ander in analogie met de  
Havenstrategie Moerdijk 2030. Onder duurzaam wordt ook een goede relatie met de bewoners van de 
omliggende woningen begrepen. De hinderbeleving van geluid afkomstig van het industrieterrein is 
uitzonderlijk goed. Over het regulier geproduceerde geluid worden nauwelijks klachten ontvangen. De 
binnen komende klachten hebben meest betrekking op incidenten die, jammer genoeg, niet gemakkelijk te 
voorkomen zijn. 
Ingezet wordt op het onderhouden en daar waar kan verbeteren van  de relatie met de omwonenden. Dit 
door daar waar mogelijk de omwonenden te infomeren en te betrekken bij plan- en besluitvorming.  
 

a. Hinder 

In de Wet geluidhinder is gesteld dat een geluidsinvloed van 50 dB(A) ten gevolge van industrieterreinen qua 
hinder acceptabel is. In huidige situatie wordt voldaan aan de norm van 50 dB(A).  

De huidige 2015 geluidssituatie is ten aanzien van de woonkernen in figuur 2 weergegeven.  
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Figuur 2 Geluidssituatie woonkernen huidige 2015 situatie 

 
Om invulling te geven aan de Havenstrategie Moerdijk 2030 zal het gebruik van het industrieterrein moeten 
worden geïntensiveerd. 
In figuur 3 is de geluidsinvloed ten gevolge van de Havenstrategie Moerdijk 2030 weergegeven. 
 

 
Figuur 3  Geprognosticeerde geluidssituatie op basis van Havenstrategie Moerdijk 2030 
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Met het vaststellen van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de daaruit voortvloeiende akoestische situatie 
zoals hiervoor aangegeven ligt er een grote uitdaging om de akoestische situatie passend te krijgen. De 
overslag groeit conform deze strategie immers tot 26 mio ton/j in 2030. Zonder verdere maatregelen en/of 
sturing kan dit resulteren in een overschrijding van ten hoogste 4,5 dB(A). Rekening houdend met een 
Redelijke Sommatie correctie van 2 dB(A) komt de overschrijding neer op effectief 2,5 dB(A). 
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8 Geluidbeheerplan  

Het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft bij de opzet en implementatie de doelstelling meegekregen om 
het uitvoeren van zware, veelal geluid producerende activiteiten mogelijk te maken.  
Hierin is, vanwege de ligging van haven- en industrieterrein Moerdijk tussen de woonkernen Klundert en 
Moerdijk, een concentratie van de “grote” lawaaimakers op het centrale deel van het Industrieterrein 
gehanteerd. De “kleinere” lawaaimakers zijn meer aan de randen van het Industrieterrein nabij de 
woonkernen gepland. 
 
Het akoestische inplannen van het Industrieterrein heeft ca. 20 jaar geleden plaatsgevonden. In de loop der 
tijd heeft het haven- en Industrieterrein Moerdijk zich verder gevuld met een verscheidenheid aan bedrijven. 
Door middel van zonebewaking en (bijgestelde) masterplannen geluid is getracht een zo goed mogelijke 
invulling van het terrein te bereiken zonder dat de geluidszone werd overschreden. 
In de afgelopen jaren zijn bij vele geluidsbronnen op diverse manieren goede resultaten geboekt in het 
terugdringen van het geproduceerde geluidsniveau. Ten aanzien van de voor zeehavengebonden 
activiteiten benodigde hulpmiddelen, zoals zware containerheftrucks, loskranen en transportmiddelen zijn 
echter weinig of geen resultaten in het verminderen van de geluidsproductie geboekt. Op zich zijn voor 
specifiek materieel goede geluidsreducerende maatregelen beschikbaar en ook getroffen. Door 
capaciteitsvergroting en hogere inzettingsgraad worden de geboekte resultaten echter vaak weer teniet 
gedaan. De producenten van de zware zeehavengebonden middelen opereren in een mondiale markt. 
Vanwege het ontbreken van wettelijke kaders in veel landen worden slechts mondjesmaat 
geluidsreducerende maatregelen aan de betreffende hulpmiddelen doorgevoerd. 
 
Een tweede belangrijke beïnvloedingsfactor ligt meer op nationaal niveau. Door de zeer beperkte 
mogelijkheden in Nederland om nieuwe grootschalige en aan diep vaarwater gelegen industrie te vestigen in 
de zwaarste mogelijke hindercategorieën, worden de beschikbare locaties intensief benut. 
Deze intensivering leidt tot meer activiteiten en handelingen op een zelfde stuk grondoppervlak. Door het 
verhogen van de gebruiksintensiteit per m2 verhoogt in de meeste gevallen in evenredigheid ook de 
geluidsproductie per m2. Dit is een tendens die, gezien de steeds krappere beschikbaarheid van terreinen, 
zich in de toekomst naar verwachting zal doorzetten. 
 
Met de in de Havenstrategie Moerdijk 2030 voorziene intensivering wordt het een grote opgave om het 
uitgangspunt van het niet verleggen van de zone in de richting van de woonkernen en de nabijgelegen 
natuurgebieden gestalte te geven. Versterking van de balans tussen de groei van de haven en verbetering 
van de milieudruk voor de inwoners van de regio en verbetering van de natuur- en landschapswaarden in de 
regio is hierbij een primaire opgave. 
 
Omdat de boven beschreven ontwikkeling van groei los staat van de Havenstrategie Moerdijk 2030 is al 
eerder gezocht naar mogelijkheden meer bedrijven te kunnen faciliteren en toch het uitgangspunt om 
overlast te voorkomen na te leven.  
 
“Het optimaal faciliteren van de ontwikkeling van de bedrijvigheid conform de Havenstrategie 
Moerdijk 2030 zonder dat er extra geluidsoverlast voor de omgeving ontstaat” 
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Het is natuurlijk niet duidelijk of de geprognosticeerde geluiduitstraling in de toekomst werkelijkheid zal 
worden. Ervan uitgaande dat het materieel in de toekomst stiller zal worden, zal het wellicht meevallen maar 
ook het tegendeel is mogelijk. Het is dus zaak de ontwikkelingen goed te blijven volgen, toetsing aan de 
normstelling (zonebewaking) op een adequate manier uit te blijven voeren en te blijven zoeken naar 
mogelijke maatregelen om de te verwachten overschrijding bij voorbaat op te heffen. Sterker nog: op grond 
van de huidige wetgeving en jurisprudentie kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegestaan als 
daardoor de zonegrenswaarde wordt overschreden. Dit is vanuit goed nabuurschap ook geen wenselijke 
situatie. Het is dus noodzakelijk vooraf te zorgen dat er voldoende geluidsruimte is om toekomstige 
activiteiten te kunnen faciliteren. Om de braakliggende terreinen in gebruik te kunnen nemen is het tevens 
noodzakelijk goed te kunnen sturen op geluidsruimte waardoor geluidsruimte beschikbaar blijft voor 
(gewenste) toekomstige ontwikkelingen zoals invulling van de braakliggende terreinen. 
 
De volgende mogelijkheden zijn deels onderzocht of verder te onderzoeken om in de toekomst (2030) de 
activiteiten op het Haven- en industrieterrein Moerdijk passend te krijgen binnen een geluidszone. De 
opsomming is op willekeurige volgorde. 
- Geluidruimteverdeling per m2. 
- Realiseren van een geluidswal in de groenstrook Klundert; 
- Realiseren van vegetatiedemping (akoestisch bos) in de groenstrook Klundert; 
- Verzwaren vestigingseisen geluidproductie nieuwe/uitbreiding activiteiten bedrijven Moerdijk; 
- Bijstellen groeiambitie Moerdijk; 
- Verkleinen te zoneren industrieterrein, inperken vestigingslocatie “A “- inrichtingen;. 
- Verleggen zone nabij Klundert, woonkern hogere waarde geluid 53 i.p.v. 50 dB(A); 
- Redelijke sommatie (RS); 
- Toepassen verhandelbare geluidrechten; 
- Zonebeheersplan; 
- Toepassen geluidsarm materieel en BBT; 
-  Swung2; 
- Crisis- en herstelwet. 
 
Op basis van de nog te onderzoeken mogelijkheden om in de toekomst (2030) de activiteiten op het haven- 
en industrieterrein Moerdijk passend te krijgen binnen een geluidszone is een Geluidbeheerplan   
ontwikkeld. De mogelijke maatregelen zullen, met een interval van 2 jaar,  worden uitgewerkt en 
geprioriteerd op basis van financiële haalbaarheid, wet en regelgeving, draagvlak, acceptatie en 
uitvoerbaarheid. 
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1 Inleiding 

In onderhavig geluidbeheersplan worden de geluidsaspecten die spelen op het haven- en industrieterrein 
Moerdijk toegelicht. In 2014 is de Havenstrategie Moerdijk 2030 vastgesteld. Daarin zijn de ambities van de 
gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk opgenomen om Moerdijk te 
ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het 
gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. 
Vanuit een historisch perspectief wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om qua geluid de in de 
Havenstrategie Moerdijk 2030 opgenomen overslagcapaciteit en intensiteit verhoging van het haven- en 
industrieterrein op te vangen.  
 
Anno 2015 is de geluidsinvloed op de omgeving nog binnen de grenzen van de vastgestelde geluidszone. 
De akoestische invloed op de woonomgeving zal toenemen bij een gewenste intensivering van het gebruik 
van het industrieterrein. 
Het haven- en industrieterrein loopt naar de toekomst toe tegen de grenzen van haar geluidsruimte aan, en 
op sommige plaatsen zullen de grenzen naar verwachting, als er geen maatregelen worden genomen, 
overschreden worden. Naar aanleiding hiervan wordt naar sturingsmogelijkheden gezocht om de 
geluidsruimte zo doelmatig mogelijk in te zetten voor bedrijven en havenactiviteiten. In dit Geluidbeheerplan  
zal hiertoe een aanzet worden gegeven 
 
Met het vaststellen van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de daaruit voortvloeiende akoestische situatie 
zoals hiervoor aangegeven ligt er een grote uitdaging om de akoestische situatie passend te krijgen. De 
overslag groeit conform deze strategie immers tot 26 mio ton/j in 2030. Zonder verdere maatregelen en/of 
sturing kan dit resulteren in een overschrijding van ten hoogste 4,5 dB(A). Rekening houdend met een 
Redelijke Sommatie correctie van 2 dB(A) komt de overschrijding neer op effectief 2,5 dB(A). 
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2 Geluidgezoneerd industrieterrein 

Grotere bedrijven waarvan bekend is dat ze in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, moeten 
op een specifiek hiertoe bestemd industrieterrein worden gesitueerd. Welke bedrijven het betreft is in een 
algemene maatregel van bestuur vastgelegd. Rond het betreffende industrieterrein is een zone vastgesteld 
waarbuiten de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein niet boven de waarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde mag gaan. 
Bij de verlening van de milieuvergunning wordt gekeken of de geluidbijdrage van de aangevraagde 
activiteiten er niet toe bijdraagt dat de betreffende grenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Dit wordt 
zonebewaking genoemd. 
 
 
Omdat de zone niet over de woonkernen Moerdijk en Klundert en Strijensas is gelegen mag het equivalente 
geluidsniveau op de rand van deze kernen dus niet hoger zijn dan 50 dB(A). Zoals eerder is aangegeven is 
dit een waarde van de geluidsbelasting waarbij in principe geen overlast zal optreden. Hierbij moet wel 
nogmaals worden opgemerkt dat het hier gaat om een gemiddelde waarde. Het is dus niet uit te sluiten dat 
in een deel van een periode meer geluid waarneembaar is. 
 
Om er voor te zorgen dat de geluidsbelasting buiten de zone niet meer is dan 50 dB(A) wordt bij het 
verlenen van de milieuvergunning gekeken of de bijdrage van de aangevraagde activiteiten niet zodanig is 
dat hierdoor de desbetreffende grenswaarde wordt overschreden. Indien dit het geval is, moet de vergunning 
worden geweigerd. Dit wordt zonebewaking genoemd. 
 

3 Havenstrategie Moerdijk 2030 

Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en 
procesindustrie zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta. In het realiseren van deze ambitie staan centraal: 
1. Waarde-creatie. 
2. Duurzaamheid. 
3. Veiligheid. 
 
Om bovengenoemde ambities te verwezenlijken zet Moerdijk in op drie onderling samenhangende 
hoofdstrategieën. 
 
1. De ontwikkeling en uitbouw van de rol van de ‘extended gate’ positie voor de mainports Rotterdam en 

Antwerpen. Dit garandeert voor Moerdijk goederenstromen met voldoende omvang, die de vereiste 
schaalgrootte geeft voor ontwikkeling van de Value Added Logistics. 

2. De verdere uitbouw van de ‘short sea shipping’. Moerdijk is een zeehaven en is een stop in vele  
Short Sea Shipping Lines binnen Europa. Aan- en afvoer van goederen uit andere Europese havens, 
vindt langs deze weg plaats. 

3. Het uitbouwen en verduurzamen van het industrieel complex. 
 
Eén van de belangrijke uitgangspunten in de Havenstrategie is het hanteren van het principe van de  
‘Triple P’ (principe van People, Planet en Profit). Een duurzame economische ontwikkeling kan alleen dan 
plaatsvinden, als dat tegelijkertijd gepaard gaat met het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de 
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natuur en het bevorderen van de lichamelijke en het geestelijke welzijn van de inwoners. Verbetering van het 
ene mag niet ten koste gaan van het andere. Dit vormt de basis van de Havenstrategie. 
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De Havenstrategie Moerdijk 2030 is uitgewerkt in een globaal uitvoeringsprogramma. Daarin zijn thema’s 
benoemd voor verdere uitwerking. Het gaat hier niet enkel om economische onderwerpen, maar ook om 
thema’s als de manier waarop samengewerkt gaat worden met bewoners, de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt, de versterking van de veiligheid en milieu. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop het 
Havenschap is georganiseerd. Samen met ondernemers, omwonenden, overheden en andere betrokken 
organisaties vindt uitwerking plaats in concrete doelen en activiteiten. Door samen op te trekken moeten de 
doelen en acties realistisch en praktisch uitvoerbaar worden gemaakt. 
 
De komende jaren zal een verder intensivering van het haven- en industrieterrein Moerdijk plaatsvinden. De 
voorziene ontwikkelingen zijn verwoord in de Havenstrategie Moerdijk 2030. Deze komt kortweg neer op de 
uitgifte van circa 120 ha bedrijfsterrein voor chemie en chemie-gerelateerde activiteiten, en de verwachte 
doorgroei van de overslag van 20 miljoen ton/jaar naar 26 miljoen ton/jaar. In samenhang hiermee zijn 
aanpassingen noodzakelijk van de ontsluiting en bereikbaarheid via weg, water en spoor alsmede de 
buisleidingenstraat. 
 
 

4 Ontwikkeling geluid Moerdijk  

a. 1986 

Het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft bij de opzet en implementatie de doelstelling meegekregen om 
het uitvoeren van zware, veelal geluid producerende activiteiten mogelijk te maken. Om dergelijke bedrijven 
te kunnen faciliteren is het noodzakelijk dat er een geluidgezoneerd industrieterrein mogelijk wordt gemaakt.  
 

b. 1993 

Ten behoeve van de vaststelling van de zone is een masterplan gemaakt, zie figuur 1.  
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Figuur 1. Masterplan Geluid Moerdijk 1993 

 
Aan de hand van dit masterplan met daarin toegestane vestigingscategorieën, zijn berekeningen uitgevoerd 
om de ligging van de geluidscontour te bepalen. (akoestische rapport TPD-HAG-RPT-93-0010 “Zonering 
Wet geluidhinder Industrieterrein Moerdijk” van de Technische Physische Dienst TNO-TU Delft (TPD) van 
13 januari 1993). 
De geluidszone is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1993. Figuur 2 geeft de begrenzing van het 
industrieterrein waar de zone betrekking op heeft. 
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Figuur 2. Grens gezoneerd  haven- en industrieterrein Moerdijk 

 
c. 2002 

Medio 2002 raakte het haven- en industrieterrein Moerdijk steeds meer gevuld. Alhoewel het industrieterrein 
nog niet geheel was benut, was verdere invulling niet of nauwelijks meer mogelijk. Dit kwam door de 
begrenzing van het geluid in de vorm van de in 1993 vastgestelde geluidszone. Deze zone was op 
aangeven van het onderzoeksrapport van TNO vastgesteld. In het rapport was aangegeven dat de 
bestaande woonbebouwing rond het industrieterrein op basis van de maximaal te stellen hogere waarde 
geluid bij verdere invulling een probleem op kan leveren. Ten tijde van de vaststelling van de zone in 1993 is 
gekozen om niet op voorhand een (woning)sanering uit te voeren.  
 
Er moesten keuzes worden gemaakt omdat anders de verdere invulling en exploitatie van het haven- en 
industrieterrein zou stokken. In rapport 990116-07 “Industrie- en haven gebied Moerdijk. Gemeente 
Moerdijk. Geluidsituatie 2002.” d.d. 20 juni 2005 van Cauberg-Huygen zijn de te nemen maatregelen 
akoestisch onderbouwd. 
Om de (toekomstige) doelstellingen van het haven- en industriegebied Moerdijk te kunnen realiseren, is een 
bijstelling van het masterplan (zie figuur 3) noodzakelijk. 
 
Het plan is echter niet formeel door het Havenschap vastgesteld maar heeft wel als richtlijn voor inpassing 
van nieuwe vestigingen gediend. 
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Figuur 3.  Overzicht gehanteerde bronsterktes per vierkante meter voor toekomstige geluidsruimte van braakliggende gronden van  

  uitgegeven en nog uit te geven kavels, etmaalwaarden in dB(A) per m2 

 
Uit dit bijgestelde masterplan blijkt dat, om de gewenste invulling te kunnen realiseren, de ligging van de 
zone zal moeten worden aangepast. Gevolg hiervan zou zijn dat 78 woningen in het buitengebied rondom 
het industrieterrein een verhoging van de geluidbelasting kunnen ondervinden. Voor 33 woningen is dat te 
ondervangen door vaststelling van een hogere waarde. Voor 45 woningen is dat niet mogelijk en deze zullen 
moeten worden gesloopt. 
 

d. 2006-2007 

Uitgaande van het masterplan 2002 zou een aanpassing van de ligging van de zone noodzakelijk zijn.  
Om de nieuwe zone rondom het haven- en industrieterrein Moerdijk mogelijk te maken is daarom een 
aanvang gemaakt met een parapluherziening van de 6e herziening buitengebied Moerdijk. Uitgangspunt voor 
de ligging is het masterplan 2002. 
 
De zone is vastgelegd in het bestemmingsplan "Parapluherziening zone industrielawaai industrie- en 
haventerrein Moerdijk". Dit bestemmingsplan is d.d. 29 maart 2007 vastgesteld door de gemeente en is  
d.d. 18 september 2007 goedgekeurd door de provincie (zie figuur 4). Hierbij is het noodzakelijk voor  
33 woningen een hogere waarde vast te stellen en de woonfunctie te onttrekken van 45 woningen.  
Daarnaast is voor de randen van het industrieterrein de vestiging van zogeheten “A”- inrichtingen 
uitgesloten. Met deze zogenaamde inwaartse sanering is een begin gemaakt met het herstructureren van 
het industrieterrein en meer te sturen op het aspect geluid. 
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Figuur 4. Overzicht gezoneerd terrein en ligging zone ( 50 dB(A)  in de paraplu herziening van de 6e herziening buitengebied Moerdijk 

 
e. 2008 

Shell Moerdijk had tot voor kort veel grond in eigendom die niet werd gebruikt voor de bedrijfsvoering. Het 
terrein ligt in het themagebied “Industrial Park”, tussen de vestiging van Shell aan het Hollandsch Diep en de 
Zuidelijke Randweg. Dit terrein met een grootte van circa 162 ha is in 2008 in bezit gekomen van het 
Havenschap Moerdijk. Hierdoor kunnen nieuwe bedrijven zich weer vestigen op het bestaande gezoneerde 
industrieterrein en is een eventuele uitbreiding van het gezoneerde industrieterrein niet direct noodzakelijk 
meer. 
Vanwege de omvang van de drie kavels zal een herverkaveling plaats moeten vinden om een efficiënt  
indeelbaar / uitgeefbaar terrein te creëren. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn in figuur 5 weergegeven.  
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Figuur 5. Ontwikkelingsschets themagebied “Industrial Park” 
 

f. 2015 

Momenteel is de aankoop en sloop van de woningen als gevolg van de "Parapluherziening zone 
industrielawaai industrie- en haventerrein Moerdijk" in een eindstadium gekomen. De woningen (op 2 na) zijn 
door het Havenschap Moerdijk opgekocht en gesloopt.  
Daarnaast is er nog één woning die niet meer bewoond wordt, maar nog wel een woonbestemming heeft. 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan waarin ook de woonbestemming van dit pand 
wordt ingetrokken. 
 

g. Commissie vestiging 

Overheid en bedrijfsleven werken op het haven- en industrieterrein Moerdijk samen binnen de Commissie 
Vestiging. Aan deze commissie nemen de volgende partijen deel: 

- Havenschap Moerdijk. 
- Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM). 
- Provincie Noord-Brabant. 
- Gemeente Moerdijk. 
- Brandweer Midden en West-Brabant. 
- Rijkswaterstaat Zuid-Holland. 
- Waterschap Brabants Delta. 
 
De Commissie Vestiging heeft de volgende doelstellingen: 



 

25 november 2015 
Pagina 11 

- Duidelijkheid verschaffen over de vestigingsmogelijkheden voordat grondtransacties/ erfpacht contracten 
worden gesloten. 

- Voorkomen van ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfsvestiging/-veranderingen. 
- Afstemming tussen diverse betrokken instanties. Eén loketfunctie voor aanvragers. 
- Realiseren van synergie tussen bedrijven. 
- Betere afstemming met de aanvrager. 
 
Om invulling te kunnen geven aan deze doelstellingen beoordeelt de commissie alle nieuw op het haven- en 
Industrieterrein Moerdijk te vestigen bedrijven of majeure uitbreidingen van een bestaand bedrijf op een 
aantal concrete aspecten. Deze aspecten zijn: 
1. Ruimtelijke Ordening. 
2. Duurzaamheidsaspecten Vaarwatergebondenheid. 
3. Geluidproductie. 
4. Lucht emissie. 
5. Afvalwater. 
6. Externe veiligheid. 
7. Natuurbescherming. 
8. Juridische aspecten. 
 

h. Zonebeheer 

Het zonebeheer van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt door de provincie Noord-Brabant 
uitgevoerd. De hiertoe gehanteerde uitgangspunten zijn: 

- Voor alle bedrijven of activiteiten worden maatwerkvoorschriften opgesteld. 
- Nieuwe bedrijven of activiteiten mogen niet leiden tot overschrijding van 50 dB(A) op de zone. Om dit te 

voorkomen wordt getoetst aan de voor de locatie toegekende emissiewaarden (dB(A)/m2). Indien dit niet 
voldoet wordt een tweede toets criterium namelijk op de zone voldoen aan Laeq- 20 dB(A) getoetst. 

- Wijzigingen of uitbreidingen van bestaande bedrijven of activiteiten worden getoetst aan het  
Laeq – 20 dB(A) criterium. 

 
Door de zonebeheerder, de provincie Noord-Brabant worden periodiek monitoringonderzoeken uitgevoerd. 
Door geluidsmetingen wordt de geluidsinvloed op de omgeving vastgesteld. Het laatst uitgevoerde 
onderzoek van 2015 gaf aan dat de geluidsinvloed op de omgeving binnen de op de zone vastgestelde  
50 dB(A) blijft. 

i. Controle vergunning geluidsruimte 

Door wijzigingen in bedrijfsvoering of vervallen van activiteiten is het in theorie mogelijk dat de vergunde 
geluidsruimte niet meer passend is. Dit kan zowel te veel als te weinig geluidsruimte tot gevolg hebben. In 
het onderzoek ten behoeve van de parapluherziening van 2007 is hier onderzoek naar gedaan. In het in 
2002 uitgevoerde onderzoek zijn 32 bedrijven onder de loep genomen. Conclusie was dat er veel activiteiten 
ten opzichte van de vergunning zijn gewijzigd of niet in de vergunning zijn opgenomen. De akoestische 
invloed hiervan werd op 0-1 dB(A) ten opzichte van de zone gesteld. In het kader van zonebeheer was er 
geen acute noodzaak in te grijpen wel is de informatie aan de vergunningverlenende instanties ter 
beschikking gesteld om deze informatie bij controle- of wijziging acties te gebruiken. 
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Medio 2012 zijn de vergunningen van de bedrijven aan de Appelweg onderzocht. Van 1 bedrijf was het 
verschil in geluidruimte ten aanzien van bedrijfsvoering dusdanig groot dat deze ambtshalve is aangepast. 
Voor de overige bedrijven waren er geen significante verschillen gevonden waardoor ten aanzien van deze 
bedrijven geen verdere acties nodig waren. 

j. Hinder 

In de Wet geluidhinder is gesteld dat een geluidsinvloed van 50 dB(A) ten gevolge van industrieterreinen qua 
hinder acceptabel is. Mits gemotiveerd biedt de Wet geluidhinder de mogelijkheid om een geluidsinvloed tot 
55 dB(A)  toe te staan. In onderhavige situatie wordt voldaan aan de norm van 50 dB(A). Er zijn relatief 
weinig geregistreerde klachten. De meeste klachten hebben betrekking op incidenten of herkenbaar geluid 
van op zich gelegitimeerde activiteiten.  

De huidige 2015 geluidssituatie is ten aanzien van de woonkernen in figuur 6 weergegeven.  
 

 
Figuur 6 Geluidssituatie woonkernen huidige 2015 situatie 

 
Met het vrijkomen van de gronden in het themagebied “Industrial Park” zijn er meer ontwikkelmogelijkheden 
op het bestaande gezoneerde terrein gekomen. 
De voor nieuwe vestigingen anno 2015 beschikbare gronden zijn in figuur 7 weergegeven. De geluidsinvloed 
van de huidige 2015 situatie, inclusief de reservering voor de nog beschikbare (uitgeefbare) gronden, op de 
woonkernen geeft figuur 8. 
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Figuur 7 Locatie anno 2015 beschikbare nog uit te geven gronden 
 

 
Figuur 8 Geluidsinvloed woonkernen huidige 2015 situatie inclusief reservering gronden. 
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Mede om invulling te geven aan de Havenstrategie Moerdijk 2030 zal het gebruik van het terrein moeten 
worden geïntensiveerd. 
Om een antwoord te krijgen op de vraag of de situatie conform Havenstrategie Moerdijk 2030 en de 
intensivering van een aantal kadegebonden activiteiten, is een prognose van de te verwachten 
geluidniveaus gemaakt op basis van de geluidruimteverdeling in dB(A)/m2, zie figuur 9. In figuur 10 is de 
geluidsinvloed ten gevolge van de Havenstrategie Moerdijk 2030 weergegeven. 
 
 

 
Figuur 9 Mogelijke geluidruimteverdeling bij invulling groei uit Havenstrategie Moerdijk 2030, in etmaalwaarden dB(A)  
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Figuur 10  Geprognosticeerde geluidssituatie op basis van Havenstrategie Moerdijk 2030 

 
Met de komst van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en de daaruit voortvloeiende akoestische situatie zoals 
hiervoor aangegeven ligt er een grote uitdaging om de akoestische situatie passend te krijgen. De overslag 
groeit conform deze strategie immers tot 26 mio ton/j in 2030. Zonder verdere maatregelen en/of sturing kan 
dit resulteren in een overschrijding van ten hoogste 4,5 dB(A). Rekening houdend met een Redelijke 
Sommatie correctie van 2 dB(A) komt de overschrijding neer op effectief 2,5 dB(A). 
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5 Geluidbeheerplan  

Het haven- en industrieterrein Moerdijk heeft bij de opzet en implementatie de doelstelling meegekregen om 
het uitvoeren van zware, veelal geluid producerende activiteiten mogelijk te maken.  
Hierin is, vanwege de ligging van haven- en industrieterrein Moerdijk tussen de woonkernen Klundert en 
Moerdijk, een concentratie van de “grote” lawaaimakers op het centrale deel van het Industrieterrein 
gehanteerd. De “kleinere” lawaaimakers zijn meer aan de randen van het Industrieterrein nabij de 
woonkernen gepland. 
 
De akoestische inplanning van het Industrieterrein heeft ca. 20 jaar geleden plaatsgevonden. In de loop der 
tijd heeft het haven- en Industrieterrein Moerdijk zich verder gevuld met een verscheidenheid aan bedrijven. 
Door middel van zonebeheerplannen en masterplannen geluid is getracht een zo goed mogelijke invulling 
van het terrein te bereiken zonder dat de geluidszone werd overschreden. 
In de afgelopen jaren zijn bij vele geluidsbronnen op diverse manieren goede resultaten geboekt in het 
terugdringen van het geproduceerde geluidsniveau. Ten aanzien van de voor zeehavengebonden 
activiteiten benodigde hulpmiddelen, zoals zware containerheftrucks, loskranen en transportmiddelen zijn 
echter weinig of geen resultaten in het verminderen van de geluidsproductie geboekt. Op zich zijn voor 
specifiek materieel goede geluidsreducerende maatregelen beschikbaar en ook getroffen. Door 
capaciteitsvergroting en hogere inzettingsgraad worden de geboekte resultaten echter vaak weer teniet 
gedaan. De producenten van de zware zeehavengebonden middelen opereren in een mondiale markt. 
Vanwege het ontbreken van wettelijke kaders in veel landen worden slechts mondjesmaat 
geluidsreducerende maatregelen aan de betreffende hulpmiddelen doorgevoerd. 
 
Een tweede belangrijke beïnvloedingsfactor ligt meer op nationaal niveau. Door de zeer beperkte 
mogelijkheden in Nederland om nieuwe grootschalige en aan diep vaarwater gelegen industrie te vestigen in 
de zwaarste mogelijke hindercategorieën, worden de beschikbare locaties intensief benut. 
Deze intensivering leidt tot meer activiteiten en handelingen op een zelfde stuk grondoppervlak. Door het 
verhogen van de gebruiksintensiteit per m2 verhoogt in de meeste gevallen in evenredigheid ook de 
geluidsproductie per m2. Dit is een tendens die, gezien de steeds krappere beschikbaarheid van terreinen, 
zich in de toekomst naar verwachting zal doorzetten. 
 
Met de in de Havenstrategie Moerdijk 2030 voorziene intensivering wordt het een grote opgave om het 
uitgangspunt van het niet verleggen van de zone in de richting van de woonkernen en de nabijgelegen 
natuurgebieden gestalte te geven. Versterking van de balans tussen de groei van de haven en verbetering 
van de milieudruk voor de inwoners van de regio en verbetering van de natuur- en landschapswaarden in de 
regio is hierbij een primaire opgave. 
 
Omdat de boven beschreven ontwikkeling van groei los staat van de Havenstrategie Moerdijk 2030 is al 
eerder gezocht naar mogelijkheden meer bedrijven te kunnen faciliteren en toch het uitgangspunt om 
overlast te voorkomen na te leven.  
 
“Het optimaal faciliteren van de ontwikkeling van de bedrijvigheid conform de Havenstrategie 
Moerdijk 2030 zonder dat er extra geluidsoverlast voor de omgeving ontstaat” 
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Het is natuurlijk niet duidelijk of de geprognosticeerde geluiduitstraling in de toekomst werkelijkheid zal 
worden. Ervan uitgaande dat het materieel in de toekomst stiller zal worden, zal het wellicht meevallen maar 
ook het tegendeel is mogelijk. Het is dus zaak de ontwikkelingen goed te blijven volgen, toetsing aan de 
normstelling (zonebewaking) op een adequate manier uit te blijven voeren en te blijven zoeken naar 
mogelijke maatregelen om de te verwachten overschrijding bij voorbaat op te heffen. Sterker nog: op grond 
van de huidige wetgeving en jurisprudentie kunnen er geen nieuwe activiteiten worden toegestaan als 
daardoor de zonegrenswaarde wordt overschreden. Dit is vanuit goed nabuurschap ook geen wenselijke 
situatie. Het is dus noodzakelijk vooraf te zorgen dat er voldoende geluidsruimte is om toekomstige 
activiteiten te kunnen faciliteren. Om de braakliggende terreinen in gebruik te kunnen nemen is het tevens 
noodzakelijk goed te kunnen sturen op geluidsruimte waardoor geluidsruimte beschikbaar blijft voor 
(gewenste) toekomstige ontwikkelingen zoals invulling van de braakliggende terreinen. 
 
De volgende mogelijkheden zijn deels onderzocht of verder te onderzoeken om in de toekomst (2030) de 
activiteiten op het Haven- en industrieterrein Moerdijk passend te krijgen binnen een geluidszone. De 
opsomming is op willekeurige volgorde. 
- Geluidruimteverdeling per m2. 
- Realiseren van een geluidswal in de groenstrook Klundert. 
- Realiseren van vegetatiedemping (akoestisch bos) in de groenstrook Klundert. 
- Verzwaren vestigingseisen geluidproductie nieuwe/uitbreiding activiteiten bedrijven Moerdijk. 
- Bijstellen groeiambitie Moerdijk. 
- Verkleinen te zoneren industrieterrein, inperken vestigingslocatie “A “- inrichtingen. 
- Verleggen zone nabij Klundert, woonkern hogere waarde geluid 53 i.p.v. 50 dB(A). 
- Redelijke sommatie (RS). 
- Toepassen verhandelbare geluidrechten. 
- Zonebeheersplan. 
- Toepassen geluidsarm materieel en BBT. 
-  Swung2. 
- Crisis- en herstelwet. 
 
Ad: Geluidruimteverdeling per m2 
Een eerste mogelijke resultante kan een geluidsruimteverdeling per m2 voor de nu nog niet in gebruik zijnde 
en bestaande percelen zijn. Door deze geluidsruimteverdeling per m2 toe te passen bij de uitgifte van 
genoemde percelen door opname in het erfpachtcontract en bij het afgeven van een milieuvergunning 
kunnen onverwachte ‘negatieve’ ontwikkelingen op het gebied van geluid worden voorkomen. 
 
Ad: Realiseren van een geluidwal in de groenstrook Klundert. 
In 2013/2014 is onderzoek verricht naar de haalbaarheid en benodigde hoogte van de geluidswal tussen de 
woonkern Klundert en het haven- en industrieterrein Moerdijk, in relatie tot een gewenste toename van 
overslagcapaciteit in de haven. Bijlage I geeft de studieresultaten. 
Conclusie is dat een geluidswal akoestisch veel effect heeft. De kosten/batenanalyse valt echter zeer 
negatief uit. Door het Havenschap is geconcludeerd dat een geluidswal op deze locatie momenteel geen 
haalbare kaart is. 
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Ad: Realiseren van vegetatiedemping (akoestisch bos) in de groenstrook Klundert. 
Tussen de woonkern Klundert en het industriegebied ligt een groene zone. Deze groene zone zal akoestisch 
kunnen worden benut door het aanplanten van bomen met een voldoende hoogte en dichtheid. Figuur 12 
geeft de locatie en beoogde boomhoogte om een afdoende akoestisch effect te bewerkstelligen. Het effect 
bedraagt ca. 1 -1,5 dB(A). 
 

 

Figuur 12. Vegetatiestroken groene zone Klundert 

Ad : Verzwaren vestigingseisen geluidproductie nieuwe/uitbreiding activiteiten bedrijven Moerdijk. 
De geluidbelasting in Klundert wordt vrijwel geheel bepaald door chemiebedrijven en de reservering van 
braakliggende kavels. Op een totale geluidbelasting van 49 dB(A) is de bijdrage van chemiebedrijven  
46 dB(A) en 44 dB(A) voor reserveringen.  
Geconcludeerd kan worden dat bij het realiseren van reductie van bedrijven op de geluidbelasting in 
Klundert, je altijd eerst aan het reduceren van de geluidsemissie van chemiebedrijven zal moeten denken 
en/of het terugbrengen van de reserveringen voor lege kavels. Het reduceren van de geluidsemissie van 
chemische plants is verre van eenvoudig en leidt snel tot enorme investeringen, voor de middellange termijn 
is dit niet opportuun. 

Voor Strijensas is het verhaal net anders. Ook daar draagt chemie relevant bij, maar de totale 
geluidbelasting is daar opgebouwd uit heel veel kleine bijdragen. Voor Strijensas kan de geluidbelasting dus 
alleen worden gereduceerd door aan heel veel bronnen bij veel bedrijven maatregelen te treffen. Dit is lastig 
uitvoerbaar. 

Voor de woonkernen Moerdijk en Zevenbergen geldt dat de geluidbelasting is opgebouwd uit veel kleine 
bijdragen van veel bedrijven. De geluidbelasting kan alleen worden gereduceerd als vele bronnen worden 
aangepakt. Dit is lastig uitvoerbaar. 
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Ad: Bijstellen groeiambitie Moerdijk. 
Op basis van de huidige invulling inclusief de reservering voor nog uit te geven gronden wordt voldaan aan 
de gestelde geluidseisen op de zone. Een verdere toename van geluidsemissie is niet mogelijk. Binnen de 
vigerende kaders van vergunningen en reserveringen kan getracht worden te intensiveren. Het is maar zeer 
de vraag of de groeidoelstelling qua geluidruimte uit de Havenvisie kan worden gerealiseerd. De Havenvisie 
is breed gedragen tot stand gekomen. Een aanpassing naar beneden hiervan lijkt niet opportuun. 
 
Ad: Verkleinen te zoneren industrieterrein, inperken vestigingslocatie “A“- inrichtingen. 
De Wet geluidhinder geeft de mogelijkheid om delen van een industrieterrein uit te sluiten voor vestiging van 
“A’ inrichtingen. Een “A” inrichting is per definitie een bedrijf of activiteit die veel geluid produceert.  
Gedeeltelijke dezonering houdt in dat die delen van het industrieterrein waarop geen zoneringsplichtige 
bedrijven mogen worden gevestigd, worden onttrokken aan het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde 
industrieterrein. Bij toetsing van de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de zonegrens en woningen 
binnen de zone wordt alleen het geluid beschouwd van inrichtingen op het resterende gezoneerde 
industrieterrein. Geluid van inrichtingen op gedezoneerde delen van het industrieterrein wordt bij de 
zonetoets niet beschouwd. Bijlage II geeft de onderzoeksresultaten.  
 
Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat de door gedeeltelijke dezonering vrijkomende geluidsruimte op 
kritische zonepunten circa 1,4 dB(A) is. Deze extra ruimte kan een verhoging van de overslagcapaciteit aan 
de kades van het industrieterrein tot 6 miljoen TEU ( TEU is een aanduiding voor containers met afmetingen 
van ca. 6m lang, 2,5m hoog en 2,5m breed) faciliteren. 
  
Er zijn op het gezoneerde industrieterrein geen woningen aanwezig die na gedeeltelijke dezonering binnen 
de geluidszone zouden liggen en daarom als geluidgevoelige bestemming moeten worden beoordeeld. 
 
Binnen het te dezoneren gebied bevinden zich de kades van de insteekhaven Roodevaart en vijf inrichtingen 
die mogelijk zoneplichtig zijn. Door dossierstudie zal moeten worden vastgesteld of deze inrichtingen 
daadwerkelijk zoneplichtig zijn. 
 
Ad: Verleggen zone nabij Klundert, woonkern hogere waarde geluid 53 ipv 50 dB(A). 
De Wet geluidhinder geeft de mogelijkheid om, na uitputtend onderzoek en met zwaarwegende 
argumentatie, de geluidbelasting van woningen rondom een gezoneerd industrieterrein met ten hoogste  
5 dB(A) te verhogen. Dit houdt in dat de geluidbelasting in onderhavige situatie tot 55 dB(A) zou kunnen 
worden verhoogd. Voor de woonkern Klundert is een geluidbelasting van 52,5 dB(A) geprognosticeerd. In 
theorie zal een hogere waarde van 53 dB(A) tot de mogelijkheden behoren. Hierbij zal mogelijk een 
compensatieafweging gemaakt kunnen worden.  
In de Havenstrategie is echter gesteld dat de intensivering op een duurzame wijze tot stand zal moeten 
worden gebracht. Dit impliceert dat de milieudruk ten gevolge van het geluid op de omgeving in principe niet 
toe zal mogen nemen. Verhoging op de woonkern Klundert zal alleen dan ter sprake kunnen komen als alle 
andere mogelijkheden geen of onvoldoende soelaas bieden. 
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Ad:  Redelijke sommatie (RS) 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de werkelijke geluidbelasting van een industrieterrein in de regel afwijkt van 
de berekende (vergunde) geluidbelasting. Bij de behandeling (2006) van het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Wet geluidhinder is het idee van ‘redelijke sommatie’ geopperd als een manier om de werkelijke 
geluidbelasting vanwege een industrieterrein en de berekende geluidbelasting vanwege een industrieterrein 
dichter bij elkaar te brengen. Met ingang van 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder van kracht 
geworden. 

De wettelijke aftrek op de berekende geluidbelastingen ter plaatse van de beoordelingspunten kan oplopen 
tot maximaal 3 dB. De methode tot het vaststellen van de wettelijke aftrek en de bijbehorende 
randvoorwaarden zijn vastgelegd in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, eveneens van kracht 
geworden op 1 januari 2007.  

Rapport 20060636-01 “Onderzoek redelijke sommatie, industrie- en havengebied Moerdijk. Geluid- 
situatie 2007” Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. d.d. 20 juni 2007 geeft het 
onderzoeksresultaat. 

Het redelijke sommatie onderzoek voor het industrieterrein Moerdijk geeft aan dat dit op papier tot een 
reductie leidt van 2 dB op alle beoordelingspunten. Het bevoegd gezag heeft te kennen gegeven de 
verkregen geluidsruimte te willen gebruiken voor uitbreiding en intensivering van bedrijfsactiviteiten op het 
industrieterrein Moerdijk.  

Ad: Toepassen verhandelbare geluidsrechten. 
Onderzocht is of het verhandelbaar maken van geluidsrechten intensivering van activiteiten tot resultaat kan 
hebben zonder de geluidlast op de omgeving te vergroten. Gebleken is dat tot 3 dB(A) invloed op de 
omgeving voor het verhandelen ter beschikking kan staan. Bijlage III geeft een samenvatting van het 
onderzoek. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de haalbaarheid en functionele werking van een geluidhandelssysteem als 
goed is te kwalificeren. Het principe van geluidhandel is, door de opgestelde geluidhandel module, praktisch 
realiseerbaar gemaakt. Voor een definitieve introductie zullen echter juridische onzekerheden moeten 
worden geslecht. Een milieutechnische doelstelling van uitbreiding van activiteiten op de haven- en 
industrieterreinen tot 3 dB(A) zonder verhoging van de (geluid) milieubelasting wordt als reëel haalbaar 
geacht. 

Ad: Zonebeheersplan 
Door het opstellen van een Zonebeheersplan is het mogelijk om de toewijzing van geluid naar bedrijven of 
activiteiten te regelen. Met een zonebeheersplan wordt geen extra geluidsruimte gecreëerd en zal 
intensivering niet direct mogelijk worden gemaakt. Echter kan met een zonebeheersplan worden voorkomen 
dat beschikbare geluidsruimte verkeerd wordt ingezet of geclaimd. Juridisch is borging van een 
zonebeheerplan lastig. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is toegewezen als proefproject in het kader 
van de Crisis- en herstelwet. Via deze weg kan een wettelijke borging van een zonebeheersplan worden 
gerealiseerd. 
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Ad: Toepassen geluidsarm materieel en BBT 
Indien bij alle in te zetten of te vervangen materieel consequent de meest stille versie wordt gekozen zal op 
termijn een goede winst qua geluidsinvloed op de zone te maken zijn. Dit geldt ook voor de uitvoering van 
processen of activiteiten. Vanuit de milieuwetgeving zijn bedrijven dit in principe verplicht. Er is namelijk een 
verplichting voor het toepassen van de meest geluidsarme technieken BBT (Best Beschikbare Technieken).  
In de praktijk blijkt dat er vaak naar een balans tussen akoestisch effect en economische haalbaarheid wordt 
gezocht. Kiezen voor geluidsarm acteren zal, ook beleidsmatig, meer kunnen worden gepromoot of 
gestimuleerd. 
 
Ad: Swung2 
Er wordt een belangrijke wetswijziging voorbereid, Swung 2. De wijzigingen zullen naar het laat aanzien 
invloed hebben op de regelgeving rondom industrieterreinen. De voortgang en de inhoud zal nauwlettend 
worden gevolgd. 
Industrieterreinen worden voorzien van soortgelijke geluidproductieplafonds als wegen en spoorwegen 
(cordon van referentiepunten met bijbehorende plafondwaarden) die de geluidsemissie van het 
industrieterrein begrenst en zo de omgeving beschermt. De gpp’s zorgen ook hier voor de scheiding van het 
industrieterrein (de bron) en de omgeving (geluidgevoelige objecten). De geluidproductieplafonds fungeren 
in het industrielawaaisysteem als toetsingskader voor de bedrijfsontwikkelingen (bijv. uitbreidings-
vergunningen) op het industrieterrein.  
 
De overgang van het oude naar het nieuwe stelsel gebeurt in principe van rechtswege, en zoveel mogelijk 
effectneutraal. De geluidbelasting zal net als voor de andere geluidsbronnen worden uitgedrukt in de 
Europese dosismaat Lden, in combinatie met Lnight. 
 
Het stelsel geldt voor dezelfde terreinen als de Wgh. In aanvulling daarop mag het bevoegd gezag ook zelf 
terreinen aanwijzen waarop het Swung-2 stelsel van toepassing is. Doorgaans is de gemeente tot wiens 
grondgebied het (grootste deel van het) industrieterrein behoort, het bevoegde gezag voor het instellen en 
wijzigen van gpp’s. Provincies kunnen industrieterreinen als van regionaal belang aanmerken, waarmee de 
gpp-bevoegdheden overgaan naar de provincie.  
Het Swung-2-stelsel is geïntegreerd met het RO-stelsel. Het omgevingsplan is een belangrijk 
afwegingskader. Hierin is bijvoorbeeld het facultatieve instrument Akoestisch Inrichtingsplan opgenomen, 
waarmee het bevoegde gezag de mogelijkheid heeft regulerend op te treden bij de verdeling van de totale 
geluidruimte over percelen op het terrein, zodat niet één bedrijf alle nog beschikbare geluidruimte kan 
claimen. Het bevoegde gezag heeft ook de bevoegdheid categorieën bedrijven als niet geluidrelevant aan te 
wijzen (vergelijkbaar met het NIBM-principe). Vestiging of uitbreiding daarvan behoeft dan niet meer te 
worden getoetst aan de voor het industrieterrein geldende geluidproductieplafonds. Deze bedrijven 
behoeven ook niet meer te worden meegerekend bij de bepaling van de geluidsbelasting vanwege het 
industrieterrein op geluidgevoelige objecten in de omgeving.  
 
Elk industrieterrein heeft een vastgelegd aandachtsgebied. Plannen voor geluidgevoelige objecten 
(woningbouw) in dat aandachtsgebied moeten worden getoetst aan de toegestane geluidproductie van het 
industrieterrein bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds (voor dit doel is het aandachtsgebied 
de opvolger van de Wgh-zone). 
 
Net als bij wegen en spoorwegen kan het bevoegd gezag gpp's wijzigen en in bijzondere situaties besluiten 
tot een tijdelijke ontheffing van de plicht tot naleving.  
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Ad:  Crisis-en herstelwet 
Ingevolge artikel 2.2. crisis- en herstelwet wordt bij AMvB voor de duur van ten hoogste tien jaar een gebied 
aangewezen als ontwikkelingsgebied. Bij wijze van experiment kan dit gebied, zijnde bestaand stedelijk 
gebied, bestaand bedrijventerrein of gebied ter uitbreiding van een haven, met het oog op het versterken van 
de duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling van dat gebied, worden aangewezen. 
  
Voormelde AMvB betreft het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, in artikel 1, onder r. Bij besluit van  
14 augustus 2015 is de haven van Moerdijk aangewezen als gebied wat onder de Crisis en Herstelwet komt 
te vallen.  
 
De gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk willen komen tot integraal en gebiedsgericht beheer en 
exploitatie van de milieugebruiksruimte van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Het klassieke 
bestemmingsplan is een ruimtelijk instrument dat niet geschikt is als beheerinstrument voor de emissies van 
de haven- en bedrijfsactiviteiten. De vergunningverlening wordt gestuurd door de aanvraag voor 
afzonderlijke activiteiten. Dit leidt tot een reactieve en versnipperde behandeling.  
  
Het instrumentarium op grond van de Crisis- en herstelwet maakt het wel mogelijk om de 
milieugebruiksruimte op het juiste schaalniveau en proactief te beheren. De gemeente en het havenschap 
kunnen daarmee beter planmatig sturen en de milieugebruiksruimte optimaliseren. De aanwijzing tot 
ontwikkelingsgebied sluit aan op de herziening van het bestemmingsplan haven- en industrieterrein Moerdijk 
die thans wordt voorbereid. De informatie uit het milieueffectrapport voor dit bestemmingsplan kan benut 
worden om invulling te geven aan het instrumentarium uit de Crisis- en herstelwet. Daarbij valt te denken 
aan effectiever beheer van de beschikbare geluidsruimte en aan regels voor het beheer van de externe 
veiligheid.  
  
In het algemeen geldt dat aanwijzing van een gebied tot ontwikkelingsgebied gericht is op optimalisering van 
de milieugebruiksruimte met het oog op het versterken van een duurzame ruimtelijke en economische 
ontwikkeling van dat gebied, in samenhang met het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit.  
Uit voormeld citaat is af te leiden dat er geëxperimenteerd kan worden met onder ander geluidsruimte 
binnen de haven.  
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6 Aanzet tot Zonebeheer- en Masterplan  

Op basis van de nog te onderzoeken mogelijkheden om in de toekomst (2030) de activiteiten op het haven- 
en industrieterrein Moerdijk passend te krijgen binnen een geluidszone zal een zonebeheerplan moeten 
worden ontwikkeld. De mogelijke maatregelen zullen hierin verder worden uitgewerkt en geprioriteerd op 
basis van haalbaarheid als het gaat om o.a. financiële haalbaarheid, wet en regelgeving, draagvlak en 
acceptatie en uitvoerbaarheid.   
 
Het betreft maatregelonderzoek naar: 
• Geluidruimteverdeling per m2. 
• Realiseren van vegetatiedemping ( akoestisch bos) in de groenstrook Klundert. 
• Verkleinen te zoneren industrieterrein, inperken vestigingslocatie “A “- inrichtingen. 
• Redelijke sommatie (RS). 
• Zonebeheersplan. 
• Toepassen geluidsarm materieel en BBT. 
• Swung2; Uitwerking nieuwe Wet en regelgeving. 
• Crisis en herstelwet.  
• Toepassen verhandelbare geluidrechten. 
• Verzwaren vestigingseisen geluidproductie nieuwe/uitbreiding activiteiten bedrijven Moerdijk. 
• Bijstellen groeiambitie Moerdijk. 
• Verleggen zone nabij Klundert, woonkern hogere waarde geluid 53 i.p.v. 50 dB(A). 

 
Tevens zal, indien nodig het Masterplan Moerdijk Geluid worden bijgesteld en door het  Dagelijks 
Bestuur van het Havenschap worden vastgesteld.



 

 

Bijlage I Geluidwal groenstrook Klundert 
 
In 2013/2014 is onderzoek verricht naar de haalbaarheid en benodigde hoogte van de geluidwal tussen  
Industrieterrein Moerdijk, in relatie tot een gewenste toename van overslagcapaciteit in de haven.  
 
In dit onderzoek is als representatief overgeslagen goederen uitgegaan van containers. De gebieden waar 
overslag in de toekomst mogelijk aan de orde kan zijn (zie figuur 1), hebben een gezamenlijke totale 
kadelengte van circa 5 kilometer en zijn met de kleur rood in de figuur aangegeven. Overslag van (onder 
andere) containers vindt op dit moment plaats bij CCT. Deze inrichting heeft een totale kadelengte van circa 
1800 meter en slaat momenteel per jaar circa 350.000 TEU over. 
 

 
Figuur 1. Studie op basis van denkbeeldige locatie diepwater overslag 

 
Op grond van ervaringsgegevens van Rotterdamse containerterminals is de geluidemissie van een 
containerterminal maximaal circa 98 dB(A) per meter kadelengte. De huidige geluidemissie van het 
gevestigde bedrijf Combined Cargo Terminal (CCT) (83 dB(A)/m) is in dat licht relatief laag, naar 
verwachting omdat de maximale overslagcapaciteit voor de kade daar nog niet is bereikt. 
 
De gemiddelde overslagcapaciteit van containerterminals is circa 1.200 TEU per jaar per meter kadelengte. 
De in Moerdijk beschikbare kadelengte heeft aldus een overslagpotentieel van circa 6 miljoen TEU per jaar. 
Dit theoretische overslagpotentieel is in dit onderzoek als maximale situatie gehanteerd. 



 

 

 
De geluidemissie van de beschikbare kades is logischerwijs afhankelijk van de behaalde overslagcapaciteit. 
De benodigde hoogte van de geluidwal is daarom tevens afhankelijk van deze capaciteit. In tabel 1 is een 
overzicht gegeven van de toegestane overslagcapaciteiten bij verschillende walhoogtes, waarbij voldaan 
wordt aan een maximale geluidbelasting van 50 dB(A) op zonebewakingspunten. Hierbij is uitgegaan van 
realisatie van een aarden wal met een lengte van circa 1,6 km zoals met de kleur groen schematisch 
weergegeven in figuur 1. 
 
Tabel 1: Binnen Wgh-grenswaarden inpasbare overslagcapaciteiten bij verschillende walhoogtes  

Hoogte geluidwal in m Totale overslagcapaciteit kades industrieterrein 

Moerdijk in miljoen TEU 

0 1,9 

18 1,9 

19 2,1 

20 2,4 

21 4,1 

22 4,3 

23 4,6 

24 5,0 

25 6,0 

 
Uit tabel 3 volgt dat zonder realisatie van een geluidwal de overslagcapaciteit reeds kan worden opgevoerd 
tot 1,9 miljoen TEU. Omdat de kades op relatief grote afstand van Klundert zijn gelegen, resulteert alleen 
een grote toename van de overslagcapaciteit in een relevante toename van de geluidbelasting op 
zonepunten nabij Klundert.  
Bij een geluidwal met een hoogte van 20 meter kan een overslagcapaciteit van 2,4 miljoen TEU worden 
gefaciliteerd. Bij de fysiek met de beschikbare kadelengte maximaal haalbare overslagcapaciteit van  
6 miljoen TEU is een walhoogte van 25 meter benodigd. In de beschouwde situaties wordt tevens voldaan 
aan de vastgestelde hogere waarden Wet geluidhinder van woningen binnen de zone. 
Een kosten baten analyse van het Havenschap is voor het realiseren van een geluidwal negatief uitgevallen.  
 
 



 

 

Bijlage II Gedeeltelijke dezonering Haven- en industrieterrein Moerdijk 
 
Inleiding 
In opdracht van Havenschap Moerdijk is door DPA Cauberg-Huygen onderzocht wat de invloed zou zijn van 
gedeeltelijke dezonering van het haven- en industrieterrein Moerdijk. In deze notitie worden de volgende 
aspecten beschouwd: 
- De geluidbelasting en vrijkomende geluidruimte op de zonegrens. 
- Het effect op de (feitelijke) geluidbelasting in de omgeving. 
- Mogelijke knelpunten en aandachtspunten bij dezonering. 
 
Gedeeltelijke dezonering 
Gedeeltelijke dezonering houdt in dat die delen van het industrieterrein waarop geen zoneringsplichtige 
bedrijven mogen worden gevestigd, worden onttrokken aan het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde 
industrieterrein. Bij toetsing van de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de zonegrens en woningen 
binnen de zone wordt alleen het geluid beschouwd van inrichtingen op het resterende gezoneerde 
industrieterrein. Geluid van inrichtingen op gedezoneerde delen van het industrieterrein wordt bij de 
zonetoets niet beschouwd.  
 
Wijziging van de grenzen van het gezoneerde industrieterrein en het niet langer toestaan van zoneplichtige 
inrichtingen op de gedezoneerde gronden, dient te worden bekrachtigd door een nieuw zonebesluit en 
wijziging van het bestemmingsplan. 
 
In figuur 1 is aangegeven welke delen van het industrieterrein mogelijk zouden worden gedezoneerd. Het 
betreft percelen aan de rand van het industrieterrein, waar veelal lichtere industrie is gevestigd. In het 
geldende bestemmingsplan en het Masterplan geluid Moerdijk is al gestuurd op vestiging van lichtere 
industrie op die locaties door de maximale milieucategorie en toegestane geluidemissie per m2 naar de 
randen van het industrieterrein stapsgewijs te laten aflopen (inwaartse zonering). 
 

 
Figuur 1: Te dezoneren delen van het industrieterrein 



 

 

 
Opgemerkt wordt dat bij uitvoering van deze dezoneringsvariant de mogelijkheid vervalt om aan de kades 
van de insteekhaven Roodevaart zoneplichtige op- en overslagactiviteiten (ertsen, mineralen of derivaten 
daarvan met opslag op meer dan 2.000 m2) te exploiteren.  
 
Zoneplichtige bedrijven in te dezoneren gebied 
Onderdeel D van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wijst aan welke typen inrichtingen “in 
belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken”. Deze typen inrichtingen dienen gesitueerd te zijn op 
een krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein. Het is dus niet mogelijk om gronden te 
dezoneren waarop deze typen bedrijven gevestigd zijn. Ook zou voor te dezonering inrichtingen de 
mogelijkheid vervallen om in de toekomst zoneplichtige activiteiten uit te voeren. 
 
Het bedrijf Basell Benelux B.V. (Chemieweg 3) is een “inrichting voor het vervaardigen van petrochemische 
producten of chemicaliën met een niet in een gesloten gebouw geïnstalleerd motorisch vermogen van 1 MW 
of meer”. De inrichting valt daarmee onder categorie 1.3 onder d van onderdeel C van bijlage I van het Bor 
en is dus zoneplichtig.  
 
Aan de inrichting OBM Noord (Oostelijke Randweg 5) is een omgevingsvergunning verleend voor het 
“opslaan of overslaan van ertsen, mineralen of derivaten van ertsen of mineralen met een oppervlakte voor 
de opslag daarvan van 2000 m2 of meer”. De inrichting valt daarmee onder categorie 11.3 onder a en k1 van 
bijlage I van het Bor en is dus zoneplichtig. 
 
Deze inrichtingen zullen daarom onderdeel moeten blijven vormen van het gezoneerde industrieterrein. In 
figuur 2 is de ligging van deze inrichtingen weergegeven.  
 

 
Figuur 2: Ligging zoneplichtige bedrijven in het te dezoneren gebied 
 
 



 

 

Geluidbelasting na gedeeltelijke dezonering 
Geluidbelasting vanwege resterend gezoneerd industrieterrein 
In tabel 2 is de berekende geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein ter plaatse van de 
zonebewakingspunten voor en na gedeeltelijke dezonering gegeven. Uitgangspunt is situatie E uit rapport 
20140144-02 d.d. 10 april 2014 (zonebeheermodel januari 2014, invulling beschikbare gronden en kades, 
herverkaveling Industrial Park (Shell) en opwaardering Shell reserve tot 71 dB(A)/m2). Hierbij is geen 
rekening gehouden met de mogelijk te realiseren geluidwal ten westen van het industrieterrein.  
 
Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat Basell en OBM Noord onderdeel blijven vormen van het 
gezoneerde industrieterrein. 
In tabel 2 is de berekende geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein ter plaatse van de 
zonebewakingspunten voor en na gedeeltelijke dezonering gegeven.  
 
Tabel 2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor en na dezonering 

Positie nr. Omschrijving Geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde 

  Situatie E Na gedeeltelijke dezonering  Verschil 

ZBP 01 Havendijk Moerdijk 45,8 43,6 -2,2 

ZBP 02 Julianastraat Moerdijk 45,7 43,8 -1,9 

ZBP 03 De Onrust Moerdijk 46,7 44,9 -1,8 

ZBP 04 Lapdijk Zevenbergschenhoek 43,1 42,0 -1,1 

ZBP 05 Arenbergse Singeldijk 43,0 41,8 -1,2 

ZBP 06 Galgenweg Zevenbergen 46,3 44,7 -1,6 

ZBP 07 Dikkendijk Zevenbergen 47,3 45,7 -1,6 

ZBP 08 Niervaartweg Klundert 50,4 49,2 -1,2 

ZBP 09 Ambachtsherenweg Klundert 50,4 49,3 -1,1 

ZBP 10 Molenvliet Klundert 50,3 49,4 -0,9 

ZBP 11 Noordschans 48,2 47,8 -0,4 

ZBP 12 Noordschans Jachthaven 49,4 49,2 -0,2 

ZBP 13 Oeverlanden 47,8 47,5 -0,3 

ZBP 14 Buitendijk Strijensas 46,8 46,0 -0,8 

 
Uit tabel 2 blijkt dat de geluidbelasting op zonepunten met 0,2 tot 2,2 dB(A) afneemt vanwege de 
gedeeltelijke dezonering. Op de posities 8 t/m 10, die bepalend zijn voor de beschikbare geluidruimte binnen 
de zone van Moerdijk is de behaalde reductie circa 1 dB(A). Geconcludeerd wordt dat gedeeltelijke 
dezonering een extra geluidruimte van circa 1 dB(A) zou opleveren. 
 
Mogelijk geeft de reductie van het aantal bedrijven op het gezoneerde industrieterrein aanleiding voor het 
heroverwegen van de toegepaste correctie voor redelijke sommatie. De thans gehanteerde waarde van 
2 dB(A) lijkt echter ook na gedeeltelijke dezonering passend. 
 
Invloed op mogelijke overslagcapaciteit 
De maatgevende zonepunten zijn relatief ver van de insteekhavens van het industrieterrein gelegen. De 
extra geluidruimte die ontstaat bij gedeeltelijke dezonering kan daarom een toename van de 
overslagcapaciteit tot 6 miljoen TEU faciliteren, zonder ten westen van het industrieterrein realisatie een 
geluidwal hoeft te worden gerealiseerd. Zonder dezonering zou de overslagcapaciteit zonder geluidwal 
kunnen toenemen tot 1,9 miljoen TEU.  



 

 

 
Een gedeelte van deze “winst” wordt veroorzaakt door het plaatsen van een gedeelte van de kadeoverslag 
buiten het gezoneerde industrieterrein. Bij berekening van de overslagcapaciteit is ervan uitgegaan dat de 
kadeoverslag daar wel evenredig toeneemt, maar geen onderdeel vormt van het gezoneerde 
industrieterrein. 
 
Aandachtspunten bij gedeeltelijke dezonering 
Ex-it woningen 
Bij gedeeltelijke dezonering van een gezoneerd industrieterrein kan het voorkomen dat woningen die 
voorheen op het gezoneerde industrieterrein lagen, daarbuiten komen te liggen (ex-it woningen). Zolang een 
woning op een gezoneerd industrieterrein is gelegen, is deze niet geluidgevoelig. Woningen die buiten het 
gezoneerde industrieterrein komen te liggen, worden wel geluidgevoelig. Voor deze woningen zou een 
hogere grenswaarde moeten worden vastgesteld.  
 
Binnen het huidige gezoneerde industrieterrein Moerdijk bevinden zich geen panden die als woning bestemd 
en/of (legaal) in gebruik zijn (bron: Kadaster), zodat bij dezonering geen sprake is van ex-it woningen. Na 
gedeeltelijke dezonering is de realisatie van woningen op het gedezoneerde gedeelte van het 
industrieterrein formeel mogelijk. Het geldende bestemmingsplan staat realisatie van woningen daar echter 
niet toe. 
 
Toekomstplannen bedrijven 
Voor de bedrijven op het te dezoneren gedeelte van het industrieterrein vervalt de (theoretische) 
mogelijkheid om in de toekomst zoneplichtige activiteiten te ontwikkelen. Hiermee worden geen bestaande 
rechten geschonden, maar worden de planologische mogelijkheden voor de betreffende gronden wel 
beperkt. Voor bedrijven kan dit een reden zijn om zich te verzetten tegen dezonering van hun inrichting, 
danwel om planschade te claimen.  
 
Geluidbelasting vanwege gedezoneerde industrie 
De geluidemissie van de inrichtingen op te dezoneren gronden is na dezonering niet langer gebonden aan 
de restricties die geluidzonebeheer met zich meebrengt. Indien geen geluidbeheersprogramma voor deze 
inrichtingen wordt opgesteld, wordt bij nieuwe vergunningverlening elke inrichting op zijn eigen merites 
beoordeeld. In theorie zou dit tot gevolg kunnen hebben dat aan elke inrichting een geluidbelasting van 
bijvoorbeeld 50 dB(A) ter plaatse van woningen toegestaan zou worden. De gecumuleerde geluidbelasting 
op deze woningen vanwege de gedezoneerde inrichtingen én het resterende gezoneerde industrieterrein 
kan daarmee in theorie wezenlijk toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Bezien zal moeten worden of deze theoretisch mogelijke toename bezwaarlijk wordt geacht. 



 

 

 
Conclusie 
Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat twee zoneplichtige inrichtingen gelegen zijn binnen het gebied 
dat mogelijk gedezoneerd zou worden. Deze gronden kunnen niet worden gedezoneerd zonder inperking 
van de bestaande rechten van deze inrichtingen. 
 
Binnen het te dezoneren gebied bevinden zich tevens de kades van de insteekhaven Roodevaart. Indien 
deze gronden zouden worden gedezoneerd, kunnen zoneplichtige op- en overslagactiviteiten (ertsen, 
mineralen of derivaten daarvan met opslag op meer dan 2.000 m2) aldaar niet plaatsvinden. 
 
De middels gedeeltelijke dezonering vrijkomende geluidruimte is op de meest kritische zonepunten circa 
1 dB(A). Deze extra ruimte kan een verhoging van de overslagcapaciteit aan de kades van het 
industrieterrein tot 6 miljoen TEU faciliteren, zonder realisatie van een geluidwal ten westen van het 
industrieterrein. 
 
Indien geen methode voor beheersing van de geluidemissie van gedezoneerde industrie wordt vastgesteld, 
kan de feitelijke totale geluidbelasting (gezoneerd + gedezoneerd) op omliggende woningen in potentie sterk 
toenemen. 
 
 



 

 

Bijlage III Verhandelbare geluidrechten 
 
Inleiding 
 
Door de Minister van Infrastructuur en Milieu is op 7 februari 2011 aan het Havenschap Moerdijk subsidie 
verleend voor het uitvoeren van het project ‘Verhandelbare geluidrechten op gezoneerd haven- en 
industrieterrein’.  
 
Voortgang 
 
In april 2011 is met de uitvoering van het project een aanvang genomen. Het eerste deel van het 
haalbaarheidsproject betreft onderzoek naar bestaande of operationele systemen van verhandelbare 
rechten. De systemen werden onderzocht naar toepasbaarheid voor verhandelbare geluidimmissie. Uit de 
analyse is een criteriumlijst opgesteld ten behoeve van het vervolg onderzoek. Vervolgens is onderzoek 
gedaan naar de voorwaarden waaronder een geluidhandelssysteem zal kunnen functioneren. Deze zijn 
gerapporteerd. Een geluidhandelsmodule is opgesteld. Doel van deze module is de haalbaarheid van een 
geluidhandelssysteem aan te tonen. De geluidhandelsmodule is binnen een testgroep van bedrijven zowel 
bij Moerdijk als ook bij Westpoort (Amsterdam) uitgezet. Op- en aanmerkingen met betrekking tot de module 
zijn verwerkt. De algemene reacties waren positief, wel werd vaak opgemerkt dat enig verstand van geluid 
voor het werken met de geluidhandelsmodule een vereiste is. Tijdens de invoeringsfase van het 
haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat invoering momenteel niet opportuun is. Hiervoor zijn twee redenen 
aan te voeren. De eerste is dat er een tekort aan geluid op (meerdere) punten rondom het haven- en 
industrieterrein moet zijn. Dit is voor Moerdijk momenteel niet het geval. De tweede is dat er onzekerheden 
over de rechtsstatus van het handelssysteem zijn.  
De onzekerheden zijn bij de invoeringsfase van het geluidhandelssysteem uitputtend bediscussieerd en 
onderzocht. De conclusie is echter dat introductie momenteel niet mogelijk wordt geacht. 
 
Resultaten 
 
Met name de uitwerking van de randvoorwaarden ten aanzien van de opzet van het handelssysteem heeft 
de nodige aandacht gevergd. Zo is ook veel aandacht aan de juridische inpasbaarheid van het 
handelssysteem besteedt. Gezocht is naar aanhaking op bestaande wetten en regels. De voorwaarden waar 
aan moet worden voldaan om een afdoende juridische inpasbaarheid te verkrijgen, hebben veel discussie 
opgeleverd. Dit alles heeft geresulteerd in een goed en diepgaand inzicht van de te stellen randvoorwaarden 
waaronder verhandelbare geluidimmissie mogelijk is. 
 
Om het doel van het geluidhandelssysteem, het beschikbaar maken van 3 dB(A) handelsruimte, te kunnen 
realiseren zijn randvoorwaarden benoemd. Zo is vastgesteld wie op welke grond deelnemer is van het 
handelssysteem. Onderzocht is op welke juridische gronden deelneming kan worden verplicht. Onderzocht 
is op welke wijze de basis van het handelssysteem, in de vorm van het koppelen van geluid aan euro’s, kan 
worden gelegd. Onderzocht zijn de vormen van eigendom, hoe te handelen bij erfpacht of verhuur. De wijze 
waarop geluid kan worden verhandeld en werkelijk voor activiteiten benut is uitgewerkt.  
Tevens is de relatie tot de WABO, Zeehavenwetgeving, Wetgeluidhinder en de relatie tot de Wet Ruimtelijke 
ordening onderzocht en in beeld gebracht. Koppelingen en relaties zijn uitgezocht, benoemd en oplossingen 
aangedragen. Aandacht is besteed aan de wettelijke verankering van het geluidhandelssysteem, voorstellen 
op welke wijze een wettelijke verankering kan worden gerealiseerd zijn gegeven. 
 
 



 

 

Vastgesteld is wat de basisvoorwaarden voor een te gebruiken geluidmodel moet zijn. Tevens is vastgesteld 
op welke wijze de berekeningen voor zowel het geluid als de er aan te koppelen geldwaarde moet zijn. 
Uitgewerkt is of en op welke wijze een beheersstichting kan worden opgericht en functioneren. Het geluid-
handelregistratiesysteem is opgezet, getest en in principe operationeel. 
 
Alhoewel voor het onderhavige onderzoek naar een geluidhandelssysteem uitgegaan wordt van een 
gezoneerd industrieterrein is het systeem van handelen in geluidimmissierechten niet afhankelijk van het wel 
of niet gezoneerd zijn. Het handelssysteem is dermate opgezet dat dit systeem naast gezoneerde 
industrieterreinen in principe ook voor niet gezoneerde industrieterreinen ingezet kan worden. 
 
Het faciliteren van inkrimpen van de zone is duidelijk niet een doelstelling van het geluidhandelssysteem. De 
geluidruimte moet voor de bedrijven ten behoeve van uitbreiding van activiteiten beschikbaar worden 
gesteld. De randvoorwaarden zijn met deze insteek opgesteld. Echter binnen de Wet geluidhinder is 
vastgesteld dat het bevoegd gezag de mogelijkheid heeft om zones rond gezoneerde industrieterreinen uit te 
breiden of in te krimpen. De introductie van een geluidhandelssysteem mag dit wettelijk recht niet blokkeren.  
 
Het opkopen van rechten met als doel deze ‘strategisch’ in te zetten zal door regels in het 
stichtingregelement, dienen te worden voorkomen. 
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het mogelijk is om nieuwe bedrijven te verplichten deel te 
nemen aan het geluidhandelssysteem. Echter is de conclusie dat deelname op basis van vrijwilligheid een 
grotere kans van slagen heeft. Gezien het belang van de bedrijven, de mogelijkheid tot het verkrijgen van 
geluidruimte daar waar dit anders niet mogelijk is, zullen veel bedrijven naar onze mening deelnemer 
worden. Mede daar geluidrechten als ‘goed’ zijn te kenmerken, overdraagbaar is en de geluidrechten door 
het handelssysteem een forse (boek)waarde in euro’s krijgen. Wij verwachten dat door deze combinatie de 
bedrijven het voordeel inzien en vanzelfsprekend deelname aan het geluidhandelssysteem accepteren. 
 
In het onderzoek is goed gekeken naar de relatie met Nederlandse wet- en regelgeving. Uit het onderzoek 
zijn geen onoverkomelijke zaken naar voren gekomen. Alhoewel juridische procedures niet zijn uit te sluiten 
is de algemene verwachting dat een geluidhandelssysteem in beginsel stand kan houden. De 
uitgangspunten van het handelssysteem zijn met name in relatie met de WABO dermate dat het 
handelssysteem goed naast de WABO kan functioneren. 
 
Voor de financiering van een stichting geluidhandel zijn er verschillende opties. Een keuze uit de opties of 
een combinatie ervan zal door het stichtingsbestuur, waarin alle deelnemende partijen in vertegenwoordigd 
zijn, gemaakt moeten worden. Het ligt voor de hand dat de kostenverdeling naar rato van het belang 
gemaakt wordt. Zowel de bedrijven als de havenbeheerder hebben een groot belang bij het goed 
functioneren van het handelssysteem. De bedrijven omdat door het handelssysteem activiteiten mogelijk 
kunnen worden gemaakt, die anders onmogelijk waren en de havenbeheerder omdat deze havengelden kan 
heffen op door het systeem mogelijk gemaakte nieuwe activiteiten. Het is het overwegen waard dat de 
havenbeheerder het grootste deel zo niet alle kosten voor haar rekening neemt, het is echter aan het 
bestuur om af te wegen of en hoe de kosten over de deelnemers wordt verdeeld. Het systeem is dermate in 
te richten dat er met geringe inspanning handelstransacties beoordeeld en begeleidt kunnen worden. 
 
Het principe inclusief de randvoorwaarden van een registratiesysteem is opgezet. Het systeem is dusdanig 
opgezet dat dit voor allerlei type industrieterreinen kan worden gebruikt. Inlezen van de akoestische 
gegevens is afgestemd op de meest gangbare akoestische software van DGMR. 



 

 

 
Het registratiesysteem is een ‘actief’ systeem. Op basis van de vraag naar geluidruimte wordt aangeven bij 
welke bedrijven de benodigde geluidruimte in principe te vinden is. Onderscheid wordt gemaakt naar 
immissiepunten en dag- avond- en nachtsituatie, dit op een kosteneffectieve wijze. Daarnaast is er binnen 
het registratiesysteem de mogelijkheid om vraag en aanbod van geluidruimte te registreren. Het systeem 
heeft een open informatief karakter. Alle deelnemers hebben inzicht in de deelbijdragen van alle bedrijven, 
de handelstransacties en de aan geluidruimte gekoppelde kost- of vraagprijs.  
Voor invoering van een geluidhandelssysteem zijn er twee rechtskundige uitgangspunten. De ene is 
gestoeld op het privaatrecht de andere op het publieksrecht. Uitvoering onder elk van beide genoemde 
rechtssystemen is aan voorwaarden, interpretaties en onzekerheden gebonden. De belangrijkste hiervan 
zijn: 
 
Privaatrechtelijk 
 
‐ Uitvoering onder een stichtingsvorm, verenigingsvorm of door het havenbeheer. 
‐ Relatie publiekrechtelijke wetgeving: 

o Voldoet aan artikel 3.40 van het Burgerlijk Wetboek, is niet strijdig met dwingende wetsbepaling, 
goede zeden of openbare orde. 

o Geen sprake van omzeilen of doorkruising. De Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (afgekort Wabo) is bepalend, privaatrechtelijk worden alleen regels aanvullend aan 
publiekrecht ingevoerd en niet vervangend voor. 

o Koppeling met publiekrecht: 
 Handelssysteem en zonebeheersysteem. 
 Handelssysteem en Wabo, dit kan omdat: 

• Geluidrecht een overdraagbaar goed is (aannemelijk, niet geheel zeker). 
• Geluidrecht als onderdeel van een vergunning overdraagbaar is (aannemelijk, niet geheel 

zeker). 
• Geluidrecht voldoende bepaalbaar is. 
• Geluidimmissieregister in Wabo-vergunning opneembaar is (aannemelijk, niet geheel zeker). 

 Verhandelde rechten in Wabo-vergunningen verwerken. 
‐ Uitgifte van geluidrechten vindt plaats op het ‘Grandfather’ principe, om niet dus. 
‐ Deelname is op basis van vrijwilligheid. 
‐ Bij actieve deelname moeten de handels regels, -voorwaarden worden geaccepteerd. 
‐ Een benutting verplichting bij aankoop is essentieel. 
‐ Aan- verkoop moet via het geluidhandelsregister. 
‐ Bij nieuwe bedrijven een minimale kavel gebonden dB/m² contractueel vastleggen. 
‐ Verpanding na 2 jaar bij faillissement of beëindiging activiteiten(indien niet verhandeld wordt) in 

voorwaarden opnemen. 
‐ Stichting krijgt per GIHP een depot van 40 dB(A). Voor bedrijven totaal 50,0 dB(A) waardoor het totaal 

op 50,4 dB(A) komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Publiekrechtelijk 
 
De mogelijkheid tot invoering van een geluidhandelssysteem kan publiekrechtelijk mogelijk worden gemaakt. 
Dit kan door een apart wetsvoorstel of door een aanvulling op de Wet geluidhinder. De voorwaarden 
waaronder gehandeld kan worden en de aansluiting c.q. afstemming met overige wetgeving kan dan 
eenvoudig worden meegenomen. Met name de interactie met de Wabo-wetgeving is dan goed in te vullen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de haalbaarheid en functionele werking van een geluidhandelssysteem als 
goed is te kwalificeren. Het principe van geluidhandel is, door de opgestelde geluidhandel module, praktisch 
realiseerbaar gemaakt. Voor een definitieve introductie zullen echter de hiervoor genoemde juridische 
onzekerheden moeten worden geslecht. Een milieutechnische doelstelling van uitbreiding van activiteiten op 
de haven- en industrieterreinen tot 3 dB(A) zonder verhoging van de (geluid) milieubelasting wordt als reëel 
haalbaar geacht. 

Relevante rapporten 
 
‐ Rapport 20102259-04, ‘Verhandelbare geluidrechten op gezoneerde haven- en industrieterreinen. 

Onderzoek in het kader van het Zeehaven Innovatie Project (ZIP) voor duurzaamheid’; 
Fase 1: Inventarisatie verhandelbare rechten, 6 september 2011. 

‐ Notitie 20102259-08, ‘Uitwerking Fase 2 Verhandelbare geluidrechten’, 10 juli 2011. 
‐ Notitie 20102259-11, ‘Samenvatting overdraagbaarheid verhandelbare geluidrechten’, 27 november 

2012. 
‐ Rapport 20102259-13, ‘Verhandelbare geluidrechten op gezoneerd haven- en industrieterreinen. 

Onderzoek in het kader van het Zeehaven Innovatie Project (ZIP) voor duurzaamheid’. 
Eindrapportage 30 juni 2013. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Nuon Wind Development BV te Amsterdam, contactpersoon de heer 

J. Goldenbeld, is de geluidimmissie van het nieuw te realiseren windpark in Moerdijk bepaald. Doel 

van het onderzoek is de geluidbelasting van het windpark bij de woningen in de omgeving te 

bepalen in het kader van de milieueffectrapportage. 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat het windpark verenigbaar is met de woningen in de omgeving. Met 

de hier beoordeelde turbinetypes kan voor beide mogelijke lay-outs zonder geluidbeperkende 

maatregelen aan de geluidnormen worden voldaan.  

 

Uit de cumulatie blijkt dat geen sprake is van een relevante (meer dan 1 dB) toename van het 

geluidniveau. 

 

Uit de slagschaduwberekening blijkt dat een stilstandvoorziening nodig is. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situatie 

Het windpark is geprojecteerd op de rand van het industrieterrein te Moerdijk. De turbines worden 

gesitueerd langs de Westelijke Randweg en langs de Zuidelijke Randweg. In figuur I.1 is de 

situatie weergegeven. Voor het windpark zijn twee verschillende lay-outs onderzocht. Het gaat dan 

om een lay-out met acht windturbines met een rotordiameter van 117 meter of zeven windturbines 

met een rotordiameter van 132 meter. 

 

Woningen zijn gesitueerd ten westen, ten zuiden, en ten oosten van het park. De dichtstbijzijnde 

woning betreft Gorsdijk 1 op circa 500 m afstand ten oosten van het park. Deze woning is 

opgekocht door de gemeente en zal worden wegbestemd. De woning wordt in dit onderzoek wel 

meegenomen. Overige woningen zijn gesitueerd op ten minste 500 m afstand. Op circa 500 m 

afstand van twee turbines is een brandweerkazerne gelegen waar ook overnacht wordt. Deze 

kazerne wordt ook in het onderzoek meegenomen. 

2.2 Normstelling 

Voor een windpark geldt de geluidnorm conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. Conform dit 

besluit geldt voor geluid een jaargemiddelde norm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight ter plaatse van 

woningen van derden. Voor de slagschaduw geldt conform artikel 3.12 lid 1 van de Regeling een 

grenswaarde van maximaal 17 dagen per jaar met niet meer dan 20 minuten per dag slag-

schaduw. Deze norm geldt alleen voor gevoelige gebouwen. Een brandweerkazerne wordt niet als 

gevoelig aangemerkt conform het Activiteitenbesluit en de Wet Geluidhinder. 

 

Voor de beoordeling van het windturbinegeluid gecumuleerd met andere geluidbronnen 

(wegverkeer en industrie) gelden geen normwaarden. Wel is in het Activiteitenbesluit een 

rekenmethode aangegeven waarmee de cumulatie dient te worden berekend. Op basis hiervan 

kan een vergelijking worden gemaakt in het gecumuleerd geluidniveau zonder en met het 

windpark. 

2.3 De windturbine 

Het uiteindelijk te plaatsen turbinetype zal afhangen van de gekozen layout. De volgende turbines 

worden onderzocht. 

- Voor lay-out 1 de Gamesa G114 met een rotordiameter van 114 meter en een ashoogte 

van 125 meter; 

- Voor lay-out 2 de Gamesa G132 met een rotordiameter van 132 meter en een ashoogte 

van 120 meter; 

Van de mogelijke toe te passen turbinestypes zijn deze turbines conform opgave van de 

opdrachtgever worst-case voor de geluidemissie. 
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3 Geluidoverdrachtberekeningen 

De berekening van de geluidimmissie ter plaatse van de omliggende woningen is uitgevoerd 

conform het reken- en meetvoorschrift windturbines dat is opgenomen in de ministeriële regeling 

behorende bij het Activiteitenbesluit.  

3.1 Modellering omgeving en geluidoverdracht 

De geluidimmissie is berekend door een rekenmodel op te stellen waarbij de windturbines 

ingevoerd zijn als puntbron. Rekenpunten zijn gemodelleerd op een hoogte van 5 m. Buiten de 

opgegeven bodemgebieden is gerekend met een halfzachte bodem. De invoergegevens zijn 

opgenomen in bijlage III. 

 

Bij de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.  

- Geluidvermogenniveau. Voor het geluidvermogenniveau van de turbines is uitgegaan van het 

document GD181659-en (d.d. 11 maart 2013) voor de Gamesa G114 en het document 

GD197900-en (d.d. 30 april 2014) voor de Gamesa G132. De relevante tabellen uit de 

documenten zijn opgenomen in bijlage II. In de documenten is het geluidvermogenniveau van 

de turbine gegeven als functie van de windsnelheid op 10 meter hoogte. Deze gegevens zijn 

omgerekend naar het geluidvermogen behorende bij de windsnelheid op ashoogte. De 

jaargemiddelde bronsterkte op deze locatie bedraagt (met het lokale windprofiel) 110 dB(A) 

voor beide turbinetypes. In bijlage II zijn de berekeningen en opgenomen. 

- Spectrum. Het spectrum voor de G114 is afkomstig uit het document GD187261-en, d.d. 22 

april 2013. Voor de G132 is het spectrum afkomstig uit het document GD215843 d.d. 10 april 

2014. Voor de D132 is gerekend met het gemiddelde spectrum voor windsnelheden op 10 m 

hoogte van 6 m/s tot 10 m/s. De spectra zijn opgenomen in bijlage II. 

- Ashoogte. Bij de bovenstaande bepaling van de windverdeling is een ashoogte van 120 m 

gehanteerd. Voor lay-out 1 worden de turbines op een ashoogte van 125 meter geplaatst. Een 

dergelijk klein verschil (5 meter) heeft een verwaarloosbaar effect op het geluidvermogen-

niveau van de windturbine (<0,1 dB). In het rekenmodel is voor de geluidoverdracht de turbine 

wel op de juiste ashoogte gemodelleerd. 

3.2 Resultaten 

Met de genoemde uitgangspunten zijn de volgende geluidniveaus berekend. In figuur 3.1 en 3.2 

zijn de Lden en Lnight contouren weergegeven voor lay-out 1 (figuur 3.1) en lay-out 2 (figuur 3.2). In 

de bijbehorende tabellen zijn voor een aantal representatieve woningen de rekenresultaten 

opgenomen. 
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Figuur 3.1 

Resultatencontouren lay-out 1 (acht windturbines). Weergegeven zijn de 47 dB Lden contour 

(blauw) en de 41 dB Lnight contour (rood). 

 

 
Figuur 3.2 

Resultatencontouren lay-out 2 (zeven windturbines). Weergegeven zijn de 47 dB Lden contour 

(blauw) en de 41 dB Lnight contour (rood). 
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Uit de resultaten blijkt dat bij alle woningen aan de geluidnorm wordt voldaan. De Lnight waarde 

bedraagt voor beide lay-outs ten hoogste 38 dB, 3 dB onder de normwaarde. De Lden waarde 

bedraagt ten hoogste 44 dB voor lay-out 1 en 45 dB voor lay-out 2.  

 

De geluidbelasting bij de brandweerkazerne is eveneens berekend. Hier gelden wettelijk geen 

norm. Er wordt wel aan de geluidnorm voor woningen voldaan. In onderstaande tabel zijn de 

resultaten opgenomen. 

 

3.3 Geluid nabij turbine 

De turbines worden gesitueerd in een omgeving waar mensen verblijven (bedrijven). Ter plaatse 

van kantoren en bedrijven gelden geen geluidnormen. Om inzicht te krijgen in de geluidniveaus 

nabij de turbines, wordt het geluidniveau berekend voor een punt op korte afstand van een turbine.  

 

Op 50 m afstand van een turbine kan het geluidniveau op normale hoogtes (1,5 of 5 m) circa 57 à 

58 dB(A) bedragen bij vol bedrijf van de turbine. 

 

Een dergelijk geluidniveau is niet relevant voor personen die buiten aanwezig zijn. Een geluid-

niveau van 58 dB(A) is weliswaar duidelijk hoorbaar, maar komt overeen met het geluidniveau van 

een normaal gesprek. Een dergelijk niveau is lager dan een rustig voorbijrijdende personenauto op 

10 m afstand. Het geluidniveau is 3 dB hoger dan het bij woningen rondom het industrieterrein 

toelaatbare tijdgemiddelde geluidniveau (55 dB(A)) in de dagperiode voor het gehele 

industrieterrein. Kans op gehoorschade (langdurig meer dan 80 dB(A)) is uitgesloten. 

 

Naam Omschrijving Hoogte Nacht Lden Nacht Lden

tp01_A Schapenw eg 1/2 5 29 35 28 34

tp02_A kerkw eg 79 5 36 42 36 42

tp03_A Van Polanenpark 23 5 38 44 37 44

tp04_A Moye Keene 130 5 36 42 36 42

tp05_A Zevenbergsew eg 23 5 33 39 33 39

tp06_A Zevenbergsew eg 22 5 32 38 32 38

tp07_A Zevenbergsew eg 21 5 32 38 32 38

tp08_A Zevenbergsew eg 19 5 31 37 31 37

tp09_A Zevenbergsew eg 25 5 33 40 33 39

tp10_A Zevenbergsew eg 30 5 33 39 33 39

tp11_A Dikkendijk 2 5 29 35 29 35

tp12_A Koekoekendijk 15 5 33 39 33 40

tp13_A Koekoekendijk 14 5 33 40 34 40

tp14_A Krukw eg 4 5 31 37 31 38

tp15_A Arenbergse Singeldijk 4, 5 5 27 33 27 33

tp16_A Arenbergse Singeldijk 3 5 27 33 27 33

tp18_A Koekoekendijk 10 5 38 44 38 45

tp19_A w oning Gorsdijk 1 - w egbestemd 5 38 44 38 45

tp20_A Lapdijk 14 5 31 38 32 38

tp21_A Arenbergsesingeldijk 1 5 29 35 29 36

tp22_A Arenbergsesingeldijk 4 5 29 35 29 35

layout 1 layout 2

Naam Omschrijving Hoogte Nacht Lden Nacht Lden

tp17_A Brandw eerkazerne 5 40 46 40 47

layout 1 layout 2
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Indien zich op circa 50 m een kantoor bevindt, zal het geluidniveau in het kantoor bij een geluid-

belasting van 58 dB(A) hoogstens1 33 à 38 dB(A) bedragen. Voor buitengeluid werd in het 

Bouwbesluit 2003 een geluidniveau van 40 dB(A) in een kantoorruimte als acceptabel beschouwd. 

In het huidige Bouwbesluit worden geen eisen meer gesteld aan het binnenniveau in kantoren als 

gevolg van buitengeluid. Een geluidniveau van 38 dB(A) is in een rustige kantoorruimte hoorbaar, 

maar is vergelijkbaar met het geluid van een zoemende computer of een luchtbehandelings-

systeem. In een kantoortuin met meerdere personen zal een geluidniveau van 38 dB(A) nauwelijks 

hoorbaar zijn.  

 

 

 

1 Maar voor moderne kantoren zal het niveau waarschijnlijk 28 à 33 dB(A) bedragen door de betere geluidisolatie van de 

gevel.  



 

 

 

 R068402aa.00002.tdr | versie 05_00 | 22 december 2015 9 

4 Laagfrequent geluid 

Geluid bestaat bijna nooit uit slechts een zuivere toon met één frequentie, maar is opgebouwd uit 

verschillende frequenties. Het geluid van wegverkeer is bijvoorbeeld opgebouwd uit laagfrequent 

geluid van de brommende motor, een middenfrequent geluid van de interactie tussen band en 

wegdek en vaak nog een hoogfrequent (aerodynamisch) geluid van de luchtstroming om de auto. 

Geluid met een frequentie lager dan 100 Hz wordt in het algemeen LFG genoemd. Echter, bij 

frequenties lager dan circa 20 Hz is al nauwelijks meer sprake van ‘geluid’. Geluid is namelijk 

gedefinieerd als een hoorbare trilling van de lucht. Trillingen van de lucht met frequenties lager dan 

circa 20 Hz worden echter niet meer gehoord, maar kunnen nog wel worden waargenomen door 

de mens bijvoorbeeld in de vorm van een druk op de oren, een gevoel in de maag of in de borst. 

Voor deze frequenties wordt ook de term infrasoon geluid of infrageluid gehanteerd. 

 

De normstelling alsmede de meet- en rekenmethode geldt voor ‘gewoon’ geluid. Voor laagfrequent 

geluid zijn geen aparte eisen gesteld. Bij berekeningen en metingen aan ‘gewoon’ geluid wordt 

impliciet ook het laagfrequent geluid meegenomen. Laagfrequent geluid wordt momenteel al 

meegenomen in de huidige regelgeving specifiek voor windturbines, die uitgaat van het hele 

geluidkarakter van windturbines. Sinds 2011 geldt voor de geluidemissie van windturbines de 

jaardosisnorm Lden. Met deze normsystematiek - die overigens al veel langer geldt voor weg-, rail- 

en vliegverkeer - wordt het gehele geluidkarakter van windturbinegeluid meegenomen, dus ook 

laagfrequent geluid. Bij het vaststellen van de hoogte van deze norm zijn onderzoeken naar hinder-

beleving meegenomen. In dit belevingsonderzoek zijn specifieke kenmerken van windturbinegeluid 

(waaronder eventueel laagfrequent geluid) meegewogen in de beoordeling. Uit dit onderzoek werd 

duidelijk dat windturbines bij gelijke blootstelling hinderlijker zijn dan andere bronnen, en met die 

waardering is dus al rekening gehouden bij de vaststelling van de Lden-norm. 

 

De huidige Nederlandse geluidnorm is bedoeld om geluidhinder en slaapverstoring te beperken. 

Uit recente (literatuur)studies2 blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat windturbinegeluid tot andere 

gezondheidseffecten leidt. Er zijn geen aanwijzingen dat het aandeel laagfrequent geluid hier een 

bijzondere dan wel belangrijke rol in speelt.  

 

Ook is door de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de minister van 

Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu over het onderwerp laagfrequent 

geluid van windturbines een brief aan de Tweede kamer gestuurd. Deze brief baseert zich onder 

andere op bovengenoemd onderzoek van het RIVM waarin wordt gesteld dat:   

 laagfrequent geluid bij windturbines in samenhang met hogere frequenties wordt gehoord 

en niet afzonderlijk hiervan;  

 dit impliceert tevens dat de effecten van laagfrequent geluid op mensen niet anders zullen 

zijn dan effecten van geluid met hogere frequenties zoals hinder, slaapverstoring, 

moeheid, concentratieproblemen en dergelijke;  

 voor beweringen dat laagfrequent geluid van windturbines allerlei klinische ziekten bij 

mensen kan veroorzaken is geen betrouwbare bewijsvoering aangetroffen, hetgeen in lijn 

is met de voorgaande inzichten;  

 

2 Agentschap NL, Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines, DENB 138006, d.d. september 2013 en 

RIVM 2013, Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden  
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 het feitelijke aandeel laagfrequent geluid in het brongeluid van een windturbine gering is. 

Daarom is ook het aandeel in de geluidbelasting op een woninggevel gering;  

 bij het groter worden van turbines (tot 5 of 7,5 MW) zal dit aandeel met hooguit 1 à 2 dB 

toenemen. Het bij de Nederlandse norm voor windturbinegeluid voorgeschreven reken- en 

meetvoorschrift is goed in staat om hiermee rekening te houden zodat een correcte 

toetsing aan de norm mogelijk is;  

 de Deense norm voor laagfrequent windturbinegeluid in het binnenmilieu van een woning 

geen extra bescherming biedt ten opzichte van de Nederlandse norm voor de 

gevelbelasting in geval van een standaard geïsoleerde woning.  

Op grond van de brief van de Staatssecretaris kan worden gesteld dat toetsing aan de standaard 

Nederlandse geluidnormen (zoals in dit rapport gebeurt) tevens voldoende bescherming biedt 

tegen laagfrequent geluid. Het is dan ook niet noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar 

laagfrequent geluid voor windpark Moerdijk.   
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5 Cumulatie met wegverkeer en industrielawaai 

5.1 Rekenmethode cumulatie 

De cumulatieve geluidbelasting Lcum is bepaald conform de rekenmethode uit het Reken- en 

meetvoorschrift windturbines opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer. Daarbij wordt uitgegaan van formules: 

- windturbines: L*wtb = 1,65 Lwtb – 20; 

- industrielawaai: L*il = 1,0 Lil +1; 

- wegverkeerslawaai: L*vl = 1,0 Lvl + 0. 

 

Bij de cumulatieve geluidbelasting wordt rekening gehouden met het volgende. 

- Het wegverkeergeluid van de Rijksweg. De geluidbelasting ter plaatse van de woningen is 

ingeschat op basis van de geluidbelasting rond snelwegen 2012 met behulp van de Geotool 

van Rijkswaterstaat3.  

- Het industrielawaai van het gezoneerde industrieterrein. De geluidbelasting ter plaatse van de 

woningen is bepaald op basis van de hogere grenswaarde die geldt per woning.  

- Voor woningen op grotere afstand van de snelweg en het industrieterrein is de cumulatieve 

geluidkaart van het RIVM4 gebruikt. 

Het railverkeer ter plaatse is niet relevant ten opzichte van de snelweg. 

5.2 Resultaten cumulatie 

Om de cumulatie te beoordelen wordt voor enkele maatgevende punten het gecumuleerde geluid-

niveau beoordeeld voor beide lay-outs. Hiervoor wordt de geluidbelasting van windturbines en van 

industrielawaai omgerekend naar een geluidniveau van wegverkeer met dezelfde hinderlijkheid 

(conform de in paragraaf 3.5 opgenomen methode). De resulterende niveaus kunnen bij elkaar 

worden opgeteld.  

 

Tabel 5.1 

Gecumuleerde geluidbelasting [dB] voor maatgevende punten5 

 
 

 

3 http://rws.nl/geotool/geluidsbelastingrondsnelwegen.aspx?.  

4 http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Geluidbelasting/Geluidbelasting_per_postcodegebied 

5 Door afrondingsverschillen is de toename soms afwijkend van het verschil tussen Lcum bestaand en Lcum nieuw  

Omschrijving Lcum bestaand Lden WTB Lcum layout 1 (toename) Lcum layout 2 (toename)

Gorsdijk 1 58 44 / 45 59 (+1) 60 (+1)

Koekoekendijk 10 63 44 / 45 63 (+0) 64 (+1)

Koekoekendijk 14 58 40 / 40 58 (+0) 58 (+0)

Koekoekendijk 15 58 39 / 40 58 (+0) 58 (+0)

Zevenbergsew eg 30 53 39 / 39 54 (+1) 54 (+1)

Zevenbergsew eg 23 53 39 / 39 54 (+1) 54 (+1)

Moye Keene 130 53 42 / 42 55 (+1) 55 (+1)

Van Polanenpark 23 58 44 / 44 59 (+1) 59 (+1)

Schapenw eg 1 48 35 / 35 48 (+0) 48 (+0)
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Uit de resultaten blijkt dat de toename van het gecumuleerde geluidniveau bij de woningen voor 

beide lay-outs hoogstens 1 dB is. Een dergelijke toename wordt in het algemeen als 

verwaarloosbaar beschouwd, overeenkomstig bijvoorbeeld de methode van verwaarlozing bij de 

Handleiding rekenen en meten industrielawaai, het verwaarlozingscriterium voor reconstructie bij 

de Wet geluidhinder en de praktijk bij handhaving jurisprudentie industrielawaai om een 

overschrijding van 1 dB te verwaarlozen. 
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6 Slagschaduw 

De slagschaduw is bepaald met behulp van de software Windpro (zie bijlage IV), waarbij de gemid-

delde (of verwachte) duur is afgeleid van de maximale (of potentiële) duur door rekening te houden 

met de gemiddelde zonuren per dag en de gemiddelde windrichtingverdeling voor het KNMI meet-

station te Gilze-Rijen. Deze zijn als volgt. 

 

 

 
 

Tevens is rekening gehouden met een verwachte bedrijfsduur van de turbines van 95% gedurende 

het jaar. Dit komt overeen met 5% stilstand als gevolg van te weinig wind, onderhoud of te harde 

wind. 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de turbines met een rotordiameter van 117 m (lay-out 1) en 

132 m (lay-out 2). Voor lay-out 1 betekent dit dat wordt gerekend met een rotordiameter die 3 m 

groter is dan die van de Gamesa G114. Het betreft hier dus een worst-case berekening (een 

grotere rotordiameter leidt altijd tot meer slagschaduwvorming).  

 

In figuren 6.1 en 6.2 zijn de slagschaduwcontouren weergeven van een verwachte zes uur per jaar 

slagschaduw voor respectievelijk lay-out 1 en lay-out 2. Buiten de zes uur-contour kan de 

grenswaarde van 17 dagen meer dan 20 minuten niet worden overschreden. Uit de contour blijkt 

dat enkele woningen binnen de zes uur-contour liggen. Voor een aantal woningen is het verwachte 

aantal dagen dat meer dan 20 minuten slagschaduw optreedt bepaald (zie tabellen 6.1 en 6.2 

verderop). Hieruit blijkt dat voor beide lay-outs 1 bij meerdere woningen gemiddeld meer dan 17 

dagen per jaar meer dan 20 minuten per dag slagschaduw optreedt. Dit betekent dat de turbines 

van een automatische stilstandvoorziening dienen te worden voorzien. De stilstand kan eventueel 

worden ingeregeld met behulp van de in bijlage V opgenomen slagschaduwkalenders. 

 

Gemiddelde zonuren per dag

Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Daguren 1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Windrichting in uren per jaar
Windrichting N NNO ONO O OZO ZZO Z ZZW WZW W WNW NNW

Uren per jaar 469 688 556 384 481 441 747 1491 1263 905 557 338
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Figuur 6.1 

Contourkaart 6 uur slagschaduw voor lay-out 1 

 

 
Figuur 6.2 

Contourkaart 6 uur slagschaduw voor lay-out 2 
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Tabel 6.1 

Maximale en verwachte slagschaduw per woning, lay-out 1 

 
 

 

  

Beoordelings- Max uren  Verw acht uren Max dagen Verw acht dagen Maximale stilstand

punt per jaar [u:m] per jaar [u:m] per jaar [#] per jaar [#] per jaar [%]

a. Dikkendijk 2 0:00 0:00 0 -- 0,0

b. Schapenw eg 1/2 5:03 0:42 23 -- 0,1

c. Koekoekendijk 14 34:31 6:38 85 14 0,4

d. Krukw eg 4 7:22 1:24 32 -- 0,1

e. Koekoekendijk 15 0:00 0:00 0 -- 0,0

f. Arenbergse Singeldijk 4, 5 0:00 0:00 0 -- 0,0

g. Arenbergse Singeldijk 3 0:00 0:00 0 -- 0,0

h. Arenbergsesingeldijk 1 8:24 1:37 30 2 0,1

i. Koekoekendijk 10 9:14 1:34 31 3 0,1

j. Lapdijk 14 12:51 2:11 36 4 0,1

k. Arenbergsesingeldijk 4 7:39 1:30 28 1 0,1

l. w oning Gorsdijk 1 - w egbestemd 94:28 13:55 123 16 1,1

m. Brandw eerkazerne 46:02 8:30 68 11 0,5

n. Van Polanenpark 23 60:17 11:54 167 22 0,7

o. Kerkw eg 79 55:52 11:05 196 15 0,6

p. Moye Keene 130 41:14 8:22 128 14 0,5

q. Zevenbergsew eg 23 29:55 7:23 99 8 0,3

r. Zevenbergsew eg 22 27:24 6:40 74 16 0,3

s. Zevenbergsew eg 21 25:09 6:06 67 13 0,3

t. Zevenbergsew eg 19 9:36 2:16 37 -- 0,1

u. Zevenbergsew eg 25 0:00 0:00 0 -- 0,0

v. Zevenbergsew eg 30 0:00 0:00 0 -- 0,0

w . van Vlaanderenstraat 28 35:33 7:12 126 9 0,4

x. van Vlaanderenstraat 54 44:32 9:33 141 15 0,5

y. Molenvliet 54 50:57 11:00 152 18 0,6

z. Zw eedsestraat 19 60:41 11:57 189 19 0,7

aa. Van Abcoudestraat 5 43:21 7:58 142 13 0,5

ab. Van Abcoudestraat 19 48:00 9:08 154 15 0,5

ac. Van Abcoudestraat 29 55:12 10:51 171 18 0,6

ad. Tol 8 37:16 7:12 113 13 0,4

ae. Moye Keene 169 38:49 7:45 119 14 0,4
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Tabel 6.2 

Maximale en verwachte slagschaduw per woning, lay-out 2 

 
 

 

Beoordelings- Max uren  Verw acht uren Max dagen Verw acht dagen Maximale stilstand

punt per jaar [u:m] per jaar [u:m] per jaar [#] per jaar [#] per jaar [%]

a. Dikkendijk 2 0:00 0:00 0 -- 0,0

b. Schapenw eg 1/2 5:08 0:42 24 -- 0,1

c. Koekoekendijk 14 40:42 7:51 90 16 0,5

d. Krukw eg 4 8:28 1:37 33 1 0,1

e. Koekoekendijk 15 0:00 0:00 0 -- 0,0

f. Arenbergse Singeldijk 4, 5 0:00 0:00 0 -- 0,0

g. Arenbergse Singeldijk 3 0:00 0:00 0 -- 0,0

h. Arenbergsesingeldijk 1 9:43 1:52 33 3 0,1

i. Koekoekendijk 10 10:49 1:50 34 3 0,1

j. Lapdijk 14 15:49 2:41 40 5 0,2

k. Arenbergsesingeldijk 4 8:53 1:44 32 3 0,1

l. w oning Gorsdijk 1 - w egbestemd 120:22 17:22 125 18 1,4

m. Brandw eerkazerne 58:40 10:51 77 13 0,7

n. Van Polanenpark 23 49:29 9:07 130 16 0,6

o. Kerkw eg 79 44:50 8:00 165 9 0,5

p. Moye Keene 130 58:16 12:16 150 23 0,7

q. Zevenbergsew eg 23 23:13 5:51 62 10 0,3

r. Zevenbergsew eg 22 31:34 7:42 79 16 0,4

s. Zevenbergsew eg 21 29:11 7:05 72 14 0,3

t. Zevenbergsew eg 19 11:32 2:44 44 3 0,1

u. Zevenbergsew eg 25 0:00 0:00 0 -- 0,0

v. Zevenbergsew eg 30 0:00 0:00 0 -- 0,0

w . van Vlaanderenstraat 28 57:01 12:14 163 20 0,7

x. van Vlaanderenstraat 54 61:13 13:20 177 24 0,7

y. Molenvliet 54 57:11 12:21 181 18 0,7

z. Zw eedsestraat 19 51:58 9:51 162 16 0,6

aa. Van Abcoudestraat 5 70:49 14:09 191 25 0,8

ab. Van Abcoudestraat 19 66:20 13:04 181 22 0,8

ac. Van Abcoudestraat 29 58:50 11:14 166 20 0,7

ad. Tol 8 54:54 11:24 153 19 0,6

ae. Moye Keene 169 60:13 12:44 157 25 0,7
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7 Conclusie 

Uit de rekenresultaten blijkt dat het windpark verenigbaar is met de woningen in de omgeving. Met 

de hier beoordeelde turbinetypes kan voor beide mogelijke lay-outs zonder geluidbeperkende 

maatregelen aan de geluidnormen worden voldaan.  

 

Uit de cumulatie blijkt dat geen sprake is van een relevante (meer dan 1 dB) toename van het 

geluidniveau. 

 

Uit de slagschaduwberekening blijkt dat een stilstandvoorziening nodig is. 

 

 

LBP|SIGHT BV 
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Bijlage I  

Figuren  
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Figuren 

 
Figuur I.1 

De gemodelleerde situatie (beide lay-outs). 
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Bijlage II  

Berekening geluidemissie  
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Berekening geluidemissie 

 
Figuur II.1 

Berekening van de geluidemissie van de Gamesa G114 windturbine (lay-out 1). 

 

 

RD coords: 99556 408861

ellips coords: 4,585786 51,66582

ashoogte: 125 m

verdeling percentages Lw+Cb

wind (ashoogte) dag avond nacht Lw  as dag avond nacht

1 2,27 1,13 0,93 95,8 79,4 76,3 75,5

2 4,68 3,77 2,66 95,8 82,5 81,6 80,1

3 7,02 6,07 4,95 95,8 84,3 83,6 82,7

4 9,88 9,38 6,46 95,8 85,7 85,5 83,9

5 11,67 11,53 9,97 96,7 87,4 87,3 86,7

6 12,51 13,04 14,09 98,7 89,7 89,8 90,2

7 11,67 12,83 15,15 102,4 93,1 93,5 94,2

8 10,46 10,80 12,93 104,8 95,0 95,2 95,9

9 7,79 9,19 9,96 106,0 94,9 95,6 96,0

10 6,45 6,50 7,12 106,0 94,1 94,1 94,5

11 4,77 5,29 5,10 106,0 92,8 93,2 93,1

12 3,44 3,98 3,76 106,0 91,4 92,0 91,7

13 2,22 2,47 2,43 106,0 89,5 89,9 89,8

14 1,58 1,43 1,77 106,0 88,0 87,6 88,5

15 1,36 0,94 1,17 106,0 87,4 85,8 86,7

16 0,98 0,64 0,78 106,0 85,9 84,0 84,9

17 0,48 0,50 0,47 106,0 82,8 83,0 82,7

18 0,27 0,11 0,20 106,0 80,4 76,5 79,1

19 0,14 0,10 0,04 106,0 77,4 76,1 71,8

20 0,10 0,10 0,10 106,0 76,0 76,0 75,9

21 0,10 0,00 0,00 106,0 76,0 -99,0 -99,0

22 0,00 0,07 0,00 106,0 59,7 74,3 -99,0

23 0,07 0,00 0,00 106,0 74,3 -99,0 -99,0

24 0,00 0,00 0,00 106,0 59,7 -99,0 -99,0

25 0,00 0,00 0,00 106,0 59,7 -99,0 -99,0

Lden 109,7 102,9 103,1 103,4
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Figuur II.2 

Geluidspecificaties van de Gamesa G114 windturbine (lay-out 1). 
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Figuur II.3 

Berekening van de geluidemissie van de Gamesa G132 windturbine (lay-out 2). 

 

 

RD coords: 99556 408861

ellips coords: 4,585786 51,66582

ashoogte: 120 m

verdeling percentages Lw+Cb

wind (ashoogte) dag avond nacht Lw  as dag avond nacht

1 2,27 1,13 0,93 83,5 67,1 64,0 63,2

2 4,68 3,77 2,66 83,5 70,2 69,3 67,8

3 7,02 6,07 4,95 83,8 72,3 71,7 70,8

4 9,88 9,38 6,46 89,2 79,2 78,9 77,3

5 11,67 11,53 9,97 93,8 84,5 84,4 83,8

6 12,51 13,04 14,09 97,8 88,8 89,0 89,3

7 11,67 12,83 15,15 101,5 92,1 92,5 93,3

8 10,46 10,80 12,93 104,6 94,8 95,0 95,7

9 7,79 9,19 9,96 107,1 96,0 96,7 97,0

10 6,45 6,50 7,12 107,4 95,5 95,5 95,9

11 4,77 5,29 5,10 107,4 94,1 94,6 94,4

12 3,44 3,98 3,76 107,2 92,6 93,2 92,9

13 2,22 2,47 2,43 107,1 90,6 91,0 91,0

14 1,58 1,43 1,77 107,1 89,1 88,7 89,6

15 1,36 0,94 1,17 107,1 88,5 86,9 87,8

16 0,98 0,64 0,78 107,1 87,0 85,1 86,0

17 0,48 0,50 0,47 107,1 83,9 84,1 83,8

18 0,27 0,11 0,20 107,1 81,5 77,6 80,2

19 0,14 0,10 0,04 107,1 78,5 77,2 72,9

20 0,10 0,10 0,10 107,1 77,1 77,1 77,0

21 0,10 0,00 0,00 107,1 77,1 -99,0 -99,0

22 0,00 0,07 0,00 107,1 60,8 75,4 -99,0

23 0,07 0,00 0,00 107,1 75,4 -99,0 -99,0

24 0,00 0,00 0,00 107,1 60,8 -99,0 -99,0

25 0,00 0,00 0,00 107,1 60,8 -99,0 -99,0

Lden 110,2 103,3 103,5 103,9
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Figuur II.4 

Berekening van de geluidemissie van de Gamesa G132 windturbine (lay-out 2). 
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Bijlage III  

Invoergegevens geluid  
  



Windpark MoerdijkInvoergegevens

Model: layout 1 en 2 met G114 en G132
r068402aa.0002 - Windpark Moerdijk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Windturbines, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

WT 1-1 layout 1 locatie 1      97306,34     409986,62      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37
WT 1-2 layout 1 locatie 2      97511,55     409714,03      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37
WT 1-3 layout 1 locatie 3      97700,22     409428,62      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37
WT 1-4 layout 1 locatie 4      97800,30     409063,68      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37
WT 1-5 layout 1 locatie 5      97926,38     408596,06      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37

WT 1-6 layout 1 locatie 6      97792,20     408240,18      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37
WT 1-7 layout 1 locatie 7     100774,91     409765,50      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37
WT 1-8 layout 1 locatie 8     101633,09     410430,31      0,00   125,00  102,90  103,06  103,37
WT 2-6 layout 2 locatie 6     100774,91     409765,50      0,00   120,00  103,30  103,54  103,85
WT 2-5 layout 2 locatie 5      97792,10     408240,43      0,00   120,00  103,30  103,54  103,85

WT 2-4 layout 2 locatie 4      97890,27     408738,84      0,00   120,00  103,30  103,54  103,85
WT 2-3 layout 2 locatie 3      97766,96     409151,81      0,00   120,00  103,30  103,54  103,85
WT 2-7 layout 2 locatie 7     101633,09     410430,31      0,00   120,00  103,30  103,54  103,85
WT 2-1 layout 2 locatie 1      97373,47     409897,15      0,00   120,00  103,30  103,54  103,85
WT 2-2 layout 2 locatie 2      97612,96     409577,50      0,00   120,00  103,30  103,54  103,85
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Windpark MoerdijkInvoergegevens

Model: layout 1 en 2 met G114 en G132
r068402aa.0002 - Windpark Moerdijk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

tp11 Dikkendijk 2        (gw 55 dBA)      99580,00     407920,00      3,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp01 Schapenweg 1/2 (gw 55 dB(A))      95808,87     410364,02      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp13 Koekoekendijk 14 (gw 55 dB(A))     101701,30     409307,80      0,60      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp14 Krukweg 4 (55 dB(A))     102176,85     409336,86      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp12 Koekoekendijk 15 (gw 55 dB(A))     101338,90     409018,10      0,60      5,00 -- -- -- -- -- Nee

tp15 Arenbergse Singeldijk 4, 5     102728,07     409216,42      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp16 Arenbergse Singeldijk 3     102772,48     409282,90      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp21 Arenbergsesingeldijk 1 (55 dB(A))     102917,14     410309,82      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp18 Koekoekendijk 10 (gw 55 dB(A))     101953,15     410022,58      0,60      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp20 Lapdijk 14 (gw 55 dB(A))     102629,52     410667,33      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee

tp22 Arenbergsesingeldijk 4     102970,22     410250,41      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp19 woning Gorsdijk 1 - wegbestemd     101954,91     410831,39      1,00      5,00 -- -- -- -- -- Nee
tp17 Brandweerkazerne     101255,33     410000,26      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
tp03 Van Polanenpark 23      96790,21     408898,29      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
tp02 kerkweg 79      96513,45     409279,08      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja

tp04 Moye Keene 130      96731,25     408591,75      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
tp05 Zevenbergseweg 23      96738,25     407821,11      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
tp06 Zevenbergseweg 22      96717,97     407683,98      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
tp07 Zevenbergseweg 21      96716,61     407648,35      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
tp08 Zevenbergseweg 19      96714,30     407526,59      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja

tp09 Zevenbergseweg 25      97205,26     407410,93      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
tp10 Zevenbergseweg 30      97659,05     407224,45      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja
50mtp     100747,88     409806,42      0,00      5,00 -- -- -- -- -- Ja

8-12-2015 13:22:01Geomilieu V2.62



Windpark MoerdijkInvoergegevens

Model: layout 1 en 2 met G114 en G132
r068402aa.0002 - Windpark Moerdijk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

71 Kerkweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
114 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
110 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

34 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
141 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
75 Kerkweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 van Polanenpark     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
46 Molenvliet     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Molenvliet     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 't Noorse Plein     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
169 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

7 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
126 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
165 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
143 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
145 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
149 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
147 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

31 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 Zevenbergseweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
38 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Zevenbergseweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
167 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
128 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Windpark MoerdijkInvoergegevens

Model: layout 1 en 2 met G114 en G132
r068402aa.0002 - Windpark Moerdijk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

157 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
120 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 't Noorse Plein     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
118 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5 Schansdijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Koekoeksedijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
77 Kerkweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
50 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

79 Kerkweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
73 Kerkweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
44 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Molenvliet     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
48 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 Molenvliet     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
36 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
52 Molenvliet     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

40 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

38 Van Vlaanderenstraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Buitendijk Oost     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 Zweedsestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Windpark MoerdijkInvoergegevens

Model: layout 1 en 2 met G114 en G132
r068402aa.0002 - Windpark Moerdijk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

151 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Zweedsestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 Zweedsestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

153 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
159 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
155 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
60 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Zweedsestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
119 Ambachtsherenweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Zweedsestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

64 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 Tol     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
106 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
130 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Zweedsestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 van Polanenpark     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Zevenbergseweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
116 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
121 Ambachtsherenweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 van Polanenpark     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 van Polanenpark     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 Zevenbergseweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
108 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 't Noorse Plein     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
161 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

104 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
163 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
112 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

9 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 't Noorse Plein     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Windpark MoerdijkInvoergegevens

Model: layout 1 en 2 met G114 en G132
r068402aa.0002 - Windpark Moerdijk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL-WT

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

17 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
122 Moye Keene     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Dikkendijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 Koekoeksedijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 Schansdijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Schansdijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 Havendijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
68 Galgenweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
113 Galgenweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
115 Galgenweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26 Zevenbergseweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 Pelikaan     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Zevenbergseweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 van Abcoudestraat     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
66 Galgenweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

3 Dikkendijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Zevenbergseweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 Dikkendijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Dikkendijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 Pelikaan     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 Dikkendijk     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 Niervaartweg     0,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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SHADOW - Main Result

Calculation: Receptors layout 1

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)

Obstacles used in calculation

Eye height: 1,5 m

Grid resolution: 10,0 m

All coordinates are in

Netherlands RD Amersfoort
Scale 1:100.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

X(East) Y(North) Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor Hub height Calculation RPM

data/Description diameter distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 97.306 409.987 0,0 Layout 1 WT1 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

2 97.512 409.714 0,0 Layout 1 WT2 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

3 97.700 409.429 0,0 Layout 1 WT3 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

4 97.800 409.064 0,0 Layout 1 WT4 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

5 97.926 408.596 0,0 Layout 1 WT5 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

6 97.792 408.240 4,2 Layout 1 WT6 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

7 100.775 409.766 0,0 Layout 1 WT7 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

8 101.633 410.430 0,0 Layout 1 WT8 Yes VESTAS V117-3.3 GridStreame-3.300 3.300 117,0 125,0 1.712 13,1

Shadow receptor-Input

No. Name X(East) Y(North) Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode

a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]

A Dikkendijk 2 99.580 407.920 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

B Schapenweg 1/2 95.809 410.364 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

C Koekoekendijk 14 101.701 409.308 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

D Krukweg 4 102.177 409.337 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

E Koekoekendijk 15 101.339 409.018 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

F Arenbergse Singeldijk 4, 5 102.728 409.216 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

G Arenbergse Singeldijk 3 102.772 409.283 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

H Arenbergsesingeldijk 1 102.917 410.310 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

I Koekoekendijk 10 101.953 410.023 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

J Lapdijk 14 102.630 410.667 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

K Arenbergsesingeldijk 4 102.970 410.250 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

L woning Gorsdijk 1 - wegbestemd 101.955 410.831 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

M Brandweerkazerne 101.255 410.000 3,6 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

N Van Polanenpark 23 96.790 408.898 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

O Kerkweg 79 96.513 409.279 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

P Moye Keene 130 96.731 408.592 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Q Zevenbergseweg 23 96.738 407.821 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

R Zevenbergseweg 22 96.718 407.684 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

S Zevenbergseweg 21 96.717 407.648 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result

Calculation: Receptors layout 1

...continued from previous page

No. Name X(East) Y(North) Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode

a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]

T Zevenbergseweg 19 96.714 407.527 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

U Zevenbergseweg 25 97.205 407.411 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

V Zevenbergseweg 30 97.659 407.224 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

W van Vlaanderenstraat 28 96.435 409.356 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

X van Vlaanderenstraat 54 96.387 409.419 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Y Molenvliet 54 96.376 409.454 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Z Zweedsestraat 19 96.577 409.176 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AA Van Abcoudestraat 5 96.649 409.080 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AB Van Abcoudestraat 19 96.678 409.037 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AC Van Abcoudestraat 29 96.708 409.002 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AD Tol 8 96.748 408.709 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AE Moye Keene 169 96.732 408.628 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values

No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year

[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

A Dikkendijk 2 0:00   0 0:00 0:00  

B Schapenweg 1/2 5:03  23 0:18 0:42  

C Koekoekendijk 14 34:31  85 0:30 6:38  

D Krukweg 4 7:22  32 0:20 1:24  

E Koekoekendijk 15 0:00   0 0:00 0:00  

F Arenbergse Singeldijk 4, 5 0:00   0 0:00 0:00  

G Arenbergse Singeldijk 3 0:00   0 0:00 0:00  

H Arenbergsesingeldijk 1 8:24  30 0:23 1:37  

I Koekoekendijk 10 9:14  31 0:24 1:34  

J Lapdijk 14 12:51  36 0:28 2:11  

K Arenbergsesingeldijk 4 7:39  28 0:22 1:30  

L woning Gorsdijk 1 - wegbestemd 94:28 123 1:08 13:55  

M Brandweerkazerne 46:02  68 0:53 8:30  

N Van Polanenpark 23 60:17 167 0:30 11:54  

O Kerkweg 79 55:52 196 0:28 11:05  

P Moye Keene 130 41:14 128 0:26 8:22  

Q Zevenbergseweg 23 29:55  99 0:27 7:23  

R Zevenbergseweg 22 27:24  74 0:26 6:40  

S Zevenbergseweg 21 25:09  67 0:26 6:06  

T Zevenbergseweg 19 9:36  37 0:20 2:16  

U Zevenbergseweg 25 0:00   0 0:00 0:00  

V Zevenbergseweg 30 0:00   0 0:00 0:00  

W van Vlaanderenstraat 28 35:33 126 0:27 7:12  

X van Vlaanderenstraat 54 44:32 141 0:27 9:33  

Y Molenvliet 54 50:57 152 0:29 11:00  

Z Zweedsestraat 19 60:41 189 0:29 11:57  

AA Van Abcoudestraat 5 43:21 142 0:27 7:58  

AB Van Abcoudestraat 19 48:00 154 0:28 9:08  

AC Van Abcoudestraat 29 55:12 171 0:28 10:51  

AD Tol 8 37:16 113 0:27 7:12  

AE Moye Keene 169 38:49 119 0:26 7:45  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 Layout 1 WT1 33:32 7:35

2 Layout 1 WT2 75:55 18:27

3 Layout 1 WT3 98:56 23:03

4 Layout 1 WT4 92:56 19:44

5 Layout 1 WT5 58:25 10:03

6 Layout 1 WT6 104:56 20:32

7 Layout 1 WT7 107:45 19:33

8 Layout 1 WT8 108:46 17:04
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SHADOW - Main Result

Calculation: Receptors layout 2

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)

Obstacles used in calculation

Eye height: 1,5 m

Grid resolution: 10,0 m

All coordinates are in

Netherlands RD Amersfoort
Scale 1:100.000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

X(East) Y(North) Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor Hub height Calculation RPM

data/Description diameter distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 97.373 409.897 0,0 layout 2 WT1 Yes Acciona Windpower AW132/3000-3.000 3.000 132,0 120,0 1.713 12,5

2 97.613 409.578 0,0 layout 2 WT2 Yes Acciona Windpower AW132/3000-3.000 3.000 132,0 120,0 1.713 12,5

3 97.767 409.152 0,0 layout 2 WT3 Yes Acciona Windpower AW132/3000-3.000 3.000 132,0 120,0 1.713 12,5

4 97.890 408.739 0,0 layout 2 WT4 Yes Acciona Windpower AW132/3000-3.000 3.000 132,0 120,0 1.713 12,5

5 97.792 408.240 4,2 layout 2 WT5 Yes Acciona Windpower AW132/3000-3.000 3.000 132,0 120,0 1.713 12,5

6 100.775 409.766 0,0 layout 2 WT6 Yes Acciona Windpower AW132/3000-3.000 3.000 132,0 120,0 1.713 12,5

7 101.633 410.430 0,0 layout 2 WT7 Yes Acciona Windpower AW132/3000-3.000 3.000 132,0 120,0 1.713 12,5

Shadow receptor-Input

No. Name X(East) Y(North) Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode

a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]

A Dikkendijk 2 99.580 407.920 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

B Schapenweg 1/2 95.809 410.364 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

C Koekoekendijk 14 101.701 409.308 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

D Krukweg 4 102.177 409.337 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

E Koekoekendijk 15 101.339 409.018 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

F Arenbergse Singeldijk 4, 5 102.728 409.216 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

G Arenbergse Singeldijk 3 102.772 409.283 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

H Arenbergsesingeldijk 1 102.917 410.310 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

I Koekoekendijk 10 101.953 410.023 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

J Lapdijk 14 102.630 410.667 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

K Arenbergsesingeldijk 4 102.970 410.250 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

L woning Gorsdijk 1 - wegbestemd 101.955 410.831 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

M Brandweerkazerne 101.255 410.000 3,6 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

N Van Polanenpark 23 96.790 408.898 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

O Kerkweg 79 96.513 409.279 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

P Moye Keene 130 96.731 408.592 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Q Zevenbergseweg 23 96.738 407.821 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

R Zevenbergseweg 22 96.718 407.684 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

S Zevenbergseweg 21 96.717 407.648 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

T Zevenbergseweg 19 96.714 407.527 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

To be continued on next page...
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Main Result

Calculation: Receptors layout 2

...continued from previous page

No. Name X(East) Y(North) Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode

a.g.l. south cw window

[m] [m] [m] [m] [°] [°]

U Zevenbergseweg 25 97.205 407.411 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

V Zevenbergseweg 30 97.659 407.224 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

W van Vlaanderenstraat 28 96.435 409.356 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

X van Vlaanderenstraat 54 96.387 409.419 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Y Molenvliet 54 96.376 409.454 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Z Zweedsestraat 19 96.577 409.176 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AA Van Abcoudestraat 5 96.649 409.080 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AB Van Abcoudestraat 19 96.678 409.037 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AC Van Abcoudestraat 29 96.708 409.002 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AD Tol 8 96.748 408.709 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

AE Moye Keene 169 96.732 408.628 0,0 8,0 4,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode"

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values

No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year

[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

A Dikkendijk 2 0:00   0 0:00 0:00  

B Schapenweg 1/2 5:08  24 0:19 0:42  

C Koekoekendijk 14 40:42  90 0:34 7:51  

D Krukweg 4 8:28  33 0:22 1:37  

E Koekoekendijk 15 0:00   0 0:00 0:00  

F Arenbergse Singeldijk 4, 5 0:00   0 0:00 0:00  

G Arenbergse Singeldijk 3 0:00   0 0:00 0:00  

H Arenbergsesingeldijk 1 9:43  33 0:25 1:52  

I Koekoekendijk 10 10:49  34 0:27 1:50  

J Lapdijk 14 15:49  40 0:31 2:41  

K Arenbergsesingeldijk 4 8:53  32 0:24 1:44  

L woning Gorsdijk 1 - wegbestemd 120:22 125 1:21 17:22  

M Brandweerkazerne 58:40  77 0:59 10:51  

N Van Polanenpark 23 49:29 130 0:33 9:07  

O Kerkweg 79 44:50 165 0:29 8:00  

P Moye Keene 130 58:16 150 0:30 12:16  

Q Zevenbergseweg 23 23:13  62 0:30 5:51  

R Zevenbergseweg 22 31:34  79 0:29 7:42  

S Zevenbergseweg 21 29:11  72 0:29 7:05  

T Zevenbergseweg 19 11:32  44 0:21 2:44  

U Zevenbergseweg 25 0:00   0 0:00 0:00  

V Zevenbergseweg 30 0:00   0 0:00 0:00  

W van Vlaanderenstraat 28 57:01 163 0:33 12:14  

X van Vlaanderenstraat 54 61:13 177 0:32 13:20  

Y Molenvliet 54 57:11 181 0:32 12:21  

Z Zweedsestraat 19 51:58 162 0:31 9:51  

AA Van Abcoudestraat 5 70:49 191 0:32 14:09  

AB Van Abcoudestraat 19 66:20 181 0:33 13:04  

AC Van Abcoudestraat 29 58:50 166 0:30 11:14  

AD Tol 8 54:54 153 0:31 11:24  

AE Moye Keene 169 60:13 157 0:30 12:44  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 layout 2 WT1 67:07 15:52

2 layout 2 WT2 102:54 24:40

3 layout 2 WT3 126:56 28:08

4 layout 2 WT4 63:51 10:59

5 layout 2 WT5 116:48 22:51

6 layout 2 WT6 131:06 23:50

7 layout 2 WT7 137:13 21:03
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: A - Dikkendijk 2

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:33 | 18:24 | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:51 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:01 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:23 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:55 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:26 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:36 | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:23 | 18:19 | 19:07 | 21:00 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:27 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: B - Schapenweg 1/2

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:42 08:18 (1) | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:33 | 20:31 | 19:22    14    08:32 (1) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 | 05:29 | 06:05 | 06:55 | 07:43 08:16 (1) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:04 | 21:31 | 20:29 | 19:20    16    08:32 (1) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 07:49 (1) | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 08:15 (1) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25     3    07:52 (1) | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:27 | 19:18    18    08:33 (1) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:46 (1) | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:09 | 06:58 | 07:47 08:15 (1) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26     7    07:53 (1) | 20:19 | 21:10 | 21:53 | 22:03 | 21:28 | 20:24 | 19:15    18    08:33 (1) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:44 (1) | 07:11 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 07:00 | 07:48 08:14 (1) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    10    07:54 (1) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13    18    08:32 (1) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:42 (1) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:12 | 07:01 | 07:50 08:15 (1) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    13    07:55 (1) | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11    17    08:32 (1) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:40 (1) | 07:06 | 06:04 | 05:27 | 05:32 | 06:13 | 07:03 | 07:52 08:17 (1) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    16    07:56 (1) | 20:25 | 21:15 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:18 | 19:08    15    08:32 (1) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:37 (1) | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 08:18 (1) | 07:47 | 08:35

| 16:51 | 17:43 | 18:33    18    07:55 (1) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:01 | 21:20 | 20:15 | 19:06    12    08:30 (1) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:10 | 07:12 07:37 (1) | 07:02 | 06:01 | 05:26 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 08:20 (1) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    18    07:55 (1) | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:19 | 20:13 | 19:04     9    08:29 (1) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:37 (1) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:08 | 07:57 08:22 (1) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    18    07:55 (1) | 20:30 | 21:19 | 21:59 | 21:59 | 21:17 | 20:11 | 19:02     5    08:27 (1) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:38 (1) | 06:57 | 05:58 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:53 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    16    07:54 (1) | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:59 | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:38 (1) | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    14    07:52 (1) | 20:33 | 21:23 | 22:00 | 21:58 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:39 (1) | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:39 | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    12    07:51 (1) | 20:35 | 21:24 | 22:01 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 07:42 (1) | 06:51 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44     6    07:48 (1) | 20:36 | 21:26 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 08:00 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:46 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:57 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:50 | 06:40 | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:04 | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:46

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35 | 22:04 | 21:50 | 20:57 | 19:48 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:45 | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:29 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:05 | 21:46 | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:05 | 21:44 | 20:49 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:42 | 22:05 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:05 | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:49

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:05 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:29 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:05 | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:33 | 05:27 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:47 | 22:04 | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 08:20 (1) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04 | 21:36 | 20:35 | 19:24    10    08:30 (1) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |   151 | | | | | |    10 |   142 | |

Sun reduction | | |  0,26 | | | | | |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | | |  0,95 | | | | | |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | | |  0,54 | | | | | |  0,54 |  0,54 | |

Total reduction | | |  0,13 | | | | | |  0,17 |  0,15 | |

Total, real | | |    20 | | | | | |     2 |    21 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: C - Koekoekendijk 14

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 20:31 (7) | 05:28 20:39 (7) | 06:04 20:46 (7) | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50    28    20:59 (7) | 22:04    23    21:02 (7) | 21:32    14    21:00 (7) | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 20:31 (7) | 05:28 20:39 (7) | 06:05 20:49 (7) | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51    28    20:59 (7) | 22:03    24    21:03 (7) | 21:31     9    20:58 (7) | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 20:31 (7) | 05:29 20:39 (7) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52    27    20:58 (7) | 22:03    24    21:03 (7) | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 20:32 (7) | 05:30 20:39 (7) | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53    27    20:59 (7) | 22:02    25    21:04 (7) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 20:32 (7) | 05:30 20:39 (7) | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    26    20:58 (7) | 22:02    25    21:04 (7) | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 20:33 (7) | 05:31 20:39 (7) | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    26    20:59 (7) | 22:02    26    21:05 (7) | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 20:33 (7) | 05:32 20:38 (7) | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56    25    20:58 (7) | 22:01    26    21:04 (7) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 20:34 (7) | 05:33 20:38 (7) | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    24    20:58 (7) | 22:00    27    21:05 (7) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 20:34 (7) | 05:34 20:38 (7) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57    25    20:59 (7) | 22:00    27    21:05 (7) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 20:41 (7) | 05:25 20:34 (7) | 05:35 20:38 (7) | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19     3    20:44 (7) | 21:58    24    20:58 (7) | 21:59    28    21:06 (7) | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 20:37 (7) | 05:24 20:35 (7) | 05:36 20:38 (7) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21    11    20:48 (7) | 21:59    23    20:58 (7) | 21:58    28    21:06 (7) | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 20:35 (7) | 05:24 20:36 (7) | 05:37 20:38 (7) | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22    15    20:50 (7) | 22:00    22    20:58 (7) | 21:57    28    21:06 (7) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 20:34 (7) | 05:24 20:35 (7) | 05:38 20:38 (7) | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24    18    20:52 (7) | 22:00    23    20:58 (7) | 21:56    29    21:07 (7) | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 20:32 (7) | 05:24 20:36 (7) | 05:39 20:38 (7) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25    21    20:53 (7) | 22:01    22    20:58 (7) | 21:56    29    21:07 (7) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 20:32 (7) | 05:23 20:36 (7) | 05:40 20:38 (7) | 06:26 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27    22    20:54 (7) | 22:02    22    20:58 (7) | 21:55    29    21:07 (7) | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 20:31 (7) | 05:23 20:37 (7) | 05:42 20:39 (7) | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28    24    20:55 (7) | 22:02    21    20:58 (7) | 21:54    29    21:08 (7) | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 20:30 (7) | 05:23 20:37 (7) | 05:43 20:39 (7) | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    25    20:55 (7) | 22:02    21    20:58 (7) | 21:53    29    21:08 (7) | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:47 20:30 (7) | 05:23 20:37 (7) | 05:44 20:38 (7) | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31    26    20:56 (7) | 22:03    21    20:58 (7) | 21:51    30    21:08 (7) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 20:30 (7) | 05:23 20:38 (7) | 05:45 20:38 (7) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33    27    20:57 (7) | 22:03    20    20:58 (7) | 21:50    30    21:08 (7) | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 20:29 (7) | 05:23 20:39 (7) | 05:47 20:38 (7) | 06:34 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34    28    20:57 (7) | 22:04    20    20:59 (7) | 21:49    30    21:08 (7) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 20:29 (7) | 05:23 20:39 (7) | 05:48 20:38 (7) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36    28    20:57 (7) | 22:04    20    20:59 (7) | 21:48    29    21:07 (7) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 20:29 (7) | 05:24 20:39 (7) | 05:49 20:39 (7) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37    29    20:58 (7) | 22:04    20    20:59 (7) | 21:47    29    21:08 (7) | 20:52 | 19:43 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 20:29 (7) | 05:24 20:39 (7) | 05:51 20:39 (7) | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38    29    20:58 (7) | 22:04    20    20:59 (7) | 21:45    29    21:08 (7) | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 20:29 (7) | 05:24 20:40 (7) | 05:52 20:39 (7) | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    29    20:58 (7) | 22:04    20    21:00 (7) | 21:44    28    21:07 (7) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 20:29 (7) | 05:25 20:39 (7) | 05:53 20:40 (7) | 06:42 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41    30    20:59 (7) | 22:04    21    21:00 (7) | 21:43    27    21:07 (7) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 20:29 (7) | 05:25 20:39 (7) | 05:55 20:41 (7) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42    30    20:59 (7) | 22:04    21    21:00 (7) | 21:41    26    21:07 (7) | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 20:29 (7) | 05:25 20:40 (7) | 05:56 20:41 (7) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    30    20:59 (7) | 22:04    21    21:01 (7) | 21:40    25    21:06 (7) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 20:29 (7) | 05:26 20:39 (7) | 05:58 20:42 (7) | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45    30    20:59 (7) | 22:04    22    21:01 (7) | 21:38    23    21:05 (7) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 20:29 (7) | 05:26 20:39 (7) | 05:59 20:43 (7) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    30    20:59 (7) | 22:04    23    21:02 (7) | 21:37    21    21:04 (7) | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 20:29 (7) | 05:27 20:39 (7) | 06:01 20:43 (7) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47    29    20:58 (7) | 22:04    23    21:02 (7) | 21:35    20    21:03 (7) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 20:31 (7) | | 06:02 20:45 (7) | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49    28    20:59 (7) | | 21:34    17    21:02 (7) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   542 |   686 |   820 |    23 | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,54 |  0,54 |  0,54 |  0,54 | | | |

Total reduction | | | | |  0,21 |  0,18 |  0,20 |  0,21 | | | |

Total, real | | | | |   111 |   122 |   161 |     5 | | | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: D - Krukweg 4

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 20:09 (7) | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04    18    20:27 (7) | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 20:11 (7) | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06    15    20:26 (7) | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 20:12 (7) | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08    13    20:25 (7) | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 20:13 (7) | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09    10    20:23 (7) | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 20:16 (7) | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11     4    20:20 (7) | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 20:24 (7) | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20     6    20:30 (7) | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 20:22 (7) | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18    11    20:33 (7) | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 20:20 (7) | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16    14    20:34 (7) | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 20:19 (7) | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14    16    20:35 (7) | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 20:18 (7) | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13    17    20:35 (7) | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 20:17 (7) | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11    19    20:36 (7) | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 20:16 (7) | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09    20    20:36 (7) | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 20:16 (7) | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07    20    20:36 (7) | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 20:16 (7) | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05    20    20:36 (7) | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 20:16 (7) | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03    19    20:35 (7) | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 20:16 (7) | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01    17    20:33 (7) | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 20:16 (7) | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59    15    20:31 (7) | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 20:18 (7) | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 20:16 (7) | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46     1    20:19 (7) | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57    13    20:29 (7) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 20:15 (7) | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 20:18 (7) | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48     6    20:21 (7) | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54     9    20:27 (7) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 20:13 (7) | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 20:19 (7) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49    10    20:23 (7) | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52     6    20:25 (7) | 19:43 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 20:12 (7) | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 20:22 (7) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51    12    20:24 (7) | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50     1    20:23 (7) | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 20:11 (7) | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53    15    20:26 (7) | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 20:10 (7) | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:42 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54    17    20:27 (7) | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 20:09 (7) | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56    20    20:29 (7) | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 20:09 (7) | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58    20    20:29 (7) | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 20:09 (7) | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59    20    20:29 (7) | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 20:09 (7) | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01    19    20:28 (7) | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 20:09 (7) | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03    19    20:28 (7) | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | |   159 |    60 | | |   223 | | | |

Sun reduction | | | |  0,35 |  0,40 | | |  0,41 | | | |

Oper. time red. | | | |  0,95 |  0,95 | | |  0,95 | | | |

Wind dir. red. | | | |  0,52 |  0,52 | | |  0,52 | | | |

Total reduction | | | |  0,17 |  0,20 | | |  0,20 | | | |

Total, real | | | |    28 |    12 | | |    45 | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: E - Koekoekendijk 15 

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:20 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:31 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:53 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:41 | 06:26 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:01 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:25 | 05:53 | 06:42 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: F - Arenbergse Singeldijk 4, 5

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:05 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:38

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:39

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:42 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:03 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:34 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: G - Arenbergse Singeldijk 3

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:05 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:38

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:39

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:42 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:03 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:34 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: H - Arenbergsesingeldijk 1

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 19:44 (8) | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 19:33 (8) | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14     5    19:49 (8) | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31    21    19:54 (8) | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 19:41 (8) | 06:13 | 05:29 | 05:28 | 06:05 | 06:54 19:32 (8) | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16    10    19:51 (8) | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28    21    19:53 (8) | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 19:38 (8) | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 19:31 (8) | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17    13    19:51 (8) | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26    23    19:54 (8) | 19:17 | 17:12 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 19:37 (8) | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 19:30 (8) | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19    16    19:53 (8) | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24    23    19:53 (8) | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 19:36 (8) | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 19:31 (8) | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21    19    19:55 (8) | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22    22    19:53 (8) | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 19:35 (8) | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 19:30 (8) | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22    21    19:56 (8) | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19    22    19:52 (8) | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 19:34 (8) | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 19:31 (8) | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24    22    19:56 (8) | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17    19    19:50 (8) | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:03 19:33 (8) | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 19:31 (8) | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26    23    19:56 (8) | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15    17    19:48 (8) | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 19:33 (8) | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 19:32 (8) | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28    23    19:56 (8) | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13    14    19:46 (8) | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 19:34 (8) | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:17 | 07:07 19:34 (8) | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29    21    19:55 (8) | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10    10    19:44 (8) | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 19:34 (8) | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 19:35 (8) | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31    21    19:55 (8) | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08     6    19:41 (8) | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 19:34 (8) | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33    19    19:53 (8) | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 19:35 (8) | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34    16    19:51 (8) | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 19:37 (8) | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36    13    19:50 (8) | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 19:39 (8) | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38     8    19:47 (8) | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:50 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:13 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:20 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 19:40 (8) | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39     8    19:48 (8) | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 19:38 (8) | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37    13    19:51 (8) | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:49 19:36 (8) | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35    16    19:52 (8) | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 19:34 (8) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33    19    19:53 (8) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | |   250 | | | |    56 |   198 | | |

Sun reduction | | | |  0,35 | | | |  0,41 |  0,33 | | |

Oper. time red. | | | |  0,95 | | | |  0,95 |  0,95 | | |

Wind dir. red. | | | |  0,58 | | | |  0,58 |  0,58 | | |

Total reduction | | | |  0,19 | | | |  0,23 |  0,18 | | |

Total, real | | | |    49 | | | |    13 |    36 | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: I - Koekoekendijk 10

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 18:24 (7) | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22    23    18:47 (7) | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 18:24 (7) | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:19    23    18:47 (7) | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 18:24 (7) | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17    23    18:47 (7) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 18:23 (7) | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15    23    18:46 (7) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 17:53 (7) | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 18:24 (7) | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28     9    18:02 (7) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13    21    18:45 (7) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 17:51 (7) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 18:25 (7) | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29    13    18:04 (7) | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10    18    18:43 (7) | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 17:48 (7) | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 18:25 (7) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31    17    18:05 (7) | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08    15    18:40 (7) | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 17:47 (7) | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 18:27 (7) | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33    20    18:07 (7) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06    11    18:38 (7) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 17:47 (7) | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 18:30 (7) | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35    21    18:08 (7) | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04     6    18:36 (7) | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 17:45 (7) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37    23    18:08 (7) | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 17:45 (7) | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38    23    18:08 (7) | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 17:45 (7) | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    24    18:09 (7) | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 17:45 (7) | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42    24    18:09 (7) | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 17:44 (7) | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43    23    18:07 (7) | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 17:45 (7) | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45    22    18:07 (7) | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 17:46 (7) | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47    20    18:06 (7) | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 17:47 (7) | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49    16    18:03 (7) | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 17:49 (7) | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50    13    18:02 (7) | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 17:52 (7) | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52     7    17:59 (7) | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 18:38 (7) | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38     2    18:40 (7) | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:42 | 07:31 18:32 (7) | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36    12    18:44 (7) | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 18:30 (7) | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33    16    18:46 (7) | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 18:28 (7) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31    19    18:47 (7) | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 18:26 (7) | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29    21    18:47 (7) | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 18:25 (7) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26    23    18:48 (7) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 18:25 (7) | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24    23    18:48 (7) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |   275 | | | | | |   116 |   163 | |

Sun reduction | | |  0,26 | | | | | |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | | |  0,95 | | | | | |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | | |  0,63 | | | | | |  0,63 |  0,63 | |

Total reduction | | |  0,16 | | | | | |  0,20 |  0,17 | |

Total, real | | |    43 | | | | | |    23 |    28 | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: J - Lapdijk 14

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 | 07:41 18:16 (8) | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22    28    18:44 (8) | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:29 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 18:16 (8) | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:19    28    18:44 (8) | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:44 18:16 (8) | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17    27    18:43 (8) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 17:47 (8) | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 18:15 (8) | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26    10    17:57 (8) | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15    27    18:42 (8) | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 17:44 (8) | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 18:16 (8) | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28    16    18:00 (8) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13    25    18:41 (8) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 17:43 (8) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 18:17 (8) | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29    19    18:02 (8) | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10    23    18:40 (8) | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 17:41 (8) | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 18:17 (8) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31    21    18:02 (8) | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08    21    18:38 (8) | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 17:39 (8) | 07:03 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 18:19 (8) | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33    25    18:04 (8) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06    17    18:36 (8) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 17:39 (8) | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 18:21 (8) | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35    26    18:05 (8) | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04    13    18:34 (8) | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 17:37 (8) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:17 | 07:07 | 07:56 18:24 (8) | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36    27    18:04 (8) | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01     4    18:28 (8) | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 17:37 (8) | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:54 | 17:48 | 18:38    28    18:05 (8) | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 17:37 (8) | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    28    18:05 (8) | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 17:37 (8) | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42    28    18:05 (8) | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 17:36 (8) | 06:50 | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43    28    18:04 (8) | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 17:37 (8) | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45    26    18:03 (8) | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 17:38 (8) | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47    25    18:03 (8) | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 17:38 (8) | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49    23    18:01 (8) | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 17:39 (8) | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50    21    18:00 (8) | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 17:41 (8) | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52    17    17:58 (8) | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 17:42 (8) | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54    13    17:55 (8) | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 17:47 (8) | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55     3    17:50 (8) | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 18:28 (8) | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:13 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40    11    18:39 (8) | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 18:25 (8) | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38    16    18:41 (8) | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 18:22 (8) | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36    20    18:42 (8) | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 18:21 (8) | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33    22    18:43 (8) | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 18:20 (8) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:20 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31    24    18:44 (8) | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 18:18 (8) | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29    26    18:44 (8) | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 18:17 (8) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26    27    18:44 (8) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 18:16 (8) | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24    28    18:44 (8) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |   384 | | | | | |   174 |   213 | |

Sun reduction | | |  0,26 | | | | | |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | | |  0,95 | | | | | |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | | |  0,63 | | | | | |  0,63 |  0,63 | |

Total reduction | | |  0,16 | | | | | |  0,20 |  0,17 | |

Total, real | | |    60 | | | | | |    35 |    37 | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: K - Arenbergsesingeldijk 4

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 19:40 (8) | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31    22    20:02 (8) | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:29 | 05:28 | 06:05 | 06:54 19:40 (8) | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28    21    20:01 (8) | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 19:40 (8) | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26    20    20:00 (8) | 19:17 | 17:12 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 19:40 (8) | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24    17    19:57 (8) | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 19:49 (8) | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 19:41 (8) | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21     6    19:55 (8) | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22    14    19:55 (8) | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 19:47 (8) | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 19:42 (8) | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22    10    19:57 (8) | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19    10    19:52 (8) | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 19:44 (8) | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 19:44 (8) | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24    14    19:58 (8) | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17     6    19:50 (8) | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:03 19:43 (8) | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26    17    20:00 (8) | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 19:42 (8) | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28    20    20:02 (8) | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 19:42 (8) | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:17 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29    21    20:03 (8) | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 19:40 (8) | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31    22    20:02 (8) | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 19:40 (8) | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33    22    20:02 (8) | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 19:41 (8) | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34    20    20:01 (8) | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 19:41 (8) | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36    20    20:01 (8) | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 19:42 (8) | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38    18    20:00 (8) | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 19:43 (8) | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39    16    19:59 (8) | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 19:44 (8) | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41    13    19:57 (8) | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:50 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 19:46 (8) | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43     9    19:55 (8) | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:13 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 19:49 (8) | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46     9    19:58 (8) | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 19:46 (8) | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44    13    19:59 (8) | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 19:44 (8) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:20 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42    17    20:01 (8) | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 19:42 (8) | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39    19    20:01 (8) | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 19:42 (8) | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37    20    20:02 (8) | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:49 19:41 (8) | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35    21    20:02 (8) | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 19:40 (8) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33    22    20:02 (8) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | |   228 | | | |   121 |   110 | | |

Sun reduction | | | |  0,35 | | | |  0,41 |  0,33 | | |

Oper. time red. | | | |  0,95 | | | |  0,95 |  0,95 | | |

Wind dir. red. | | | |  0,57 | | | |  0,57 |  0,57 | | |

Total reduction | | | |  0,19 | | | |  0,22 |  0,18 | | |

Total, real | | | |    44 | | | |    27 |    20 | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: L - woning Gorsdijk 1 - wegbestemd

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November |December

            

  1 | 08:49 15:06 (8) | 08:22 15:01 (8) | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 14:35 (8) | 08:25 14:45 (8)

| 16:42    27    16:08 (7) | 17:29    57    15:58 (8) | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16    51    15:26 (8) | 16:36    56    16:03 (7)

  2 | 08:49 15:06 (8) | 08:21 15:02 (8) | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 14:34 (8) | 08:26 14:46 (8)

| 16:43    30    16:09 (7) | 17:31    57    15:59 (8) | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:19 | 17:14    53    15:27 (8) | 16:36    53    16:02 (7)

  3 | 08:49 15:05 (8) | 08:19 15:02 (8) | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 14:34 (8) | 08:28 14:47 (8)

| 16:44    33    16:10 (7) | 17:33    57    15:59 (8) | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13    54    15:28 (8) | 16:35    50    16:02 (7)

  4 | 08:48 15:05 (8) | 08:18 15:02 (8) | 07:23 | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 14:34 (8) | 08:29 14:48 (8)

| 16:45    35    16:11 (7) | 17:35    56    15:58 (8) | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11    54    15:28 (8) | 16:34    47    16:01 (7)

  5 | 08:48 15:05 (8) | 08:16 15:02 (8) | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 14:33 (8) | 08:30 14:50 (8)

| 16:47    39    16:13 (7) | 17:37    56    15:58 (8) | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09    56    15:29 (8) | 16:34    45    16:01 (7)

  6 | 08:48 15:04 (8) | 08:14 15:04 (8) | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 14:33 (8) | 08:32 14:50 (8)

| 16:48    42    16:14 (7) | 17:39    55    15:59 (8) | 18:29 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07    56    15:29 (8) | 16:34    42    16:00 (7)

  7 | 08:47 15:05 (8) | 08:13 15:04 (8) | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 14:33 (8) | 08:33 14:51 (8)

| 16:49    43    16:15 (7) | 17:40    54    15:58 (8) | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06    56    15:29 (8) | 16:33    39    15:59 (7)

  8 | 08:47 15:04 (8) | 08:11 15:04 (8) | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 14:33 (8) | 08:34 14:53 (8)

| 16:50    46    16:16 (7) | 17:42    54    15:58 (8) | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04    57    15:30 (8) | 16:33    35    15:59 (7)

  9 | 08:47 15:03 (8) | 08:09 15:05 (8) | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 14:32 (8) | 08:35 14:54 (8)

| 16:52    51    16:18 (7) | 17:44    52    15:57 (8) | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02    57    15:29 (8) | 16:33    34    15:59 (7)

 10 | 08:46 15:04 (8) | 08:07 15:06 (8) | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 14:32 (8) | 08:36 14:55 (8)

| 16:53    53    16:20 (7) | 17:46    51    15:57 (8) | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01    57    15:29 (8) | 16:32    30    15:58 (7)

 11 | 08:45 15:03 (8) | 08:06 15:06 (8) | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 14:32 (8) | 08:38 14:56 (8)

| 16:54    56    16:21 (7) | 17:48    50    15:56 (8) | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59    57    15:29 (8) | 16:32    27    15:58 (7)

 12 | 08:45 15:03 (8) | 08:04 15:07 (8) | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 14:32 (8) | 08:39 14:57 (8)

| 16:56    58    16:22 (7) | 17:50    48    15:55 (8) | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58    57    15:29 (8) | 16:32    25    15:58 (7)

 13 | 08:44 15:02 (8) | 08:02 15:08 (8) | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 14:33 (8) | 08:40 14:58 (8)

| 16:57    62    16:24 (7) | 17:52    46    15:54 (8) | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56    56    15:29 (8) | 16:32    23    15:21 (8)

 14 | 08:43 15:02 (8) | 08:00 15:10 (8) | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 14:33 (8) | 08:41 14:59 (8)

| 16:59    65    16:26 (7) | 17:53    43    15:53 (8) | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55    57    15:30 (8) | 16:32    22    15:21 (8)

 15 | 08:43 15:02 (8) | 07:58 15:11 (8) | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 14:34 (8) | 08:41 15:00 (8)

| 17:00    65    16:26 (7) | 17:55    41    15:52 (8) | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53    56    15:30 (8) | 16:32    21    15:21 (8)

 16 | 08:42 15:02 (8) | 07:56 15:13 (8) | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 14:34 (8) | 08:42 15:01 (8)

| 17:02    66    16:26 (7) | 17:57    38    15:51 (8) | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52    56    15:30 (8) | 16:32    20    15:21 (8)

 17 | 08:41 15:02 (8) | 07:54 15:15 (8) | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 14:35 (8) | 08:43 15:02 (8)

| 17:04    68    16:27 (7) | 17:59    34    15:49 (8) | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51    61    15:57 (7) | 16:32    19    15:21 (8)

 18 | 08:40 15:02 (8) | 07:52 15:18 (8) | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 14:35 (8) | 08:44 15:03 (8)

| 17:05    68    16:27 (7) | 18:01    29    15:47 (8) | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49    65    15:59 (7) | 16:33    17    15:20 (8)

 19 | 08:39 15:02 (8) | 07:50 15:21 (8) | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 14:35 (8) | 08:45 15:04 (8)

| 17:07    68    16:27 (7) | 18:03    24    15:45 (8) | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48    67    16:00 (7) | 16:33    17    15:21 (8)

 20 | 08:38 15:02 (8) | 07:48 15:25 (8) | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 14:36 (8) | 08:45 15:05 (8)

| 17:08    68    16:27 (7) | 18:04    16    15:41 (8) | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47    68    16:01 (7) | 16:33    17    15:22 (8)

 21 | 08:37 15:02 (8) | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 16:00 (8) | 08:09 14:37 (8) | 08:46 15:05 (8)

| 17:10    68    16:27 (7) | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38     7    16:07 (8) | 16:46    68    16:02 (7) | 16:34    16    15:21 (8)

 22 | 08:36 15:01 (8) | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 15:54 (8) | 08:11 14:38 (8) | 08:46 15:06 (8)

| 17:12    68    16:26 (7) | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43 | 18:36    19    16:13 (8) | 16:44    68    16:03 (7) | 16:34    16    15:22 (8)

 23 | 08:35 15:01 (8) | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 15:51 (8) | 08:13 14:39 (8) | 08:47 15:06 (8)

| 17:14    67    16:26 (7) | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34    25    16:16 (8) | 16:43    68    16:04 (7) | 16:35    16    15:22 (8)

 24 | 08:33 15:01 (8) | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 15:48 (8) | 08:14 14:39 (8) | 08:47 15:06 (8)

| 17:15    65    16:25 (7) | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32    30    16:18 (8) | 16:42    68    16:04 (7) | 16:35    17    15:23 (8)

 25 | 08:32 15:01 (8) | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 14:45 (8) | 08:16 14:40 (8) | 08:48 15:07 (8)

| 17:17    61    16:23 (7) | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30    35    15:20 (8) | 16:41    67    16:05 (7) | 16:36    17    15:24 (8)

 26 | 08:31 15:01 (8) | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 14:43 (8) | 08:17 14:41 (8) | 08:48 15:06 (8)

| 17:19    56    15:57 (8) | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28    39    15:22 (8) | 16:40    66    16:05 (7) | 16:37    19    15:25 (8)

 27 | 08:30 15:01 (8) | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 14:41 (8) | 08:19 14:41 (8) | 08:48 15:06 (8)

| 17:20    56    15:57 (8) | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26    42    15:23 (8) | 16:39    65    16:05 (7) | 16:37    20    15:26 (8)

 28 | 08:28 15:01 (8) | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 14:39 (8) | 08:21 14:42 (8) | 08:48 15:06 (8)

| 17:22    57    15:58 (8) | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24    44    15:23 (8) | 16:39    65    16:06 (7) | 16:38    20    15:26 (8)

 29 | 08:27 15:01 (8) | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 14:38 (8) | 08:22 14:43 (8) | 08:49 15:06 (8)

| 17:24    57    15:58 (8) | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22    46    15:24 (8) | 16:38    62    16:05 (7) | 16:39    21    15:27 (8)

 30 | 08:25 15:02 (8) | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 14:37 (8) | 08:24 14:44 (8) | 08:49 15:06 (8)

| 17:26    56    15:58 (8) | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20    48    15:25 (8) | 16:37    59    16:04 (7) | 16:40    22    15:28 (8)

 31 | 08:24 15:01 (8) | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 14:36 (8) | | 08:49 15:06 (8)

| 17:28    57    15:58 (8) | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18    50    15:26 (8) | | 16:41    24    15:30 (8)

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |  1711 |   918 | | | | | | | |   385 |  1807 |   847

Sun reduction |  0,19 |  0,28 | | | | | | | |  0,29 |  0,21 |  0,15

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 | | | | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95

Wind dir. red. |  0,73 |  0,73 | | | | | | | |  0,73 |  0,73 |  0,73

Total reduction |  0,13 |  0,19 | | | | | | | |  0,20 |  0,15 |  0,11

Total, real |   226 |   176 | | | | | | | |    77 |   266 |    91
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: M - Brandweerkazerne

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 16:34 (7) | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 17:13 (7) | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21    51    17:25 (7) | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22    47    18:00 (7) | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 16:34 (7) | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 17:12 (7) | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22    51    17:25 (7) | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:20    48    18:00 (7) | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 16:32 (7) | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 17:11 (7) | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24    53    17:25 (7) | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17    50    18:01 (7) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 16:32 (7) | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 17:10 (7) | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26    53    17:25 (7) | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15    50    18:00 (7) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 16:32 (7) | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 17:09 (7) | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28    53    17:25 (7) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13    52    18:01 (7) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 16:32 (7) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 17:09 (7) | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    53    17:25 (7) | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10    52    18:01 (7) | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 16:32 (7) | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 17:08 (7) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31    52    17:24 (7) | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08    52    18:00 (7) | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 16:32 (7) | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 17:07 (7) | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33    52    17:24 (7) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06    53    18:00 (7) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 16:32 (7) | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 17:07 (7) | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35    52    17:24 (7) | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04    53    18:00 (7) | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 16:33 (7) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 17:07 (7) | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37    50    17:23 (7) | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01    53    18:00 (7) | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 16:33 (7) | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 17:07 (7) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38    49    17:22 (7) | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59    51    17:58 (7) | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 16:34 (7) | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 17:07 (7) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    47    17:21 (7) | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57    51    17:58 (7) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 16:35 (7) | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 17:07 (7) | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42    45    17:20 (7) | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:03 | 18:55    51    17:58 (7) | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 16:35 (7) | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 17:08 (7) | 07:57 | 08:41

| 16:59 | 17:53 | 18:43    44    17:19 (7) | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53    49    17:57 (7) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 16:36 (7) | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:26 | 07:15 | 08:05 17:07 (7) | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45    42    17:18 (7) | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51    48    17:55 (7) | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 16:57 (7) | 06:56 16:38 (7) | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 17:08 (7) | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57     4    17:01 (7) | 18:47    38    17:16 (7) | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48    47    17:55 (7) | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 16:51 (7) | 06:54 16:39 (7) | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 17:09 (7) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    17    17:08 (7) | 18:49    35    17:14 (7) | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46    45    17:54 (7) | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 16:47 (7) | 06:52 16:41 (7) | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 17:10 (7) | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01    24    17:11 (7) | 18:50    32    17:13 (7) | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44    43    17:53 (7) | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 16:45 (7) | 06:49 16:43 (7) | 06:40 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 17:11 (7) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    28    17:13 (7) | 18:52    28    17:11 (7) | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42    40    17:51 (7) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 16:43 (7) | 06:47 16:45 (7) | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 08:13 17:11 (7) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:04    32    17:15 (7) | 18:54    22    17:07 (7) | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40    38    17:49 (7) | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 16:42 (7) | 06:45 16:49 (7) | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 17:12 (7) | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06    35    17:17 (7) | 18:55    14    17:03 (7) | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38    35    17:47 (7) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 16:40 (7) | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 17:36 (7) | 08:17 17:14 (7) | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08    39    17:19 (7) | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43    11    17:47 (7) | 18:36    31    17:45 (7) | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 16:39 (7) | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 17:31 (7) | 08:19 17:16 (7) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    41    17:20 (7) | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40    20    17:51 (7) | 18:34    27    17:43 (7) | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 16:38 (7) | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 17:28 (7) | 08:20 17:19 (7) | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12    44    17:22 (7) | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38    25    17:53 (7) | 18:32    21    17:40 (7) | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 16:37 (7) | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:25 | 05:53 | 06:42 | 07:31 17:24 (7) | 07:22 16:22 (7) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    46    17:23 (7) | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36    31    17:55 (7) | 17:30    15    16:37 (7) | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 16:35 (7) | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 17:22 (7) | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15    48    17:23 (7) | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33    34    17:56 (7) | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 16:35 (7) | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 17:20 (7) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    48    17:23 (7) | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31    38    17:58 (7) | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 16:34 (7) | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 17:17 (7) | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19    50    17:24 (7) | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29    41    17:58 (7) | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 17:16 (7) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26    43    17:59 (7) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 17:15 (7) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24    45    18:00 (7) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   456 |   916 | | | | | |   288 |  1102 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 | | | | | |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 | | | | | |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,69 |  0,69 | | | | | |  0,69 |  0,69 | |

Total reduction | |  0,18 |  0,17 | | | | | |  0,22 |  0,19 | |

Total, real | |    83 |   157 | | | | | |    62 |   208 | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: N - Van Polanenpark 23

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:50 (6) | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 06:03 (3) | 05:28 06:06 (3) | 06:04 | 06:53 07:23 (4) | 07:42 08:18 (5) | 07:35 08:13 (6) | 08:25

| 16:42 | 17:30    11    09:01 (6) | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    23    06:26 (3) | 22:04    28    06:34 (3) | 21:32 | 20:31    10    07:33 (4) | 19:22    23    08:41 (5) | 17:17    24    08:37 (6) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:48 (6) | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:02 (3) | 05:29 06:07 (3) | 06:05 | 06:55 | 07:43 08:18 (5) | 07:36 08:13 (6) | 08:27

| 16:44 | 17:32    15    09:03 (6) | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    25    06:27 (3) | 22:04    28    06:35 (3) | 21:31 | 20:29 | 19:20    24    08:42 (5) | 17:15    24    08:37 (6) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:46 (6) | 07:25 07:49 (5) | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:02 (3) | 05:29 06:07 (3) | 06:07 | 06:56 | 07:45 08:18 (5) | 07:38 08:13 (6) | 08:28

| 16:45 | 17:33    18    09:04 (6) | 18:25    10    07:59 (5) | 20:18 | 21:08 | 21:52    26    06:28 (3) | 22:03    28    06:35 (3) | 21:29 | 20:26 | 19:17    24    08:42 (5) | 17:13    24    08:37 (6) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:45 (6) | 07:23 07:46 (5) | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:02 (3) | 05:30 06:07 (3) | 06:09 | 06:58 | 07:46 08:18 (5) | 07:40 08:14 (6) | 08:29

| 16:46 | 17:35    20    09:05 (6) | 18:26    14    08:00 (5) | 20:19 | 21:10 | 21:53    26    06:28 (3) | 22:03    28    06:35 (3) | 21:27 | 20:24 | 19:15    24    08:42 (5) | 17:11    23    08:37 (6) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:45 (6) | 07:21 07:44 (5) | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:02 (3) | 05:31 06:07 (3) | 06:10 | 07:00 | 07:48 08:17 (5) | 07:42 08:14 (6) | 08:31

| 16:47 | 17:37    22    09:07 (6) | 18:28    18    08:02 (5) | 20:21 | 21:11 | 21:54    27    06:29 (3) | 22:02    28    06:35 (3) | 21:26 | 20:22 | 19:13    24    08:41 (5) | 17:09    23    08:37 (6) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:44 (6) | 07:19 07:43 (5) | 07:08 | 06:06 | 05:27 06:02 (3) | 05:32 06:08 (3) | 06:12 | 07:01 | 07:50 08:17 (5) | 07:44 08:15 (6) | 08:32

| 16:48 | 17:39    23    09:07 (6) | 18:30    20    08:03 (5) | 20:23 | 21:13 | 21:55    27    06:29 (3) | 22:02    27    06:35 (3) | 21:24 | 20:20 | 19:11    23    08:40 (5) | 17:08    21    08:36 (6) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:44 (6) | 07:17 07:42 (5) | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:02 (3) | 05:33 06:08 (3) | 06:13 | 07:03 | 07:51 08:18 (5) | 07:45 08:16 (6) | 08:33

| 16:49 | 17:41    23    09:07 (6) | 18:32    22    08:04 (5) | 20:24 | 21:15 | 21:56    28    06:30 (3) | 22:01    27    06:35 (3) | 21:22 | 20:17 | 19:08    22    08:40 (5) | 17:06    20    08:36 (6) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:43 (6) | 07:14 07:40 (5) | 07:04 | 06:03 | 05:26 06:02 (3) | 05:33 06:09 (3) | 06:15 | 07:04 | 07:53 08:18 (5) | 07:47 08:17 (6) | 08:34

| 16:51 | 17:43    25    09:08 (6) | 18:33    24    08:04 (5) | 20:26 | 21:16 | 21:57    27    06:29 (3) | 22:01    26    06:35 (3) | 21:20 | 20:15 | 19:06    20    08:38 (5) | 17:04    18    08:35 (6) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:43 (6) | 07:12 07:40 (5) | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:02 (3) | 05:34 06:10 (3) | 06:16 | 07:06 | 07:55 08:20 (5) | 07:49 08:19 (6) | 08:36

| 16:52 | 17:45    25    09:08 (6) | 18:35    24    08:04 (5) | 20:28 | 21:18 | 21:58    28    06:30 (3) | 22:00    25    06:35 (3) | 21:19 | 20:13 | 19:04    16    08:36 (5) | 17:03    15    08:34 (6) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 08:44 (6) | 07:10 07:40 (5) | 06:59 | 05:59 | 05:25 06:01 (3) | 05:35 06:10 (3) | 06:18 | 07:08 | 07:56 08:22 (5) | 07:51 08:21 (6) | 08:37

| 16:53 | 17:46    25    09:09 (6) | 18:37    24    08:04 (5) | 20:30 | 21:19 | 21:59    29    06:30 (3) | 21:59    25    06:35 (3) | 21:17 | 20:11 | 19:02    12    08:34 (5) | 17:01    11    08:32 (6) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 08:44 (6) | 07:08 07:39 (5) | 06:57 07:24 (4) | 05:58 | 05:25 06:02 (3) | 05:36 06:11 (3) | 06:19 | 07:09 | 07:58 08:26 (5) | 07:52 08:24 (6) | 08:38

| 16:55 | 17:48    24    09:08 (6) | 18:39    24    08:03 (5) | 20:31    10    07:34 (4) | 21:21 | 21:59    28    06:30 (3) | 21:58    24    06:35 (3) | 21:15 | 20:08 | 19:00     5    08:31 (5) | 17:00     5    08:29 (6) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:44 (6) | 07:05 07:39 (5) | 06:55 07:21 (4) | 05:56 | 05:24 06:02 (3) | 05:37 06:11 (3) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50    24    09:08 (6) | 18:40    24    08:03 (5) | 20:33    16    07:37 (4) | 21:22 | 22:00    29    06:31 (3) | 21:58    24    06:35 (3) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 08:45 (6) | 07:03 07:40 (5) | 06:53 07:19 (4) | 05:54 | 05:24 06:02 (3) | 05:39 06:12 (3) | 06:23 07:26 (4) | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52    22    09:07 (6) | 18:42    22    08:02 (5) | 20:35    19    07:38 (4) | 21:24 | 22:01    29    06:31 (3) | 21:57    22    06:34 (3) | 21:11    11    07:37 (4) | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 08:46 (6) | 07:01 07:41 (5) | 06:51 07:16 (4) | 05:53 | 05:24 06:03 (3) | 05:40 06:13 (3) | 06:24 07:24 (4) | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54    21    09:07 (6) | 18:44    20    08:01 (5) | 20:36    22    07:38 (4) | 21:26 | 22:01    29    06:32 (3) | 21:56    21    06:34 (3) | 21:09    15    07:39 (4) | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 08:47 (6) | 06:59 07:41 (5) | 06:48 07:15 (4) | 05:51 | 05:24 06:03 (3) | 05:41 06:14 (3) | 06:26 07:22 (4) | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56    19    09:06 (6) | 18:45    18    07:59 (5) | 20:38    24    07:39 (4) | 21:27 | 22:02    29    06:32 (3) | 21:55    19    06:33 (3) | 21:07    18    07:40 (4) | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 08:48 (6) | 06:56 07:42 (5) | 06:46 07:14 (4) | 05:50 | 05:24 06:03 (3) | 05:42 06:15 (3) | 06:27 07:21 (4) | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57    16    09:04 (6) | 18:47    15    07:57 (5) | 20:40    26    07:40 (4) | 21:29 | 22:02    29    06:32 (3) | 21:54    17    06:32 (3) | 21:05    21    07:42 (4) | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 08:50 (6) | 06:54 07:44 (5) | 06:44 07:13 (4) | 05:48 | 05:24 06:03 (3) | 05:43 06:16 (3) | 06:29 07:20 (4) | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    12    09:02 (6) | 18:49    11    07:55 (5) | 20:41    27    07:40 (4) | 21:30 | 22:03    29    06:32 (3) | 21:53    15    06:31 (3) | 21:03    23    07:43 (4) | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:53 (6) | 06:52 | 06:42 07:13 (4) | 05:47 | 05:24 06:03 (3) | 05:44 06:17 (3) | 06:31 07:19 (4) | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01     5    08:58 (6) | 18:51 | 20:43    27    07:40 (4) | 21:32 | 22:03    30    06:33 (3) | 21:52    13    06:30 (3) | 21:01    25    07:44 (4) | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 07:12 (4) | 05:45 | 05:24 06:04 (3) | 05:46 06:18 (3) | 06:32 07:18 (4) | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45    28    07:40 (4) | 21:33 | 22:04    29    06:33 (3) | 21:51    10    06:28 (3) | 20:59    26    07:44 (4) | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 07:12 (4) | 05:44 | 05:24 06:04 (3) | 05:47 06:22 (3) | 06:34 07:17 (4) | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46    28    07:40 (4) | 21:35 | 22:04    29    06:33 (3) | 21:49     5    06:27 (3) | 20:57    28    07:45 (4) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 07:12 (4) | 05:43 | 05:24 06:04 (3) | 05:48 | 06:35 07:16 (4) | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48    28    07:40 (4) | 21:36 | 22:04    29    06:33 (3) | 21:48 | 20:55    28    07:44 (4) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 07:12 (4) | 05:41 | 05:24 06:04 (3) | 05:50 | 06:37 07:16 (4) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50    28    07:40 (4) | 21:37 | 22:04    29    06:33 (3) | 21:47 | 20:53    29    07:45 (4) | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 07:12 (4) | 05:40 | 05:24 06:05 (3) | 05:51 | 06:39 07:16 (4) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51    27    07:39 (4) | 21:39 | 22:04    29    06:34 (3) | 21:46 | 20:51    28    07:44 (4) | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 07:12 (4) | 05:39 06:10 (3) | 05:24 06:04 (3) | 05:52 | 06:40 07:16 (4) | 07:30 | 08:21 09:21 (6) | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53    26    07:38 (4) | 21:40     8    06:18 (3) | 22:05    30    06:34 (3) | 21:44 | 20:48    28    07:44 (4) | 19:38 | 18:32     8    09:29 (6) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 07:12 (4) | 05:38 06:08 (3) | 05:25 06:04 (3) | 05:54 | 06:42 07:15 (4) | 07:32 | 07:22 08:19 (6) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55    25    07:37 (4) | 21:41    12    06:20 (3) | 22:05    30    06:34 (3) | 21:43 | 20:46    28    07:43 (4) | 19:36 | 17:30    13    08:32 (6) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 07:13 (4) | 05:37 06:07 (3) | 05:25 06:05 (3) | 05:55 | 06:43 07:16 (4) | 07:33 08:27 (5) | 07:24 08:17 (6) | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56    23    07:36 (4) | 21:43    14    06:21 (3) | 22:05    29    06:34 (3) | 21:42 | 20:44    27    07:43 (4) | 19:34     8    08:35 (5) | 17:28    17    08:34 (6) | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 07:14 (4) | 05:36 06:06 (3) | 05:26 06:05 (3) | 05:57 | 06:45 07:16 (4) | 07:35 08:25 (5) | 07:26 08:16 (6) | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58    20    07:34 (4) | 21:44    16    06:22 (3) | 22:05    29    06:34 (3) | 21:40 | 20:42    26    07:42 (4) | 19:31    13    08:38 (5) | 17:26    19    08:35 (6) | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 07:15 (4) | 05:34 06:05 (3) | 05:26 06:06 (3) | 05:58 | 06:47 07:17 (4) | 07:37 08:23 (5) | 07:28 08:15 (6) | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00    17    07:32 (4) | 21:45    18    06:23 (3) | 22:04    29    06:35 (3) | 21:39 | 20:40    24    07:41 (4) | 19:29    17    08:40 (5) | 17:24    21    08:36 (6) | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 07:16 (4) | 05:33 06:04 (3) | 05:27 06:05 (3) | 05:59 | 06:48 07:17 (4) | 07:38 08:21 (5) | 07:29 08:14 (6) | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01    14    07:30 (4) | 21:46    20    06:24 (3) | 22:04    29    06:34 (3) | 21:37 | 20:38    22    07:39 (4) | 19:27    20    08:41 (5) | 17:22    23    08:37 (6) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 07:18 (4) | 05:33 06:04 (3) | 05:27 06:06 (3) | 06:01 | 06:50 07:19 (4) | 07:40 08:20 (5) | 07:31 08:13 (6) | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03     9    07:27 (4) | 21:48    22    06:26 (3) | 22:04    29    06:35 (3) | 21:36 | 20:35    19    07:38 (4) | 19:24    22    08:42 (5) | 17:20    24    08:37 (6) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:52 (6) | | 07:22 | | 05:32 06:03 (3) | | 06:02 | 06:51 07:20 (4) | | 07:33 08:13 (6) | | 08:49

| 17:28     6    08:58 (6) | | 20:13 | | 21:49    23    06:26 (3) | | 21:34 | 20:33    16    07:36 (4) | | 17:18    24    08:37 (6) | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |     6 |   350 |   290 |   444 |   133 |   848 |   440 |   442 |    90 |   366 |   208 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,55 |  0,53 |  0,63 |  0,70 |  0,70 |  0,70 |  0,63 |  0,54 |  0,54 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,13 |  0,21 |  0,26 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,17 |  0,15 |  0,11 |

Total, real |     1 |    50 |    38 |    92 |    35 |   193 |   110 |   106 |    15 |    54 |    23 |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: O - Kerkweg 79

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 09:07 (6) | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 06:26 (2) | 05:28 06:40 (2) | 06:04 06:34 (2) | 06:53 07:21 (3) | 07:42 08:06 (4) | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30     9    09:16 (6) | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    21    06:47 (2) | 22:04     4    06:44 (2) | 21:32    23    06:57 (2) | 20:31    22    07:43 (3) | 19:22    13    08:19 (4) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 09:10 (6) | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:27 (2) | 05:29 06:39 (2) | 06:05 06:36 (2) | 06:55 07:22 (3) | 07:43 08:08 (4) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32     3    09:13 (6) | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    19    06:46 (2) | 22:04     7    06:46 (2) | 21:31    21    06:57 (2) | 20:29    20    07:42 (3) | 19:20     9    08:17 (4) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:28 (2) | 05:29 06:39 (2) | 06:07 06:37 (2) | 06:56 07:22 (3) | 07:45 08:10 (4) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    18    06:46 (2) | 22:03     8    06:47 (2) | 21:29    18    06:55 (2) | 20:27    18    07:40 (3) | 19:18     3    08:13 (4) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:28 (2) | 05:30 06:37 (2) | 06:09 06:39 (2) | 06:58 07:24 (3) | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    17    06:45 (2) | 22:03    11    06:48 (2) | 21:27    15    06:54 (2) | 20:24    15    07:39 (3) | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:30 (2) | 05:31 06:37 (2) | 06:10 06:40 (2) | 07:00 07:25 (3) | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    15    06:45 (2) | 22:02    12    06:49 (2) | 21:26    12    06:52 (2) | 20:22    11    07:36 (3) | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 06:30 (2) | 05:32 06:37 (2) | 06:12 06:43 (2) | 07:01 07:30 (3) | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    14    06:44 (2) | 22:02    13    06:50 (2) | 21:24     7    06:50 (2) | 20:20     1    07:31 (3) | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 07:29 (3) | 06:04 06:32 (2) | 05:27 06:31 (2) | 05:33 06:36 (2) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24    11    07:40 (3) | 21:15     8    06:40 (2) | 21:56    13    06:44 (2) | 22:01    15    06:51 (2) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 07:26 (3) | 06:03 06:30 (2) | 05:26 06:32 (2) | 05:33 06:36 (2) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26    15    07:41 (3) | 21:16    13    06:43 (2) | 21:57    11    06:43 (2) | 22:01    16    06:52 (2) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 07:24 (3) | 06:01 06:28 (2) | 05:26 06:33 (2) | 05:34 06:36 (2) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 08:40 (6) | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28    18    07:42 (3) | 21:18    16    06:44 (2) | 21:58    10    06:43 (2) | 22:00    17    06:53 (2) | 21:19 | 20:13 | 19:04 | 17:03     5    08:45 (6) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 07:23 (3) | 05:59 06:27 (2) | 05:25 06:34 (2) | 05:35 06:35 (2) | 06:18 | 07:08 | 07:57 | 07:51 08:38 (6) | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30    20    07:43 (3) | 21:19    19    06:46 (2) | 21:59     7    06:41 (2) | 21:59    19    06:54 (2) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01     9    08:47 (6) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:30 (4) | 06:57 07:22 (3) | 05:58 06:25 (2) | 05:25 06:35 (2) | 05:36 06:35 (2) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 08:37 (6) | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39     7    07:37 (4) | 20:31    22    07:44 (3) | 21:21    22    06:47 (2) | 21:59     5    06:40 (2) | 21:58    20    06:55 (2) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00    12    08:49 (6) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:29 (5) | 07:05 07:28 (4) | 06:55 07:21 (3) | 05:56 06:25 (2) | 05:24 | 05:37 06:35 (2) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 08:36 (6) | 08:39

| 16:56 | 17:50     2    08:31 (5) | 18:40    12    07:40 (4) | 20:33    23    07:44 (3) | 21:23    23    06:48 (2) | 22:00 | 21:58    20    06:55 (2) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58    15    08:51 (6) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 08:27 (5) | 07:03 07:26 (4) | 06:53 07:20 (3) | 05:54 06:23 (2) | 05:24 | 05:39 06:34 (2) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 08:35 (6) | 08:40

| 16:58 | 17:52     6    08:33 (5) | 18:42    15    07:41 (4) | 20:35    24    07:44 (3) | 21:24    25    06:48 (2) | 22:01 | 21:57    22    06:56 (2) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57    16    08:51 (6) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 08:25 (5) | 07:01 07:24 (4) | 06:51 07:19 (3) | 05:53 06:23 (2) | 05:24 | 05:40 06:34 (2) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 08:34 (6) | 08:41

| 16:59 | 17:54    10    08:35 (5) | 18:44    18    07:42 (4) | 20:36    24    07:43 (3) | 21:26    26    06:49 (2) | 22:01 | 21:56    23    06:57 (2) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55    18    08:52 (6) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 08:23 (5) | 06:59 07:21 (4) | 06:48 07:19 (3) | 05:51 06:22 (2) | 05:24 | 05:41 06:33 (2) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 08:34 (6) | 08:42

| 17:01 | 17:56    13    08:36 (5) | 18:45    21    07:42 (4) | 20:38    24    07:43 (3) | 21:27    27    06:49 (2) | 22:02 | 21:55    24    06:57 (2) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54    18    08:52 (6) | 16:32

 16 | 08:42 09:11 (6) | 07:56 08:21 (5) | 06:56 07:21 (4) | 06:46 07:19 (3) | 05:50 06:22 (2) | 05:24 | 05:42 06:33 (2) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 08:34 (6) | 08:43

| 17:02     1    09:12 (6) | 17:57    15    08:36 (5) | 18:47    21    07:42 (4) | 20:40    24    07:43 (3) | 21:29    27    06:49 (2) | 22:02 | 21:54    25    06:58 (2) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52    19    08:53 (6) | 16:33

 17 | 08:41 09:09 (6) | 07:55 08:19 (5) | 06:54 07:21 (4) | 06:44 07:19 (3) | 05:48 06:21 (2) | 05:24 | 05:43 06:33 (2) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 08:35 (6) | 08:43

| 17:04     4    09:13 (6) | 17:59    17    08:36 (5) | 18:49    22    07:43 (4) | 20:41    23    07:42 (3) | 21:30    28    06:49 (2) | 22:03 | 21:53    25    06:58 (2) | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51    18    08:53 (6) | 16:33

 18 | 08:40 09:08 (6) | 07:53 08:18 (5) | 06:52 07:20 (4) | 06:42 07:20 (3) | 05:47 06:22 (2) | 05:24 | 05:44 06:32 (2) | 06:31 | 07:20 | 08:10 08:53 (5) | 08:05 08:35 (6) | 08:44

| 17:06     6    09:14 (6) | 18:01    19    08:37 (5) | 18:51    22    07:42 (4) | 20:43    21    07:41 (3) | 21:32    27    06:49 (2) | 22:03 | 21:52    26    06:58 (2) | 21:01 | 19:52 | 18:44     8    09:01 (5) | 16:50    18    08:53 (6) | 16:33

 19 | 08:39 09:07 (6) | 07:51 08:18 (5) | 06:50 07:20 (4) | 06:40 07:21 (3) | 05:45 06:22 (2) | 05:24 | 05:46 06:32 (2) | 06:32 | 07:22 | 08:12 08:51 (5) | 08:06 08:37 (6) | 08:45

| 17:07     8    09:15 (6) | 18:03    18    08:36 (5) | 18:52    21    07:41 (4) | 20:45    19    07:40 (3) | 21:33    28    06:50 (2) | 22:04 | 21:51    27    06:59 (2) | 20:59 | 19:50 | 18:42    12    09:03 (5) | 16:48    17    08:54 (6) | 16:33

 20 | 08:38 09:06 (6) | 07:49 08:17 (5) | 06:47 07:21 (4) | 06:38 07:22 (3) | 05:44 06:22 (2) | 05:24 | 05:47 06:33 (2) | 06:34 | 07:24 08:11 (4) | 08:14 08:50 (5) | 08:08 08:38 (6) | 08:45

| 17:09    11    09:17 (6) | 18:05    18    08:35 (5) | 18:54    20    07:41 (4) | 20:46    16    07:38 (3) | 21:35    28    06:50 (2) | 22:04 | 21:49    27    07:00 (2) | 20:57 | 19:47    10    08:21 (4) | 18:40    15    09:05 (5) | 16:47    15    08:53 (6) | 16:34

 21 | 08:37 09:05 (6) | 07:47 08:18 (5) | 06:45 07:20 (4) | 06:36 07:23 (3) | 05:43 06:22 (2) | 05:24 | 05:48 06:32 (2) | 06:35 07:29 (3) | 07:25 08:08 (4) | 08:15 08:49 (5) | 08:10 08:40 (6) | 08:46

| 17:10    13    09:18 (6) | 18:07    16    08:34 (5) | 18:56    19    07:39 (4) | 20:48    13    07:36 (3) | 21:36    28    06:50 (2) | 22:04 | 21:48    28    07:00 (2) | 20:55    10    07:39 (3) | 19:45    14    08:22 (4) | 18:38    17    09:06 (5) | 16:46    13    08:53 (6) | 16:34

 22 | 08:36 09:04 (6) | 07:44 08:19 (5) | 06:43 07:22 (4) | 06:33 07:25 (3) | 05:41 06:22 (2) | 05:24 | 05:50 06:32 (2) | 06:37 07:27 (3) | 07:27 08:06 (4) | 08:17 08:48 (5) | 08:11 08:42 (6) | 08:47

| 17:12    15    09:19 (6) | 18:08    14    08:33 (5) | 18:57    15    07:37 (4) | 20:50     9    07:34 (3) | 21:37    27    06:49 (2) | 22:04 | 21:47    28    07:00 (2) | 20:53    14    07:41 (3) | 19:43    18    08:24 (4) | 18:36    18    09:06 (5) | 16:45    11    08:53 (6) | 16:35

 23 | 08:35 09:02 (6) | 07:42 08:21 (5) | 06:40 07:23 (4) | 06:31 | 05:40 06:22 (2) | 05:24 | 05:51 06:32 (2) | 06:39 07:25 (3) | 07:28 08:04 (4) | 08:19 08:47 (5) | 08:13 08:44 (6) | 08:47

| 17:14    17    09:19 (6) | 18:10    10    08:31 (5) | 18:59    12    07:35 (4) | 20:51 | 21:39    27    06:49 (2) | 22:04 | 21:46    28    07:00 (2) | 20:51    17    07:42 (3) | 19:41    20    08:24 (4) | 18:34    19    09:06 (5) | 16:44     9    08:53 (6) | 16:35

 24 | 08:34 09:01 (6) | 07:40 08:23 (5) | 06:38 07:27 (4) | 06:29 | 05:39 06:22 (2) | 05:24 | 05:52 06:32 (2) | 06:40 07:24 (3) | 07:30 08:04 (4) | 08:21 08:47 (5) | 08:15 08:46 (6) | 08:48

| 17:16    18    09:19 (6) | 18:12     6    08:29 (5) | 19:01     5    07:32 (4) | 20:53 | 21:40    27    06:49 (2) | 22:05 | 21:44    28    07:00 (2) | 20:48    20    07:44 (3) | 19:38    21    08:25 (4) | 18:32    19    09:06 (5) | 16:43     6    08:52 (6) | 16:36

 25 | 08:32 09:01 (6) | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:23 (2) | 05:25 | 05:54 06:32 (2) | 06:42 07:23 (3) | 07:32 08:03 (4) | 07:22 07:49 (5) | 08:16 08:47 (6) | 08:48

| 17:17    18    09:19 (6) | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    26    06:49 (2) | 22:05 | 21:43    28    07:00 (2) | 20:46    21    07:44 (3) | 19:36    22    08:25 (4) | 17:30    17    08:06 (5) | 16:42     4    08:51 (6) | 16:36

 26 | 08:31 09:01 (6) | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:23 (2) | 05:25 | 05:55 06:32 (2) | 06:43 07:22 (3) | 07:33 08:02 (4) | 07:24 07:51 (5) | 08:18 08:49 (6) | 08:48

| 17:19    19    09:20 (6) | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    26    06:49 (2) | 22:05 | 21:42    28    07:00 (2) | 20:44    23    07:45 (3) | 19:34    22    08:24 (4) | 17:28    15    08:06 (5) | 16:41     1    08:50 (6) | 16:37

 27 | 08:30 09:02 (6) | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:23 (2) | 05:26 | 05:57 06:33 (2) | 06:45 07:21 (3) | 07:35 08:02 (4) | 07:26 07:53 (5) | 08:19 | 08:48

| 17:21    18    09:20 (6) | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    25    06:48 (2) | 22:05 | 21:40    27    07:00 (2) | 20:42    24    07:45 (3) | 19:31    22    08:24 (4) | 17:26    12    08:05 (5) | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 09:02 (6) | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:24 (2) | 05:26 | 05:58 06:33 (2) | 06:47 07:21 (3) | 07:37 08:03 (4) | 07:28 07:55 (5) | 08:21 | 08:49

| 17:23    18    09:20 (6) | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    24    06:48 (2) | 22:04 | 21:39    27    07:00 (2) | 20:40    24    07:45 (3) | 19:29    21    08:24 (4) | 17:24     9    08:04 (5) | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 09:03 (6) | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:24 (2) | 05:27 | 05:59 06:33 (2) | 06:48 07:20 (3) | 07:38 08:03 (4) | 07:29 07:57 (5) | 08:22 | 08:49

| 17:24    16    09:19 (6) | | 20:09 | 21:01 | 21:47    24    06:48 (2) | 22:04 | 21:37    26    06:59 (2) | 20:38    24    07:44 (3) | 19:27    19    08:22 (4) | 17:22     6    08:03 (5) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 09:04 (6) | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:26 (2) | 05:27 | 06:01 06:34 (2) | 06:50 07:20 (3) | 07:40 08:05 (4) | 07:31 07:59 (5) | 08:24 | 08:49

| 17:26    15    09:19 (6) | | 20:11 | 21:03 | 21:48    22    06:48 (2) | 22:04 | 21:36    25    06:59 (2) | 20:35    24    07:44 (3) | 19:24    16    08:21 (4) | 17:20     1    08:00 (5) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 09:05 (6) | | 07:22 | | 05:32 06:26 (2) | | 06:02 06:34 (2) | 06:51 07:20 (3) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28    12    09:17 (6) | | 20:13 | | 21:49    21    06:47 (2) | | 21:34    24    06:58 (2) | 20:33    23    07:43 (3) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |   209 |   176 |   230 |   306 |   594 |   150 |   658 |   320 |   292 |   193 |   224 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,54 |  0,56 |  0,62 |  0,68 |  0,68 |  0,68 |  0,64 |  0,58 |  0,55 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,14 |  0,20 |  0,25 |  0,22 |  0,24 |  0,24 |  0,18 |  0,15 |  0,11 |

Total, real |    20 |    25 |    32 |    63 |   151 |    33 |   159 |    78 |    52 |    28 |    24 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: P - Moye Keene 130

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 07:56 (6) | 07:20 07:46 (5) | 06:15 | 05:31 06:26 (4) | 05:28 | 06:04 06:33 (4) | 06:53 | 07:42 08:34 (6) | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21    20    08:16 (6) | 20:14    23    08:09 (5) | 21:05 | 21:50    16    06:42 (4) | 22:04 | 21:32    21    06:54 (4) | 20:31 | 19:22    15    08:49 (6) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 07:55 (6) | 07:17 07:45 (5) | 06:14 | 05:30 06:27 (4) | 05:29 | 06:05 06:34 (4) | 06:55 07:50 (5) | 07:43 08:33 (6) | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23    22    08:17 (6) | 20:16    24    08:09 (5) | 21:06 | 21:51    14    06:41 (4) | 22:04 | 21:31    20    06:54 (4) | 20:29     7    07:57 (5) | 19:20    18    08:51 (6) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 07:54 (6) | 07:15 07:45 (5) | 06:12 | 05:29 06:28 (4) | 05:29 | 06:07 06:35 (4) | 06:56 07:46 (5) | 07:45 08:31 (6) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    24    08:18 (6) | 20:18    24    08:09 (5) | 21:08 | 21:52    13    06:41 (4) | 22:03 | 21:29    18    06:53 (4) | 20:26    13    07:59 (5) | 19:17    21    08:52 (6) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:53 (6) | 07:13 07:44 (5) | 06:10 | 05:28 06:29 (4) | 05:30 | 06:09 06:37 (4) | 06:58 07:44 (5) | 07:46 08:30 (6) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    25    08:18 (6) | 20:19    24    08:08 (5) | 21:10 | 21:53    11    06:40 (4) | 22:03 | 21:27    15    06:52 (4) | 20:24    17    08:01 (5) | 19:15    23    08:53 (6) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:52 (6) | 07:11 07:45 (5) | 06:08 | 05:28 06:31 (4) | 05:31 | 06:10 06:38 (4) | 07:00 07:42 (5) | 07:48 08:29 (6) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    26    08:18 (6) | 20:21    22    08:07 (5) | 21:11 | 21:54     9    06:40 (4) | 22:02 | 21:26    12    06:50 (4) | 20:22    19    08:01 (5) | 19:13    24    08:53 (6) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:52 (6) | 07:08 07:45 (5) | 06:06 | 05:27 06:32 (4) | 05:32 06:39 (4) | 06:12 06:42 (4) | 07:01 07:41 (5) | 07:50 08:28 (6) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    26    08:18 (6) | 20:23    22    08:07 (5) | 21:13 | 21:55     6    06:38 (4) | 22:02     4    06:43 (4) | 21:24     5    06:47 (4) | 20:20    22    08:03 (5) | 19:11    26    08:54 (6) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:52 (6) | 07:06 07:46 (5) | 06:04 06:30 (4) | 05:27 | 05:33 06:38 (4) | 06:13 | 07:03 07:40 (5) | 07:51 08:28 (6) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    26    08:18 (6) | 20:24    19    08:05 (5) | 21:15     8    06:38 (4) | 21:56 | 22:01     7    06:45 (4) | 21:22 | 20:17    22    08:02 (5) | 19:08    26    08:54 (6) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:52 (6) | 07:04 07:46 (5) | 06:03 06:28 (4) | 05:26 | 05:33 06:37 (4) | 06:15 | 07:04 07:39 (5) | 07:53 08:27 (6) | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    24    08:16 (6) | 20:26    17    08:03 (5) | 21:16    13    06:41 (4) | 21:57 | 22:01    10    06:47 (4) | 21:20 | 20:15    24    08:03 (5) | 19:06    26    08:53 (6) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:52 (6) | 07:02 07:48 (5) | 06:01 06:26 (4) | 05:26 | 05:34 06:36 (4) | 06:16 | 07:06 07:38 (5) | 07:55 08:27 (6) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    24    08:16 (6) | 20:28    13    08:01 (5) | 21:18    16    06:42 (4) | 21:58 | 22:00    12    06:48 (4) | 21:19 | 20:13    24    08:02 (5) | 19:04    26    08:53 (6) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:53 (6) | 06:59 07:51 (5) | 05:59 06:25 (4) | 05:25 | 05:35 06:36 (4) | 06:18 | 07:08 07:38 (5) | 07:56 08:28 (6) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    22    08:15 (6) | 20:30     7    07:58 (5) | 21:19    19    06:44 (4) | 21:59 | 21:59    13    06:49 (4) | 21:17 | 20:11    24    08:02 (5) | 19:02    24    08:52 (6) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:53 (6) | 06:57 | 05:58 06:24 (4) | 05:25 | 05:36 06:35 (4) | 06:19 | 07:09 07:38 (5) | 07:58 08:28 (6) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    20    08:13 (6) | 20:31 | 21:21    20    06:44 (4) | 21:59 | 21:58    15    06:50 (4) | 21:15 | 20:08    23    08:01 (5) | 19:00    24    08:52 (6) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:55 (6) | 06:55 | 05:56 06:23 (4) | 05:24 | 05:37 06:35 (4) | 06:21 | 07:11 07:38 (5) | 08:00 08:28 (6) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    16    08:11 (6) | 20:33 | 21:22    22    06:45 (4) | 22:00 | 21:58    16    06:51 (4) | 21:13 | 20:06    23    08:01 (5) | 18:57    22    08:50 (6) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:57 (6) | 06:53 | 05:54 06:22 (4) | 05:24 | 05:39 06:34 (4) | 06:23 | 07:12 07:39 (5) | 08:02 08:30 (6) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    12    08:09 (6) | 20:35 | 21:24    23    06:45 (4) | 22:01 | 21:57    18    06:52 (4) | 21:11 | 20:04    22    08:01 (5) | 18:55    19    08:49 (6) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 08:01 (6) | 06:51 | 05:53 06:22 (4) | 05:24 | 05:40 06:34 (4) | 06:24 | 07:14 07:39 (5) | 08:03 08:31 (6) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44     3    08:04 (6) | 20:36 | 21:26    24    06:46 (4) | 22:01 | 21:56    19    06:53 (4) | 21:09 | 20:01    20    07:59 (5) | 18:53    16    08:47 (6) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:21 (4) | 05:24 | 05:41 06:33 (4) | 06:26 | 07:16 07:41 (5) | 08:05 08:34 (6) | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    25    06:46 (4) | 22:02 | 21:55    20    06:53 (4) | 21:07 | 19:59    16    07:57 (5) | 18:51    11    08:45 (6) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:21 (4) | 05:24 | 05:42 06:33 (4) | 06:27 | 07:17 07:42 (5) | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    25    06:46 (4) | 22:02 | 21:54    21    06:54 (4) | 21:05 | 19:57    13    07:55 (5) | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:20 (4) | 05:24 | 05:43 06:32 (4) | 06:29 | 07:19 07:45 (5) | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    26    06:46 (4) | 22:03 | 21:53    23    06:55 (4) | 21:03 | 19:54     7    07:52 (5) | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:20 (4) | 05:24 | 05:44 06:32 (4) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    26    06:46 (4) | 22:03 | 21:52    23    06:55 (4) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:21 (4) | 05:24 | 05:46 06:31 (4) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    26    06:47 (4) | 22:03 | 21:51    24    06:55 (4) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:21 (4) | 05:24 | 05:47 06:32 (4) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35    26    06:47 (4) | 22:04 | 21:49    24    06:56 (4) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:21 (4) | 05:24 | 05:48 06:31 (4) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    26    06:47 (4) | 22:04 | 21:48    26    06:57 (4) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:21 (4) | 05:24 | 05:50 06:31 (4) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    25    06:46 (4) | 22:04 | 21:47    26    06:57 (4) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:21 (4) | 05:24 | 05:51 06:31 (4) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    25    06:46 (4) | 22:04 | 21:46    25    06:56 (4) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:21 (4) | 05:25 | 05:52 06:31 (4) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    25    06:46 (4) | 22:05 | 21:44    26    06:57 (4) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:22 (4) | 05:25 | 05:54 06:31 (4) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    24    06:46 (4) | 22:05 | 21:43    26    06:57 (4) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:04 (6) | 06:33 06:58 (5) | 06:25 | 05:37 06:22 (4) | 05:25 | 05:55 06:31 (4) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16     7    08:11 (6) | 19:04     4    07:02 (5) | 20:56 | 21:43    23    06:45 (4) | 22:05 | 21:42    26    06:57 (4) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 07:59 (6) | 06:31 06:54 (5) | 06:23 | 05:36 06:23 (4) | 05:26 | 05:57 06:32 (4) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    14    08:13 (6) | 19:06    12    07:06 (5) | 20:58 | 21:44    22    06:45 (4) | 22:05 | 21:40    25    06:57 (4) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 07:57 (6) | 06:29 06:51 (5) | 06:21 | 05:34 06:23 (4) | 05:26 | 05:58 06:32 (4) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19    18    08:15 (6) | 19:08    16    07:07 (5) | 21:00 | 21:45    21    06:44 (4) | 22:04 | 21:39    25    06:57 (4) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 07:49 (5) | 06:19 | 05:33 06:24 (4) | 05:27 | 05:59 06:32 (4) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09    19    08:08 (5) | 21:01 | 21:46    20    06:44 (4) | 22:04 | 21:37    24    06:56 (4) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 07:48 (5) | 06:17 | 05:33 06:25 (4) | 05:27 | 06:01 06:33 (4) | 06:50 | 07:40 08:38 (6) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11    21    08:09 (5) | 21:03 | 21:48    19    06:44 (4) | 22:04 | 21:36    23    06:56 (4) | 20:35 | 19:24     9    08:47 (6) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 07:46 (5) | | 05:32 06:26 (4) | | 06:02 06:33 (4) | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13    23    08:09 (5) | | 21:49    17    06:43 (4) | | 21:34    22    06:55 (4) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |    39 |   385 |   195 |   546 |    69 |   523 |    91 |   305 |   321 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,53 |  0,55 |  0,60 |  0,68 |  0,68 |  0,68 |  0,68 |  0,60 |  0,53 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,13 |  0,20 |  0,25 |  0,22 |  0,24 |  0,26 |  0,19 |  0,14 | |

Total, real | |     5 |    51 |    39 |   139 |    15 |   127 |    24 |    57 |    46 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: Q - Zevenbergseweg 23

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 | 05:31 05:59 (5) | 05:28 05:58 (5) | 06:04 06:40 (6) | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50     6    06:05 (5) | 22:04    17    06:15 (5) | 21:32    26    07:06 (6) | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 05:58 (5) | 05:29 05:59 (5) | 06:05 06:40 (6) | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51     8    06:06 (5) | 22:03    17    06:16 (5) | 21:31    25    07:05 (6) | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 06:40 (6) | 05:29 05:58 (5) | 05:29 06:00 (5) | 06:07 06:40 (6) | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08     5    06:45 (6) | 21:52     9    06:07 (5) | 22:03    16    06:16 (5) | 21:29    24    07:04 (6) | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 06:36 (6) | 05:28 05:57 (5) | 05:30 06:00 (5) | 06:09 06:41 (6) | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10    12    06:48 (6) | 21:53    11    06:08 (5) | 22:03    15    06:15 (5) | 21:27    23    07:04 (6) | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 06:35 (6) | 05:28 05:57 (5) | 05:31 06:01 (5) | 06:10 06:41 (6) | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11    16    06:51 (6) | 21:54    12    06:09 (5) | 22:02    14    06:15 (5) | 21:26    22    07:03 (6) | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 06:33 (6) | 05:27 05:56 (5) | 05:32 06:02 (5) | 06:12 06:42 (6) | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13    19    06:52 (6) | 21:55    13    06:09 (5) | 22:02    13    06:15 (5) | 21:24    20    07:02 (6) | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 06:32 (6) | 05:27 05:56 (5) | 05:33 06:03 (5) | 06:13 06:43 (6) | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14    20    06:52 (6) | 21:56    14    06:10 (5) | 22:01    12    06:15 (5) | 21:22    18    07:01 (6) | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 06:31 (6) | 05:26 05:55 (5) | 05:33 06:04 (5) | 06:15 06:45 (6) | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16    22    06:53 (6) | 21:57    15    06:10 (5) | 22:01    11    06:15 (5) | 21:20    15    07:00 (6) | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 06:30 (6) | 05:26 05:55 (5) | 05:34 06:05 (5) | 06:16 06:47 (6) | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18    24    06:54 (6) | 21:58    16    06:11 (5) | 22:00    10    06:15 (5) | 21:18    10    06:57 (6) | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 06:30 (6) | 05:25 05:55 (5) | 05:35 06:06 (5) | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19    25    06:55 (6) | 21:58    16    06:11 (5) | 21:59     9    06:15 (5) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 06:29 (6) | 05:25 05:54 (5) | 05:36 06:07 (5) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21    26    06:55 (6) | 21:59    17    06:11 (5) | 21:58     7    06:14 (5) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 06:29 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:37 06:08 (5) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22    26    06:55 (6) | 22:00    18    06:12 (5) | 21:58     5    06:13 (5) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 06:28 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:39 06:09 (5) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24    27    06:55 (6) | 22:01    18    06:12 (5) | 21:57     4    06:52 (6) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:29 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:40 06:47 (6) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26    26    06:55 (6) | 22:01    19    06:13 (5) | 21:56     8    06:55 (6) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:28 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:41 06:45 (6) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    27    06:55 (6) | 22:02    19    06:13 (5) | 21:55    12    06:57 (6) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:29 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:42 06:44 (6) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    26    06:55 (6) | 22:02    19    06:13 (5) | 21:54    14    06:58 (6) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:29 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:43 06:43 (6) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    26    06:55 (6) | 22:03    20    06:14 (5) | 21:53    16    06:59 (6) | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:29 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:44 06:42 (6) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    25    06:54 (6) | 22:03    20    06:14 (5) | 21:52    18    07:00 (6) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:29 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:46 06:42 (6) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    25    06:54 (6) | 22:03    20    06:14 (5) | 21:51    19    07:01 (6) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:30 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:47 06:42 (6) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34    24    06:54 (6) | 22:04    20    06:14 (5) | 21:49    20    07:02 (6) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:30 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:48 06:41 (6) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    24    06:54 (6) | 22:04    20    06:14 (5) | 21:48    22    07:03 (6) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:30 (6) | 05:24 05:54 (5) | 05:50 06:40 (6) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    23    06:53 (6) | 22:04    20    06:14 (5) | 21:47    23    07:03 (6) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:31 (6) | 05:24 05:55 (5) | 05:51 06:40 (6) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    21    06:52 (6) | 22:04    20    06:15 (5) | 21:46    24    07:04 (6) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:32 (6) | 05:25 05:55 (5) | 05:52 06:40 (6) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    19    06:51 (6) | 22:05    20    06:15 (5) | 21:44    25    07:05 (6) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:32 (6) | 05:25 05:55 (5) | 05:54 06:39 (6) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    19    06:51 (6) | 22:05    20    06:15 (5) | 21:43    26    07:05 (6) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:33 (6) | 05:25 05:56 (5) | 05:55 06:39 (6) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    17    06:50 (6) | 22:05    20    06:16 (5) | 21:42    26    07:05 (6) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:34 (6) | 05:26 05:56 (5) | 05:57 06:39 (6) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    15    06:49 (6) | 22:05    19    06:15 (5) | 21:40    27    07:06 (6) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 06:35 (6) | 05:26 05:57 (5) | 05:58 06:39 (6) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    13    06:48 (6) | 22:04    19    06:16 (5) | 21:39    27    07:06 (6) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 06:37 (6) | 05:27 05:57 (5) | 06:00 06:39 (6) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    10    06:47 (6) | 22:04    18    06:15 (5) | 21:37    26    07:05 (6) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:40 (6) | 05:27 05:58 (5) | 06:01 06:39 (6) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48     6    06:46 (6) | 22:04    18    06:16 (5) | 21:36    27    07:06 (6) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:00 (5) | | 06:02 06:39 (6) | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49     4    06:04 (5) | | 21:34    26    07:05 (6) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   572 |   504 |   536 |   183 | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,67 |  0,71 |  0,68 |  0,67 | | | |

Total reduction | | | | |  0,26 |  0,23 |  0,25 |  0,26 | | | |

Total, real | | | | |   146 |   117 |   132 |    48 | | | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: R - Zevenbergseweg 22

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 | 05:31 06:10 (6) | 05:28 06:17 (6) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    25    06:35 (6) | 22:04    23    06:40 (6) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:10 (6) | 05:29 06:17 (6) | 06:06 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    25    06:35 (6) | 22:03    23    06:40 (6) | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:11 (6) | 05:29 06:18 (6) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    25    06:36 (6) | 22:03    23    06:41 (6) | 21:29 | 20:26 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:10 (6) | 05:30 06:17 (6) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    25    06:35 (6) | 22:03    24    06:41 (6) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:11 (6) | 05:31 06:17 (6) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    25    06:36 (6) | 22:02    24    06:41 (6) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 06:11 (6) | 05:32 06:17 (6) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    25    06:36 (6) | 22:02    25    06:42 (6) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:12 (6) | 05:33 06:18 (6) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56    24    06:36 (6) | 22:01    24    06:42 (6) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 06:12 (6) | 05:33 06:18 (6) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    23    06:35 (6) | 22:01    25    06:43 (6) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:12 (6) | 05:34 06:18 (6) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    24    06:36 (6) | 22:00    25    06:43 (6) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 06:13 (6) | 05:35 06:18 (6) | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:58    23    06:36 (6) | 21:59    25    06:43 (6) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 06:13 (6) | 05:36 06:18 (6) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59    22    06:35 (6) | 21:58    26    06:44 (6) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 06:13 (6) | 05:38 06:18 (6) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00    23    06:36 (6) | 21:58    26    06:44 (6) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:33

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 06:14 (6) | 05:39 06:18 (6) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01    22    06:36 (6) | 21:57    26    06:44 (6) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 06:14 (6) | 05:40 06:19 (6) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01    22    06:36 (6) | 21:56    25    06:44 (6) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 06:15 (6) | 05:41 06:19 (6) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02    21    06:36 (6) | 21:55    25    06:44 (6) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:17 (6) | 05:24 06:15 (6) | 05:42 06:19 (6) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    10    06:27 (6) | 22:02    21    06:36 (6) | 21:54    25    06:44 (6) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:16 (6) | 05:24 06:15 (6) | 05:43 06:19 (6) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    13    06:29 (6) | 22:03    22    06:37 (6) | 21:53    25    06:44 (6) | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:14 (6) | 05:24 06:16 (6) | 05:44 06:19 (6) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    15    06:29 (6) | 22:03    21    06:37 (6) | 21:52    25    06:44 (6) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:13 (6) | 05:24 06:16 (6) | 05:46 06:19 (6) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    18    06:31 (6) | 22:03    21    06:37 (6) | 21:51    24    06:43 (6) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:12 (6) | 05:24 06:16 (6) | 05:47 06:20 (6) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34    20    06:32 (6) | 22:04    21    06:37 (6) | 21:49    24    06:44 (6) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:12 (6) | 05:24 06:16 (6) | 05:48 06:21 (6) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    21    06:33 (6) | 22:04    21    06:37 (6) | 21:48    22    06:43 (6) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:34 | 05:41 06:10 (6) | 05:24 06:16 (6) | 05:50 06:21 (6) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    22    06:32 (6) | 22:04    21    06:37 (6) | 21:47    22    06:43 (6) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:10 (6) | 05:24 06:17 (6) | 05:51 06:21 (6) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    23    06:33 (6) | 22:04    21    06:38 (6) | 21:46    21    06:42 (6) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:10 (6) | 05:25 06:17 (6) | 05:52 06:23 (6) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    23    06:33 (6) | 22:04    21    06:38 (6) | 21:44    19    06:42 (6) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:10 (6) | 05:25 06:16 (6) | 05:54 06:24 (6) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    24    06:34 (6) | 22:05    22    06:38 (6) | 21:43    17    06:41 (6) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:09 (6) | 05:25 06:17 (6) | 05:55 06:25 (6) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    25    06:34 (6) | 22:05    22    06:39 (6) | 21:42    14    06:39 (6) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:09 (6) | 05:26 06:17 (6) | 05:57 06:27 (6) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    25    06:34 (6) | 22:05    21    06:38 (6) | 21:40    12    06:39 (6) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 06:09 (6) | 05:26 06:17 (6) | 05:58 06:29 (6) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    26    06:35 (6) | 22:04    22    06:39 (6) | 21:39     7    06:36 (6) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 06:09 (6) | 05:27 06:17 (6) | 06:00 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    26    06:35 (6) | 22:04    22    06:39 (6) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:10 (6) | 05:27 06:17 (6) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    26    06:36 (6) | 22:04    23    06:40 (6) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:10 (6) | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    25    06:35 (6) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   342 |   676 |   626 | | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 | | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,69 |  0,69 |  0,69 | | | | |

Total reduction | | | | |  0,26 |  0,23 |  0,25 | | | | |

Total, real | | | | |    90 |   154 |   157 | | | | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: S - Zevenbergseweg 21

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 | 05:31 06:05 (6) | 05:28 06:11 (6) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    25    06:30 (6) | 22:04    25    06:36 (6) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:05 (6) | 05:29 06:11 (6) | 06:06 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    25    06:30 (6) | 22:03    25    06:36 (6) | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:05 (6) | 05:29 06:12 (6) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    26    06:31 (6) | 22:03    25    06:37 (6) | 21:29 | 20:26 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:05 (6) | 05:30 06:11 (6) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    25    06:30 (6) | 22:03    25    06:36 (6) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:06 (6) | 05:31 06:11 (6) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    25    06:31 (6) | 22:02    26    06:37 (6) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 06:06 (6) | 05:32 06:12 (6) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    25    06:31 (6) | 22:02    25    06:37 (6) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:06 (6) | 05:33 06:12 (6) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56    25    06:31 (6) | 22:01    25    06:37 (6) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 06:06 (6) | 05:33 06:12 (6) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    25    06:31 (6) | 22:01    26    06:38 (6) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:06 (6) | 05:34 06:13 (6) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    25    06:31 (6) | 22:00    25    06:38 (6) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 06:07 (6) | 05:35 06:13 (6) | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:58    25    06:32 (6) | 21:59    25    06:38 (6) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 06:06 (6) | 05:36 06:13 (6) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59    25    06:31 (6) | 21:58    25    06:38 (6) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 06:07 (6) | 05:38 06:14 (6) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00    25    06:32 (6) | 21:58    24    06:38 (6) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:33

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 06:07 (6) | 05:39 06:14 (6) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01    25    06:32 (6) | 21:57    24    06:38 (6) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 06:08 (6) | 05:40 06:14 (6) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01    24    06:32 (6) | 21:56    24    06:38 (6) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 06:08 (6) | 05:41 06:14 (6) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02    25    06:33 (6) | 21:55    24    06:38 (6) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 06:08 (6) | 05:42 06:15 (6) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02    25    06:33 (6) | 21:54    23    06:38 (6) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 06:09 (6) | 05:43 06:15 (6) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03    24    06:33 (6) | 21:53    22    06:37 (6) | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 06:09 (6) | 05:44 06:16 (6) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03    24    06:33 (6) | 21:52    21    06:37 (6) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:14 (6) | 05:24 06:09 (6) | 05:46 06:16 (6) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33     5    06:19 (6) | 22:03    24    06:33 (6) | 21:51    20    06:36 (6) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:12 (6) | 05:24 06:09 (6) | 05:47 06:18 (6) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34    10    06:22 (6) | 22:04    24    06:33 (6) | 21:49    18    06:36 (6) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:10 (6) | 05:24 06:09 (6) | 05:48 06:18 (6) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    14    06:24 (6) | 22:04    24    06:33 (6) | 21:48    17    06:35 (6) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:34 | 05:41 06:08 (6) | 05:24 06:09 (6) | 05:50 06:19 (6) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    16    06:24 (6) | 22:04    24    06:33 (6) | 21:47    15    06:34 (6) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:08 (6) | 05:24 06:10 (6) | 05:51 06:21 (6) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    17    06:25 (6) | 22:04    24    06:34 (6) | 21:46    12    06:33 (6) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:07 (6) | 05:25 06:10 (6) | 05:52 06:23 (6) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    19    06:26 (6) | 22:04    24    06:34 (6) | 21:44     9    06:32 (6) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:06 (6) | 05:25 06:10 (6) | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    21    06:27 (6) | 22:05    24    06:34 (6) | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:06 (6) | 05:25 06:11 (6) | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    21    06:27 (6) | 22:05    24    06:35 (6) | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:05 (6) | 05:26 06:10 (6) | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    23    06:28 (6) | 22:05    25    06:35 (6) | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 06:05 (6) | 05:26 06:11 (6) | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    23    06:28 (6) | 22:04    24    06:35 (6) | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 06:05 (6) | 05:27 06:11 (6) | 06:00 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    23    06:28 (6) | 22:04    24    06:35 (6) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:06 (6) | 05:27 06:11 (6) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    24    06:30 (6) | 22:04    25    06:36 (6) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:05 (6) | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    25    06:30 (6) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   241 |   738 |   530 | | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 | | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,70 |  0,70 |  0,70 | | | | |

Total reduction | | | | |  0,26 |  0,23 |  0,25 | | | | |

Total, real | | | | |    64 |   169 |   134 | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: T - Zevenbergseweg 19

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 | 05:31 | 05:28 05:58 (6) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04    17    06:15 (6) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 | 05:29 05:59 (6) | 06:06 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03    16    06:15 (6) | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 05:59 (6) | 05:29 06:00 (6) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52     4    06:03 (6) | 22:03    15    06:15 (6) | 21:29 | 20:26 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 05:57 (6) | 05:30 06:00 (6) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53     8    06:05 (6) | 22:03    14    06:14 (6) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 05:57 (6) | 05:31 06:01 (6) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    10    06:07 (6) | 22:02    13    06:14 (6) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 05:56 (6) | 05:32 06:02 (6) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    11    06:07 (6) | 22:02    12    06:14 (6) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 05:56 (6) | 05:33 06:03 (6) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56    12    06:08 (6) | 22:01    10    06:13 (6) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 05:55 (6) | 05:33 06:04 (6) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    14    06:09 (6) | 22:01     9    06:13 (6) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 05:55 (6) | 05:34 06:05 (6) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    15    06:10 (6) | 22:00     6    06:11 (6) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 05:55 (6) | 05:35 | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:54 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:58    15    06:10 (6) | 21:59 | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 05:54 (6) | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59    16    06:10 (6) | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 05:54 (6) | 05:38 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00    17    06:11 (6) | 21:58 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:33

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 05:54 (6) | 05:39 | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01    18    06:12 (6) | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 05:54 (6) | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01    18    06:12 (6) | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 05:54 (6) | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02    19    06:13 (6) | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 05:54 (6) | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02    19    06:13 (6) | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 05:54 (6) | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03    19    06:13 (6) | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 05:54 (6) | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03    19    06:13 (6) | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:24 05:54 (6) | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:03    20    06:14 (6) | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 05:54 (6) | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04    20    06:14 (6) | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 05:54 (6) | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04    20    06:14 (6) | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:34 | 05:41 | 05:24 05:54 (6) | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04    20    06:14 (6) | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 05:55 (6) | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04    20    06:15 (6) | 21:46 | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:25 05:55 (6) | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04    20    06:15 (6) | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 05:55 (6) | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41 | 22:05    19    06:14 (6) | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 05:56 (6) | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:05    19    06:15 (6) | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 05:56 (6) | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04    19    06:15 (6) | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 | 05:26 05:57 (6) | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:04    18    06:15 (6) | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 | 05:27 05:57 (6) | 06:00 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04    18    06:15 (6) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 05:58 (6) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04    17    06:15 (6) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | |   464 |   112 | | | | |

Sun reduction | | | | | |  0,35 |  0,38 | | | | |

Oper. time red. | | | | | |  0,95 |  0,95 | | | | |

Wind dir. red. | | | | | |  0,71 |  0,71 | | | | |

Total reduction | | | | | |  0,23 |  0,26 | | | | |

Total, real | | | | | |   108 |    29 | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: U - Zevenbergseweg 25

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 | 05:29 | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:24 | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 | 05:33 | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:58 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:39 | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:03 | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:51 | 19:40 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:25 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:55 | 21:41 | 22:05 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:05 | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:04 | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 | 05:27 | 06:00 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04 | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: V - Zevenbergseweg 30

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:14 | 05:30 | 05:29 | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:33 | 18:24 | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 | 05:33 | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:39 | 06:23 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:25 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:55 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:04 | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 | 05:27 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04 | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: W - van Vlaanderenstraat 28

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 07:42 (3) | 06:15 06:42 (2) | 05:31 | 05:28 | 06:04 06:50 (2) | 06:53 07:33 (3) | 07:42 08:08 (4) | 07:35 08:02 (5) | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14    12    07:54 (3) | 21:05    23    07:05 (2) | 21:50 | 22:04 | 21:32    23    07:13 (2) | 20:31    19    07:52 (3) | 19:22    21    08:29 (4) | 17:17     2    08:04 (5) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 07:40 (3) | 06:14 06:41 (2) | 05:30 | 05:29 | 06:05 06:50 (2) | 06:55 07:33 (3) | 07:43 08:09 (4) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16    15    07:55 (3) | 21:06    24    07:05 (2) | 21:51 | 22:04 | 21:31    24    07:14 (2) | 20:29    20    07:53 (3) | 19:20    20    08:29 (4) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 | 07:15 07:38 (3) | 06:12 06:40 (2) | 05:29 | 05:29 | 06:07 06:49 (2) | 06:56 07:31 (3) | 07:45 08:10 (4) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18    18    07:56 (3) | 21:08    25    07:05 (2) | 21:52 | 22:03 | 21:29    25    07:14 (2) | 20:27    22    07:53 (3) | 19:18    18    08:28 (4) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 07:35 (3) | 06:10 06:39 (2) | 05:28 | 05:30 | 06:09 06:50 (2) | 06:58 07:31 (3) | 07:46 08:12 (4) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19    21    07:56 (3) | 21:10    26    07:05 (2) | 21:53 | 22:03 | 21:27    25    07:15 (2) | 20:24    23    07:54 (3) | 19:15    16    08:28 (4) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 07:35 (3) | 06:08 06:40 (2) | 05:28 | 05:31 | 06:10 06:49 (2) | 07:00 07:30 (3) | 07:48 08:13 (4) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21    22    07:57 (3) | 21:11    26    07:06 (2) | 21:54 | 22:02 | 21:26    26    07:15 (2) | 20:22    23    07:53 (3) | 19:13    13    08:26 (4) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 07:34 (3) | 06:06 06:39 (2) | 05:27 | 05:32 | 06:12 06:49 (2) | 07:01 07:30 (3) | 07:50 08:15 (4) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23    23    07:57 (3) | 21:13    27    07:06 (2) | 21:55 | 22:02 | 21:24    27    07:16 (2) | 20:20    23    07:53 (3) | 19:11     9    08:24 (4) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:40 (4) | 07:06 07:34 (3) | 06:04 06:39 (2) | 05:27 | 05:33 | 06:13 06:49 (2) | 07:03 07:30 (3) | 07:51 08:17 (4) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32     7    07:47 (4) | 20:24    23    07:57 (3) | 21:15    26    07:05 (2) | 21:56 | 22:01 | 21:22    26    07:15 (2) | 20:17    22    07:52 (3) | 19:08     4    08:21 (4) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:37 (4) | 07:04 07:33 (3) | 06:03 06:39 (2) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:49 (2) | 07:04 07:30 (3) | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    11    07:48 (4) | 20:26    23    07:56 (3) | 21:16    26    07:05 (2) | 21:57 | 22:01 | 21:20    26    07:15 (2) | 20:15    21    07:51 (3) | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:35 (4) | 07:02 07:33 (3) | 06:01 06:39 (2) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:49 (2) | 07:06 07:31 (3) | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    14    07:49 (4) | 20:28    22    07:55 (3) | 21:18    26    07:05 (2) | 21:58 | 22:00 | 21:19    26    07:15 (2) | 20:13    19    07:50 (3) | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 08:33 (5) | 07:10 07:33 (4) | 06:59 07:34 (3) | 05:59 06:40 (2) | 05:25 | 05:35 | 06:18 06:50 (2) | 07:08 07:33 (3) | 07:57 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46     2    08:35 (5) | 18:37    17    07:50 (4) | 20:30    20    07:54 (3) | 21:19    25    07:05 (2) | 21:59 | 21:59 | 21:17    25    07:15 (2) | 20:11    16    07:49 (3) | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 08:31 (5) | 07:08 07:31 (4) | 06:57 07:35 (3) | 05:58 06:40 (2) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:50 (2) | 07:09 07:34 (3) | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48     6    08:37 (5) | 18:39    20    07:51 (4) | 20:31    18    07:53 (3) | 21:21    24    07:04 (2) | 21:59 | 21:58 | 21:15    23    07:13 (2) | 20:08    12    07:46 (3) | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:29 (5) | 07:05 07:30 (4) | 06:55 07:36 (3) | 05:56 06:41 (2) | 05:24 | 05:37 | 06:21 06:51 (2) | 07:11 07:36 (3) | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50     9    08:38 (5) | 18:40    20    07:50 (4) | 20:33    16    07:52 (3) | 21:23    23    07:04 (2) | 22:00 | 21:58 | 21:13    22    07:13 (2) | 20:06     8    07:44 (3) | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 08:27 (5) | 07:03 07:30 (4) | 06:53 07:37 (3) | 05:54 06:41 (2) | 05:24 | 05:39 | 06:23 06:51 (2) | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52    12    08:39 (5) | 18:42    20    07:50 (4) | 20:35    13    07:50 (3) | 21:24    21    07:02 (2) | 22:01 | 21:57 | 21:11    21    07:12 (2) | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 08:25 (5) | 07:01 07:30 (4) | 06:51 07:38 (3) | 05:53 06:42 (2) | 05:24 | 05:40 | 06:24 06:53 (2) | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54    14    08:39 (5) | 18:44    20    07:50 (4) | 20:36     8    07:46 (3) | 21:26    20    07:02 (2) | 22:01 | 21:56 | 21:09    18    07:11 (2) | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 08:23 (5) | 06:59 07:29 (4) | 06:48 | 05:51 06:43 (2) | 05:24 | 05:41 | 06:26 06:54 (2) | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56    16    08:39 (5) | 18:45    19    07:48 (4) | 20:38 | 21:27    17    07:00 (2) | 22:02 | 21:55 | 21:07    15    07:09 (2) | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 08:22 (5) | 06:56 07:30 (4) | 06:46 | 05:50 06:44 (2) | 05:24 | 05:42 | 06:27 06:56 (2) | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57    17    08:39 (5) | 18:47    17    07:47 (4) | 20:40 | 21:29    15    06:59 (2) | 22:02 | 21:54 | 21:05    11    07:07 (2) | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 08:22 (5) | 06:54 07:31 (4) | 06:44 | 05:48 06:45 (2) | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    17    08:39 (5) | 18:49    15    07:46 (4) | 20:41 | 21:30    12    06:57 (2) | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:23 (5) | 06:52 07:32 (4) | 06:42 | 05:47 06:47 (2) | 05:24 | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01    15    08:38 (5) | 18:51    11    07:43 (4) | 20:43 | 21:32     8    06:55 (2) | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 08:24 (5) | 06:50 07:36 (4) | 06:40 | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    13    08:37 (5) | 18:52     3    07:39 (4) | 20:45 | 21:33 | 22:04 | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 08:24 (5) | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05    11    08:35 (5) | 18:54 | 20:46 | 21:35 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 08:26 (5) | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 08:57 (5) | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07     6    08:32 (5) | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38     8    09:05 (5) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 08:54 (5) | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36    12    09:06 (5) | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 08:53 (5) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:51 | 19:41 | 18:34    14    09:07 (5) | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 08:52 (5) | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:05 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32    16    09:08 (5) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 07:00 (2) | 06:42 | 07:32 08:17 (4) | 07:22 07:51 (5) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41 | 22:05 | 21:43     4    07:04 (2) | 20:46 | 19:36     9    08:26 (4) | 17:30    18    08:09 (5) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 06:52 (2) | 05:37 | 05:25 | 05:55 06:57 (2) | 06:43 | 07:33 08:14 (4) | 07:24 07:51 (5) | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56     5    06:57 (2) | 21:43 | 22:05 | 21:42    10    07:07 (2) | 20:44 | 19:34    13    08:27 (4) | 17:28    18    08:09 (5) | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 06:48 (2) | 05:36 | 05:26 | 05:57 06:56 (2) | 06:45 | 07:35 08:12 (4) | 07:26 07:53 (5) | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58    12    07:00 (2) | 21:44 | 22:05 | 21:40    13    07:09 (2) | 20:42 | 19:31    17    08:29 (4) | 17:26    16    08:09 (5) | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 06:46 (2) | 05:34 | 05:26 | 05:58 06:54 (2) | 06:47 | 07:37 08:11 (4) | 07:28 07:55 (5) | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00    16    07:02 (2) | 21:45 | 22:05 | 21:39    16    07:10 (2) | 20:40 | 19:29    19    08:30 (4) | 17:24    14    08:09 (5) | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 06:44 (2) | 05:33 | 05:27 | 05:59 06:53 (2) | 06:48 07:39 (3) | 07:38 08:10 (4) | 07:29 07:57 (5) | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01    19    07:03 (2) | 21:47 | 22:04 | 21:37    18    07:11 (2) | 20:38     8    07:47 (3) | 19:27    19    08:29 (4) | 17:22    11    08:08 (5) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 06:43 (2) | 05:33 | 05:27 | 06:01 06:53 (2) | 06:50 07:37 (3) | 07:40 08:09 (4) | 07:31 07:59 (5) | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03    21    07:04 (2) | 21:48 | 22:04 | 21:36    20    07:13 (2) | 20:35    13    07:50 (3) | 19:24    21    08:30 (4) | 17:20     8    08:07 (5) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 07:44 (3) | | 05:32 | | 06:02 06:51 (2) | 06:51 07:34 (3) | | 07:33 08:00 (5) | | 08:49

| 17:28 | | 20:13     7    07:51 (3) | | 21:49 | | 21:34    22    07:13 (2) | 20:33    17    07:51 (3) | | 17:18     5    08:05 (5) | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   138 |   201 |   327 |   394 | |   103 |   401 |   326 |   241 |     2 |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 | |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. | |  0,54 |  0,55 |  0,62 |  0,66 | |  0,66 |  0,65 |  0,59 |  0,55 |  0,54 |

Total reduction | |  0,14 |  0,14 |  0,21 |  0,25 | |  0,24 |  0,25 |  0,18 |  0,15 |  0,11 |

Total, real | |    20 |    27 |    67 |    97 | |    24 |   101 |    60 |    36 |     0 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: X - van Vlaanderenstraat 54

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 07:45 (3) | 06:15 06:53 (2) | 05:31 06:01 (1) | 05:28 06:02 (1) | 06:04 | 06:53 | 07:42 08:17 (4) | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14    21    08:06 (3) | 21:05    24    07:17 (2) | 21:50    16    06:17 (1) | 22:04    25    06:27 (1) | 21:32 | 20:31 | 19:22    17    08:34 (4) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 07:44 (3) | 06:14 06:53 (2) | 05:30 06:00 (1) | 05:29 06:03 (1) | 06:05 | 06:55 | 07:43 08:16 (4) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16    22    08:06 (3) | 21:06    23    07:16 (2) | 21:51    18    06:18 (1) | 22:04    25    06:28 (1) | 21:31 | 20:29 | 19:20    18    08:34 (4) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 07:49 (4) | 07:15 07:44 (3) | 06:12 06:53 (2) | 05:29 06:00 (1) | 05:29 06:04 (1) | 06:07 | 06:56 | 07:45 08:15 (4) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25     3    07:52 (4) | 20:18    22    08:06 (3) | 21:08    22    07:15 (2) | 21:52    19    06:19 (1) | 22:03    24    06:28 (1) | 21:29 | 20:27 | 19:18    19    08:34 (4) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:46 (4) | 07:13 07:44 (3) | 06:10 06:54 (2) | 05:28 05:59 (1) | 05:30 06:03 (1) | 06:09 | 06:58 07:46 (3) | 07:47 08:15 (4) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26     8    07:54 (4) | 20:19    21    08:05 (3) | 21:10    20    07:14 (2) | 21:53    21    06:20 (1) | 22:03    24    06:27 (1) | 21:27 | 20:24    10    07:56 (3) | 19:15    19    08:34 (4) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:44 (4) | 07:11 07:44 (3) | 06:08 06:55 (2) | 05:28 05:59 (1) | 05:31 06:04 (1) | 06:10 07:08 (2) | 07:00 07:43 (3) | 07:48 08:14 (4) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    11    07:55 (4) | 20:21    20    08:04 (3) | 21:11    18    07:13 (2) | 21:54    22    06:21 (1) | 22:02    23    06:27 (1) | 21:26    10    07:18 (2) | 20:22    14    07:57 (3) | 19:13    20    08:34 (4) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:42 (4) | 07:08 07:45 (3) | 06:06 06:56 (2) | 05:27 05:59 (1) | 05:32 06:05 (1) | 06:12 07:07 (2) | 07:01 07:41 (3) | 07:50 08:15 (4) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    14    07:56 (4) | 20:23    18    08:03 (3) | 21:13    16    07:12 (2) | 21:55    22    06:21 (1) | 22:02    22    06:27 (1) | 21:24    14    07:21 (2) | 20:20    18    07:59 (3) | 19:11    18    08:33 (4) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:40 (4) | 07:06 07:47 (3) | 06:04 06:57 (2) | 05:27 05:59 (1) | 05:33 06:05 (1) | 06:13 07:05 (2) | 07:03 07:40 (3) | 07:51 08:17 (4) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    17    07:57 (4) | 20:25    14    08:01 (3) | 21:15    13    07:10 (2) | 21:56    23    06:22 (1) | 22:01    22    06:27 (1) | 21:22    16    07:21 (2) | 20:17    19    07:59 (3) | 19:08    16    08:33 (4) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:37 (4) | 07:04 07:47 (3) | 06:03 07:00 (2) | 05:26 05:58 (1) | 05:33 06:06 (1) | 06:15 07:04 (2) | 07:04 07:39 (3) | 07:53 08:18 (4) | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    19    07:56 (4) | 20:26    11    07:58 (3) | 21:16     8    07:08 (2) | 21:57    24    06:22 (1) | 22:01    21    06:27 (1) | 21:20    19    07:23 (2) | 20:15    21    08:00 (3) | 19:06    13    08:31 (4) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:37 (4) | 07:02 | 06:01 | 05:26 05:58 (1) | 05:34 06:07 (1) | 06:16 07:03 (2) | 07:06 07:38 (3) | 07:55 08:20 (4) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    20    07:57 (4) | 20:28 | 21:18 | 21:58    25    06:23 (1) | 22:00    20    06:27 (1) | 21:19    21    07:24 (2) | 20:13    21    07:59 (3) | 19:04    10    08:30 (4) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:37 (4) | 06:59 | 05:59 | 05:25 05:58 (1) | 05:35 06:08 (1) | 06:18 07:02 (2) | 07:08 07:38 (3) | 07:57 08:22 (4) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    19    07:56 (4) | 20:30 | 21:19 | 21:59    24    06:22 (1) | 21:59    19    06:27 (1) | 21:17    23    07:25 (2) | 20:11    21    07:59 (3) | 19:02     6    08:28 (4) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:37 (4) | 06:57 | 05:58 | 05:25 05:58 (1) | 05:36 06:09 (1) | 06:19 07:01 (2) | 07:09 07:37 (3) | 07:58 | 07:53 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    19    07:56 (4) | 20:31 | 21:21 | 21:59    25    06:23 (1) | 21:58    17    06:26 (1) | 21:15    24    07:25 (2) | 20:08    22    07:59 (3) | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:37 (4) | 06:55 | 05:56 | 05:24 05:58 (1) | 05:37 06:10 (1) | 06:21 07:01 (2) | 07:11 07:37 (3) | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    17    07:54 (4) | 20:33 | 21:23 | 22:00    26    06:24 (1) | 21:58    16    06:26 (1) | 21:13    25    07:26 (2) | 20:06    21    07:58 (3) | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:38 (4) | 06:53 | 05:54 | 05:24 05:58 (1) | 05:39 06:11 (1) | 06:23 07:00 (2) | 07:12 07:38 (3) | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    15    07:53 (4) | 20:35 | 21:24 | 22:01    26    06:24 (1) | 21:57    14    06:25 (1) | 21:11    25    07:25 (2) | 20:04    20    07:58 (3) | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 07:40 (4) | 06:51 | 05:53 | 05:24 05:59 (1) | 05:40 06:12 (1) | 06:24 07:00 (2) | 07:14 07:39 (3) | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44    11    07:51 (4) | 20:36 | 21:26 | 22:01    26    06:25 (1) | 21:56    11    06:23 (1) | 21:09    26    07:26 (2) | 20:01    17    07:56 (3) | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 07:42 (4) | 06:48 | 05:51 | 05:24 05:59 (1) | 05:41 06:14 (1) | 06:26 07:00 (2) | 07:16 07:41 (3) | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45     5    07:47 (4) | 20:38 | 21:27 | 22:02    26    06:25 (1) | 21:55     8    06:22 (1) | 21:07    25    07:25 (2) | 19:59    14    07:55 (3) | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 05:59 (1) | 05:42 | 06:27 07:00 (2) | 07:17 07:42 (3) | 08:07 | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02    26    06:25 (1) | 21:54 | 21:05    25    07:25 (2) | 19:57    11    07:53 (3) | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 05:59 (1) | 05:43 | 06:29 07:00 (2) | 07:19 07:44 (3) | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03    27    06:26 (1) | 21:53 | 21:03    24    07:24 (2) | 19:54     6    07:50 (3) | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 05:59 (1) | 05:44 | 06:31 07:01 (2) | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03    27    06:26 (1) | 21:52 | 21:01    23    07:24 (2) | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:50 | 06:40 07:06 (2) | 05:45 | 05:24 05:59 (1) | 05:46 | 06:32 07:01 (2) | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45     3    07:09 (2) | 21:33 | 22:04    27    06:26 (1) | 21:51 | 20:59    22    07:23 (2) | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 07:01 (2) | 05:44 | 05:24 05:59 (1) | 05:47 | 06:34 07:02 (2) | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46    12    07:13 (2) | 21:35 | 22:04    27    06:26 (1) | 21:49 | 20:57    20    07:22 (2) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 06:59 (2) | 05:43 | 05:24 05:59 (1) | 05:48 | 06:35 07:02 (2) | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48    16    07:15 (2) | 21:36 | 22:04    27    06:26 (1) | 21:48 | 20:55    18    07:20 (2) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 06:57 (2) | 05:41 | 05:24 05:59 (1) | 05:50 | 06:37 07:04 (2) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50    19    07:16 (2) | 21:37 | 22:04    27    06:26 (1) | 21:47 | 20:53    15    07:19 (2) | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 06:56 (2) | 05:40 | 05:24 06:00 (1) | 05:51 | 06:39 07:06 (2) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51    21    07:17 (2) | 21:39 | 22:04    27    06:27 (1) | 21:46 | 20:51    10    07:16 (2) | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 06:55 (2) | 05:39 | 05:24 06:00 (1) | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53    22    07:17 (2) | 21:40 | 22:05    27    06:27 (1) | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 06:54 (2) | 05:38 | 05:25 06:00 (1) | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55    24    07:18 (2) | 21:41 | 22:05    27    06:27 (1) | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 06:56 (3) | 06:25 06:53 (2) | 05:37 | 05:25 06:01 (1) | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04     4    07:00 (3) | 20:56    25    07:18 (2) | 21:43 | 22:05    26    06:27 (1) | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 06:54 (3) | 06:23 06:53 (2) | 05:36 | 05:26 06:01 (1) | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:49

| 17:21 | 18:17 | 19:06    10    07:04 (3) | 20:58    25    07:18 (2) | 21:44 | 22:05    26    06:27 (1) | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 06:51 (3) | 06:21 06:52 (2) | 05:34 06:06 (1) | 05:26 06:02 (1) | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08    14    07:05 (3) | 21:00    26    07:18 (2) | 21:45     5    06:11 (1) | 22:05    26    06:28 (1) | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 07:49 (3) | 06:19 06:52 (2) | 05:33 06:04 (1) | 05:27 06:02 (1) | 05:59 | 06:48 | 07:38 08:21 (4) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09    17    08:06 (3) | 21:01    25    07:17 (2) | 21:47     9    06:13 (1) | 22:04    25    06:27 (1) | 21:37 | 20:38 | 19:27     9    08:30 (4) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 07:47 (3) | 06:17 06:53 (2) | 05:33 06:03 (1) | 05:27 06:02 (1) | 06:01 | 06:50 | 07:40 08:19 (4) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11    20    08:07 (3) | 21:03    25    07:18 (2) | 21:48    13    06:16 (1) | 22:04    26    06:28 (1) | 21:36 | 20:35 | 19:24    13    08:32 (4) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 07:45 (3) | | 05:32 06:02 (1) | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13    21    08:06 (3) | | 21:49    15    06:17 (1) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |   264 |   392 |   186 |   741 |   291 |   385 |   257 |   156 | |

Sun reduction | | |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | | |  0,56 |  0,63 |  0,65 |  0,71 |  0,71 |  0,64 |  0,60 |  0,54 | |

Total reduction | | |  0,14 |  0,21 |  0,25 |  0,23 |  0,25 |  0,25 |  0,19 |  0,15 | |

Total, real | | |    37 |    81 |    46 |   170 |    74 |    95 |    48 |    23 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: Y - Molenvliet 54

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 07:53 (4) | 07:20 07:49 (3) | 06:15 07:01 (2) | 05:31 06:03 (1) | 05:28 06:07 (1) | 06:04 | 06:53 | 07:42 08:24 (4) | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21     2    07:55 (4) | 20:14    21    08:10 (3) | 21:05    19    07:20 (2) | 21:50    25    06:28 (1) | 22:04    29    06:36 (1) | 21:32 | 20:31 | 19:22    10    08:34 (4) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 07:51 (4) | 07:17 07:50 (3) | 06:14 07:02 (2) | 05:30 06:03 (1) | 05:29 06:08 (1) | 06:05 | 06:55 | 07:43 08:21 (4) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23     7    07:58 (4) | 20:16    20    08:10 (3) | 21:06    16    07:18 (2) | 21:51    25    06:28 (1) | 22:04    28    06:36 (1) | 21:31 | 20:29 | 19:20    14    08:35 (4) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 07:49 (4) | 07:15 07:51 (3) | 06:12 07:03 (2) | 05:29 06:03 (1) | 05:29 06:08 (1) | 06:07 | 06:56 | 07:45 08:20 (4) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    11    08:00 (4) | 20:18    18    08:09 (3) | 21:08    13    07:16 (2) | 21:52    26    06:29 (1) | 22:03    29    06:37 (1) | 21:29 | 20:27 | 19:18    16    08:36 (4) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:46 (4) | 07:13 07:51 (3) | 06:10 07:05 (2) | 05:28 06:03 (1) | 05:30 06:08 (1) | 06:09 | 06:58 | 07:47 08:19 (4) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    14    08:00 (4) | 20:19    15    08:06 (3) | 21:10     8    07:13 (2) | 21:53    26    06:29 (1) | 22:03    28    06:36 (1) | 21:27 | 20:24 | 19:15    18    08:37 (4) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:44 (4) | 07:11 07:52 (3) | 06:08 | 05:28 06:03 (1) | 05:31 06:08 (1) | 06:10 | 07:00 | 07:48 08:18 (4) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    16    08:00 (4) | 20:21    12    08:04 (3) | 21:11 | 21:54    27    06:30 (1) | 22:02    28    06:36 (1) | 21:26 | 20:22 | 19:13    19    08:37 (4) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:42 (4) | 07:08 07:55 (3) | 06:06 | 05:27 06:03 (1) | 05:32 06:09 (1) | 06:12 | 07:01 07:52 (3) | 07:50 08:18 (4) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    19    08:01 (4) | 20:23     6    08:01 (3) | 21:13 | 21:55    27    06:30 (1) | 22:02    28    06:37 (1) | 21:24 | 20:20     5    07:57 (3) | 19:11    19    08:37 (4) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:42 (4) | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:03 (1) | 05:33 06:09 (1) | 06:13 | 07:03 07:48 (3) | 07:51 08:18 (4) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    19    08:01 (4) | 20:25 | 21:15 | 21:56    28    06:31 (1) | 22:01    28    06:37 (1) | 21:22 | 20:17    11    07:59 (3) | 19:08    19    08:37 (4) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:41 (4) | 07:04 | 06:03 | 05:26 06:03 (1) | 05:33 06:10 (1) | 06:15 | 07:04 07:46 (3) | 07:53 08:18 (4) | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    19    08:00 (4) | 20:26 | 21:16 | 21:57    28    06:31 (1) | 22:01    27    06:37 (1) | 21:20 | 20:15    15    08:01 (3) | 19:06    18    08:36 (4) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:41 (4) | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:03 (1) | 05:34 06:10 (1) | 06:16 07:14 (2) | 07:06 07:44 (3) | 07:55 08:20 (4) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    19    08:00 (4) | 20:28 | 21:18 | 21:58    28    06:31 (1) | 22:00    27    06:37 (1) | 21:19    10    07:24 (2) | 20:13    18    08:02 (3) | 19:04    15    08:35 (4) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:42 (4) | 06:59 | 05:59 | 05:25 06:02 (1) | 05:35 06:11 (1) | 06:18 07:12 (2) | 07:08 07:43 (3) | 07:57 08:22 (4) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    17    07:59 (4) | 20:30 | 21:19 | 21:59    29    06:31 (1) | 21:59    26    06:37 (1) | 21:17    14    07:26 (2) | 20:11    20    08:03 (3) | 19:02    12    08:34 (4) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:43 (4) | 06:57 | 05:58 | 05:25 06:03 (1) | 05:36 06:11 (1) | 06:19 07:10 (2) | 07:09 07:42 (3) | 07:58 08:24 (4) | 07:53 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    15    07:58 (4) | 20:31 | 21:21 | 21:59    28    06:31 (1) | 21:58    26    06:37 (1) | 21:15    17    07:27 (2) | 20:08    21    08:03 (3) | 19:00     9    08:33 (4) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:44 (4) | 06:55 | 05:56 | 05:24 06:03 (1) | 05:37 06:12 (1) | 06:21 07:09 (2) | 07:11 07:41 (3) | 08:00 08:25 (4) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    11    07:55 (4) | 20:33 | 21:23 | 22:00    29    06:32 (1) | 21:58    25    06:37 (1) | 21:13    20    07:29 (2) | 20:06    22    08:03 (3) | 18:57     5    08:30 (4) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:47 (4) | 06:53 | 05:54 | 05:24 06:04 (1) | 05:39 06:12 (1) | 06:23 07:08 (2) | 07:12 07:41 (3) | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42     5    07:52 (4) | 20:35 | 21:24 | 22:01    28    06:32 (1) | 21:57    24    06:36 (1) | 21:11    21    07:29 (2) | 20:04    22    08:03 (3) | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 06:04 (1) | 05:40 06:13 (1) | 06:24 07:07 (2) | 07:14 07:41 (3) | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01    29    06:33 (1) | 21:56    23    06:36 (1) | 21:09    23    07:30 (2) | 20:01    21    08:02 (3) | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 06:04 (1) | 05:41 06:14 (1) | 06:26 07:06 (2) | 07:16 07:41 (3) | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02    29    06:33 (1) | 21:55    21    06:35 (1) | 21:07    24    07:30 (2) | 19:59    21    08:02 (3) | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 07:11 (2) | 05:50 | 05:24 06:04 (1) | 05:42 06:14 (1) | 06:27 07:06 (2) | 07:17 07:42 (3) | 08:07 | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40     5    07:16 (2) | 21:29 | 22:02    29    06:33 (1) | 21:54    21    06:35 (1) | 21:05    25    07:31 (2) | 19:57    18    08:00 (3) | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 | 06:54 | 06:44 07:07 (2) | 05:48 | 05:24 06:05 (1) | 05:43 06:15 (1) | 06:29 07:05 (2) | 07:19 07:44 (3) | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41    13    07:20 (2) | 21:30 | 22:03    29    06:34 (1) | 21:53    19    06:34 (1) | 21:03    25    07:30 (2) | 19:54    15    07:59 (3) | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 07:05 (2) | 05:47 | 05:24 06:05 (1) | 05:44 06:16 (1) | 06:31 07:05 (2) | 07:20 07:45 (3) | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43    16    07:21 (2) | 21:32 | 22:03    29    06:34 (1) | 21:52    17    06:33 (1) | 21:01    26    07:31 (2) | 19:52    12    07:57 (3) | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:50 | 06:40 07:03 (2) | 05:45 | 05:24 06:05 (1) | 05:46 06:17 (1) | 06:32 07:05 (2) | 07:22 07:47 (3) | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45    19    07:22 (2) | 21:33 | 22:04    29    06:34 (1) | 21:51    15    06:32 (1) | 20:59    25    07:30 (2) | 19:50     8    07:55 (3) | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 07:02 (2) | 05:44 | 05:24 06:05 (1) | 05:47 06:19 (1) | 06:34 07:05 (2) | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46    21    07:23 (2) | 21:35 | 22:04    29    06:34 (1) | 21:49    12    06:31 (1) | 20:57    25    07:30 (2) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 07:01 (2) | 05:43 | 05:24 06:05 (1) | 05:48 06:21 (1) | 06:35 07:05 (2) | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48    23    07:24 (2) | 21:36 | 22:04    29    06:34 (1) | 21:48     8    06:29 (1) | 20:55    24    07:29 (2) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 07:00 (2) | 05:41 06:12 (1) | 05:24 06:05 (1) | 05:50 | 06:37 07:06 (2) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50    24    07:24 (2) | 21:37     5    06:17 (1) | 22:04    29    06:34 (1) | 21:47 | 20:53    22    07:28 (2) | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 07:00 (2) | 05:40 06:10 (1) | 05:24 06:06 (1) | 05:51 | 06:39 07:06 (2) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51    24    07:24 (2) | 21:39    10    06:20 (1) | 22:05    29    06:35 (1) | 21:46 | 20:51    21    07:27 (2) | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 07:01 (3) | 06:29 06:59 (2) | 05:39 06:08 (1) | 05:24 06:06 (1) | 05:52 | 06:40 07:07 (2) | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12 | 19:01     7    07:08 (3) | 20:53    25    07:24 (2) | 21:40    14    06:22 (1) | 22:05    29    06:35 (1) | 21:44 | 20:48    19    07:26 (2) | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 06:58 (3) | 06:27 06:59 (2) | 05:38 06:07 (1) | 05:25 06:06 (1) | 05:54 | 06:42 07:08 (2) | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03    11    07:09 (3) | 20:55    25    07:24 (2) | 21:41    16    06:23 (1) | 22:05    29    06:35 (1) | 21:43 | 20:46    16    07:24 (2) | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 06:56 (3) | 06:25 06:59 (2) | 05:37 06:06 (1) | 05:25 06:06 (1) | 05:55 | 06:43 07:10 (2) | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04    15    07:11 (3) | 20:56    25    07:24 (2) | 21:43    18    06:24 (1) | 22:05    29    06:35 (1) | 21:42 | 20:44    12    07:22 (2) | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 06:54 (3) | 06:23 06:59 (2) | 05:36 06:05 (1) | 05:26 06:06 (1) | 05:57 | 06:45 07:13 (2) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:49

| 17:21 | 18:17 | 19:06    18    07:12 (3) | 20:58    24    07:23 (2) | 21:44    20    06:25 (1) | 22:05    29    06:35 (1) | 21:40 | 20:42     5    07:18 (2) | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 06:51 (3) | 06:21 06:59 (2) | 05:34 06:04 (1) | 05:26 06:07 (1) | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08    20    07:11 (3) | 21:00    23    07:22 (2) | 21:45    22    06:26 (1) | 22:05    29    06:36 (1) | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 07:50 (3) | 06:19 06:59 (2) | 05:33 06:04 (1) | 05:27 06:07 (1) | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09    22    08:12 (3) | 21:01    22    07:21 (2) | 21:47    22    06:26 (1) | 22:04    29    06:36 (1) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 07:50 (3) | 06:17 07:00 (2) | 05:33 06:04 (1) | 05:27 06:07 (1) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11    22    08:12 (3) | 21:03    21    07:21 (2) | 21:48    24    06:28 (1) | 22:04    29    06:36 (1) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 07:49 (3) | | 05:32 06:04 (1) | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13    22    08:11 (3) | | 21:49    24    06:28 (1) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |   311 |   402 |   231 |   847 |   489 |   374 |   229 |   174 | |

Sun reduction | | |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | | |  0,56 |  0,62 |  0,68 |  0,70 |  0,70 |  0,63 |  0,60 |  0,53 | |

Total reduction | | |  0,14 |  0,21 |  0,26 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,19 |  0,14 | |

Total, real | | |    43 |    83 |    59 |   193 |   123 |    91 |    43 |    25 | |
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Project:
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: Z - Zweedsestraat 19

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:58 (6) | 07:30 08:15 (5) | 07:20 | 06:15 07:02 (3) | 05:31 06:03 (2) | 05:28 06:07 (2) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30    19    09:17 (6) | 18:21     5    08:20 (5) | 20:14 | 21:05    18    07:20 (3) | 21:50    24    06:27 (2) | 22:04    28    06:35 (2) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:59 (6) | 07:28 | 07:17 | 06:14 07:03 (3) | 05:30 06:02 (2) | 05:29 06:07 (2) | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32    17    09:16 (6) | 18:23 | 20:16 | 21:06    16    07:19 (3) | 21:51    25    06:27 (2) | 22:04    28    06:35 (2) | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 08:59 (6) | 07:25 | 07:15 | 06:12 07:04 (3) | 05:29 06:03 (2) | 05:29 06:08 (2) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34    16    09:15 (6) | 18:25 | 20:18 | 21:08    13    07:17 (3) | 21:52    26    06:29 (2) | 22:03    28    06:36 (2) | 21:29 | 20:27 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 09:00 (6) | 07:23 | 07:13 | 06:10 07:06 (3) | 05:28 06:02 (2) | 05:30 06:07 (2) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35    14    09:14 (6) | 18:26 | 20:19 | 21:10     8    07:14 (3) | 21:53    27    06:29 (2) | 22:03    28    06:35 (2) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 09:03 (6) | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:03 (2) | 05:31 06:08 (2) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 08:34 (6) | 08:31

| 16:47 | 17:37    10    09:13 (6) | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    27    06:30 (2) | 22:02    28    06:36 (2) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09     6    08:40 (6) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 09:05 (6) | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 06:02 (2) | 05:32 06:08 (2) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 08:32 (6) | 08:32

| 16:48 | 17:39     4    09:09 (6) | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    27    06:29 (2) | 22:02    28    06:36 (2) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08    11    08:43 (6) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:03 (2) | 05:33 06:09 (2) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 08:31 (6) | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:15 | 21:56    27    06:30 (2) | 22:01    27    06:36 (2) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06    14    08:45 (6) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 06:02 (2) | 05:33 06:09 (2) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 08:30 (6) | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    28    06:30 (2) | 22:01    27    06:36 (2) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04    16    08:46 (6) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:03 (2) | 05:34 06:10 (2) | 06:16 07:15 (3) | 07:06 | 07:55 | 07:49 08:29 (6) | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    28    06:31 (2) | 22:00    26    06:36 (2) | 21:19     9    07:24 (3) | 20:13 | 19:04 | 17:03    18    08:47 (6) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 06:02 (2) | 05:35 06:10 (2) | 06:18 07:13 (3) | 07:08 | 07:57 | 07:51 08:29 (6) | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:59    28    06:30 (2) | 21:59    26    06:36 (2) | 21:17    14    07:27 (3) | 20:11 | 19:02 | 17:01    19    08:48 (6) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 06:02 (2) | 05:36 06:11 (2) | 06:19 07:11 (3) | 07:09 | 07:58 | 07:52 08:29 (6) | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59    29    06:31 (2) | 21:58    25    06:36 (2) | 21:15    17    07:28 (3) | 20:08 | 19:00 | 17:00    19    08:48 (6) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 06:03 (2) | 05:37 06:11 (2) | 06:21 07:10 (3) | 07:11 08:01 (4) | 08:00 | 07:54 08:28 (6) | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:23 | 22:00    28    06:31 (2) | 21:58    25    06:36 (2) | 21:13    19    07:29 (3) | 20:06    10    08:11 (4) | 18:57 | 16:58    20    08:48 (6) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 06:03 (2) | 05:39 06:12 (2) | 06:23 07:09 (3) | 07:12 07:59 (4) | 08:02 08:46 (5) | 07:56 08:28 (6) | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01    29    06:32 (2) | 21:57    23    06:35 (2) | 21:11    21    07:30 (3) | 20:04    14    08:13 (4) | 18:55     9    08:55 (5) | 16:57    20    08:48 (6) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 06:03 (2) | 05:40 06:13 (2) | 06:24 07:08 (3) | 07:14 07:56 (4) | 08:03 08:44 (5) | 07:58 08:29 (6) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01    29    06:32 (2) | 21:56    22    06:35 (2) | 21:09    23    07:31 (3) | 20:01    18    08:14 (4) | 18:53    13    08:57 (5) | 16:55    19    08:48 (6) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 06:04 (2) | 05:41 06:13 (2) | 06:26 07:07 (3) | 07:16 07:55 (4) | 08:05 08:43 (5) | 07:59 08:29 (6) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02    28    06:32 (2) | 21:55    21    06:34 (2) | 21:07    24    07:31 (3) | 19:59    20    08:15 (4) | 18:51    16    08:59 (5) | 16:54    19    08:48 (6) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 07:10 (3) | 05:50 | 05:24 06:04 (2) | 05:42 06:14 (2) | 06:27 07:07 (3) | 07:17 07:54 (4) | 08:07 08:41 (5) | 08:01 08:31 (6) | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40     9    07:19 (3) | 21:29 | 22:02    29    06:33 (2) | 21:54    20    06:34 (2) | 21:05    25    07:32 (3) | 19:57    21    08:15 (4) | 18:49    18    08:59 (5) | 16:52    17    08:48 (6) | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 08:19 (5) | 06:54 | 06:44 07:07 (3) | 05:48 | 05:24 06:04 (2) | 05:43 06:15 (2) | 06:29 07:06 (3) | 07:19 07:53 (4) | 08:08 08:40 (5) | 08:03 08:33 (6) | 08:43

| 17:04 | 17:59     6    08:25 (5) | 18:49 | 20:41    14    07:21 (3) | 21:30 | 22:03    29    06:33 (2) | 21:53    18    06:33 (2) | 21:03    25    07:31 (3) | 19:54    23    08:16 (4) | 18:46    19    08:59 (5) | 16:51    15    08:48 (6) | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:17 (5) | 06:52 07:14 (4) | 06:42 07:05 (3) | 05:47 | 05:24 06:04 (2) | 05:44 06:16 (2) | 06:31 07:06 (3) | 07:20 07:52 (4) | 08:10 08:40 (5) | 08:05 08:35 (6) | 08:44

| 17:06 | 18:01    10    08:27 (5) | 18:51     9    07:23 (4) | 20:43    18    07:23 (3) | 21:32 | 22:03    29    06:33 (2) | 21:52    16    06:32 (2) | 21:01    26    07:32 (3) | 19:52    23    08:15 (4) | 18:44    20    09:00 (5) | 16:50    13    08:48 (6) | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 08:15 (5) | 06:49 07:12 (4) | 06:40 07:04 (3) | 05:45 | 05:24 06:04 (2) | 05:46 06:17 (2) | 06:32 07:05 (3) | 07:22 07:52 (4) | 08:12 08:40 (5) | 08:06 08:37 (6) | 08:45

| 17:07 | 18:03    13    08:28 (5) | 18:52    14    07:26 (4) | 20:45    20    07:24 (3) | 21:33 | 22:04    29    06:33 (2) | 21:51    14    06:31 (2) | 20:59    26    07:31 (3) | 19:50    23    08:15 (4) | 18:42    20    09:00 (5) | 16:48    10    08:47 (6) | 16:33

 20 | 08:38 09:06 (6) | 07:49 08:12 (5) | 06:47 07:10 (4) | 06:38 07:02 (3) | 05:44 | 05:24 06:04 (2) | 05:47 06:19 (2) | 06:34 07:06 (3) | 07:24 07:52 (4) | 08:14 08:40 (5) | 08:08 08:38 (6) | 08:45

| 17:09     1    09:07 (6) | 18:05    16    08:28 (5) | 18:54    17    07:27 (4) | 20:46    22    07:24 (3) | 21:35 | 22:04    29    06:33 (2) | 21:49    11    06:30 (2) | 20:57    25    07:31 (3) | 19:47    23    08:15 (4) | 18:40    20    09:00 (5) | 16:47     8    08:46 (6) | 16:34

 21 | 08:37 09:05 (6) | 07:47 08:10 (5) | 06:45 07:07 (4) | 06:36 07:02 (3) | 05:43 | 05:24 06:04 (2) | 05:48 06:22 (2) | 06:35 07:06 (3) | 07:25 07:52 (4) | 08:15 08:42 (5) | 08:10 08:40 (6) | 08:46

| 17:10     5    09:10 (6) | 18:07    18    08:28 (5) | 18:56    20    07:27 (4) | 20:48    23    07:25 (3) | 21:36 | 22:04    29    06:33 (2) | 21:48     5    06:27 (2) | 20:55    24    07:30 (3) | 19:45    22    08:14 (4) | 18:38    17    08:59 (5) | 16:46     5    08:45 (6) | 16:34

 22 | 08:36 09:04 (6) | 07:44 08:09 (5) | 06:43 07:06 (4) | 06:33 07:01 (3) | 05:41 | 05:24 06:04 (2) | 05:50 | 06:37 07:06 (3) | 07:27 07:52 (4) | 08:17 08:43 (5) | 08:11 08:42 (6) | 08:47

| 17:12     8    09:12 (6) | 18:08    19    08:28 (5) | 18:57    22    07:28 (4) | 20:50    24    07:25 (3) | 21:37 | 22:04    29    06:33 (2) | 21:47 | 20:53    24    07:30 (3) | 19:43    21    08:13 (4) | 18:36    15    08:58 (5) | 16:45     1    08:43 (6) | 16:35

 23 | 08:35 09:02 (6) | 07:42 08:09 (5) | 06:40 07:06 (4) | 06:31 07:00 (3) | 05:40 06:10 (2) | 05:24 06:05 (2) | 05:51 | 06:39 07:06 (3) | 07:28 07:53 (4) | 08:19 08:45 (5) | 08:13 | 08:47

| 17:14    10    09:12 (6) | 18:10    19    08:28 (5) | 18:59    23    07:29 (4) | 20:51    25    07:25 (3) | 21:39     8    06:18 (2) | 22:04    29    06:34 (2) | 21:46 | 20:51    22    07:28 (3) | 19:41    18    08:11 (4) | 18:34    12    08:57 (5) | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 09:01 (6) | 07:40 08:09 (5) | 06:38 07:05 (4) | 06:29 07:00 (3) | 05:39 06:08 (2) | 05:24 06:05 (2) | 05:52 | 06:40 07:08 (3) | 07:30 07:55 (4) | 08:21 08:47 (5) | 08:15 | 08:48

| 17:16    13    09:14 (6) | 18:12    19    08:28 (5) | 19:01    24    07:29 (4) | 20:53    25    07:25 (3) | 21:40    12    06:20 (2) | 22:05    29    06:34 (2) | 21:44 | 20:48    19    07:27 (3) | 19:38    15    08:10 (4) | 18:32     9    08:56 (5) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 08:59 (6) | 07:38 08:09 (5) | 06:36 07:04 (4) | 06:27 06:59 (3) | 05:38 06:07 (2) | 05:25 06:05 (2) | 05:54 | 06:42 07:08 (3) | 07:32 07:57 (4) | 07:22 07:49 (5) | 08:16 | 08:48

| 17:17    15    09:14 (6) | 18:14    19    08:28 (5) | 19:03    24    07:28 (4) | 20:55    26    07:25 (3) | 21:41    15    06:22 (2) | 22:05    29    06:34 (2) | 21:43 | 20:46    17    07:25 (3) | 19:36    11    08:08 (4) | 17:30     5    07:54 (5) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 08:58 (6) | 07:36 08:10 (5) | 06:33 07:05 (4) | 06:25 06:59 (3) | 05:37 06:06 (2) | 05:25 06:06 (2) | 05:55 | 06:43 07:10 (3) | 07:33 07:59 (4) | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19    17    09:15 (6) | 18:16    17    08:27 (5) | 19:04    22    07:27 (4) | 20:56    26    07:25 (3) | 21:43    17    06:23 (2) | 22:05    29    06:35 (2) | 21:42 | 20:44    14    07:24 (3) | 19:34     4    08:03 (4) | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:57 (6) | 07:34 08:10 (5) | 06:31 07:05 (4) | 06:23 06:59 (3) | 05:36 06:05 (2) | 05:26 06:06 (2) | 05:57 | 06:45 07:12 (3) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21    19    09:16 (6) | 18:17    15    08:25 (5) | 19:06    22    07:27 (4) | 20:58    25    07:24 (3) | 21:44    19    06:24 (2) | 22:05    28    06:34 (2) | 21:40 | 20:42     8    07:20 (3) | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:57 (6) | 07:32 08:12 (5) | 06:29 07:05 (4) | 06:21 07:00 (3) | 05:34 06:04 (2) | 05:26 06:06 (2) | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    19    09:16 (6) | 18:19    11    08:23 (5) | 19:08    20    07:25 (4) | 21:00    23    07:23 (3) | 21:45    21    06:25 (2) | 22:04    29    06:35 (2) | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:56 (6) | | 07:27 08:06 (4) | 06:19 07:00 (3) | 05:33 06:03 (2) | 05:27 06:06 (2) | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24    20    09:16 (6) | | 20:09    18    08:24 (4) | 21:01    22    07:22 (3) | 21:47    22    06:25 (2) | 22:04    29    06:35 (2) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:57 (6) | | 07:24 08:07 (4) | 06:17 07:00 (3) | 05:33 06:04 (2) | 05:27 06:07 (2) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26    20    09:17 (6) | | 20:11    15    08:22 (4) | 21:03    21    07:21 (3) | 21:48    23    06:27 (2) | 22:04    28    06:35 (2) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:57 (6) | | 07:22 08:08 (4) | | 05:32 06:03 (2) | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28    19    09:16 (6) | | 20:13    11    08:19 (4) | | 21:49    24    06:27 (2) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |   166 |   262 |   266 |   323 |   216 |   843 |   474 |   382 |   266 |   193 |   250 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,54 |  0,58 |  0,63 |  0,68 |  0,70 |  0,70 |  0,63 |  0,58 |  0,54 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,14 |  0,21 |  0,25 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,18 |  0,15 |  0,11 |

Total, real |    16 |    37 |    38 |    67 |    55 |   191 |   118 |    92 |    48 |    28 |    27 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: AA - Van Abcoudestraat 5

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:53 (6) | 07:30 08:00 (5) | 07:20 07:49 (4) | 06:15 06:42 (3) | 05:31 | 05:28 | 06:04 06:50 (3) | 06:53 | 07:42 | 07:35 08:31 (6) | 08:25

| 16:42 | 17:30    21    09:14 (6) | 18:21    21    08:21 (5) | 20:14    24    08:13 (4) | 21:05    23    07:05 (3) | 21:50 | 22:04 | 21:32    24    07:14 (3) | 20:31 | 19:22 | 17:17     4    08:35 (6) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:53 (6) | 07:28 08:01 (5) | 07:17 07:49 (4) | 06:14 06:41 (3) | 05:30 | 05:29 | 06:05 06:50 (3) | 06:55 | 07:43 | 07:37 08:28 (6) | 08:27

| 16:44 | 17:32    21    09:14 (6) | 18:23    19    08:20 (5) | 20:16    24    08:13 (4) | 21:06    25    07:06 (3) | 21:51 | 22:04 | 21:31    25    07:15 (3) | 20:29 | 19:20 | 17:15    10    08:38 (6) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:53 (6) | 07:25 08:01 (5) | 07:15 07:49 (4) | 06:12 06:40 (3) | 05:29 | 05:29 | 06:07 06:49 (3) | 06:56 07:52 (4) | 07:45 | 07:38 08:26 (6) | 08:28

| 16:45 | 17:34    21    09:14 (6) | 18:25    18    08:19 (5) | 20:18    24    08:13 (4) | 21:08    26    07:06 (3) | 21:52 | 22:03 | 21:29    26    07:15 (3) | 20:27     8    08:00 (4) | 19:17 | 17:13    14    08:40 (6) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:53 (6) | 07:23 08:02 (5) | 07:13 07:48 (4) | 06:10 06:40 (3) | 05:28 | 05:30 | 06:09 06:50 (3) | 06:58 07:49 (4) | 07:46 | 07:40 08:25 (6) | 08:29

| 16:46 | 17:35    20    09:13 (6) | 18:26    15    08:17 (5) | 20:19    23    08:11 (4) | 21:10    26    07:06 (3) | 21:53 | 22:03 | 21:27    26    07:16 (3) | 20:24    14    08:03 (4) | 19:15 | 17:11    17    08:42 (6) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:54 (6) | 07:21 08:03 (5) | 07:11 07:49 (4) | 06:08 06:40 (3) | 05:28 | 05:31 | 06:10 06:49 (3) | 07:00 07:47 (4) | 07:48 | 07:42 08:25 (6) | 08:31

| 16:47 | 17:37    20    09:14 (6) | 18:28    12    08:15 (5) | 20:21    22    08:11 (4) | 21:11    27    07:07 (3) | 21:54 | 22:02 | 21:26    27    07:16 (3) | 20:22    17    08:04 (4) | 19:13 | 17:09    18    08:43 (6) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:55 (6) | 07:19 08:06 (5) | 07:08 07:50 (4) | 06:06 06:39 (3) | 05:27 | 05:32 | 06:12 06:49 (3) | 07:01 07:46 (4) | 07:50 | 07:44 08:24 (6) | 08:32

| 16:48 | 17:39    18    09:13 (6) | 18:30     6    08:12 (5) | 20:23    19    08:09 (4) | 21:13    27    07:06 (3) | 21:55 | 22:02 | 21:24    27    07:16 (3) | 20:20    19    08:05 (4) | 19:11 | 17:08    20    08:44 (6) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:56 (6) | 07:17 | 07:06 07:51 (4) | 06:04 06:39 (3) | 05:27 | 05:33 | 06:13 06:49 (3) | 07:03 07:44 (4) | 07:51 | 07:45 08:24 (6) | 08:33

| 16:49 | 17:41    16    09:12 (6) | 18:32 | 20:24    17    08:08 (4) | 21:15    27    07:06 (3) | 21:56 | 22:01 | 21:22    27    07:16 (3) | 20:17    22    08:06 (4) | 19:08 | 17:06    20    08:44 (6) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:57 (6) | 07:14 | 07:04 07:51 (4) | 06:03 06:40 (3) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:50 (3) | 07:04 07:43 (4) | 07:53 08:40 (5) | 07:47 08:24 (6) | 08:34

| 16:51 | 17:43    13    09:10 (6) | 18:33 | 20:26    14    08:05 (4) | 21:16    26    07:06 (3) | 21:57 | 22:01 | 21:20    26    07:16 (3) | 20:15    24    08:07 (4) | 19:06     9    08:49 (5) | 17:04    21    08:45 (6) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:59 (6) | 07:12 | 07:02 07:54 (4) | 06:01 06:39 (3) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:49 (3) | 07:06 07:42 (4) | 07:55 08:37 (5) | 07:49 08:24 (6) | 08:36

| 16:52 | 17:45     9    09:08 (6) | 18:35 | 20:28     8    08:02 (4) | 21:18    27    07:06 (3) | 21:58 | 22:00 | 21:19    26    07:15 (3) | 20:13    24    08:06 (4) | 19:04    14    08:51 (5) | 17:03    21    08:45 (6) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 06:40 (3) | 05:25 | 05:35 | 06:18 06:50 (3) | 07:08 07:42 (4) | 07:57 08:36 (5) | 07:51 08:24 (6) | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19    26    07:06 (3) | 21:59 | 21:59 | 21:17    25    07:15 (3) | 20:11    25    08:07 (4) | 19:02    17    08:53 (5) | 17:01    21    08:45 (6) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 06:40 (3) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:50 (3) | 07:09 07:41 (4) | 07:58 08:35 (5) | 07:52 08:24 (6) | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21    25    07:05 (3) | 21:59 | 21:58 | 21:15    24    07:14 (3) | 20:08    25    08:06 (4) | 19:00    19    08:54 (5) | 17:00    21    08:45 (6) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 06:40 (3) | 05:24 | 05:37 | 06:21 06:51 (3) | 07:11 07:41 (4) | 08:00 08:33 (5) | 07:54 08:24 (6) | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22    24    07:04 (3) | 22:00 | 21:58 | 21:13    23    07:14 (3) | 20:06    25    08:06 (4) | 18:57    21    08:54 (5) | 16:58    20    08:44 (6) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 06:41 (3) | 05:24 | 05:39 | 06:23 06:52 (3) | 07:12 07:41 (4) | 08:02 08:33 (5) | 07:56 08:25 (6) | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24    23    07:04 (3) | 22:01 | 21:57 | 21:11    20    07:12 (3) | 20:04    24    08:05 (4) | 18:55    21    08:54 (5) | 16:57    19    08:44 (6) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:42 (3) | 05:24 | 05:40 | 06:24 06:53 (3) | 07:14 07:41 (4) | 08:03 08:33 (5) | 07:58 08:27 (6) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26    21    07:03 (3) | 22:01 | 21:56 | 21:09    18    07:11 (3) | 20:01    23    08:04 (4) | 18:53    21    08:54 (5) | 16:55    16    08:43 (6) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:42 (3) | 05:24 | 05:41 | 06:26 06:54 (3) | 07:16 07:42 (4) | 08:05 08:33 (5) | 07:59 08:29 (6) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    20    07:02 (3) | 22:02 | 21:55 | 21:07    15    07:09 (3) | 19:59    21    08:03 (4) | 18:51    21    08:54 (5) | 16:54    14    08:43 (6) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:44 (3) | 05:24 | 05:42 | 06:27 06:57 (3) | 07:17 07:42 (4) | 08:07 08:32 (5) | 08:01 08:31 (6) | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    17    07:01 (3) | 22:02 | 21:54 | 21:05    10    07:07 (3) | 19:57    19    08:01 (4) | 18:49    21    08:53 (5) | 16:52    11    08:42 (6) | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:44 (3) | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 07:44 (4) | 08:08 08:34 (5) | 08:03 08:33 (6) | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    15    06:59 (3) | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54    16    08:00 (4) | 18:46    18    08:52 (5) | 16:51     8    08:41 (6) | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:46 (3) | 05:24 | 05:44 | 06:31 | 07:20 07:46 (4) | 08:10 08:36 (5) | 08:05 08:35 (6) | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    12    06:58 (3) | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52    10    07:56 (4) | 18:44    15    08:51 (5) | 16:50     5    08:40 (6) | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:49 (3) | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 08:38 (5) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33     6    06:55 (3) | 22:04 | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42    12    08:50 (5) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 08:40 (5) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40     9    08:49 (5) | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 08:10 (5) | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 08:42 (5) | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07     6    08:16 (5) | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38     4    08:46 (5) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 08:08 (5) | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08    10    08:18 (5) | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:06 (5) | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    13    08:19 (5) | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 09:01 (6) | 07:40 08:04 (5) | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16     5    09:06 (6) | 18:12    16    08:20 (5) | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:05 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 08:59 (6) | 07:38 08:02 (5) | 06:36 06:59 (4) | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 06:58 (3) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17     8    09:07 (6) | 18:14    19    08:21 (5) | 19:03     9    07:08 (4) | 20:55 | 21:41 | 22:05 | 21:43     9    07:07 (3) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 08:58 (6) | 07:36 08:01 (5) | 06:33 06:56 (4) | 06:25 06:53 (3) | 05:37 | 05:25 | 05:55 06:56 (3) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19    11    09:09 (6) | 18:16    21    08:22 (5) | 19:04    15    07:11 (4) | 20:56     4    06:57 (3) | 21:43 | 22:05 | 21:42    13    07:09 (3) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:56 (6) | 07:34 08:00 (5) | 06:31 06:54 (4) | 06:23 06:48 (3) | 05:36 | 05:26 | 05:57 06:55 (3) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21    14    09:10 (6) | 18:17    21    08:21 (5) | 19:06    18    07:12 (4) | 20:58    12    07:00 (3) | 21:44 | 22:05 | 21:40    16    07:11 (3) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:55 (6) | 07:32 08:00 (5) | 06:29 06:52 (4) | 06:21 06:46 (3) | 05:34 | 05:26 | 05:58 06:54 (3) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    17    09:12 (6) | 18:19    21    08:21 (5) | 19:08    21    07:13 (4) | 21:00    16    07:02 (3) | 21:45 | 22:04 | 21:39    18    07:12 (3) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:53 (6) | | 07:27 07:51 (4) | 06:19 06:44 (3) | 05:33 | 05:27 | 05:59 06:53 (3) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24    19    09:12 (6) | | 20:09    22    08:13 (4) | 21:01    19    07:03 (3) | 21:46 | 22:04 | 21:37    19    07:12 (3) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:53 (6) | | 07:24 07:50 (4) | 06:17 06:43 (3) | 05:33 | 05:27 | 06:01 06:52 (3) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26    20    09:13 (6) | | 20:11    24    08:14 (4) | 21:03    21    07:04 (3) | 21:48 | 22:04 | 21:36    22    07:14 (3) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:53 (6) | | 07:22 07:49 (4) | | 05:32 | | 06:02 06:51 (3) | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28    20    09:13 (6) | | 20:13    24    08:13 (4) | | 21:49 | | 21:34    23    07:14 (3) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |   114 |   286 |   224 |   247 |   423 | |   120 |   369 |   316 |   222 |   280 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 | |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,54 |  0,57 |  0,62 |  0,66 | |  0,66 |  0,66 |  0,60 |  0,53 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,14 |  0,20 |  0,25 | |  0,23 |  0,25 |  0,19 |  0,14 |  0,11 |

Total, real |    11 |    40 |    31 |    50 |   104 | |    28 |    93 |    59 |    32 |    30 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: AB - Van Abcoudestraat 19

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:51 (6) | 07:30 07:56 (5) | 07:20 07:44 (4) | 06:15 06:45 (3) | 05:31 | 05:28 | 06:04 06:40 (3) | 06:53 07:41 (4) | 07:42 | 07:35 08:24 (6) | 08:25

| 16:42 | 17:30    21    09:12 (6) | 18:21    22    08:18 (5) | 20:14    22    08:06 (4) | 21:05     1    06:46 (3) | 21:50 | 22:04 | 21:32    28    07:08 (3) | 20:31    18    07:59 (4) | 19:22 | 17:17    14    08:38 (6) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:51 (6) | 07:28 07:56 (5) | 07:17 07:43 (4) | 06:14 06:40 (3) | 05:30 | 05:29 | 06:05 06:41 (3) | 06:55 07:40 (4) | 07:43 | 07:37 08:23 (6) | 08:27

| 16:44 | 17:32    21    09:12 (6) | 18:23    22    08:18 (5) | 20:16    23    08:06 (4) | 21:06    11    06:51 (3) | 21:51 | 22:04 | 21:31    27    07:08 (3) | 20:29    21    08:01 (4) | 19:20 | 17:15    17    08:40 (6) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:50 (6) | 07:25 07:56 (5) | 07:15 07:42 (4) | 06:12 06:38 (3) | 05:29 | 05:29 | 06:07 06:41 (3) | 06:56 07:39 (4) | 07:45 | 07:38 08:22 (6) | 08:28

| 16:45 | 17:34    22    09:12 (6) | 18:25    21    08:17 (5) | 20:18    25    08:07 (4) | 21:08    15    06:53 (3) | 21:52 | 22:03 | 21:29    26    07:07 (3) | 20:27    22    08:01 (4) | 19:17 | 17:13    19    08:41 (6) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:50 (6) | 07:23 07:55 (5) | 07:13 07:41 (4) | 06:10 06:36 (3) | 05:28 | 05:30 | 06:09 06:42 (3) | 06:58 07:38 (4) | 07:46 | 07:40 08:22 (6) | 08:29

| 16:46 | 17:35    22    09:12 (6) | 18:26    21    08:16 (5) | 20:19    25    08:06 (4) | 21:10    18    06:54 (3) | 21:53 | 22:03 | 21:27    26    07:08 (3) | 20:24    24    08:02 (4) | 19:15 | 17:11    20    08:42 (6) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:51 (6) | 07:21 07:56 (5) | 07:11 07:41 (4) | 06:08 06:35 (3) | 05:28 | 05:31 | 06:10 06:42 (3) | 07:00 07:37 (4) | 07:48 08:39 (5) | 07:42 08:21 (6) | 08:31

| 16:47 | 17:37    22    09:13 (6) | 18:28    19    08:15 (5) | 20:21    25    08:06 (4) | 21:11    20    06:55 (3) | 21:54 | 22:02 | 21:26    25    07:07 (3) | 20:22    25    08:02 (4) | 19:13     5    08:44 (5) | 17:09    21    08:42 (6) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:51 (6) | 07:19 07:57 (5) | 07:08 07:41 (4) | 06:06 06:33 (3) | 05:27 | 05:32 | 06:12 06:43 (3) | 07:01 07:37 (4) | 07:50 08:35 (5) | 07:44 08:21 (6) | 08:32

| 16:48 | 17:39    21    09:12 (6) | 18:30    17    08:14 (5) | 20:23    25    08:06 (4) | 21:13    23    06:56 (3) | 21:55 | 22:02 | 21:24    23    07:06 (3) | 20:20    25    08:02 (4) | 19:11    12    08:47 (5) | 17:08    22    08:43 (6) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:52 (6) | 07:17 07:59 (5) | 07:06 07:41 (4) | 06:04 06:32 (3) | 05:27 | 05:33 | 06:13 06:43 (3) | 07:03 07:36 (4) | 07:51 08:34 (5) | 07:45 08:21 (6) | 08:33

| 16:49 | 17:41    20    09:12 (6) | 18:32    14    08:13 (5) | 20:24    25    08:06 (4) | 21:15    24    06:56 (3) | 21:56 | 22:01 | 21:22    22    07:05 (3) | 20:17    25    08:01 (4) | 19:08    15    08:49 (5) | 17:06    22    08:43 (6) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:53 (6) | 07:14 08:00 (5) | 07:04 07:40 (4) | 06:03 06:32 (3) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:45 (3) | 07:04 07:36 (4) | 07:53 08:32 (5) | 07:47 08:21 (6) | 08:34

| 16:51 | 17:43    18    09:11 (6) | 18:33     9    08:09 (5) | 20:26    24    08:04 (4) | 21:16    25    06:57 (3) | 21:57 | 22:01 | 21:20    20    07:05 (3) | 20:15    25    08:01 (4) | 19:06    18    08:50 (5) | 17:04    22    08:43 (6) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:53 (6) | 07:12 | 07:02 07:41 (4) | 06:01 06:31 (3) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:46 (3) | 07:06 07:35 (4) | 07:55 08:31 (5) | 07:49 08:22 (6) | 08:36

| 16:52 | 17:45    17    09:10 (6) | 18:35 | 20:28    22    08:03 (4) | 21:18    26    06:57 (3) | 21:58 | 22:00 | 21:19    17    07:03 (3) | 20:13    25    08:00 (4) | 19:04    20    08:51 (5) | 17:03    21    08:43 (6) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 08:56 (6) | 07:10 | 06:59 07:41 (4) | 05:59 06:31 (3) | 05:25 | 05:35 | 06:18 06:48 (3) | 07:08 07:36 (4) | 07:57 08:30 (5) | 07:51 08:22 (6) | 08:37

| 16:53 | 17:46    13    09:09 (6) | 18:37 | 20:30    21    08:02 (4) | 21:19    27    06:58 (3) | 21:59 | 21:59 | 21:17    14    07:02 (3) | 20:11    24    08:00 (4) | 19:02    21    08:51 (5) | 17:01    21    08:43 (6) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 08:58 (6) | 07:08 | 06:57 07:43 (4) | 05:58 06:31 (3) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:49 (3) | 07:09 07:36 (4) | 07:58 08:30 (5) | 07:52 08:23 (6) | 08:38

| 16:55 | 17:48     9    09:07 (6) | 18:39 | 20:31    17    08:00 (4) | 21:21    27    06:58 (3) | 21:59 | 21:58 | 21:15    10    06:59 (3) | 20:08    22    07:58 (4) | 19:00    22    08:52 (5) | 17:00    20    08:43 (6) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 07:44 (4) | 05:56 06:30 (3) | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 07:37 (4) | 08:00 08:29 (5) | 07:54 08:23 (6) | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33    14    07:58 (4) | 21:22    27    06:57 (3) | 22:00 | 21:58 | 21:13 | 20:06    20    07:57 (4) | 18:57    22    08:51 (5) | 16:58    18    08:41 (6) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 07:46 (4) | 05:54 06:30 (3) | 05:24 | 05:39 | 06:23 | 07:12 07:39 (4) | 08:02 08:29 (5) | 07:56 08:25 (6) | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35    10    07:56 (4) | 21:24    28    06:58 (3) | 22:01 | 21:57 | 21:11 | 20:04    17    07:56 (4) | 18:55    22    08:51 (5) | 16:57    16    08:41 (6) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:31 (3) | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 07:40 (4) | 08:03 08:29 (5) | 07:58 08:27 (6) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26    27    06:58 (3) | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01    13    07:53 (4) | 18:53    21    08:50 (5) | 16:55    13    08:40 (6) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:30 (3) | 05:24 | 05:41 06:52 (3) | 06:26 | 07:16 07:44 (4) | 08:05 08:31 (5) | 07:59 08:29 (6) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    27    06:57 (3) | 22:02 | 21:55     3    06:55 (3) | 21:07 | 19:59     6    07:50 (4) | 18:51    19    08:50 (5) | 16:54    10    08:39 (6) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:31 (3) | 05:24 | 05:42 06:49 (3) | 06:27 | 07:17 | 08:07 08:32 (5) | 08:01 08:31 (6) | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    27    06:58 (3) | 22:02 | 21:54     9    06:58 (3) | 21:05 | 19:57 | 18:49    16    08:48 (5) | 16:52     7    08:38 (6) | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:30 (3) | 05:24 | 05:43 06:48 (3) | 06:29 | 07:19 | 08:08 08:34 (5) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    27    06:57 (3) | 22:03 | 21:53    11    06:59 (3) | 21:03 | 19:54 | 18:46    12    08:46 (5) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:31 (3) | 05:24 | 05:44 06:46 (3) | 06:31 | 07:20 | 08:10 08:36 (5) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    25    06:56 (3) | 22:03 | 21:52    15    07:01 (3) | 21:01 | 19:52 | 18:44     9    08:45 (5) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:32 (3) | 05:24 | 05:46 06:45 (3) | 06:32 | 07:22 | 08:12 08:38 (5) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    24    06:56 (3) | 22:04 | 21:51    17    07:02 (3) | 20:59 | 19:50 | 18:42     2    08:40 (5) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:33 (3) | 05:24 | 05:47 06:45 (3) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35    23    06:56 (3) | 22:04 | 21:49    18    07:03 (3) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:33 (3) | 05:24 | 05:48 06:44 (3) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    23    06:56 (3) | 22:04 | 21:48    20    07:04 (3) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:33 (3) | 05:24 | 05:50 06:43 (3) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    21    06:54 (3) | 22:04 | 21:47    22    07:05 (3) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:06 (5) | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:34 (3) | 05:24 | 05:51 06:43 (3) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10     5    08:11 (5) | 18:59 | 20:51 | 21:39    19    06:53 (3) | 22:04 | 21:46    22    07:05 (3) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:04 (5) | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:35 (3) | 05:24 | 05:52 06:43 (3) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12    10    08:14 (5) | 19:01 | 20:53 | 21:40    17    06:52 (3) | 22:05 | 21:44    24    07:07 (3) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:02 (5) | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:36 (3) | 05:25 | 05:54 06:42 (3) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    14    08:16 (5) | 19:03 | 20:55 | 21:41    16    06:52 (3) | 22:05 | 21:43    25    07:07 (3) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 08:58 (6) | 07:36 08:00 (5) | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:37 (3) | 05:25 | 05:55 06:41 (3) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19     7    09:05 (6) | 18:16    17    08:17 (5) | 19:04 | 20:56 | 21:43    14    06:51 (3) | 22:05 | 21:42    26    07:07 (3) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:56 (6) | 07:34 07:57 (5) | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:39 (3) | 05:26 | 05:57 06:42 (3) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21    10    09:06 (6) | 18:17    20    08:17 (5) | 19:06 | 20:58 | 21:44    10    06:49 (3) | 22:05 | 21:40    26    07:08 (3) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:55 (6) | 07:32 07:56 (5) | 06:29 06:55 (4) | 06:21 | 05:34 06:41 (3) | 05:26 | 05:58 06:41 (3) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    13    09:08 (6) | 18:19    21    08:17 (5) | 19:08     3    06:58 (4) | 21:00 | 21:45     6    06:47 (3) | 22:04 | 21:39    27    07:08 (3) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:53 (6) | | 07:27 07:50 (4) | 06:19 | 05:33 | 05:27 | 05:59 06:41 (3) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24    16    09:09 (6) | | 20:09    12    08:02 (4) | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37    27    07:08 (3) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:52 (6) | | 07:24 07:48 (4) | 06:17 | 05:33 | 05:27 | 06:01 06:41 (3) | 06:50 07:46 (4) | 07:40 | 07:31 08:30 (6) | 08:24 | 08:49

| 17:26    18    09:10 (6) | | 20:11    16    08:04 (4) | 21:03 | 21:48 | 22:04 | 21:36    28    07:09 (3) | 20:35    10    07:56 (4) | 19:24 | 17:20     1    08:31 (6) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:51 (6) | | 07:22 07:45 (4) | | 05:32 | | 06:02 06:41 (3) | 06:51 07:43 (4) | | 07:33 08:26 (6) | | 08:49

| 17:28    20    09:11 (6) | | 20:13    20    08:05 (4) | | 21:49 | | 21:34    27    07:08 (3) | 20:33    14    07:57 (4) | | 17:18    10    08:36 (6) | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |    84 |   293 |   196 |   278 |   578 | |   347 |   262 |   312 |   247 |   283 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 | |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,54 |  0,55 |  0,61 |  0,67 | |  0,67 |  0,66 |  0,61 |  0,53 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,13 |  0,20 |  0,25 | |  0,24 |  0,25 |  0,19 |  0,14 |  0,11 |

Total, real |     8 |    41 |    26 |    55 |   144 | |    83 |    66 |    59 |    35 |    31 |



windPRO 3.0.629  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO8-12-2015 13:24 / 29

Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:01/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: AC - Van Abcoudestraat 29

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:50 (6) | 07:30 07:53 (5) | 07:20 07:44 (4) | 06:15 | 05:31 06:28 (3) | 05:28 | 06:04 06:35 (3) | 06:53 07:33 (4) | 07:42 | 07:35 08:21 (6) | 08:25

| 16:42 | 17:30    20    09:10 (6) | 18:21    21    08:14 (5) | 20:14    11    07:55 (4) | 21:05 | 21:50    19    06:47 (3) | 22:04 | 21:32    23    06:58 (3) | 20:31    25    07:58 (4) | 19:22 | 17:17    18    08:39 (6) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:50 (6) | 07:28 07:53 (5) | 07:17 07:41 (4) | 06:14 | 05:30 06:28 (3) | 05:29 | 06:05 06:36 (3) | 06:55 07:32 (4) | 07:43 | 07:37 08:20 (6) | 08:27

| 16:44 | 17:32    21    09:11 (6) | 18:23    22    08:15 (5) | 20:16    17    07:58 (4) | 21:06 | 21:51    18    06:46 (3) | 22:04 | 21:31    22    06:58 (3) | 20:29    26    07:58 (4) | 19:20 | 17:15    20    08:40 (6) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:49 (6) | 07:25 07:53 (5) | 07:15 07:40 (4) | 06:12 | 05:29 06:29 (3) | 05:29 06:41 (3) | 06:07 06:37 (3) | 06:56 07:31 (4) | 07:45 08:36 (5) | 07:38 08:20 (6) | 08:28

| 16:45 | 17:33    22    09:11 (6) | 18:25    22    08:15 (5) | 20:18    19    07:59 (4) | 21:08 | 21:52    17    06:46 (3) | 22:03     6    06:47 (3) | 21:29    20    06:57 (3) | 20:27    27    07:58 (4) | 19:17     7    08:43 (5) | 17:13    21    08:41 (6) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:49 (6) | 07:23 07:52 (5) | 07:13 07:37 (4) | 06:10 | 05:28 06:30 (3) | 05:30 06:39 (3) | 06:09 06:39 (3) | 06:58 07:32 (4) | 07:46 08:33 (5) | 07:40 08:19 (6) | 08:29

| 16:46 | 17:35    22    09:11 (6) | 18:26    22    08:14 (5) | 20:19    22    07:59 (4) | 21:10 | 21:53    16    06:46 (3) | 22:03     9    06:48 (3) | 21:27    17    06:56 (3) | 20:24    26    07:58 (4) | 19:15    13    08:46 (5) | 17:11    22    08:41 (6) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:49 (6) | 07:21 07:52 (5) | 07:11 07:36 (4) | 06:08 | 05:28 06:31 (3) | 05:31 06:39 (3) | 06:10 06:40 (3) | 07:00 07:31 (4) | 07:48 08:30 (5) | 07:42 08:19 (6) | 08:31

| 16:47 | 17:37    23    09:12 (6) | 18:28    22    08:14 (5) | 20:21    24    08:00 (4) | 21:11 | 21:54    15    06:46 (3) | 22:02    10    06:49 (3) | 21:26    14    06:54 (3) | 20:22    26    07:57 (4) | 19:13    17    08:47 (5) | 17:09    23    08:42 (6) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:49 (6) | 07:19 07:52 (5) | 07:08 07:35 (4) | 06:06 06:35 (3) | 05:27 06:32 (3) | 05:32 06:38 (3) | 06:12 06:42 (3) | 07:01 07:31 (4) | 07:50 08:29 (5) | 07:44 08:19 (6) | 08:32

| 16:48 | 17:39    23    09:12 (6) | 18:30    21    08:13 (5) | 20:23    25    08:00 (4) | 21:13     5    06:40 (3) | 21:55    12    06:44 (3) | 22:02    12    06:50 (3) | 21:24    10    06:52 (3) | 20:20    26    07:57 (4) | 19:11    19    08:48 (5) | 17:08    23    08:42 (6) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:50 (6) | 07:17 07:53 (5) | 07:06 07:35 (4) | 06:04 06:31 (3) | 05:27 06:33 (3) | 05:33 06:38 (3) | 06:13 | 07:03 07:31 (4) | 07:51 08:29 (5) | 07:45 08:19 (6) | 08:33

| 16:49 | 17:41    21    09:11 (6) | 18:32    20    08:13 (5) | 20:24    26    08:01 (4) | 21:15    12    06:43 (3) | 21:56    11    06:44 (3) | 22:01    14    06:52 (3) | 21:22 | 20:17    24    07:55 (4) | 19:08    20    08:49 (5) | 17:06    23    08:42 (6) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:50 (6) | 07:14 07:53 (5) | 07:04 07:34 (4) | 06:03 06:30 (3) | 05:26 06:34 (3) | 05:33 06:37 (3) | 06:15 | 07:04 07:32 (4) | 07:53 08:27 (5) | 07:47 08:20 (6) | 08:34

| 16:51 | 17:43    21    09:11 (6) | 18:33    18    08:11 (5) | 20:26    26    08:00 (4) | 21:16    15    06:45 (3) | 21:57     9    06:43 (3) | 22:01    16    06:53 (3) | 21:20 | 20:15    22    07:54 (4) | 19:06    22    08:49 (5) | 17:04    22    08:42 (6) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:50 (6) | 07:12 07:54 (5) | 07:02 07:33 (4) | 06:01 06:28 (3) | 05:26 06:35 (3) | 05:34 06:37 (3) | 06:16 | 07:06 07:33 (4) | 07:55 08:27 (5) | 07:49 08:20 (6) | 08:36

| 16:52 | 17:45    20    09:10 (6) | 18:35    15    08:09 (5) | 20:28    27    08:00 (4) | 21:18    18    06:46 (3) | 21:58     7    06:42 (3) | 22:00    16    06:53 (3) | 21:19 | 20:13    19    07:52 (4) | 19:04    22    08:49 (5) | 17:03    22    08:42 (6) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 08:52 (6) | 07:10 07:56 (5) | 06:59 07:33 (4) | 05:59 06:27 (3) | 05:25 06:37 (3) | 05:35 06:37 (3) | 06:18 | 07:08 07:34 (4) | 07:57 08:27 (5) | 07:51 08:21 (6) | 08:37

| 16:53 | 17:46    18    09:10 (6) | 18:37    11    08:07 (5) | 20:30    26    07:59 (4) | 21:19    21    06:48 (3) | 21:59     3    06:40 (3) | 21:59    17    06:54 (3) | 21:17 | 20:11    17    07:51 (4) | 19:02    22    08:49 (5) | 17:01    20    08:41 (6) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 08:53 (6) | 07:08 | 06:57 07:34 (4) | 05:58 06:26 (3) | 05:25 | 05:36 06:36 (3) | 06:19 | 07:09 07:36 (4) | 07:58 08:27 (5) | 07:52 08:22 (6) | 08:38

| 16:55 | 17:48    16    09:09 (6) | 18:39 | 20:31    25    07:59 (4) | 21:21    22    06:48 (3) | 21:59 | 21:58    19    06:55 (3) | 21:15 | 20:08    12    07:48 (4) | 19:00    22    08:49 (5) | 17:00    19    08:41 (6) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:55 (6) | 07:05 | 06:55 07:34 (4) | 05:56 06:24 (3) | 05:24 | 05:37 06:36 (3) | 06:21 | 07:11 07:40 (4) | 08:00 08:26 (5) | 07:54 08:23 (6) | 08:39

| 16:56 | 17:50    12    09:07 (6) | 18:40 | 20:33    24    07:58 (4) | 21:22    24    06:48 (3) | 22:00 | 21:58    20    06:56 (3) | 21:13 | 20:06     4    07:44 (4) | 18:57    22    08:48 (5) | 16:58    16    08:39 (6) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 08:58 (6) | 07:03 | 06:53 07:35 (4) | 05:54 06:24 (3) | 05:24 | 05:39 06:35 (3) | 06:23 | 07:12 | 08:02 08:27 (5) | 07:56 08:25 (6) | 08:40

| 16:58 | 17:52     6    09:04 (6) | 18:42 | 20:35    22    07:57 (4) | 21:24    25    06:49 (3) | 22:01 | 21:57    22    06:57 (3) | 21:11 | 20:04 | 18:55    20    08:47 (5) | 16:57    13    08:38 (6) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 07:35 (4) | 05:53 06:24 (3) | 05:24 | 05:40 06:35 (3) | 06:24 | 07:14 | 08:03 08:29 (5) | 07:58 08:27 (6) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36    20    07:55 (4) | 21:26    26    06:50 (3) | 22:01 | 21:56    22    06:57 (3) | 21:09 | 20:01 | 18:53    17    08:46 (5) | 16:55    10    08:37 (6) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 07:36 (4) | 05:51 06:23 (3) | 05:24 | 05:41 06:35 (3) | 06:26 | 07:16 | 08:05 08:31 (5) | 07:59 08:29 (6) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38    17    07:53 (4) | 21:27    27    06:50 (3) | 22:02 | 21:55    23    06:58 (3) | 21:07 | 19:59 | 18:51    14    08:45 (5) | 16:54     6    08:35 (6) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 07:37 (4) | 05:50 06:23 (3) | 05:24 | 05:42 06:34 (3) | 06:27 | 07:17 | 08:07 08:32 (5) | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40    14    07:51 (4) | 21:29    28    06:51 (3) | 22:02 | 21:54    25    06:59 (3) | 21:05 | 19:57 | 18:49    10    08:42 (5) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 07:40 (4) | 05:48 06:22 (3) | 05:24 | 05:43 06:34 (3) | 06:29 | 07:19 | 08:08 08:34 (5) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41     8    07:48 (4) | 21:30    28    06:50 (3) | 22:03 | 21:53    25    06:59 (3) | 21:03 | 19:54 | 18:46     5    08:39 (5) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:22 (3) | 05:24 | 05:44 06:33 (3) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    28    06:50 (3) | 22:03 | 21:52    26    06:59 (3) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:23 (3) | 05:24 | 05:46 06:33 (3) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    28    06:51 (3) | 22:04 | 21:51    26    06:59 (3) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:23 (3) | 05:24 | 05:47 06:34 (3) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35    28    06:51 (3) | 22:04 | 21:49    27    07:01 (3) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:23 (3) | 05:24 | 05:48 06:33 (3) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    28    06:51 (3) | 22:04 | 21:48    28    07:01 (3) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:23 (3) | 05:24 | 05:50 06:33 (3) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    27    06:50 (3) | 22:04 | 21:47    28    07:01 (3) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:23 (3) | 05:24 | 05:51 06:33 (3) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    27    06:50 (3) | 22:04 | 21:46    28    07:01 (3) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:23 (3) | 05:24 | 05:52 06:33 (3) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    27    06:50 (3) | 22:05 | 21:44    28    07:01 (3) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:02 (5) | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:24 (3) | 05:25 | 05:54 06:33 (3) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14     7    08:09 (5) | 19:03 | 20:55 | 21:41    26    06:50 (3) | 22:05 | 21:43    28    07:01 (3) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:00 (5) | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:24 (3) | 05:25 | 05:55 06:33 (3) | 06:43 07:42 (4) | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16    12    08:12 (5) | 19:04 | 20:56 | 21:43    26    06:50 (3) | 22:05 | 21:42    28    07:01 (3) | 20:44     9    07:51 (4) | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:56 (6) | 07:34 07:57 (5) | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:25 (3) | 05:26 | 05:57 06:34 (3) | 06:45 07:39 (4) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21     6    09:02 (6) | 18:17    15    08:12 (5) | 19:06 | 20:58 | 21:44    24    06:49 (3) | 22:05 | 21:40    27    07:01 (3) | 20:42    14    07:53 (4) | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:55 (6) | 07:32 07:55 (5) | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:25 (3) | 05:26 | 05:58 06:34 (3) | 06:47 07:37 (4) | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    10    09:05 (6) | 18:19    18    08:13 (5) | 19:08 | 21:00 | 21:45    24    06:49 (3) | 22:04 | 21:39    27    07:01 (3) | 20:40    18    07:55 (4) | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:53 (6) | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:25 (3) | 05:27 | 05:59 06:34 (3) | 06:48 07:35 (4) | 07:38 | 07:29 08:27 (6) | 08:22 | 08:49

| 17:24    14    09:07 (6) | | 20:09 | 21:01 | 21:46    23    06:48 (3) | 22:04 | 21:37    26    07:00 (3) | 20:38    21    07:56 (4) | 19:27 | 17:22     7    08:34 (6) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:52 (6) | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:27 (3) | 05:27 | 06:01 06:35 (3) | 06:50 07:35 (4) | 07:40 | 07:31 08:23 (6) | 08:24 | 08:49

| 17:26    16    09:08 (6) | | 20:11 | 21:03 | 21:48    22    06:49 (3) | 22:04 | 21:36    25    07:00 (3) | 20:35    22    07:57 (4) | 19:24 | 17:20    13    08:36 (6) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:50 (6) | | 07:22 | | 05:32 06:27 (3) | | 06:02 06:35 (3) | 06:51 07:33 (4) | | 07:33 08:22 (6) | | 08:49

| 17:28    19    09:09 (6) | | 20:13 | | 21:49    21    06:48 (3) | | 21:34    24    06:59 (3) | 20:33    24    07:57 (4) | | 17:18    16    08:38 (6) | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |    65 |   297 |   194 |   353 |   610 |   127 |   632 |   214 |   254 |   288 |   278 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,55 |  0,53 |  0,61 |  0,68 |  0,68 |  0,68 |  0,65 |  0,61 |  0,53 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,13 |  0,20 |  0,25 |  0,22 |  0,24 |  0,25 |  0,19 |  0,14 |  0,11 |

Total, real |     6 |    42 |    25 |    71 |   154 |    28 |   153 |    53 |    48 |    41 |    30 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: AD - Tol 8

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 08:14 (6) | 07:20 08:12 (5) | 06:15 06:42 (4) | 05:31 | 05:28 | 06:04 06:49 (4) | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21    21    08:35 (6) | 20:14     6    08:18 (5) | 21:05    22    07:04 (4) | 21:50 | 22:04 | 21:32    25    07:14 (4) | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 08:15 (6) | 07:17 | 06:14 06:41 (4) | 05:30 | 05:29 | 06:05 06:49 (4) | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23    19    08:34 (6) | 20:16 | 21:06    24    07:05 (4) | 21:51 | 22:04 | 21:31    26    07:15 (4) | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 08:16 (6) | 07:15 | 06:12 06:40 (4) | 05:29 | 05:29 | 06:07 06:48 (4) | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    16    08:32 (6) | 20:18 | 21:08    25    07:05 (4) | 21:52 | 22:03 | 21:29    27    07:15 (4) | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 08:18 (6) | 07:13 | 06:10 06:39 (4) | 05:28 | 05:30 | 06:09 06:49 (4) | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    10    08:28 (6) | 20:19 | 21:10    26    07:05 (4) | 21:53 | 22:03 | 21:27    26    07:15 (4) | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 06:39 (4) | 05:28 | 05:31 | 06:10 06:48 (4) | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11    27    07:06 (4) | 21:54 | 22:02 | 21:26    27    07:15 (4) | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 06:39 (4) | 05:27 | 05:32 | 06:12 06:49 (4) | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13    26    07:05 (4) | 21:55 | 22:02 | 21:24    26    07:15 (4) | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 06:38 (4) | 05:27 | 05:33 | 06:13 06:48 (4) | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:15    27    07:05 (4) | 21:56 | 22:01 | 21:22    27    07:15 (4) | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 06:39 (4) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:49 (4) | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16    27    07:06 (4) | 21:57 | 22:01 | 21:20    26    07:15 (4) | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 06:38 (4) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:49 (4) | 07:06 | 07:55 08:55 (6) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18    27    07:05 (4) | 21:58 | 22:00 | 21:19    25    07:14 (4) | 20:13 | 19:04     6    09:01 (6) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 06:39 (4) | 05:25 | 05:35 | 06:18 06:49 (4) | 07:08 | 07:56 08:52 (6) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19    26    07:05 (4) | 21:59 | 21:59 | 21:17    25    07:14 (4) | 20:11 | 19:02    13    09:05 (6) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 06:39 (4) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:50 (4) | 07:09 08:05 (5) | 07:58 08:50 (6) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21    25    07:04 (4) | 21:59 | 21:58 | 21:15    23    07:13 (4) | 20:08     4    08:09 (5) | 19:00    17    09:07 (6) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 06:40 (4) | 05:24 | 05:37 | 06:21 06:51 (4) | 07:11 08:01 (5) | 08:00 08:48 (6) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22    24    07:04 (4) | 22:00 | 21:58 | 21:13    21    07:12 (4) | 20:06    12    08:13 (5) | 18:57    19    09:07 (6) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 06:40 (4) | 05:24 | 05:39 | 06:23 06:51 (4) | 07:12 07:59 (5) | 08:02 08:47 (6) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24    23    07:03 (4) | 22:01 | 21:57 | 21:11    20    07:11 (4) | 20:04    16    08:15 (5) | 18:55    22    09:09 (6) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:41 (4) | 05:24 | 05:40 | 06:24 06:53 (4) | 07:14 07:57 (5) | 08:03 08:46 (6) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26    22    07:03 (4) | 22:01 | 21:56 | 21:09    17    07:10 (4) | 20:01    19    08:16 (5) | 18:53    23    09:09 (6) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:41 (4) | 05:24 | 05:41 | 06:26 06:54 (4) | 07:16 07:56 (5) | 08:05 08:45 (6) | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    20    07:01 (4) | 22:02 | 21:55 | 21:07    13    07:07 (4) | 19:59    21    08:17 (5) | 18:51    25    09:10 (6) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:42 (4) | 05:24 | 05:42 | 06:27 06:57 (4) | 07:17 07:54 (5) | 08:07 08:44 (6) | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    19    07:01 (4) | 22:02 | 21:54 | 21:05     8    07:05 (4) | 19:57    23    08:17 (5) | 18:49    25    09:09 (6) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 08:21 (6) | 06:54 07:20 (5) | 06:44 | 05:48 06:43 (4) | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 07:54 (5) | 08:08 08:44 (6) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    11    08:32 (6) | 18:49     2    07:22 (5) | 20:41 | 21:30    16    06:59 (4) | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54    24    08:18 (5) | 18:46    25    09:09 (6) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:19 (6) | 06:52 07:14 (5) | 06:42 | 05:47 06:44 (4) | 05:24 | 05:44 | 06:31 | 07:20 07:53 (5) | 08:10 08:44 (6) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01    15    08:34 (6) | 18:51    12    07:26 (5) | 20:43 | 21:32    14    06:58 (4) | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52    24    08:17 (5) | 18:44    25    09:09 (6) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 08:17 (6) | 06:49 07:12 (5) | 06:40 | 05:45 06:46 (4) | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 07:53 (5) | 08:12 08:44 (6) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    19    08:36 (6) | 18:52    16    07:28 (5) | 20:45 | 21:33    10    06:56 (4) | 22:04 | 21:51 | 20:59 | 19:50    24    08:17 (5) | 18:42    25    09:09 (6) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 08:15 (6) | 06:47 07:10 (5) | 06:38 | 05:44 06:49 (4) | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 07:53 (5) | 08:14 08:45 (6) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05    21    08:36 (6) | 18:54    19    07:29 (5) | 20:46 | 21:35     4    06:53 (4) | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47    24    08:17 (5) | 18:40    24    09:09 (6) | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 08:14 (6) | 06:45 07:08 (5) | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 07:53 (5) | 08:15 08:46 (6) | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07    23    08:37 (6) | 18:56    21    07:29 (5) | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45    23    08:16 (5) | 18:38    22    09:08 (6) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 08:13 (6) | 06:43 07:07 (5) | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 07:53 (5) | 08:17 08:46 (6) | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08    24    08:37 (6) | 18:57    23    07:30 (5) | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43    22    08:15 (5) | 18:36    20    09:06 (6) | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:13 (6) | 06:40 07:07 (5) | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:28 07:53 (5) | 08:19 08:47 (6) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    25    08:38 (6) | 18:59    23    07:30 (5) | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:51 | 19:41    20    08:13 (5) | 18:34    18    09:05 (6) | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:13 (6) | 06:38 07:06 (5) | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 06:58 (4) | 06:40 | 07:30 07:55 (5) | 08:21 08:49 (6) | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12    25    08:38 (6) | 19:01    25    07:31 (5) | 20:53 | 21:40 | 22:05 | 21:44     8    07:06 (4) | 20:48 | 19:38    17    08:12 (5) | 18:32    14    09:03 (6) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:13 (6) | 06:36 07:05 (5) | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 06:56 (4) | 06:42 | 07:32 07:57 (5) | 07:22 07:51 (6) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    25    08:38 (6) | 19:03    24    07:29 (5) | 20:55 | 21:41 | 22:05 | 21:43    12    07:08 (4) | 20:46 | 19:36    13    08:10 (5) | 17:30    10    08:01 (6) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:13 (6) | 06:33 07:05 (5) | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 06:54 (4) | 06:43 | 07:33 07:59 (5) | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16    25    08:38 (6) | 19:04    24    07:29 (5) | 20:56 | 21:43 | 22:05 | 21:42    15    07:09 (4) | 20:44 | 19:34     7    08:06 (5) | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 08:12 (6) | 06:31 07:06 (5) | 06:23 06:49 (4) | 05:36 | 05:26 | 05:57 06:54 (4) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    25    08:37 (6) | 19:06    23    07:29 (5) | 20:58     9    06:58 (4) | 21:44 | 22:05 | 21:40    17    07:11 (4) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 08:13 (6) | 06:29 07:06 (5) | 06:21 06:46 (4) | 05:34 | 05:26 | 05:58 06:52 (4) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19    23    08:36 (6) | 19:08    21    07:27 (5) | 21:00    14    07:00 (4) | 21:45 | 22:04 | 21:39    19    07:11 (4) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 08:06 (5) | 06:19 06:44 (4) | 05:33 | 05:27 | 05:59 06:51 (4) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09    20    08:26 (5) | 21:01    18    07:02 (4) | 21:46 | 22:04 | 21:37    21    07:12 (4) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 08:08 (5) | 06:17 06:42 (4) | 05:33 | 05:27 | 06:01 06:51 (4) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11    16    08:24 (5) | 21:03    20    07:02 (4) | 21:48 | 22:04 | 21:36    22    07:13 (4) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 08:08 (5) | | 05:32 | | 06:02 06:50 (4) | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13    13    08:21 (5) | | 21:49 | | 21:34    24    07:14 (4) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   261 |   348 |    67 |   434 | |   138 |   362 |   293 |   333 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 | |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,54 |  0,57 |  0,65 |  0,66 | |  0,66 |  0,66 |  0,58 |  0,54 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,14 |  0,22 |  0,25 | |  0,24 |  0,25 |  0,18 |  0,15 | |

Total, real | |    37 |    49 |    14 |   107 | |    32 |    91 |    53 |    49 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 1Shadow receptor: AE - Moye Keene 169

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 07:59 (6) | 07:20 07:51 (5) | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 06:37 (4) | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21    25    08:24 (6) | 20:14    23    08:14 (5) | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:32    25    07:02 (4) | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 07:59 (6) | 07:17 07:51 (5) | 06:14 | 05:30 | 05:29 | 06:05 06:37 (4) | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23    25    08:24 (6) | 20:16    23    08:14 (5) | 21:06 | 21:51 | 22:04 | 21:31    25    07:02 (4) | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 07:59 (6) | 07:15 07:52 (5) | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 06:37 (4) | 06:56 | 07:45 08:42 (6) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    25    08:24 (6) | 20:18    21    08:13 (5) | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29    24    07:01 (4) | 20:26 | 19:17    10    08:52 (6) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:58 (6) | 07:13 07:51 (5) | 06:10 06:35 (4) | 05:28 | 05:30 | 06:09 06:39 (4) | 06:58 | 07:46 08:39 (6) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    25    08:23 (6) | 20:19    20    08:11 (5) | 21:10    10    06:45 (4) | 21:53 | 22:03 | 21:27    22    07:01 (4) | 20:24 | 19:15    16    08:55 (6) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:58 (6) | 07:11 07:53 (5) | 06:08 06:33 (4) | 05:28 | 05:31 | 06:10 06:39 (4) | 07:00 07:53 (5) | 07:48 08:37 (6) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    25    08:23 (6) | 20:21    17    08:10 (5) | 21:11    14    06:47 (4) | 21:54 | 22:02 | 21:26    21    07:00 (4) | 20:22     8    08:01 (5) | 19:13    19    08:56 (6) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:59 (6) | 07:08 07:54 (5) | 06:06 06:31 (4) | 05:27 | 05:32 | 06:12 06:40 (4) | 07:01 07:50 (5) | 07:50 08:36 (6) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    23    08:22 (6) | 20:23    14    08:08 (5) | 21:13    17    06:48 (4) | 21:55 | 22:02 | 21:24    19    06:59 (4) | 20:20    14    08:04 (5) | 19:11    21    08:57 (6) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:59 (6) | 07:06 07:57 (5) | 06:04 06:30 (4) | 05:27 | 05:33 | 06:13 06:41 (4) | 07:03 07:48 (5) | 07:51 08:35 (6) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    23    08:22 (6) | 20:24     8    08:05 (5) | 21:15    19    06:49 (4) | 21:56 | 22:01 | 21:22    16    06:57 (4) | 20:17    17    08:05 (5) | 19:08    23    08:58 (6) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:59 (6) | 07:04 | 06:03 06:29 (4) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:43 (4) | 07:04 07:47 (5) | 07:53 08:33 (6) | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    20    08:19 (6) | 20:26 | 21:16    22    06:51 (4) | 21:57 | 22:01 | 21:20    13    06:56 (4) | 20:15    19    08:06 (5) | 19:06    25    08:58 (6) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 08:01 (6) | 07:02 | 06:01 06:28 (4) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:45 (4) | 07:06 07:45 (5) | 07:55 08:33 (6) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    17    08:18 (6) | 20:28 | 21:18    23    06:51 (4) | 21:58 | 22:00 | 21:19     8    06:53 (4) | 20:13    21    08:06 (5) | 19:04    25    08:58 (6) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 08:03 (6) | 06:59 | 05:59 06:28 (4) | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:08 07:44 (5) | 07:56 08:33 (6) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    13    08:16 (6) | 20:30 | 21:19    24    06:52 (4) | 21:59 | 21:59 | 21:17 | 20:11    23    08:07 (5) | 19:02    25    08:58 (6) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 08:05 (6) | 06:57 | 05:58 06:27 (4) | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 07:43 (5) | 07:58 08:33 (6) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39     6    08:11 (6) | 20:31 | 21:21    25    06:52 (4) | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08    24    08:07 (5) | 19:00    25    08:58 (6) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 06:27 (4) | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 07:43 (5) | 08:00 08:32 (6) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22    25    06:52 (4) | 22:00 | 21:58 | 21:13 | 20:06    24    08:07 (5) | 18:57    25    08:57 (6) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 06:26 (4) | 05:24 | 05:39 06:47 (4) | 06:23 | 07:12 07:43 (5) | 08:02 08:32 (6) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24    26    06:52 (4) | 22:01 | 21:57     3    06:50 (4) | 21:11 | 20:04    24    08:07 (5) | 18:55    25    08:57 (6) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:27 (4) | 05:24 | 05:40 06:44 (4) | 06:24 | 07:14 07:42 (5) | 08:03 08:33 (6) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26    26    06:53 (4) | 22:01 | 21:56     9    06:53 (4) | 21:09 | 20:01    24    08:06 (5) | 18:53    23    08:56 (6) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:26 (4) | 05:24 | 05:41 06:43 (4) | 06:26 | 07:16 07:43 (5) | 08:05 08:34 (6) | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    26    06:52 (4) | 22:02 | 21:55    11    06:54 (4) | 21:07 | 19:59    23    08:06 (5) | 18:51    21    08:55 (6) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:26 (4) | 05:24 | 05:42 06:42 (4) | 06:27 | 07:17 07:43 (5) | 08:07 08:34 (6) | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    26    06:52 (4) | 22:02 | 21:54    13    06:55 (4) | 21:05 | 19:57    21    08:04 (5) | 18:49    19    08:53 (6) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:26 (4) | 05:24 | 05:43 06:41 (4) | 06:29 | 07:19 07:44 (5) | 08:08 08:36 (6) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    26    06:52 (4) | 22:03 | 21:53    15    06:56 (4) | 21:03 | 19:54    19    08:03 (5) | 18:46    15    08:51 (6) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:26 (4) | 05:24 | 05:44 06:40 (4) | 06:31 | 07:20 07:45 (5) | 08:10 08:39 (6) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    26    06:52 (4) | 22:03 | 21:52    17    06:57 (4) | 21:01 | 19:52    16    08:01 (5) | 18:44    10    08:49 (6) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:27 (4) | 05:24 | 05:46 06:39 (4) | 06:32 | 07:22 07:47 (5) | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    25    06:52 (4) | 22:03 | 21:51    19    06:58 (4) | 20:59 | 19:50    12    07:59 (5) | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:27 (4) | 05:24 | 05:47 06:39 (4) | 06:34 | 07:24 07:51 (5) | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35    25    06:52 (4) | 22:04 | 21:49    21    07:00 (4) | 20:57 | 19:47     4    07:55 (5) | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:28 (4) | 05:24 | 05:48 06:39 (4) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    23    06:51 (4) | 22:04 | 21:48    21    07:00 (4) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:28 (4) | 05:24 | 05:50 06:38 (4) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    22    06:50 (4) | 22:04 | 21:47    23    07:01 (4) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:10 (6) | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:29 (4) | 05:24 | 05:51 06:37 (4) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10     5    08:15 (6) | 18:59 | 20:51 | 21:39    21    06:50 (4) | 22:04 | 21:46    24    07:01 (4) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:06 (6) | 06:38 07:01 (5) | 06:29 | 05:39 06:29 (4) | 05:25 | 05:52 06:38 (4) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12    13    08:19 (6) | 19:01    11    07:12 (5) | 20:53 | 21:40    20    06:49 (4) | 22:05 | 21:44    24    07:02 (4) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:04 (6) | 06:36 06:58 (5) | 06:27 | 05:38 06:30 (4) | 05:25 | 05:54 06:37 (4) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    17    08:21 (6) | 19:03    15    07:13 (5) | 20:55 | 21:41    18    06:48 (4) | 22:05 | 21:43    25    07:02 (4) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:03 (6) | 06:33 06:56 (5) | 06:25 | 05:37 06:31 (4) | 05:25 | 05:55 06:37 (4) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16    19    08:22 (6) | 19:04    18    07:14 (5) | 20:56 | 21:43    16    06:47 (4) | 22:05 | 21:42    25    07:02 (4) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 08:00 (6) | 06:31 06:55 (5) | 06:23 | 05:36 06:32 (4) | 05:26 | 05:57 06:37 (4) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    22    08:22 (6) | 19:06    20    07:15 (5) | 20:58 | 21:44    14    06:46 (4) | 22:05 | 21:40    26    07:03 (4) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 08:00 (6) | 06:29 06:53 (5) | 06:21 | 05:34 06:33 (4) | 05:26 | 05:58 06:37 (4) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19    23    08:23 (6) | 19:08    22    07:15 (5) | 21:00 | 21:45    12    06:45 (4) | 22:04 | 21:39    26    07:03 (4) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 07:52 (5) | 06:19 | 05:33 06:34 (4) | 05:27 | 05:59 06:36 (4) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09    24    08:16 (5) | 21:01 | 21:46    10    06:44 (4) | 22:04 | 21:37    26    07:02 (4) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 07:52 (5) | 06:17 | 05:33 06:37 (4) | 05:27 | 06:01 06:37 (4) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11    24    08:16 (5) | 21:03 | 21:48     6    06:43 (4) | 22:04 | 21:36    26    07:03 (4) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 07:51 (5) | | 05:32 | | 06:02 06:37 (4) | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13    24    08:15 (5) | | 21:49 | | 21:34    25    07:02 (4) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |    99 |   385 |   126 |   547 | |   379 |   173 |   293 |   327 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 | |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,53 |  0,56 |  0,60 |  0,68 | |  0,68 |  0,68 |  0,60 |  0,53 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,14 |  0,20 |  0,25 | |  0,24 |  0,26 |  0,19 |  0,14 | |

Total, real | |    14 |    53 |    25 |   138 | |    91 |    45 |    54 |    47 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: A - Dikkendijk 2

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:33 | 18:24 | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:51 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:01 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:23 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:55 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:26 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:36 | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:23 | 18:19 | 19:07 | 21:00 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:27 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: B - Schapenweg 1/2

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 07:53 (1) | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21    11    08:04 (1) | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:33 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 07:51 (1) | 07:17 | 06:14 | 05:30 | 05:29 | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23    13    08:04 (1) | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:04 | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 07:49 (1) | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    16    08:05 (1) | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:27 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:46 (1) | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:09 | 06:58 | 07:47 08:26 (1) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    18    08:04 (1) | 20:19 | 21:10 | 21:53 | 22:03 | 21:28 | 20:24 | 19:15     9    08:35 (1) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:44 (1) | 07:11 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 07:00 | 07:48 08:23 (1) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    19    08:03 (1) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13    13    08:36 (1) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:45 (1) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:12 | 07:01 | 07:50 08:22 (1) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    18    08:03 (1) | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11    16    08:38 (1) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:45 (1) | 07:06 | 06:04 | 05:27 | 05:32 | 06:13 | 07:03 | 07:52 08:21 (1) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    17    08:02 (1) | 20:25 | 21:15 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:18 | 19:08    18    08:39 (1) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:46 (1) | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 08:19 (1) | 07:47 | 08:35

| 16:51 | 17:43 | 18:33    14    08:00 (1) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:01 | 21:20 | 20:15 | 19:06    19    08:38 (1) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:10 | 07:12 07:47 (1) | 07:02 | 06:01 | 05:26 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 08:20 (1) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    11    07:58 (1) | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:19 | 20:13 | 19:04    19    08:39 (1) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:51 (1) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:08 | 07:57 08:22 (1) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37     3    07:54 (1) | 20:30 | 21:19 | 21:59 | 21:59 | 21:17 | 20:11 | 19:02    17    08:39 (1) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 08:24 (1) | 07:53 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:59 | 21:15 | 20:08 | 19:00    15    08:39 (1) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 08:25 (1) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:23 | 22:00 | 21:58 | 21:13 | 20:06 | 18:57    12    08:37 (1) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:39 | 06:23 | 07:12 | 08:02 08:27 (1) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55     9    08:36 (1) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 08:29 (1) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53     6    08:35 (1) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 08:31 (1) | 08:00 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:46 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51     3    08:34 (1) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:57 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:50 | 06:40 | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:04 | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:46

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35 | 22:04 | 21:50 | 20:57 | 19:48 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:45 | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:29 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:05 | 21:46 | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:05 | 21:44 | 20:49 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:42 | 22:05 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:05 | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 07:58 (1) | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:49

| 17:21 | 18:17     4    08:02 (1) | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:05 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:29 | 07:32 07:55 (1) | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19     8    08:03 (1) | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:05 | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:33 | 05:27 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:47 | 22:04 | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04 | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |    12 |   140 | | | | | | |   156 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 | | | | | | |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 | | | | | | |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,52 |  0,52 | | | | | | |  0,52 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,13 | | | | | | |  0,14 | |

Total, real | |     2 |    18 | | | | | | |    22 | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: C - Koekoekendijk 14

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 20:30 (6) | 05:28 20:38 (6) | 06:04 20:43 (6) | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50    31    21:01 (6) | 22:04    27    21:05 (6) | 21:32    19    21:02 (6) | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 20:30 (6) | 05:28 20:39 (6) | 06:05 20:44 (6) | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51    31    21:01 (6) | 22:03    26    21:05 (6) | 21:31    17    21:01 (6) | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 20:30 (6) | 05:29 20:38 (6) | 06:07 20:45 (6) | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52    30    21:00 (6) | 22:03    27    21:05 (6) | 21:29    14    20:59 (6) | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 20:31 (6) | 05:30 20:38 (6) | 06:08 20:47 (6) | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53    30    21:01 (6) | 22:02    28    21:06 (6) | 21:27    10    20:57 (6) | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 20:31 (6) | 05:30 20:38 (6) | 06:10 20:52 (6) | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    29    21:00 (6) | 22:02    28    21:06 (6) | 21:25     3    20:55 (6) | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 20:32 (6) | 05:31 20:38 (6) | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    29    21:01 (6) | 22:02    29    21:07 (6) | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 20:32 (6) | 05:32 20:37 (6) | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56    28    21:00 (6) | 22:01    30    21:07 (6) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 20:39 (6) | 05:26 20:33 (6) | 05:33 20:37 (6) | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16     7    20:46 (6) | 21:57    28    21:01 (6) | 22:00    30    21:07 (6) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 20:37 (6) | 05:25 20:34 (6) | 05:34 20:37 (6) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17    11    20:48 (6) | 21:57    27    21:01 (6) | 22:00    31    21:08 (6) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 20:34 (6) | 05:25 20:33 (6) | 05:35 20:37 (6) | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19    15    20:49 (6) | 21:58    27    21:00 (6) | 21:59    31    21:08 (6) | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 20:33 (6) | 05:24 20:34 (6) | 05:36 20:37 (6) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21    18    20:51 (6) | 21:59    26    21:00 (6) | 21:58    31    21:08 (6) | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 20:32 (6) | 05:24 20:35 (6) | 05:37 20:37 (6) | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22    20    20:52 (6) | 22:00    26    21:01 (6) | 21:57    32    21:09 (6) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 20:31 (6) | 05:24 20:34 (6) | 05:38 20:37 (6) | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24    23    20:54 (6) | 22:00    26    21:00 (6) | 21:56    32    21:09 (6) | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 20:30 (6) | 05:24 20:35 (6) | 05:39 20:37 (6) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25    25    20:55 (6) | 22:01    25    21:00 (6) | 21:56    32    21:09 (6) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 20:30 (6) | 05:23 20:35 (6) | 05:40 20:37 (6) | 06:26 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27    27    20:57 (6) | 22:02    25    21:00 (6) | 21:55    32    21:09 (6) | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 20:29 (6) | 05:23 20:36 (6) | 05:42 20:38 (6) | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28    30    20:59 (6) | 22:02    24    21:00 (6) | 21:54    33    21:11 (6) | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 20:28 (6) | 05:23 20:36 (6) | 05:43 20:38 (6) | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    31    20:59 (6) | 22:02    24    21:00 (6) | 21:53    33    21:11 (6) | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:47 20:28 (6) | 05:23 20:37 (6) | 05:44 20:37 (6) | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31    31    20:59 (6) | 22:03    23    21:00 (6) | 21:51    34    21:11 (6) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 20:28 (6) | 05:23 20:37 (6) | 05:45 20:37 (6) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33    32    21:00 (6) | 22:03    24    21:01 (6) | 21:50    33    21:10 (6) | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 20:27 (6) | 05:23 20:38 (6) | 05:47 20:37 (6) | 06:34 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34    33    21:00 (6) | 22:04    24    21:02 (6) | 21:49    33    21:10 (6) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 20:27 (6) | 05:23 20:38 (6) | 05:48 20:37 (6) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36    33    21:00 (6) | 22:04    24    21:02 (6) | 21:48    33    21:10 (6) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 20:27 (6) | 05:24 20:38 (6) | 05:49 20:38 (6) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37    33    21:00 (6) | 22:04    24    21:02 (6) | 21:47    33    21:11 (6) | 20:52 | 19:43 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 20:28 (6) | 05:24 20:38 (6) | 05:51 20:38 (6) | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38    33    21:01 (6) | 22:04    24    21:02 (6) | 21:45    32    21:10 (6) | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 20:28 (6) | 05:24 20:39 (6) | 05:52 20:38 (6) | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    33    21:01 (6) | 22:04    23    21:02 (6) | 21:44    32    21:10 (6) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 20:28 (6) | 05:25 20:38 (6) | 05:53 20:39 (6) | 06:42 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41    33    21:01 (6) | 22:04    24    21:02 (6) | 21:43    31    21:10 (6) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 20:28 (6) | 05:25 20:38 (6) | 05:55 20:39 (6) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42    33    21:01 (6) | 22:04    24    21:02 (6) | 21:41    31    21:10 (6) | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 20:28 (6) | 05:25 20:39 (6) | 05:56 20:39 (6) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    33    21:01 (6) | 22:04    24    21:03 (6) | 21:40    30    21:09 (6) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 20:28 (6) | 05:26 20:38 (6) | 05:58 20:40 (6) | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45    33    21:01 (6) | 22:04    25    21:03 (6) | 21:38    29    21:09 (6) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 20:28 (6) | 05:26 20:39 (6) | 05:59 20:40 (6) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    33    21:01 (6) | 22:04    25    21:04 (6) | 21:37    27    21:07 (6) | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 20:29 (6) | 05:27 20:38 (6) | 06:01 20:41 (6) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47    32    21:01 (6) | 22:04    26    21:04 (6) | 21:35    24    21:05 (6) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 20:30 (6) | | 06:02 20:42 (6) | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49    31    21:01 (6) | | 21:34    22    21:04 (6) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   663 |   780 |   936 |    63 | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,54 |  0,54 |  0,54 |  0,54 | | | |

Total reduction | | | | |  0,21 |  0,18 |  0,20 |  0,21 | | | |

Total, real | | | | |   136 |   139 |   183 |    13 | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: D - Krukweg 4

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 20:09 (6) | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04    19    20:28 (6) | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 20:10 (6) | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06    18    20:28 (6) | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 20:11 (6) | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08    16    20:27 (6) | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 20:12 (6) | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09    13    20:25 (6) | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 20:14 (6) | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11     8    20:22 (6) | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 20:23 (6) | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20     9    20:32 (6) | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 20:22 (6) | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18    13    20:35 (6) | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 20:19 (6) | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16    16    20:35 (6) | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 20:19 (6) | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14    18    20:37 (6) | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 20:17 (6) | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13    20    20:37 (6) | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 20:17 (6) | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11    21    20:38 (6) | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 20:16 (6) | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09    21    20:37 (6) | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 20:16 (6) | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07    22    20:38 (6) | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 20:15 (6) | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05    21    20:36 (6) | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 20:15 (6) | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03    20    20:35 (6) | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 20:15 (6) | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01    18    20:33 (6) | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 20:17 (6) | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 20:15 (6) | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44     1    20:18 (6) | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59    16    20:31 (6) | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 20:14 (6) | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 20:15 (6) | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46     5    20:19 (6) | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57    14    20:29 (6) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 20:13 (6) | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 20:16 (6) | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48     8    20:21 (6) | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54    11    20:27 (6) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 20:11 (6) | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 20:17 (6) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49    12    20:23 (6) | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52     8    20:25 (6) | 19:43 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 20:10 (6) | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 20:18 (6) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51    14    20:24 (6) | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50     5    20:23 (6) | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 20:10 (6) | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53    16    20:26 (6) | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 20:09 (6) | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:42 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54    18    20:27 (6) | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 20:09 (6) | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56    20    20:29 (6) | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 20:08 (6) | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58    22    20:30 (6) | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 20:08 (6) | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59    22    20:30 (6) | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 20:08 (6) | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01    22    20:30 (6) | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 20:08 (6) | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03    21    20:29 (6) | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | |   181 |    74 | | |   253 | | | |

Sun reduction | | | |  0,35 |  0,40 | | |  0,41 | | | |

Oper. time red. | | | |  0,95 |  0,95 | | |  0,95 | | | |

Wind dir. red. | | | |  0,52 |  0,52 | | |  0,52 | | | |

Total reduction | | | |  0,17 |  0,20 | | |  0,20 | | | |

Total, real | | | |    32 |    15 | | |    51 | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: E - Koekoekendijk 15 

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:20 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:31 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:53 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:41 | 06:26 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:01 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:25 | 05:53 | 06:42 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: F - Arenbergse Singeldijk 4, 5

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:05 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:38

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:39

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:42 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:03 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:34 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: G - Arenbergse Singeldijk 3

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28 | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:05 | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:38

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:39

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:42 | 07:58 | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:03 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:34 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: H - Arenbergsesingeldijk 1

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 19:40 (7) | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 19:33 (7) | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14     9    19:49 (7) | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31    22    19:55 (7) | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 19:38 (7) | 06:13 | 05:29 | 05:28 | 06:05 | 06:54 19:31 (7) | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16    13    19:51 (7) | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28    24    19:55 (7) | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 19:36 (7) | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 19:31 (7) | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17    15    19:51 (7) | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26    24    19:55 (7) | 19:17 | 17:12 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 19:35 (7) | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 19:30 (7) | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19    18    19:53 (7) | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24    25    19:55 (7) | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 19:34 (7) | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 19:30 (7) | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21    21    19:55 (7) | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22    25    19:55 (7) | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 19:34 (7) | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 19:29 (7) | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22    23    19:57 (7) | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19    23    19:52 (7) | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 19:33 (7) | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 19:30 (7) | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24    25    19:58 (7) | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17    20    19:50 (7) | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:03 19:33 (7) | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 19:29 (7) | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26    25    19:58 (7) | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15    19    19:48 (7) | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 19:33 (7) | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 19:30 (7) | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28    24    19:57 (7) | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13    16    19:46 (7) | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 19:33 (7) | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:17 | 07:07 19:31 (7) | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29    24    19:57 (7) | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10    13    19:44 (7) | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 19:34 (7) | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 19:32 (7) | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31    22    19:56 (7) | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08     9    19:41 (7) | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 19:33 (7) | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 19:35 (7) | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33    21    19:54 (7) | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06     4    19:39 (7) | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 19:35 (7) | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34    18    19:53 (7) | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 19:36 (7) | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36    16    19:52 (7) | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 19:38 (7) | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38    11    19:49 (7) | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:50 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:13 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 19:44 (7) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:20 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42     3    19:47 (7) | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 19:39 (7) | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39    11    19:50 (7) | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 19:37 (7) | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37    16    19:53 (7) | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:49 19:35 (7) | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35    19    19:54 (7) | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 19:43 (7) | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 19:33 (7) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12     4    19:47 (7) | | 21:49 | | 21:34 | 20:33    21    19:54 (7) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |     4 |   285 | | | |    70 |   224 | | |

Sun reduction | | |  0,26 |  0,35 | | | |  0,41 |  0,33 | | |

Oper. time red. | | |  0,95 |  0,95 | | | |  0,95 |  0,95 | | |

Wind dir. red. | | |  0,58 |  0,58 | | | |  0,58 |  0,58 | | |

Total reduction | | |  0,14 |  0,19 | | | |  0,23 |  0,18 | | |

Total, real | | |     1 |    55 | | | |    16 |    41 | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: I - Koekoekendijk 10

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 18:23 (6) | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22    26    18:49 (6) | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 18:23 (6) | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:19    26    18:49 (6) | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 17:56 (6) | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 18:23 (6) | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24     2    17:58 (6) | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17    26    18:49 (6) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 17:52 (6) | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 18:22 (6) | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26     8    18:00 (6) | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15    25    18:47 (6) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 17:50 (6) | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 18:23 (6) | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28    12    18:02 (6) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13    22    18:45 (6) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 17:49 (6) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 18:23 (6) | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29    15    18:04 (6) | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10    20    18:43 (6) | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 17:47 (6) | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 18:23 (6) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31    18    18:05 (6) | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08    17    18:40 (6) | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 17:46 (6) | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 18:24 (6) | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33    21    18:07 (6) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06    14    18:38 (6) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 17:45 (6) | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 18:26 (6) | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35    24    18:09 (6) | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04    10    18:36 (6) | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 17:44 (6) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 18:29 (6) | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37    26    18:10 (6) | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01     5    18:34 (6) | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 17:44 (6) | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38    27    18:11 (6) | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 17:44 (6) | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    27    18:11 (6) | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 17:44 (6) | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42    26    18:10 (6) | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 17:44 (6) | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43    25    18:09 (6) | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 17:45 (6) | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45    23    18:08 (6) | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 17:46 (6) | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47    21    18:07 (6) | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 17:46 (6) | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49    19    18:05 (6) | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 17:48 (6) | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50    16    18:04 (6) | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 17:51 (6) | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52    10    18:01 (6) | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 18:35 (6) | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38     9    18:44 (6) | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:42 | 07:31 18:31 (6) | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36    15    18:46 (6) | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 18:29 (6) | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33    19    18:48 (6) | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 18:28 (6) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31    21    18:49 (6) | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 18:26 (6) | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29    23    18:49 (6) | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 18:25 (6) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26    25    18:50 (6) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 18:24 (6) | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24    26    18:50 (6) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |   320 | | | | | |   138 |   191 | |

Sun reduction | | |  0,26 | | | | | |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | | |  0,95 | | | | | |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | | |  0,63 | | | | | |  0,63 |  0,63 | |

Total reduction | | |  0,16 | | | | | |  0,20 |  0,17 | |

Total, real | | |    50 | | | | | |    27 |    33 | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: J - Lapdijk 14

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 | 07:41 18:15 (7) | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22    31    18:46 (7) | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 17:50 (7) | 07:17 | 06:13 | 05:29 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 18:15 (7) | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22     7    17:57 (7) | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:19    31    18:46 (7) | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 17:45 (7) | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:44 18:15 (7) | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24    13    17:58 (7) | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17    31    18:46 (7) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 17:43 (7) | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 18:14 (7) | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26    17    18:00 (7) | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15    31    18:45 (7) | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 17:42 (7) | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 18:15 (7) | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28    20    18:02 (7) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13    29    18:44 (7) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 17:41 (7) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:49 18:15 (7) | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29    23    18:04 (7) | 20:22 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10    28    18:43 (7) | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 17:39 (7) | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 18:15 (7) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31    26    18:05 (7) | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08    25    18:40 (7) | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 17:38 (7) | 07:03 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 18:16 (7) | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33    29    18:07 (7) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06    22    18:38 (7) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 17:37 (7) | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 18:17 (7) | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35    30    18:07 (7) | 20:28 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04    19    18:36 (7) | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 17:36 (7) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:17 | 07:07 | 07:56 18:18 (7) | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36    31    18:07 (7) | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01    15    18:33 (7) | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 17:36 (7) | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 18:21 (7) | 07:52 | 08:38

| 16:54 | 17:48 | 18:38    31    18:07 (7) | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59    10    18:31 (7) | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 17:36 (7) | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    31    18:07 (7) | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 17:36 (7) | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42    31    18:07 (7) | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 17:35 (7) | 06:50 | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43    31    18:06 (7) | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 17:36 (7) | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45    29    18:05 (7) | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 17:37 (7) | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47    28    18:05 (7) | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 17:37 (7) | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49    26    18:03 (7) | 20:41 | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 17:38 (7) | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50    24    18:02 (7) | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 17:40 (7) | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52    20    18:00 (7) | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 17:41 (7) | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54    16    17:57 (7) | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 17:44 (7) | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55    10    17:54 (7) | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 18:31 (7) | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42     6    18:37 (7) | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 18:27 (7) | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:13 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40    14    18:41 (7) | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 18:24 (7) | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38    19    18:43 (7) | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 18:21 (7) | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36    23    18:44 (7) | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 18:20 (7) | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33    25    18:45 (7) | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 18:19 (7) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:20 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31    27    18:46 (7) | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 18:17 (7) | 07:27 | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29    29    18:46 (7) | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 18:16 (7) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26    30    18:46 (7) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 18:15 (7) | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24    31    18:46 (7) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | |   473 | | | | | |   204 |   272 | |

Sun reduction | | |  0,26 | | | | | |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | | |  0,95 | | | | | |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | | |  0,63 | | | | | |  0,63 |  0,63 | |

Total reduction | | |  0,16 | | | | | |  0,20 |  0,17 | |

Total, real | | |    74 | | | | | |    40 |    47 | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: K - Arenbergsesingeldijk 4

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 19:40 (7) | 07:41 | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:29 | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31    24    20:04 (7) | 19:22 | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:29 | 05:28 | 06:05 | 06:54 19:39 (7) | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:30 | 20:28    22    20:01 (7) | 19:19 | 17:14 | 16:36

  3 | 08:48 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 19:39 (7) | 07:44 | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26    21    20:00 (7) | 19:17 | 17:12 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 19:48 (7) | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 19:39 (7) | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26 | 20:19     5    19:53 (7) | 21:09 | 21:53 | 22:02 | 21:27 | 20:24    18    19:57 (7) | 19:15 | 17:11 | 16:34

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:10 19:46 (7) | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 19:40 (7) | 07:48 | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21     9    19:55 (7) | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22    15    19:55 (7) | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:18 | 07:08 19:45 (7) | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 19:40 (7) | 07:49 | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:29 | 20:22    12    19:57 (7) | 21:13 | 21:55 | 22:01 | 21:24 | 20:19    12    19:52 (7) | 19:10 | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 | 07:06 19:43 (7) | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 19:41 (7) | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:40 | 18:31 | 20:24    15    19:58 (7) | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17     9    19:50 (7) | 19:08 | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:03 19:42 (7) | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 19:42 (7) | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33 | 20:26    18    20:00 (7) | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15     6    19:48 (7) | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:46 | 08:09 | 07:12 | 07:01 19:41 (7) | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:54 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35 | 20:28    21    20:02 (7) | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 | 06:59 19:41 (7) | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:17 | 07:07 | 07:56 | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:36 | 20:29    22    20:03 (7) | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 | 06:57 19:40 (7) | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:37

| 16:54 | 17:48 | 18:38 | 20:31    24    20:04 (7) | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:14 | 20:08 | 18:59 | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 19:40 (7) | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33    24    20:04 (7) | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:52 19:40 (7) | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52 | 18:42 | 20:34    23    20:03 (7) | 21:24 | 22:00 | 21:56 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:50 19:40 (7) | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 | 08:40

| 16:59 | 17:53 | 18:43 | 20:36    22    20:02 (7) | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:58 | 06:48 19:41 (7) | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55 | 18:45 | 20:38    21    20:02 (7) | 21:27 | 22:01 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 19:42 (7) | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:39    18    20:00 (7) | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 19:44 (7) | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41    15    19:59 (7) | 21:30 | 22:02 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:50 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:51 | 06:42 19:45 (7) | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01 | 18:50 | 20:43    12    19:57 (7) | 21:31 | 22:03 | 21:51 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:39 19:49 (7) | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:44

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:44     4    19:53 (7) | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 08:08 | 08:45

| 17:08 | 18:04 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06 | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:54 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:26 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:42 | 18:36 | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:18 | 08:13 | 08:47

| 17:13 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:38 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 19:51 (7) | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12 | 19:00 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48     6    19:57 (7) | 19:38 | 18:32 | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 19:48 (7) | 07:31 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46    12    20:00 (7) | 19:36 | 17:30 | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 19:45 (7) | 07:33 | 07:24 | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:42 | 22:04 | 21:41 | 20:44    16    20:01 (7) | 19:33 | 17:28 | 16:40 | 16:37

 27 | 08:29 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 19:44 (7) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:20 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42    18    20:02 (7) | 19:31 | 17:26 | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:28 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 19:42 (7) | 07:36 | 07:27 | 08:20 | 08:48

| 17:22 | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:39    21    20:03 (7) | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 19:41 (7) | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37    22    20:03 (7) | 19:26 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:49 19:41 (7) | 07:40 | 07:31 | 08:23 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35    23    20:04 (7) | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 19:40 (7) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33    23    20:03 (7) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | |   265 | | | |   141 |   127 | | |

Sun reduction | | | |  0,35 | | | |  0,41 |  0,33 | | |

Oper. time red. | | | |  0,95 | | | |  0,95 |  0,95 | | |

Wind dir. red. | | | |  0,57 | | | |  0,57 |  0,57 | | |

Total reduction | | | |  0,19 | | | |  0,22 |  0,18 | | |

Total, real | | | |    51 | | | |    31 |    23 | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: L - woning Gorsdijk 1 - wegbestemd

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November |December

            

  1 | 08:49 14:58 (7) | 08:22 14:59 (7) | 07:29 | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:27 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:34 14:33 (7) | 08:25 14:40 (7)

| 16:42    49    16:08 (6) | 17:29    64    16:03 (7) | 18:21 | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16    57    15:30 (7) | 16:36    70    16:03 (6)

  2 | 08:49 14:58 (7) | 08:21 15:00 (7) | 07:27 | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 | 07:36 14:32 (7) | 08:26 14:40 (7)

| 16:43    51    16:09 (6) | 17:31    63    16:03 (7) | 18:22 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:19 | 17:14    59    15:31 (7) | 16:36    68    16:02 (6)

  3 | 08:49 14:57 (7) | 08:19 15:00 (7) | 07:25 | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 14:32 (7) | 08:28 14:42 (7)

| 16:44    54    16:10 (6) | 17:33    63    16:03 (7) | 18:24 | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13    59    15:31 (7) | 16:35    65    16:02 (6)

  4 | 08:48 14:58 (7) | 08:18 15:00 (7) | 07:23 | 07:13 | 06:09 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 | 07:40 14:31 (7) | 08:29 14:42 (7)

| 16:45    54    16:11 (6) | 17:35    63    16:03 (7) | 18:26 | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11    61    15:32 (7) | 16:34    64    16:01 (6)

  5 | 08:48 14:58 (7) | 08:16 15:00 (7) | 07:21 | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 14:31 (7) | 08:30 14:43 (7)

| 16:47    57    16:13 (6) | 17:37    62    16:02 (7) | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13 | 17:09    62    15:33 (7) | 16:34    61    16:01 (6)

  6 | 08:48 14:58 (7) | 08:14 15:01 (7) | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 | 07:43 14:31 (7) | 08:32 14:44 (7)

| 16:48    59    16:14 (6) | 17:39    62    16:03 (7) | 18:29 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10 | 17:07    62    15:33 (7) | 16:34    59    16:00 (6)

  7 | 08:47 14:58 (7) | 08:13 15:02 (7) | 07:16 | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 | 07:45 14:31 (7) | 08:33 14:44 (7)

| 16:49    60    16:15 (6) | 17:40    60    16:02 (7) | 18:31 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06    62    15:33 (7) | 16:33    57    15:59 (6)

  8 | 08:47 14:58 (7) | 08:11 15:02 (7) | 07:14 | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 | 07:47 14:30 (7) | 08:34 14:46 (7)

| 16:50    63    16:16 (6) | 17:42    60    16:02 (7) | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04    64    15:34 (7) | 16:33    54    15:59 (6)

  9 | 08:47 14:58 (7) | 08:09 15:03 (7) | 07:12 | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 14:29 (7) | 08:35 14:47 (7)

| 16:52    65    16:18 (6) | 17:44    58    16:01 (7) | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:02    64    15:33 (7) | 16:33    53    15:59 (6)

 10 | 08:46 14:58 (7) | 08:07 15:04 (7) | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 | 07:50 14:29 (7) | 08:36 14:47 (7)

| 16:53    68    16:20 (6) | 17:46    56    16:00 (7) | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01 | 17:01    64    15:33 (7) | 16:32    51    15:58 (6)

 11 | 08:45 14:58 (7) | 08:06 15:05 (7) | 07:07 | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 14:30 (7) | 08:38 14:48 (7)

| 16:54    69    16:21 (6) | 17:48    55    16:00 (7) | 18:38 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 16:59    64    15:34 (7) | 16:32    49    15:58 (6)

 12 | 08:45 14:58 (7) | 08:04 15:05 (7) | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 | 07:54 14:30 (7) | 08:39 14:49 (7)

| 16:56    71    16:22 (6) | 17:50    54    15:59 (7) | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58    64    15:34 (7) | 16:32    48    15:58 (6)

 13 | 08:44 14:58 (7) | 08:02 15:07 (7) | 07:03 | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 | 07:56 14:30 (7) | 08:40 14:49 (7)

| 16:57    74    16:24 (6) | 17:52    51    15:58 (7) | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:03 | 18:55 | 16:56    64    15:34 (7) | 16:32    46    15:57 (6)

 14 | 08:43 14:57 (7) | 08:00 15:08 (7) | 07:01 | 06:50 | 05:52 | 05:23 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:57 14:30 (7) | 08:41 14:50 (7)

| 16:59    78    16:26 (6) | 17:53    49    15:57 (7) | 18:43 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55    64    15:34 (7) | 16:32    44    15:57 (6)

 15 | 08:43 14:57 (7) | 07:58 15:09 (7) | 06:58 | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:25 | 07:15 | 08:05 | 07:59 14:31 (7) | 08:41 14:51 (7)

| 17:00    78    16:27 (6) | 17:55    47    15:56 (7) | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:50 | 16:53    63    15:34 (7) | 16:32    43    15:58 (6)

 16 | 08:42 14:57 (7) | 07:56 15:11 (7) | 06:56 | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 | 08:01 14:31 (7) | 08:42 14:52 (7)

| 17:02    80    16:28 (6) | 17:57    44    15:55 (7) | 18:47 | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48 | 16:52    66    15:55 (6) | 16:32    42    15:34 (7)

 17 | 08:41 14:57 (7) | 07:54 15:13 (7) | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:18 | 08:08 | 08:03 14:32 (7) | 08:43 14:53 (7)

| 17:04    80    16:28 (6) | 17:59    40    15:53 (7) | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51    72    15:59 (6) | 16:32    41    15:34 (7)

 18 | 08:40 14:57 (7) | 07:52 15:16 (7) | 06:51 | 06:42 | 05:46 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 08:04 14:32 (7) | 08:44 14:53 (7)

| 17:05    81    16:28 (6) | 18:01    35    15:51 (7) | 18:50 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:49    76    16:01 (6) | 16:33    41    15:34 (7)

 19 | 08:39 14:58 (7) | 07:50 15:19 (7) | 06:49 | 06:39 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 14:32 (7) | 08:45 14:53 (7)

| 17:07    80    16:28 (6) | 18:03    30    15:49 (7) | 18:52 | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:49 | 18:42 | 16:48    77    16:01 (6) | 16:33    41    15:34 (7)

 20 | 08:38 14:58 (7) | 07:48 15:22 (7) | 06:47 | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:33 | 07:23 | 08:13 16:04 (7) | 08:08 14:32 (7) | 08:45 14:54 (7)

| 17:08    80    16:29 (6) | 18:04    24    15:46 (7) | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40     2    16:06 (7) | 16:47    79    16:03 (6) | 16:33    41    15:35 (7)

 21 | 08:37 14:58 (7) | 07:46 15:27 (7) | 06:45 | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 15:55 (7) | 08:09 14:33 (7) | 08:46 14:54 (7)

| 17:10    80    16:29 (6) | 18:06    15    15:42 (7) | 18:55 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38    19    16:14 (7) | 16:46    80    16:04 (6) | 16:34    41    15:35 (7)

 22 | 08:36 14:57 (7) | 07:44 | 06:42 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 | 08:17 15:52 (7) | 08:11 14:34 (7) | 08:46 14:55 (7)

| 17:12    79    16:28 (6) | 18:08 | 18:57 | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43 | 18:36    26    16:18 (7) | 16:44    81    16:05 (6) | 16:34    41    15:36 (7)

 23 | 08:35 14:58 (7) | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 | 08:19 15:48 (7) | 08:13 14:35 (7) | 08:47 14:55 (7)

| 17:14    77    16:27 (6) | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40 | 18:34    32    16:20 (7) | 16:43    81    16:06 (6) | 16:35    41    15:36 (7)

 24 | 08:33 14:58 (7) | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 15:45 (7) | 08:14 14:35 (7) | 08:47 14:55 (7)

| 17:15    76    16:27 (6) | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32    37    16:22 (7) | 16:42    79    16:05 (6) | 16:35    41    15:36 (7)

 25 | 08:32 14:58 (7) | 07:38 | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:24 | 05:53 | 06:41 | 07:31 | 07:22 14:43 (7) | 08:16 14:35 (7) | 08:48 14:57 (7)

| 17:17    72    16:25 (6) | 18:13 | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30    41    15:24 (7) | 16:41    80    16:06 (6) | 16:36    40    15:37 (7)

 26 | 08:31 14:58 (7) | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 14:41 (7) | 08:17 14:36 (7) | 08:48 14:57 (7)

| 17:19    66    16:22 (6) | 18:15 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33 | 17:28    44    15:25 (7) | 16:40    80    16:07 (6) | 16:37    41    15:38 (7)

 27 | 08:30 14:58 (7) | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 | 07:26 14:40 (7) | 08:19 14:36 (7) | 08:48 14:57 (7)

| 17:20    64    16:02 (7) | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26    47    15:27 (7) | 16:39    78    16:06 (6) | 16:37    41    15:38 (7)

 28 | 08:28 14:58 (7) | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 | 07:27 14:37 (7) | 08:21 14:37 (7) | 08:48 14:57 (7)

| 17:22    64    16:02 (7) | 18:19 | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29 | 17:24    50    15:27 (7) | 16:39    77    16:06 (6) | 16:38    42    15:39 (7)

 29 | 08:27 14:58 (7) | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 14:36 (7) | 08:22 14:39 (7) | 08:49 14:57 (7)

| 17:24    64    16:02 (7) | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26 | 17:22    52    15:28 (7) | 16:38    74    16:05 (6) | 16:39    44    16:04 (6)

 30 | 08:25 14:59 (7) | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 14:35 (7) | 08:24 14:39 (7) | 08:49 14:57 (7)

| 17:26    64    16:03 (7) | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24 | 17:20    54    15:29 (7) | 16:37    72    16:04 (6) | 16:40    45    16:05 (6)

 31 | 08:24 14:59 (7) | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 14:34 (7) | | 08:49 14:57 (7)

| 17:28    64    16:03 (7) | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18    55    15:29 (7) | | 16:41    47    16:06 (6)

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |  2121 |  1055 | | | | | | | |   459 |  2085 |  1502

Sun reduction |  0,19 |  0,28 | | | | | | | |  0,29 |  0,21 |  0,15

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 | | | | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95

Wind dir. red. |  0,73 |  0,73 | | | | | | | |  0,73 |  0,73 |  0,73

Total reduction |  0,13 |  0,19 | | | | | | | |  0,20 |  0,15 |  0,11

Total, real |   280 |   203 | | | | | | | |    92 |   306 |   161
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: M - Brandweerkazerne

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:29 16:31 (6) | 07:19 | 06:15 | 05:30 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 17:11 (6) | 07:34 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21    59    17:30 (6) | 20:14 | 21:04 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22    53    18:04 (6) | 17:16 | 16:36

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 16:31 (6) | 07:17 | 06:13 | 05:30 | 05:28 | 06:05 | 06:54 | 07:43 17:10 (6) | 07:36 | 08:26

| 16:43 | 17:31 | 18:22    59    17:30 (6) | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:28 | 19:20    54    18:04 (6) | 17:14 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 16:30 (6) | 07:15 | 06:11 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 17:10 (6) | 07:38 | 08:28

| 16:44 | 17:33 | 18:24    59    17:29 (6) | 20:17 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17    55    18:05 (6) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 16:30 (6) | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:08 | 06:58 | 07:46 17:08 (6) | 07:40 | 08:29

| 16:45 | 17:35 | 18:26    59    17:29 (6) | 20:19 | 21:09 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15    56    18:04 (6) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 16:30 (6) | 07:10 | 06:08 | 05:27 | 05:30 | 06:10 | 06:59 | 07:48 17:07 (6) | 07:42 | 08:30

| 16:47 | 17:37 | 18:28    59    17:29 (6) | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:25 | 20:22 | 19:13    58    18:05 (6) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 16:31 (6) | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:31 | 06:11 | 07:01 | 07:50 17:07 (6) | 07:43 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    58    17:29 (6) | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:19 | 19:10    58    18:05 (6) | 17:07 | 16:34

  7 | 08:47 | 08:13 | 07:16 16:30 (6) | 07:06 | 06:04 | 05:26 | 05:32 | 06:13 | 07:02 | 07:51 17:06 (6) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:31    58    17:28 (6) | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08    58    18:04 (6) | 17:06 | 16:33

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 16:30 (6) | 07:04 | 06:02 | 05:26 | 05:33 | 06:14 | 07:04 | 07:53 17:05 (6) | 07:47 | 08:34

| 16:50 | 17:42 | 18:33    58    17:28 (6) | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06    59    18:04 (6) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 16:31 (6) | 07:01 | 06:01 | 05:25 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 17:05 (6) | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:44 | 18:35    57    17:28 (6) | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04    59    18:04 (6) | 17:02 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:07 | 07:10 16:32 (6) | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:07 | 07:56 17:05 (6) | 07:50 | 08:36

| 16:53 | 17:46 | 18:37    55    17:27 (6) | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:16 | 20:10 | 19:01    59    18:04 (6) | 17:01 | 16:32

 11 | 08:45 | 08:06 | 07:07 16:31 (6) | 06:57 | 05:57 | 05:24 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 17:04 (6) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:38    55    17:26 (6) | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59    59    18:03 (6) | 16:59 | 16:32

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 16:32 (6) | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:10 | 08:00 17:04 (6) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    53    17:25 (6) | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57    59    18:03 (6) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 16:53 (6) | 07:03 16:33 (6) | 06:52 | 05:54 | 05:24 | 05:38 | 06:22 | 07:12 | 08:01 17:05 (6) | 07:56 | 08:40

| 16:57 | 17:52    14    17:07 (6) | 18:42    51    17:24 (6) | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:03 | 18:55    58    18:03 (6) | 16:56 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 16:49 (6) | 07:01 16:33 (6) | 06:50 | 05:52 | 05:24 | 05:39 | 06:24 | 07:14 | 08:03 17:05 (6) | 07:57 | 08:41

| 16:59 | 17:53    22    17:11 (6) | 18:43    49    17:22 (6) | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53    57    18:02 (6) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 16:46 (6) | 06:58 16:35 (6) | 06:48 | 05:51 | 05:23 | 05:40 | 06:26 | 07:15 | 08:05 17:04 (6) | 07:59 | 08:41

| 17:00 | 17:55    28    17:14 (6) | 18:45    46    17:21 (6) | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51    57    18:01 (6) | 16:53 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 16:44 (6) | 06:56 16:36 (6) | 06:46 | 05:49 | 05:23 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:06 17:05 (6) | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57    32    17:16 (6) | 18:47    44    17:20 (6) | 20:39 | 21:28 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:56 | 18:48    55    18:00 (6) | 16:52 | 16:32

 17 | 08:41 | 07:54 16:42 (6) | 06:54 16:37 (6) | 06:44 | 05:48 | 05:23 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 17:05 (6) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    36    17:18 (6) | 18:49    41    17:18 (6) | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46    55    18:00 (6) | 16:51 | 16:32

 18 | 08:40 | 07:52 16:41 (6) | 06:52 16:39 (6) | 06:42 | 05:47 | 05:23 | 05:44 | 06:30 | 07:20 | 08:10 17:06 (6) | 08:04 | 08:44

| 17:05 | 18:01    39    17:20 (6) | 18:50    38    17:17 (6) | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44    53    17:59 (6) | 16:49 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 16:39 (6) | 06:49 16:42 (6) | 06:40 | 05:45 | 05:23 | 05:45 | 06:32 | 07:22 | 08:12 17:07 (6) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    43    17:22 (6) | 18:52    33    17:15 (6) | 20:44 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42    51    17:58 (6) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 16:38 (6) | 06:47 16:43 (6) | 06:37 | 05:44 | 05:23 | 05:47 | 06:34 | 07:23 | 08:13 17:07 (6) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:04    46    17:24 (6) | 18:54    29    17:12 (6) | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40    49    17:56 (6) | 16:47 | 16:33

 21 | 08:37 | 07:46 16:37 (6) | 06:45 16:46 (6) | 06:35 | 05:42 | 05:23 | 05:48 | 06:35 | 07:25 17:38 (6) | 08:15 17:08 (6) | 08:09 | 08:46

| 17:10 | 18:06    48    17:25 (6) | 18:55    23    17:09 (6) | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45    10    17:48 (6) | 18:38    47    17:55 (6) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 16:36 (6) | 06:42 16:51 (6) | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:49 | 06:37 | 07:27 17:33 (6) | 08:17 17:09 (6) | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08    50    17:26 (6) | 18:57    14    17:05 (6) | 20:49 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:52 | 19:43    20    17:53 (6) | 18:36    45    17:54 (6) | 16:44 | 16:34

 23 | 08:35 | 07:42 16:35 (6) | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:38 | 07:28 17:28 (6) | 08:19 17:10 (6) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    52    17:27 (6) | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:45 | 20:50 | 19:40    27    17:55 (6) | 18:34    42    17:52 (6) | 16:43 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 16:34 (6) | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 | 07:30 17:26 (6) | 08:20 17:11 (6) | 08:14 | 08:47

| 17:15 | 18:12    54    17:28 (6) | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38    32    17:58 (6) | 18:32    39    17:50 (6) | 16:42 | 16:35

 25 | 08:32 | 07:38 16:34 (6) | 06:35 | 06:27 | 05:37 | 05:25 | 05:53 | 06:42 | 07:31 17:23 (6) | 07:22 16:13 (6) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    55    17:29 (6) | 19:02 | 20:54 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36    36    17:59 (6) | 17:30    35    16:48 (6) | 16:41 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 16:32 (6) | 06:33 | 06:25 | 05:36 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 17:20 (6) | 07:24 16:15 (6) | 08:17 | 08:48

| 17:19 | 18:15    56    17:28 (6) | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:33    40    18:00 (6) | 17:28    31    16:46 (6) | 16:40 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 16:32 (6) | 06:31 | 06:23 | 05:35 | 05:25 | 05:56 | 06:45 | 07:35 17:19 (6) | 07:26 16:17 (6) | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    57    17:29 (6) | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31    43    18:02 (6) | 17:26    27    16:44 (6) | 16:39 | 16:37

 28 | 08:28 | 07:32 16:32 (6) | 06:29 | 06:21 | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:46 | 07:36 17:16 (6) | 07:27 16:19 (6) | 08:21 | 08:48

| 17:22 | 18:19    57    17:29 (6) | 19:07 | 20:59 | 21:45 | 22:04 | 21:38 | 20:40 | 19:29    46    18:02 (6) | 17:24    21    16:40 (6) | 16:39 | 16:38

 29 | 08:27 | | 07:26 | 06:19 | 05:33 | 05:26 | 05:59 | 06:48 | 07:38 17:15 (6) | 07:29 16:24 (6) | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:37 | 19:26    48    18:03 (6) | 17:22    12    16:36 (6) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:32 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 17:13 (6) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:47 | 22:04 | 21:35 | 20:35 | 19:24    51    18:04 (6) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:31 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:12 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   689 |  1057 | | | | | |   353 |  1421 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 | | | | | |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 | | | | | |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,69 |  0,69 | | | | | |  0,69 |  0,69 | |

Total reduction | |  0,18 |  0,17 | | | | | |  0,22 |  0,19 | |

Total, real | |   125 |   181 | | | | | |    77 |   269 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: N - Van Polanenpark 23

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:49 (5) | 07:30 | 07:20 | 06:15 06:51 (3) | 05:31 | 05:28 | 06:04 07:07 (3) | 06:53 | 07:42 08:06 (4) | 07:35 08:11 (5) | 08:25

| 16:42 | 17:30    15    09:04 (5) | 18:21 | 20:14 | 21:05    32    07:23 (3) | 21:50 | 22:04 | 21:32    16    07:23 (3) | 20:31 | 19:22    10    08:16 (4) | 17:17    27    08:38 (5) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:47 (5) | 07:28 | 07:17 | 06:14 06:51 (3) | 05:30 | 05:29 | 06:05 07:06 (3) | 06:55 | 07:43 | 07:36 08:11 (5) | 08:27

| 16:44 | 17:32    18    09:05 (5) | 18:23 | 20:16 | 21:06    32    07:23 (3) | 21:51 | 22:04 | 21:31    19    07:25 (3) | 20:29 | 19:20 | 17:15    27    08:38 (5) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:45 (5) | 07:25 | 07:15 | 06:12 06:50 (3) | 05:29 | 05:29 | 06:07 07:05 (3) | 06:56 | 07:45 | 07:38 08:11 (5) | 08:28

| 16:45 | 17:33    21    09:06 (5) | 18:25 | 20:18 | 21:08    32    07:22 (3) | 21:52 | 22:03 | 21:29    21    07:26 (3) | 20:26 | 19:17 | 17:13    27    08:38 (5) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:43 (5) | 07:23 | 07:13 | 06:10 06:50 (3) | 05:28 | 05:30 | 06:09 07:04 (3) | 06:58 | 07:46 | 07:40 08:11 (5) | 08:29

| 16:46 | 17:35    24    09:07 (5) | 18:26 | 20:19 | 21:10    31    07:21 (3) | 21:53 | 22:03 | 21:27    24    07:28 (3) | 20:24 | 19:15 | 17:11    27    08:38 (5) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:42 (5) | 07:21 | 07:11 | 06:08 06:52 (3) | 05:28 | 05:31 | 06:10 07:03 (3) | 07:00 | 07:48 | 07:42 08:12 (5) | 08:31

| 16:47 | 17:37    26    09:08 (5) | 18:28 | 20:21 | 21:11    29    07:21 (3) | 21:54 | 22:02 | 21:26    25    07:28 (3) | 20:22 | 19:13 | 17:09    26    08:38 (5) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:42 (5) | 07:19 | 07:08 | 06:06 06:52 (3) | 05:27 | 05:32 | 06:12 07:02 (3) | 07:01 | 07:50 | 07:44 08:12 (5) | 08:32

| 16:48 | 17:39    26    09:08 (5) | 18:30 | 20:23 | 21:13    28    07:20 (3) | 21:55 | 22:02 | 21:24    28    07:30 (3) | 20:20 | 19:11 | 17:08    26    08:38 (5) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:41 (5) | 07:17 | 07:06 | 06:04 06:52 (3) | 05:27 | 05:33 | 06:13 07:01 (3) | 07:03 | 07:51 | 07:45 08:14 (5) | 08:33

| 16:49 | 17:41    28    09:09 (5) | 18:32 | 20:24 | 21:15    27    07:19 (3) | 21:56 | 22:01 | 21:22    29    07:30 (3) | 20:17 | 19:08 | 17:06    23    08:37 (5) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:41 (5) | 07:14 | 07:04 | 06:03 06:54 (3) | 05:26 | 05:33 | 06:15 07:01 (3) | 07:04 | 07:53 | 07:47 08:16 (5) | 08:34

| 16:51 | 17:43    28    09:09 (5) | 18:33 | 20:26 | 21:16    24    07:18 (3) | 21:57 | 22:01 | 21:20    30    07:31 (3) | 20:15 | 19:06 | 17:04    21    08:37 (5) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:41 (5) | 07:12 | 07:02 | 06:01 06:54 (3) | 05:26 | 05:34 | 06:16 07:00 (3) | 07:06 | 07:55 | 07:49 08:18 (5) | 08:36

| 16:52 | 17:45    28    09:09 (5) | 18:35 | 20:28 | 21:18    23    07:17 (3) | 21:58 | 22:00 | 21:19    31    07:31 (3) | 20:13 | 19:04 | 17:03    18    08:36 (5) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 08:42 (5) | 07:10 | 06:59 | 05:59 06:56 (3) | 05:25 | 05:35 | 06:18 07:00 (3) | 07:08 | 07:56 | 07:51 08:20 (5) | 08:37

| 16:53 | 17:46    28    09:10 (5) | 18:37 | 20:30 | 21:19    20    07:16 (3) | 21:59 | 21:59 | 21:17    32    07:32 (3) | 20:11 | 19:02 | 17:01    15    08:35 (5) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 08:42 (5) | 07:08 | 06:57 | 05:58 06:56 (3) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:59 (3) | 07:09 | 07:58 | 07:52 08:22 (5) | 08:38

| 16:55 | 17:48    27    09:09 (5) | 18:39 | 20:31 | 21:21    18    07:14 (3) | 21:59 | 21:58 | 21:15    32    07:31 (3) | 20:08 | 19:00 | 17:00    12    08:34 (5) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:43 (5) | 07:05 07:28 (4) | 06:55 | 05:56 06:58 (3) | 05:24 | 05:37 | 06:21 06:59 (3) | 07:11 | 08:00 | 07:54 08:23 (5) | 08:39

| 16:56 | 17:50    26    09:09 (5) | 18:40     7    07:35 (4) | 20:33 | 21:22    14    07:12 (3) | 22:00 | 21:58 | 21:13    33    07:32 (3) | 20:06 | 18:57 | 16:58     8    08:31 (5) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 08:43 (5) | 07:03 07:26 (4) | 06:53 | 05:54 07:01 (3) | 05:24 | 05:39 | 06:23 06:58 (3) | 07:12 | 08:02 | 07:56 08:25 (5) | 08:40

| 16:58 | 17:52    25    09:08 (5) | 18:42    12    07:38 (4) | 20:35 | 21:24     8    07:09 (3) | 22:01 | 21:57 | 21:11    33    07:31 (3) | 20:04 | 18:55 | 16:57     3    08:28 (5) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 08:44 (5) | 07:01 07:24 (4) | 06:51 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 06:59 (3) | 07:14 08:11 (4) | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54    23    09:07 (5) | 18:44    16    07:40 (4) | 20:36 | 21:26 | 22:01 | 21:56 | 21:09    33    07:32 (3) | 20:01     8    08:19 (4) | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 08:45 (5) | 06:59 07:21 (4) | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 06:58 (3) | 07:16 08:08 (4) | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56    21    09:06 (5) | 18:45    20    07:41 (4) | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07    33    07:31 (3) | 19:59    15    08:23 (4) | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 08:46 (5) | 06:56 07:19 (4) | 06:46 | 05:50 | 05:24 | 05:42 | 06:27 06:59 (3) | 07:17 08:05 (4) | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57    19    09:05 (5) | 18:47    23    07:42 (4) | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:54 | 21:05    32    07:31 (3) | 19:57    19    08:24 (4) | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 08:48 (5) | 06:54 07:17 (4) | 06:44 | 05:48 | 05:24 | 05:43 | 06:29 06:59 (3) | 07:19 08:04 (4) | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    15    09:03 (5) | 18:49    26    07:43 (4) | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03    31    07:30 (3) | 19:54    21    08:25 (4) | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:50 (5) | 06:52 07:15 (4) | 06:42 07:05 (3) | 05:47 | 05:24 | 05:44 | 06:31 06:59 (3) | 07:20 08:01 (4) | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01    10    09:00 (5) | 18:51    27    07:42 (4) | 20:43     9    07:14 (3) | 21:32 | 22:03 | 21:52 | 21:01    31    07:30 (3) | 19:52    25    08:26 (4) | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 07:14 (4) | 06:40 07:03 (3) | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 06:59 (3) | 07:22 08:01 (4) | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52    29    07:43 (4) | 20:45    14    07:17 (3) | 21:33 | 22:04 | 21:51 | 20:59    29    07:28 (3) | 19:50    26    08:27 (4) | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 07:14 (4) | 06:38 07:01 (3) | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 07:01 (3) | 07:24 08:00 (4) | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54    29    07:43 (4) | 20:46    18    07:19 (3) | 21:35 | 22:04 | 21:49 | 20:57    27    07:28 (3) | 19:47    27    08:27 (4) | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 07:13 (4) | 06:36 06:59 (3) | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 07:02 (3) | 07:25 07:59 (4) | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56    29    07:42 (4) | 20:48    21    07:20 (3) | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55    24    07:26 (3) | 19:45    28    08:27 (4) | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 07:13 (4) | 06:33 06:57 (3) | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 07:04 (3) | 07:27 07:59 (4) | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57    29    07:42 (4) | 20:50    24    07:21 (3) | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53    21    07:25 (3) | 19:43    28    08:27 (4) | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 07:13 (4) | 06:31 06:55 (3) | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 07:05 (3) | 07:28 07:58 (4) | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59    28    07:41 (4) | 20:51    27    07:22 (3) | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:51    18    07:23 (3) | 19:41    28    08:26 (4) | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 07:13 (4) | 06:29 06:54 (3) | 05:39 | 05:24 | 05:52 | 06:40 07:07 (3) | 07:30 07:58 (4) | 08:21 09:19 (5) | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01    26    07:39 (4) | 20:53    29    07:23 (3) | 21:40 | 22:05 | 21:44 | 20:48    14    07:21 (3) | 19:38    28    08:26 (4) | 18:32    11    09:30 (5) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 07:14 (4) | 06:27 06:53 (3) | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 07:09 (3) | 07:32 07:58 (4) | 07:22 08:17 (5) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03    25    07:39 (4) | 20:55    30    07:23 (3) | 21:41 | 22:05 | 21:43 | 20:46     7    07:16 (3) | 19:36    28    08:26 (4) | 17:30    16    08:33 (5) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 07:15 (4) | 06:25 06:52 (3) | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 07:58 (4) | 07:24 08:15 (5) | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04    22    07:37 (4) | 20:56    31    07:23 (3) | 21:43 | 22:05 | 21:42 | 20:44 | 19:34    27    08:25 (4) | 17:28    20    08:35 (5) | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 07:16 (4) | 06:23 06:51 (3) | 05:36 | 05:26 | 05:57 | 06:45 | 07:35 08:00 (4) | 07:26 08:14 (5) | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06    20    07:36 (4) | 20:58    32    07:23 (3) | 21:44 | 22:05 | 21:40 | 20:42 | 19:31    24    08:24 (4) | 17:26    22    08:36 (5) | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 07:17 (4) | 06:21 06:51 (3) | 05:34 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:37 08:02 (4) | 07:28 08:13 (5) | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08    16    07:33 (4) | 21:00    32    07:23 (3) | 21:45 | 22:04 | 21:39 | 20:40 | 19:29    21    08:23 (4) | 17:24    24    08:37 (5) | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:53 (5) | | 07:27 08:20 (4) | 06:19 06:50 (3) | 05:33 | 05:27 | 05:59 | 06:48 | 07:38 08:03 (4) | 07:29 08:13 (5) | 08:22 | 08:49

| 17:24     4    08:57 (5) | | 20:09    10    08:30 (4) | 21:01    33    07:23 (3) | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:38 | 19:27    18    08:21 (4) | 17:22    25    08:38 (5) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:52 (5) | | 07:24 | 06:17 06:50 (3) | 05:33 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 08:05 (4) | 07:31 08:11 (5) | 08:24 | 08:49

| 17:26     9    09:01 (5) | | 20:11 | 21:03    33    07:23 (3) | 21:48 | 22:04 | 21:36 | 20:35 | 19:24    14    08:19 (4) | 17:20    27    08:38 (5) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:50 (5) | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 07:10 (3) | 06:51 | | 07:33 08:11 (5) | | 08:49

| 17:28    12    09:02 (5) | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34    11    07:21 (3) | 20:33 | | 17:18    27    08:38 (5) | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |    25 |   408 |   394 |   333 |   318 | |    11 |   653 |   385 |   182 |   260 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 | |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,55 |  0,57 |  0,64 |  0,64 | |  0,64 |  0,64 |  0,57 |  0,55 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,14 |  0,21 |  0,24 | |  0,23 |  0,24 |  0,18 |  0,15 |  0,11 |

Total, real |     2 |    58 |    55 |    70 |    76 | |     3 |   160 |    68 |    27 |    28 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: O - Kerkweg 79

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 09:06 (5) | 07:30 08:02 (4) | 07:20 | 06:15 06:49 (2) | 05:31 | 05:28 05:59 (1) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30    11    09:17 (5) | 18:21    18    08:20 (4) | 20:14 | 21:05    28    07:17 (2) | 21:50 | 22:04     3    06:02 (1) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 09:08 (5) | 07:28 08:03 (4) | 07:17 | 06:14 06:49 (2) | 05:30 | 05:29 | 06:05 07:08 (2) | 06:55 | 07:43 | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32     7    09:15 (5) | 18:23    16    08:19 (4) | 20:16 | 21:06    28    07:17 (2) | 21:51 | 22:04 | 21:31     7    07:15 (2) | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 08:05 (4) | 07:15 | 06:12 06:49 (2) | 05:29 | 05:29 | 06:07 07:05 (2) | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    12    08:17 (4) | 20:18 | 21:08    27    07:16 (2) | 21:52 | 22:03 | 21:29    13    07:18 (2) | 20:27 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 08:07 (4) | 07:13 | 06:10 06:49 (2) | 05:28 | 05:30 | 06:09 07:04 (2) | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26     6    08:13 (4) | 20:19 | 21:10    26    07:15 (2) | 21:53 | 22:03 | 21:27    16    07:20 (2) | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 06:50 (2) | 05:28 | 05:31 | 06:10 07:02 (2) | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11    25    07:15 (2) | 21:54 | 22:02 | 21:26    19    07:21 (2) | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 06:51 (2) | 05:27 | 05:32 | 06:12 07:01 (2) | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13    22    07:13 (2) | 21:55 | 22:02 | 21:24    22    07:23 (2) | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 06:51 (2) | 05:27 | 05:33 | 06:13 07:00 (2) | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:15    21    07:12 (2) | 21:56 | 22:01 | 21:22    23    07:23 (2) | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 06:53 (2) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:59 (2) | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16    18    07:11 (2) | 21:57 | 22:01 | 21:20    25    07:24 (2) | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 06:54 (2) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:58 (2) | 07:06 | 07:55 | 07:49 08:38 (5) | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18    15    07:09 (2) | 21:58 | 22:00 | 21:19    26    07:24 (2) | 20:13 | 19:04 | 17:03     8    08:46 (5) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 06:56 (2) | 05:25 | 05:35 | 06:18 06:58 (2) | 07:08 | 07:57 08:40 (4) | 07:51 08:36 (5) | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19    11    07:07 (2) | 21:59 | 21:59 | 21:17    27    07:25 (2) | 20:11 | 19:02    10    08:50 (4) | 17:01    12    08:48 (5) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 07:00 (2) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:57 (2) | 07:09 | 07:58 08:38 (4) | 07:52 08:35 (5) | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21     2    07:02 (2) | 21:59 | 21:58 | 21:15    28    07:25 (2) | 20:08 | 19:00    14    08:52 (4) | 17:00    15    08:50 (5) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 05:54 (1) | 05:37 | 06:21 06:57 (2) | 07:11 | 08:00 08:36 (4) | 07:54 08:35 (5) | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:23 | 22:00     5    05:59 (1) | 21:58 | 21:13    29    07:26 (2) | 20:06 | 18:57    17    08:53 (4) | 16:58    16    08:51 (5) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 05:54 (1) | 05:39 | 06:23 06:56 (2) | 07:12 08:01 (3) | 08:02 08:35 (4) | 07:56 08:33 (5) | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01     7    06:01 (1) | 21:57 | 21:11    29    07:25 (2) | 20:04    11    08:12 (3) | 18:55    19    08:54 (4) | 16:57    18    08:51 (5) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 05:54 (1) | 05:40 | 06:24 06:57 (2) | 07:14 07:58 (3) | 08:03 08:34 (4) | 07:58 08:33 (5) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01     8    06:02 (1) | 21:56 | 21:09    29    07:26 (2) | 20:01    16    08:14 (3) | 18:53    21    08:55 (4) | 16:55    19    08:52 (5) | 16:32

 15 | 08:43 09:12 (5) | 07:58 | 06:59 07:21 (3) | 06:48 | 05:51 | 05:24 05:54 (1) | 05:41 | 06:26 06:56 (2) | 07:16 07:57 (3) | 08:05 08:34 (4) | 07:59 08:33 (5) | 08:42

| 17:01     1    09:13 (5) | 17:56 | 18:45     1    07:22 (3) | 20:38 | 21:27 | 22:02     9    06:03 (1) | 21:55 | 21:07    29    07:25 (2) | 19:59    18    08:15 (3) | 18:51    21    08:55 (4) | 16:54    20    08:53 (5) | 16:32

 16 | 08:42 09:11 (5) | 07:56 | 06:56 07:19 (3) | 06:46 | 05:50 | 05:24 05:54 (1) | 05:42 | 06:27 06:57 (2) | 07:17 07:54 (3) | 08:07 08:32 (4) | 08:01 08:33 (5) | 08:43

| 17:02     3    09:14 (5) | 17:57 | 18:47     7    07:26 (3) | 20:40 | 21:29 | 22:02     9    06:03 (1) | 21:54 | 21:05    28    07:25 (2) | 19:57    22    08:16 (3) | 18:49    22    08:54 (4) | 16:52    20    08:53 (5) | 16:33

 17 | 08:41 09:09 (5) | 07:55 | 06:54 07:17 (3) | 06:44 | 05:48 | 05:24 05:54 (1) | 05:43 | 06:29 06:56 (2) | 07:19 07:54 (3) | 08:08 08:34 (4) | 08:03 08:33 (5) | 08:43

| 17:04     6    09:15 (5) | 17:59 | 18:49    12    07:29 (3) | 20:41 | 21:30 | 22:03    10    06:04 (1) | 21:53 | 21:03    28    07:24 (2) | 19:54    23    08:17 (3) | 18:46    20    08:54 (4) | 16:51    21    08:54 (5) | 16:33

 18 | 08:40 09:08 (5) | 07:53 | 06:52 07:14 (3) | 06:42 | 05:47 | 05:24 05:54 (1) | 05:44 | 06:31 06:58 (2) | 07:20 07:52 (3) | 08:10 08:36 (4) | 08:05 08:35 (5) | 08:44

| 17:06     8    09:16 (5) | 18:01 | 18:51    15    07:29 (3) | 20:43 | 21:32 | 22:03    10    06:04 (1) | 21:52 | 21:01    26    07:24 (2) | 19:52    25    08:17 (3) | 18:44    18    08:54 (4) | 16:50    19    08:54 (5) | 16:33

 19 | 08:39 09:07 (5) | 07:51 08:15 (4) | 06:50 07:12 (3) | 06:40 07:03 (2) | 05:45 | 05:24 05:54 (1) | 05:46 | 06:32 06:59 (2) | 07:22 07:52 (3) | 08:12 08:38 (4) | 08:06 08:37 (5) | 08:45

| 17:07    10    09:17 (5) | 18:03     4    08:19 (4) | 18:52    18    07:30 (3) | 20:45     8    07:11 (2) | 21:33 | 22:04    11    06:05 (1) | 21:51 | 20:59    24    07:23 (2) | 19:50    25    08:17 (3) | 18:42    16    08:54 (4) | 16:48    17    08:54 (5) | 16:33

 20 | 08:38 09:06 (5) | 07:49 08:12 (4) | 06:47 07:10 (3) | 06:38 07:01 (2) | 05:44 | 05:24 05:54 (1) | 05:47 | 06:34 07:01 (2) | 07:24 07:52 (3) | 08:14 08:40 (4) | 08:08 08:38 (5) | 08:45

| 17:09    12    09:18 (5) | 18:05     8    08:20 (4) | 18:54    21    07:31 (3) | 20:46    12    07:13 (2) | 21:35 | 22:04    11    06:05 (1) | 21:49 | 20:57    21    07:22 (2) | 19:47    25    08:17 (3) | 18:40    13    08:53 (4) | 16:47    16    08:54 (5) | 16:34

 21 | 08:37 09:05 (5) | 07:47 08:10 (4) | 06:45 07:07 (3) | 06:36 06:59 (2) | 05:43 | 05:24 05:54 (1) | 05:48 | 06:35 07:02 (2) | 07:25 07:51 (3) | 08:15 08:42 (4) | 08:10 08:40 (5) | 08:46

| 17:10    14    09:19 (5) | 18:07    11    08:21 (4) | 18:56    23    07:30 (3) | 20:48    16    07:15 (2) | 21:36 | 22:04    11    06:05 (1) | 21:48 | 20:55    18    07:20 (2) | 19:45    25    08:16 (3) | 18:38    10    08:52 (4) | 16:46    14    08:54 (5) | 16:34

 22 | 08:36 09:04 (5) | 07:44 08:08 (4) | 06:43 07:05 (3) | 06:33 06:57 (2) | 05:41 | 05:24 05:54 (1) | 05:50 | 06:37 07:04 (2) | 07:27 07:52 (3) | 08:17 08:43 (4) | 08:11 08:42 (5) | 08:47

| 17:12    16    09:20 (5) | 18:08    14    08:22 (4) | 18:57    26    07:31 (3) | 20:50    19    07:16 (2) | 21:37 | 22:04    11    06:05 (1) | 21:47 | 20:53    15    07:19 (2) | 19:43    24    08:16 (3) | 18:36     7    08:50 (4) | 16:45    12    08:54 (5) | 16:35

 23 | 08:35 09:02 (5) | 07:42 08:06 (4) | 06:40 07:05 (3) | 06:31 06:55 (2) | 05:40 | 05:24 05:55 (1) | 05:51 | 06:39 07:05 (2) | 07:28 07:53 (3) | 08:19 08:45 (4) | 08:13 08:44 (5) | 08:47

| 17:14    17    09:19 (5) | 18:10    17    08:23 (4) | 18:59    26    07:31 (3) | 20:51    21    07:16 (2) | 21:39 | 22:04    11    06:06 (1) | 21:46 | 20:51    12    07:17 (2) | 19:41    22    08:15 (3) | 18:34     3    08:48 (4) | 16:44    10    08:54 (5) | 16:35

 24 | 08:34 09:01 (5) | 07:40 08:04 (4) | 06:38 07:05 (3) | 06:29 06:53 (2) | 05:39 | 05:24 05:55 (1) | 05:52 | 06:40 07:07 (2) | 07:30 07:55 (3) | 08:21 | 08:15 08:46 (5) | 08:48

| 17:16    19    09:20 (5) | 18:12    19    08:23 (4) | 19:01    26    07:31 (3) | 20:53    24    07:17 (2) | 21:40 | 22:05    11    06:06 (1) | 21:44 | 20:48     7    07:14 (2) | 19:38    19    08:14 (3) | 18:32 | 16:43     8    08:54 (5) | 16:36

 25 | 08:32 08:59 (5) | 07:38 08:02 (4) | 06:36 07:05 (3) | 06:27 06:51 (2) | 05:38 | 05:25 05:55 (1) | 05:54 | 06:42 | 07:32 07:57 (3) | 07:22 | 08:16 08:47 (5) | 08:48

| 17:17    21    09:20 (5) | 18:14    21    08:23 (4) | 19:03    24    07:29 (3) | 20:55    26    07:17 (2) | 21:41 | 22:05    10    06:05 (1) | 21:43 | 20:46 | 19:36    16    08:13 (3) | 17:30 | 16:42     6    08:53 (5) | 16:36

 26 | 08:31 09:00 (5) | 07:36 08:01 (4) | 06:33 07:05 (3) | 06:25 06:50 (2) | 05:37 | 05:25 05:56 (1) | 05:55 | 06:43 | 07:33 07:58 (3) | 07:24 | 08:18 08:49 (5) | 08:48

| 17:19    20    09:20 (5) | 18:16    22    08:23 (4) | 19:04    24    07:29 (3) | 20:56    28    07:18 (2) | 21:43 | 22:05    10    06:06 (1) | 21:42 | 20:44 | 19:34    13    08:11 (3) | 17:28 | 16:41     4    08:53 (5) | 16:37

 27 | 08:30 09:01 (5) | 07:34 08:01 (4) | 06:31 07:06 (3) | 06:23 06:49 (2) | 05:36 | 05:26 05:56 (1) | 05:57 | 06:45 | 07:35 08:00 (3) | 07:26 | 08:19 08:51 (5) | 08:48

| 17:21    20    09:21 (5) | 18:17    21    08:22 (4) | 19:06    22    07:28 (3) | 20:58    29    07:18 (2) | 21:44 | 22:05     9    06:05 (1) | 21:40 | 20:42 | 19:31     9    08:09 (3) | 17:26 | 16:40     1    08:52 (5) | 16:38

 28 | 08:28 09:01 (5) | 07:32 08:01 (4) | 06:29 07:06 (3) | 06:21 06:49 (2) | 05:34 | 05:26 05:57 (1) | 05:58 | 06:47 | 07:37 08:02 (3) | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    19    09:20 (5) | 18:19    20    08:21 (4) | 19:08    19    07:25 (3) | 21:00    28    07:17 (2) | 21:45 | 22:04     8    06:05 (1) | 21:39 | 20:40 | 19:29     4    08:06 (3) | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 09:01 (5) | | 07:27 08:07 (3) | 06:19 06:48 (2) | 05:33 | 05:27 05:57 (1) | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24    18    09:19 (5) | | 20:09    17    08:24 (3) | 21:01    29    07:17 (2) | 21:47 | 22:04     7    06:04 (1) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 09:03 (5) | | 07:24 08:09 (3) | 06:17 06:48 (2) | 05:33 | 05:27 05:58 (1) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26    16    09:19 (5) | | 20:11    12    08:21 (3) | 21:03    29    07:17 (2) | 21:48 | 22:04     6    06:04 (1) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 09:04 (5) | | 07:22 08:13 (3) | | 05:32 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28    14    09:18 (5) | | 20:13     2    08:15 (3) | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |   234 |   175 |   347 |   269 |   223 |   174 |     3 |   501 |   297 |   211 |   256 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,54 |  0,57 |  0,64 |  0,64 |  0,71 |  0,71 |  0,64 |  0,58 |  0,53 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,14 |  0,21 |  0,24 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,18 |  0,14 |  0,11 |

Total, real |    23 |    24 |    49 |    57 |    53 |    40 |     1 |   123 |    53 |    30 |    28 |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: P - Moye Keene 130

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 07:53 (5) | 07:20 | 06:15 | 05:31 06:04 (3) | 05:28 06:10 (3) | 06:04 | 06:53 07:19 (4) | 07:42 08:32 (5) | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21    25    08:18 (5) | 20:14 | 21:05 | 21:50    29    06:33 (3) | 22:04    28    06:38 (3) | 21:32 | 20:31    25    07:44 (4) | 19:22    18    08:50 (5) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 07:52 (5) | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:03 (3) | 05:29 06:10 (3) | 06:05 | 06:55 07:21 (4) | 07:43 08:31 (5) | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23    27    08:19 (5) | 20:16 | 21:06 | 21:51    30    06:33 (3) | 22:04    29    06:39 (3) | 21:31 | 20:29    23    07:44 (4) | 19:20    21    08:52 (5) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 07:51 (5) | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:04 (3) | 05:29 06:11 (3) | 06:07 | 06:56 07:22 (4) | 07:45 08:29 (5) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    28    08:19 (5) | 20:18 | 21:08 | 21:52    30    06:34 (3) | 22:03    28    06:39 (3) | 21:29 | 20:26    20    07:42 (4) | 19:17    24    08:53 (5) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:50 (5) | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:04 (3) | 05:30 06:10 (3) | 06:09 | 06:58 07:24 (4) | 07:46 08:28 (5) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    29    08:19 (5) | 20:19 | 21:10 | 21:53    29    06:33 (3) | 22:03    29    06:39 (3) | 21:27 | 20:24    17    07:41 (4) | 19:15    26    08:54 (5) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:50 (5) | 07:11 07:33 (4) | 06:08 | 05:28 06:05 (3) | 05:31 06:11 (3) | 06:10 | 07:00 07:25 (4) | 07:48 08:27 (5) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    29    08:19 (5) | 20:21     4    07:37 (4) | 21:11 | 21:54    29    06:34 (3) | 22:02    28    06:39 (3) | 21:26 | 20:22    14    07:39 (4) | 19:13    27    08:54 (5) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:50 (5) | 07:08 07:31 (4) | 06:06 | 05:27 06:05 (3) | 05:32 06:11 (3) | 06:12 | 07:01 07:27 (4) | 07:50 08:26 (5) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    29    08:19 (5) | 20:23    10    07:41 (4) | 21:13 | 21:55    29    06:34 (3) | 22:02    29    06:40 (3) | 21:24 | 20:20    10    07:37 (4) | 19:11    28    08:54 (5) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:50 (5) | 07:06 07:29 (4) | 06:04 | 05:27 06:05 (3) | 05:33 06:11 (3) | 06:13 | 07:03 07:28 (4) | 07:51 08:26 (5) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    29    08:19 (5) | 20:24    14    07:43 (4) | 21:15 | 21:56    29    06:34 (3) | 22:01    29    06:40 (3) | 21:22 | 20:17     5    07:33 (4) | 19:08    29    08:55 (5) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:50 (5) | 07:04 07:26 (4) | 06:03 | 05:26 06:05 (3) | 05:33 06:11 (3) | 06:15 | 07:04 | 07:53 08:25 (5) | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    27    08:17 (5) | 20:26    17    07:43 (4) | 21:16 | 21:57    29    06:34 (3) | 22:01    30    06:41 (3) | 21:20 | 20:15 | 19:06    29    08:54 (5) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:50 (5) | 07:02 07:24 (4) | 06:01 | 05:26 06:06 (3) | 05:34 06:12 (3) | 06:16 | 07:06 | 07:55 08:25 (5) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    27    08:17 (5) | 20:28    20    07:44 (4) | 21:18 | 21:58    28    06:34 (3) | 22:00    29    06:41 (3) | 21:19 | 20:13 | 19:04    29    08:54 (5) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:51 (5) | 06:59 07:22 (4) | 05:59 | 05:25 06:06 (3) | 05:35 06:12 (3) | 06:18 | 07:08 | 07:56 08:25 (5) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    25    08:16 (5) | 20:30    23    07:45 (4) | 21:19 | 21:59    29    06:35 (3) | 21:59    29    06:41 (3) | 21:17 | 20:11 | 19:02    29    08:54 (5) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:51 (5) | 06:57 07:20 (4) | 05:58 | 05:25 06:06 (3) | 05:36 06:12 (3) | 06:19 | 07:09 | 07:58 08:26 (5) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    23    08:14 (5) | 20:31    25    07:45 (4) | 21:21 | 21:59    28    06:34 (3) | 21:58    29    06:41 (3) | 21:15 | 20:08 | 19:00    27    08:53 (5) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:53 (5) | 06:55 07:19 (4) | 05:56 | 05:24 06:06 (3) | 05:37 06:12 (3) | 06:21 | 07:11 | 08:00 08:25 (5) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    19    08:12 (5) | 20:33    27    07:46 (4) | 21:22 | 22:00    28    06:34 (3) | 21:58    30    06:42 (3) | 21:13 | 20:06 | 18:57    26    08:51 (5) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:54 (5) | 06:53 07:18 (4) | 05:54 | 05:24 06:07 (3) | 05:39 06:12 (3) | 06:23 | 07:12 | 08:02 08:27 (5) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    16    08:10 (5) | 20:35    28    07:46 (4) | 21:24 | 22:01    28    06:35 (3) | 21:57    30    06:42 (3) | 21:11 | 20:04 | 18:55    24    08:51 (5) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 07:57 (5) | 06:51 07:17 (4) | 05:53 | 05:24 06:07 (3) | 05:40 06:13 (3) | 06:24 | 07:14 | 08:03 08:29 (5) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44    10    08:07 (5) | 20:36    28    07:45 (4) | 21:26 | 22:01    28    06:35 (3) | 21:56    29    06:42 (3) | 21:09 | 20:01 | 18:53    21    08:50 (5) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 07:17 (4) | 05:51 06:17 (3) | 05:24 06:07 (3) | 05:41 06:13 (3) | 06:26 | 07:16 | 08:05 08:31 (5) | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38    27    07:44 (4) | 21:27     3    06:20 (3) | 22:02    28    06:35 (3) | 21:55    29    06:42 (3) | 21:07 | 19:59 | 18:51    17    08:48 (5) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 07:17 (4) | 05:50 06:16 (3) | 05:24 06:08 (3) | 05:42 06:13 (3) | 06:27 | 07:17 | 08:07 08:32 (5) | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40    27    07:44 (4) | 21:29     8    06:24 (3) | 22:02    27    06:35 (3) | 21:54    28    06:41 (3) | 21:05 | 19:57 | 18:49    13    08:45 (5) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 07:17 (4) | 05:48 06:14 (3) | 05:24 06:08 (3) | 05:43 06:13 (3) | 06:29 | 07:19 | 08:08 08:34 (5) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41    26    07:43 (4) | 21:30    11    06:25 (3) | 22:03    27    06:35 (3) | 21:53    28    06:41 (3) | 21:03 | 19:54 | 18:46     9    08:43 (5) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 07:18 (4) | 05:47 06:13 (3) | 05:24 06:08 (3) | 05:44 06:14 (3) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43    25    07:43 (4) | 21:32    13    06:26 (3) | 22:03    28    06:36 (3) | 21:52    27    06:41 (3) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 07:18 (4) | 05:45 06:12 (3) | 05:24 06:08 (3) | 05:46 06:15 (3) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45    24    07:42 (4) | 21:33    16    06:28 (3) | 22:03    28    06:36 (3) | 21:51    25    06:40 (3) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 07:19 (4) | 05:44 06:11 (3) | 05:24 06:09 (3) | 05:47 06:17 (3) | 06:34 07:29 (4) | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46    21    07:40 (4) | 21:35    18    06:29 (3) | 22:04    27    06:36 (3) | 21:49    24    06:41 (3) | 20:57    11    07:40 (4) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 07:20 (4) | 05:43 06:10 (3) | 05:24 06:09 (3) | 05:48 06:18 (3) | 06:35 07:26 (4) | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48    19    07:39 (4) | 21:36    20    06:30 (3) | 22:04    27    06:36 (3) | 21:48    22    06:40 (3) | 20:55    16    07:42 (4) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 07:21 (4) | 05:41 06:08 (3) | 05:24 06:09 (3) | 05:50 06:19 (3) | 06:37 07:25 (4) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50    16    07:37 (4) | 21:37    21    06:29 (3) | 22:04    27    06:36 (3) | 21:47    20    06:39 (3) | 20:53    19    07:44 (4) | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 07:24 (4) | 05:40 06:07 (3) | 05:24 06:09 (3) | 05:51 06:20 (3) | 06:39 07:23 (4) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51    10    07:34 (4) | 21:39    23    06:30 (3) | 22:04    28    06:37 (3) | 21:46    19    06:39 (3) | 20:51    21    07:44 (4) | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:06 (3) | 05:25 06:09 (3) | 05:52 06:22 (3) | 06:40 07:22 (4) | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    25    06:31 (3) | 22:05    28    06:37 (3) | 21:44    17    06:39 (3) | 20:48    23    07:45 (4) | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:02 (5) | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:05 (3) | 05:25 06:09 (3) | 05:54 06:23 (3) | 06:42 07:20 (4) | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    11    08:13 (5) | 19:03 | 20:55 | 21:41    26    06:31 (3) | 22:05    28    06:37 (3) | 21:43    15    06:38 (3) | 20:46    25    07:45 (4) | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:00 (5) | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:04 (3) | 05:25 06:10 (3) | 05:55 06:24 (3) | 06:43 07:20 (4) | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16    15    08:15 (5) | 19:04 | 20:56 | 21:43    27    06:31 (3) | 22:05    27    06:37 (3) | 21:42    12    06:36 (3) | 20:44    26    07:46 (4) | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 07:57 (5) | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:03 (3) | 05:26 06:10 (3) | 05:57 06:26 (3) | 06:45 07:19 (4) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    19    08:16 (5) | 19:06 | 20:58 | 21:44    29    06:32 (3) | 22:05    27    06:37 (3) | 21:40     9    06:35 (3) | 20:42    27    07:46 (4) | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 07:55 (5) | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:03 (3) | 05:26 06:10 (3) | 05:58 06:27 (3) | 06:47 07:19 (4) | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19    22    08:17 (5) | 19:08 | 21:00 | 21:45    29    06:32 (3) | 22:04    28    06:38 (3) | 21:39     6    06:33 (3) | 20:40    27    07:46 (4) | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:03 (3) | 05:27 06:10 (3) | 05:59 | 06:48 07:18 (4) | 07:38 08:39 (5) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    29    06:32 (3) | 22:04    28    06:38 (3) | 21:37 | 20:38    28    07:46 (4) | 19:27     5    08:44 (5) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:04 (3) | 05:27 06:10 (3) | 06:01 | 06:50 07:18 (4) | 07:40 08:35 (5) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    29    06:33 (3) | 22:04    28    06:38 (3) | 21:36 | 20:35    28    07:46 (4) | 19:24    14    08:49 (5) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:04 (3) | | 06:02 | 06:51 07:18 (4) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    29    06:33 (3) | | 21:34 | 20:33    27    07:45 (4) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |    67 |   343 |   391 |   356 |   844 |   687 |   278 |   133 |   397 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,53 |  0,53 |  0,62 |  0,70 |  0,70 |  0,70 |  0,62 |  0,61 |  0,53 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,13 |  0,21 |  0,26 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,19 |  0,14 | |

Total, real | |     9 |    44 |    80 |    93 |   191 |   171 |    66 |    25 |    57 | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein
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tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: Q - Zevenbergseweg 23

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 06:41 (5) | 05:31 | 05:28 | 06:04 06:37 (5) | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05     4    06:45 (5) | 21:50 | 22:04 | 21:32    30    07:07 (5) | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 06:38 (5) | 05:30 | 05:29 | 06:05 06:37 (5) | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06    10    06:48 (5) | 21:51 | 22:03 | 21:31    29    07:06 (5) | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 06:36 (5) | 05:29 | 05:29 | 06:07 06:37 (5) | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08    14    06:50 (5) | 21:52 | 22:03 | 21:29    28    07:05 (5) | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 06:34 (5) | 05:28 | 05:30 | 06:09 06:38 (5) | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10    17    06:51 (5) | 21:53 | 22:03 | 21:27    27    07:05 (5) | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 06:33 (5) | 05:28 | 05:31 | 06:10 06:38 (5) | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11    20    06:53 (5) | 21:54 | 22:02 | 21:26    26    07:04 (5) | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 06:31 (5) | 05:27 | 05:32 | 06:12 06:40 (5) | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13    22    06:53 (5) | 21:55 | 22:02 | 21:24    24    07:04 (5) | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 06:29 (5) | 05:27 | 05:33 | 06:13 06:41 (5) | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14    25    06:54 (5) | 21:56 | 22:01 | 21:22    22    07:03 (5) | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 06:28 (5) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:43 (5) | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16    27    06:55 (5) | 21:57 | 22:01 | 21:20    19    07:02 (5) | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 06:27 (5) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:44 (5) | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18    28    06:55 (5) | 21:58 | 22:00 | 21:18    16    07:00 (5) | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 06:27 (5) | 05:25 | 05:35 | 06:18 06:46 (5) | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19    29    06:56 (5) | 21:58 | 21:59 | 21:17    13    06:59 (5) | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 06:26 (5) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:47 (5) | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21    30    06:56 (5) | 21:59 | 21:58 | 21:15     9    06:56 (5) | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 06:27 (5) | 05:24 | 05:37 06:47 (5) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22    29    06:56 (5) | 22:00 | 21:58     6    06:53 (5) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 06:26 (5) | 05:24 | 05:39 06:45 (5) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24    30    06:56 (5) | 22:01 | 21:57    10    06:55 (5) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:26 (5) | 05:24 | 05:40 06:44 (5) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26    30    06:56 (5) | 22:01 | 21:56    13    06:57 (5) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:26 (5) | 05:24 | 05:41 06:43 (5) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    30    06:56 (5) | 22:02 | 21:55    15    06:58 (5) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:26 (5) | 05:24 | 05:42 06:42 (5) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    30    06:56 (5) | 22:02 | 21:54    17    06:59 (5) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:27 (5) | 05:24 | 05:43 06:41 (5) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    29    06:56 (5) | 22:03 | 21:53    19    07:00 (5) | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:26 (5) | 05:24 | 05:44 06:40 (5) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    29    06:55 (5) | 22:03 | 21:52    21    07:01 (5) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:27 (5) | 05:24 | 05:46 06:39 (5) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    28    06:55 (5) | 22:03 | 21:51    22    07:01 (5) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:28 (5) | 05:24 | 05:47 06:40 (5) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34    27    06:55 (5) | 22:04 | 21:49    23    07:03 (5) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:28 (5) | 05:24 | 05:48 06:39 (5) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    27    06:55 (5) | 22:04 | 21:48    25    07:04 (5) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:28 (5) | 05:24 | 05:50 06:38 (5) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    25    06:53 (5) | 22:04 | 21:47    26    07:04 (5) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:29 (5) | 05:24 | 05:51 06:38 (5) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    24    06:53 (5) | 22:04 | 21:46    26    07:04 (5) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:30 (5) | 05:25 | 05:52 06:38 (5) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    22    06:52 (5) | 22:05 | 21:44    27    07:05 (5) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:30 (5) | 05:25 | 05:54 06:37 (5) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    22    06:52 (5) | 22:05 | 21:43    29    07:06 (5) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:31 (5) | 05:25 | 05:55 06:37 (5) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    20    06:51 (5) | 22:05 | 21:42    29    07:06 (5) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:32 (5) | 05:26 | 05:57 06:37 (5) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    18    06:50 (5) | 22:05 | 21:40    29    07:06 (5) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 06:33 (5) | 05:26 | 05:58 06:37 (5) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    16    06:49 (5) | 22:04 | 21:39    29    07:06 (5) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 06:34 (5) | 05:27 | 06:00 06:36 (5) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    14    06:48 (5) | 22:04 | 21:37    30    07:06 (5) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:36 (5) | 05:27 | 06:01 06:37 (5) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    11    06:47 (5) | 22:04 | 21:36    30    07:07 (5) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:38 (5) | | 06:02 06:37 (5) | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49     8    06:46 (5) | | 21:34    29    07:06 (5) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   695 | |   455 |   243 | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 | |  0,38 |  0,41 | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 | |  0,95 |  0,95 | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,67 | |  0,67 |  0,67 | | | |

Total reduction | | | | |  0,25 | |  0,24 |  0,26 | | | |

Total, real | | | | |   177 | |   111 |    63 | | | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: R - Zevenbergseweg 22

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 | 05:31 06:08 (5) | 05:28 06:15 (5) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    28    06:36 (5) | 22:04    25    06:40 (5) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:08 (5) | 05:29 06:15 (5) | 06:06 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    28    06:36 (5) | 22:03    26    06:41 (5) | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:09 (5) | 05:29 06:16 (5) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    27    06:36 (5) | 22:03    26    06:42 (5) | 21:29 | 20:26 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:08 (5) | 05:30 06:15 (5) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    28    06:36 (5) | 22:03    26    06:41 (5) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:09 (5) | 05:31 06:15 (5) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    28    06:37 (5) | 22:02    27    06:42 (5) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 06:09 (5) | 05:32 06:15 (5) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    27    06:36 (5) | 22:02    27    06:42 (5) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:10 (5) | 05:33 06:16 (5) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56    27    06:37 (5) | 22:01    27    06:43 (5) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 06:10 (5) | 05:33 06:16 (5) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    26    06:36 (5) | 22:01    27    06:43 (5) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:10 (5) | 05:34 06:16 (5) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    26    06:36 (5) | 22:00    28    06:44 (5) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 06:11 (5) | 05:35 06:16 (5) | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:58    26    06:37 (5) | 21:59    28    06:44 (5) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 06:11 (5) | 05:36 06:16 (5) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59    25    06:36 (5) | 21:58    28    06:44 (5) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 06:11 (5) | 05:38 06:16 (5) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00    25    06:36 (5) | 21:58    29    06:45 (5) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:33

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 06:20 (5) | 05:24 06:12 (5) | 05:39 06:16 (5) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24     3    06:23 (5) | 22:01    25    06:37 (5) | 21:57    29    06:45 (5) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:19 (5) | 05:24 06:12 (5) | 05:40 06:16 (5) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26     8    06:27 (5) | 22:01    25    06:37 (5) | 21:56    29    06:45 (5) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:17 (5) | 05:24 06:13 (5) | 05:41 06:16 (5) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    11    06:28 (5) | 22:02    24    06:37 (5) | 21:55    29    06:45 (5) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:16 (5) | 05:24 06:13 (5) | 05:42 06:16 (5) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    14    06:30 (5) | 22:02    24    06:37 (5) | 21:54    29    06:45 (5) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:15 (5) | 05:24 06:13 (5) | 05:43 06:17 (5) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    16    06:31 (5) | 22:03    24    06:37 (5) | 21:53    28    06:45 (5) | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:13 (5) | 05:24 06:14 (5) | 05:44 06:17 (5) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    19    06:32 (5) | 22:03    23    06:37 (5) | 21:52    28    06:45 (5) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:12 (5) | 05:24 06:14 (5) | 05:46 06:17 (5) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    21    06:33 (5) | 22:03    23    06:37 (5) | 21:51    27    06:44 (5) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:11 (5) | 05:24 06:14 (5) | 05:47 06:18 (5) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34    22    06:33 (5) | 22:04    23    06:37 (5) | 21:49    27    06:45 (5) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:10 (5) | 05:24 06:14 (5) | 05:48 06:18 (5) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    24    06:34 (5) | 22:04    23    06:37 (5) | 21:48    27    06:45 (5) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:34 | 05:41 06:08 (5) | 05:24 06:14 (5) | 05:50 06:19 (5) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    26    06:34 (5) | 22:04    23    06:37 (5) | 21:47    25    06:44 (5) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:07 (5) | 05:24 06:15 (5) | 05:51 06:20 (5) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    27    06:34 (5) | 22:04    23    06:38 (5) | 21:46    23    06:43 (5) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:07 (5) | 05:25 06:15 (5) | 05:52 06:22 (5) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    28    06:35 (5) | 22:04    23    06:38 (5) | 21:44    22    06:44 (5) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:07 (5) | 05:25 06:15 (5) | 05:54 06:23 (5) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    28    06:35 (5) | 22:05    23    06:38 (5) | 21:43    20    06:43 (5) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:07 (5) | 05:25 06:15 (5) | 05:55 06:24 (5) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    28    06:35 (5) | 22:05    24    06:39 (5) | 21:42    18    06:42 (5) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:07 (5) | 05:26 06:15 (5) | 05:57 06:26 (5) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    28    06:35 (5) | 22:05    24    06:39 (5) | 21:40    15    06:41 (5) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 06:07 (5) | 05:26 06:15 (5) | 05:58 06:27 (5) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    28    06:35 (5) | 22:04    25    06:40 (5) | 21:39    13    06:40 (5) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 06:07 (5) | 05:27 06:15 (5) | 06:00 06:28 (5) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    28    06:35 (5) | 22:04    25    06:40 (5) | 21:37    10    06:38 (5) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:08 (5) | 05:27 06:16 (5) | 06:01 06:30 (5) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    28    06:36 (5) | 22:04    24    06:40 (5) | 21:36     7    06:37 (5) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:08 (5) | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    28    06:36 (5) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   415 |   749 |   730 | | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 | | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,69 |  0,69 |  0,69 | | | | |

Total reduction | | | | |  0,26 |  0,23 |  0,25 | | | | |

Total, real | | | | |   109 |   170 |   183 | | | | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: S - Zevenbergseweg 21

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 | 05:31 06:03 (5) | 05:28 06:09 (5) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    28    06:31 (5) | 22:04    27    06:36 (5) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:02 (5) | 05:29 06:09 (5) | 06:06 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    29    06:31 (5) | 22:03    28    06:37 (5) | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:03 (5) | 05:29 06:10 (5) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    28    06:31 (5) | 22:03    27    06:37 (5) | 21:29 | 20:26 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:03 (5) | 05:30 06:09 (5) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    28    06:31 (5) | 22:03    28    06:37 (5) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:04 (5) | 05:31 06:09 (5) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    28    06:32 (5) | 22:02    28    06:37 (5) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 06:03 (5) | 05:32 06:10 (5) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    29    06:32 (5) | 22:02    28    06:38 (5) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:04 (5) | 05:33 06:10 (5) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56    28    06:32 (5) | 22:01    28    06:38 (5) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 06:04 (5) | 05:33 06:10 (5) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    28    06:32 (5) | 22:01    29    06:39 (5) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:04 (5) | 05:34 06:11 (5) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    28    06:32 (5) | 22:00    28    06:39 (5) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 06:05 (5) | 05:35 06:11 (5) | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:58    28    06:33 (5) | 21:59    28    06:39 (5) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 06:04 (5) | 05:36 06:11 (5) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59    28    06:32 (5) | 21:58    28    06:39 (5) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 06:05 (5) | 05:38 06:11 (5) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00    27    06:32 (5) | 21:58    28    06:39 (5) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:33

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 06:05 (5) | 05:39 06:11 (5) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01    28    06:33 (5) | 21:57    28    06:39 (5) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 06:06 (5) | 05:40 06:12 (5) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01    27    06:33 (5) | 21:56    27    06:39 (5) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 06:06 (5) | 05:41 06:12 (5) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02    27    06:33 (5) | 21:55    27    06:39 (5) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 06:06 (5) | 05:42 06:12 (5) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02    27    06:33 (5) | 21:54    27    06:39 (5) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:15 (5) | 05:24 06:07 (5) | 05:43 06:13 (5) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30     6    06:21 (5) | 22:03    27    06:34 (5) | 21:53    26    06:39 (5) | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:13 (5) | 05:24 06:07 (5) | 05:44 06:14 (5) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32     9    06:22 (5) | 22:03    27    06:34 (5) | 21:52    24    06:38 (5) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:12 (5) | 05:24 06:07 (5) | 05:46 06:15 (5) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    12    06:24 (5) | 22:03    27    06:34 (5) | 21:51    23    06:38 (5) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:11 (5) | 05:24 06:07 (5) | 05:47 06:17 (5) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34    14    06:25 (5) | 22:04    27    06:34 (5) | 21:49    21    06:38 (5) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:10 (5) | 05:24 06:07 (5) | 05:48 06:18 (5) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    16    06:26 (5) | 22:04    27    06:34 (5) | 21:48    19    06:37 (5) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:34 | 05:41 06:08 (5) | 05:24 06:07 (5) | 05:50 06:19 (5) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    18    06:26 (5) | 22:04    27    06:34 (5) | 21:47    17    06:36 (5) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:07 (5) | 05:24 06:08 (5) | 05:51 06:20 (5) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    20    06:27 (5) | 22:04    27    06:35 (5) | 21:46    15    06:35 (5) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:06 (5) | 05:25 06:08 (5) | 05:52 06:22 (5) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    22    06:28 (5) | 22:04    27    06:35 (5) | 21:44    13    06:35 (5) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:05 (5) | 05:25 06:08 (5) | 05:54 06:23 (5) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    23    06:28 (5) | 22:05    27    06:35 (5) | 21:43    11    06:34 (5) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:04 (5) | 05:25 06:09 (5) | 05:55 06:24 (5) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    25    06:29 (5) | 22:05    27    06:36 (5) | 21:42     8    06:32 (5) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:03 (5) | 05:26 06:08 (5) | 05:57 06:26 (5) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    26    06:29 (5) | 22:05    27    06:35 (5) | 21:40     4    06:30 (5) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 06:03 (5) | 05:26 06:09 (5) | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    26    06:29 (5) | 22:04    27    06:36 (5) | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 06:02 (5) | 05:27 06:09 (5) | 06:00 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    28    06:30 (5) | 22:04    27    06:36 (5) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:03 (5) | 05:27 06:09 (5) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    28    06:31 (5) | 22:04    28    06:37 (5) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:03 (5) | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    28    06:31 (5) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |   301 |   825 |   625 | | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 | | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,70 |  0,70 |  0,70 | | | | |

Total reduction | | | | |  0,26 |  0,23 |  0,25 | | | | |

Total, real | | | | |    80 |   189 |   158 | | | | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: T - Zevenbergseweg 19

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:16 | 05:31 05:59 (5) | 05:28 05:58 (5) | 06:04 | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50     6    06:05 (5) | 22:04    18    06:16 (5) | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 05:58 (5) | 05:29 05:59 (5) | 06:06 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51     8    06:06 (5) | 22:03    18    06:17 (5) | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 05:58 (5) | 05:29 06:00 (5) | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    10    06:08 (5) | 22:03    17    06:17 (5) | 21:29 | 20:26 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 05:57 (5) | 05:30 06:00 (5) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    11    06:08 (5) | 22:03    16    06:16 (5) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 05:57 (5) | 05:31 06:01 (5) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    13    06:10 (5) | 22:02    15    06:16 (5) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 05:56 (5) | 05:32 06:02 (5) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    14    06:10 (5) | 22:02    14    06:16 (5) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 05:56 (5) | 05:33 06:03 (5) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56    15    06:11 (5) | 22:01    13    06:16 (5) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 05:55 (5) | 05:33 06:04 (5) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    16    06:11 (5) | 22:01    12    06:16 (5) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 05:55 (5) | 05:34 06:05 (5) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    17    06:12 (5) | 22:00    10    06:15 (5) | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 05:55 (5) | 05:35 06:06 (5) | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:54 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:58    17    06:12 (5) | 21:59     9    06:15 (5) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 05:54 (5) | 05:36 06:07 (5) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59    18    06:12 (5) | 21:58     7    06:14 (5) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 05:54 (5) | 05:38 06:08 (5) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00    19    06:13 (5) | 21:58     5    06:13 (5) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:33

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 05:54 (5) | 05:39 06:09 (5) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01    19    06:13 (5) | 21:57     2    06:11 (5) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 05:54 (5) | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01    20    06:14 (5) | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 05:54 (5) | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02    20    06:14 (5) | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 05:54 (5) | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02    21    06:15 (5) | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 05:54 (5) | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03    21    06:15 (5) | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 05:54 (5) | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03    21    06:15 (5) | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:24 05:54 (5) | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:03    21    06:15 (5) | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 05:54 (5) | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04    21    06:15 (5) | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 05:54 (5) | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04    21    06:15 (5) | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:34 | 05:41 | 05:24 05:54 (5) | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04    21    06:15 (5) | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 05:55 (5) | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04    21    06:16 (5) | 21:46 | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:25 05:55 (5) | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04    21    06:16 (5) | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 05:55 (5) | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41 | 22:05    21    06:16 (5) | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 05:56 (5) | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:05    21    06:17 (5) | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 05:56 (5) | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04    20    06:16 (5) | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 | 05:26 05:57 (5) | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:04    20    06:17 (5) | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 | 05:27 05:57 (5) | 06:00 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04    19    06:16 (5) | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 05:58 (5) | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04    19    06:17 (5) | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:00 (5) | | 06:02 | 06:52 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49     4    06:04 (5) | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | |     4 |   532 |   156 | | | | |

Sun reduction | | | | |  0,40 |  0,35 |  0,38 | | | | |

Oper. time red. | | | | |  0,95 |  0,95 |  0,95 | | | | |

Wind dir. red. | | | | |  0,71 |  0,71 |  0,71 | | | | |

Total reduction | | | | |  0,27 |  0,23 |  0,26 | | | | |

Total, real | | | | |     1 |   124 |    40 | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: U - Zevenbergseweg 25

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 | 05:29 | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:24 | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 | 05:33 | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:58 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:39 | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24 | 22:01 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:33

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:03 | 21:51 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:11 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:51 | 19:40 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:25 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:55 | 21:41 | 22:05 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:05 | 21:42 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:04 | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 | 05:27 | 06:00 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04 | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: V - Zevenbergseweg 30

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September|October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:22 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 | 05:28 | 06:04 | 06:53 | 07:41 | 07:35 | 08:25

| 16:43 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50 | 22:04 | 21:32 | 20:31 | 19:22 | 17:16 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:27 | 07:17 | 06:14 | 05:30 | 05:29 | 06:05 | 06:55 | 07:43 | 07:36 | 08:26

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51 | 22:03 | 21:31 | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 | 05:29 | 06:07 | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:33 | 18:24 | 20:18 | 21:08 | 21:52 | 22:03 | 21:29 | 20:26 | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:48 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 | 05:30 | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53 | 22:03 | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 | 05:31 | 06:10 | 06:59 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54 | 22:02 | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:14 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 | 05:32 | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55 | 22:02 | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 | 05:33 | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:14 | 21:56 | 22:01 | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 | 05:33 | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57 | 22:00 | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 | 05:34 | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:35

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 22:00 | 21:18 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 | 05:35 | 06:18 | 07:08 | 07:56 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:29 | 21:19 | 21:58 | 21:59 | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 | 05:25 | 05:36 | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21 | 21:59 | 21:58 | 21:15 | 20:08 | 18:59 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 | 05:24 | 05:37 | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:22 | 22:00 | 21:57 | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 | 05:24 | 05:39 | 06:23 | 07:12 | 08:01 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:34 | 21:24 | 22:00 | 21:57 | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:43 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 | 05:24 | 05:40 | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:25 | 22:01 | 21:56 | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 | 05:24 | 05:41 | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27 | 22:02 | 21:55 | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 | 05:24 | 05:42 | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29 | 22:02 | 21:54 | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 | 05:48 | 05:24 | 05:43 | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30 | 22:03 | 21:53 | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:52 | 06:52 | 06:42 | 05:47 | 05:24 | 05:44 | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:04 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:31 | 22:03 | 21:52 | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:50 | 06:49 | 06:40 | 05:45 | 05:24 | 05:46 | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33 | 22:03 | 21:50 | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:48 | 06:47 | 06:38 | 05:44 | 05:24 | 05:47 | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:34 | 22:04 | 21:49 | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:46 | 06:45 | 06:36 | 05:43 | 05:24 | 05:48 | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36 | 22:04 | 21:48 | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 | 05:24 | 05:50 | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:46

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37 | 22:04 | 21:47 | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 | 05:24 | 05:51 | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39 | 22:04 | 21:46 | 20:50 | 19:40 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:33 | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 | 05:25 | 05:52 | 06:40 | 07:30 | 08:20 | 08:14 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40 | 22:04 | 21:44 | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 | 05:25 | 05:54 | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:02 | 20:55 | 21:41 | 22:04 | 21:43 | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 | 05:25 | 05:55 | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43 | 22:04 | 21:41 | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 | 05:26 | 05:57 | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44 | 22:04 | 21:40 | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:35 | 05:26 | 05:58 | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45 | 22:04 | 21:39 | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:34 | 05:27 | 05:59 | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46 | 22:04 | 21:37 | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:25 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 | 05:27 | 06:01 | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48 | 22:04 | 21:36 | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 | | 06:02 | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49 | | 21:34 | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   415 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | | | | | | | | | | | |

Sun reduction | | | | | | | | | | | |

Oper. time red. | | | | | | | | | | | |

Wind dir. red. | | | | | | | | | | | |

Total reduction | | | | | | | | | | | |

Total, real | | | | | | | | | | | |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: W - van Vlaanderenstraat 28

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 05:59 (1) | 05:28 06:04 (1) | 06:04 | 06:53 07:19 (2) | 07:42 08:06 (3) | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    30    06:29 (1) | 22:04    32    06:36 (1) | 21:32 | 20:31     6    07:25 (2) | 19:22    10    08:16 (3) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 05:59 (1) | 05:29 06:04 (1) | 06:05 | 06:55 | 07:43 08:08 (3) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    30    06:29 (1) | 22:04    32    06:36 (1) | 21:31 | 20:29 | 19:20     7    08:15 (3) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:00 (1) | 05:29 06:05 (1) | 06:07 | 06:56 | 07:45 08:10 (3) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    30    06:30 (1) | 22:03    32    06:37 (1) | 21:29 | 20:27 | 19:18     1    08:11 (3) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 05:59 (1) | 05:30 06:05 (1) | 06:09 | 06:58 | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    31    06:30 (1) | 22:03    31    06:36 (1) | 21:27 | 20:24 | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 | 06:08 | 05:28 06:00 (1) | 05:31 06:05 (1) | 06:10 | 07:00 | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21 | 21:11 | 21:54    31    06:31 (1) | 22:02    32    06:37 (1) | 21:26 | 20:22 | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 | 06:06 | 05:27 05:59 (1) | 05:32 06:06 (1) | 06:12 | 07:01 | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23 | 21:13 | 21:55    32    06:31 (1) | 22:02    31    06:37 (1) | 21:24 | 20:20 | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 | 06:04 | 05:27 06:00 (1) | 05:33 06:06 (1) | 06:13 | 07:03 | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24 | 21:15 | 21:56    31    06:31 (1) | 22:01    31    06:37 (1) | 21:22 | 20:17 | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 | 06:03 | 05:26 05:59 (1) | 05:33 06:06 (1) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26 | 21:16 | 21:57    32    06:31 (1) | 22:01    31    06:37 (1) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 | 06:01 | 05:26 06:00 (1) | 05:34 06:07 (1) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28 | 21:18 | 21:58    32    06:32 (1) | 22:00    30    06:37 (1) | 21:19 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 | 05:25 05:59 (1) | 05:35 06:07 (1) | 06:18 | 07:08 | 07:57 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19 | 21:59    32    06:31 (1) | 21:59    30    06:37 (1) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:31 (3) | 06:57 07:20 (2) | 05:58 | 05:25 06:00 (1) | 05:36 06:08 (1) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39     5    07:36 (3) | 20:31     6    07:26 (2) | 21:21 | 21:59    32    06:32 (1) | 21:58    29    06:37 (1) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:28 (3) | 06:55 07:18 (2) | 05:56 | 05:24 06:00 (1) | 05:37 06:08 (1) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40     9    07:37 (3) | 20:33    11    07:29 (2) | 21:23 | 22:00    32    06:32 (1) | 21:58    29    06:37 (1) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:26 (3) | 06:53 07:16 (2) | 05:54 | 05:24 06:00 (1) | 05:39 06:09 (1) | 06:23 07:23 (2) | 07:12 | 08:02 08:46 (4) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    12    07:38 (3) | 20:35    14    07:30 (2) | 21:24 | 22:01    33    06:33 (1) | 21:57    28    06:37 (1) | 21:11     3    07:26 (2) | 20:04 | 18:55     5    08:51 (4) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 07:24 (3) | 06:51 07:13 (2) | 05:53 | 05:24 06:01 (1) | 05:40 06:10 (1) | 06:24 07:19 (2) | 07:14 | 08:03 08:43 (4) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44    16    07:40 (3) | 20:36    18    07:31 (2) | 21:26 | 22:01    32    06:33 (1) | 21:56    27    06:37 (1) | 21:09    11    07:30 (2) | 20:01 | 18:53    11    08:54 (4) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 07:21 (3) | 06:48 07:11 (2) | 05:51 | 05:24 06:01 (1) | 05:41 06:11 (1) | 06:26 07:16 (2) | 07:16 | 08:05 08:41 (4) | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45    18    07:39 (3) | 20:38    20    07:31 (2) | 21:27 | 22:02    32    06:33 (1) | 21:55    25    06:36 (1) | 21:07    16    07:32 (2) | 19:59 | 18:51    15    08:56 (4) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 08:21 (4) | 06:56 07:19 (3) | 06:46 07:09 (2) | 05:50 | 05:24 06:01 (1) | 05:42 06:12 (1) | 06:27 07:15 (2) | 07:17 | 08:07 08:39 (4) | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57     2    08:23 (4) | 18:47    21    07:40 (3) | 20:40    23    07:32 (2) | 21:29 | 22:02    33    06:34 (1) | 21:54    24    06:36 (1) | 21:05    19    07:34 (2) | 19:57 | 18:49    17    08:56 (4) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 08:19 (4) | 06:54 07:17 (3) | 06:44 07:07 (2) | 05:48 | 05:24 06:02 (1) | 05:43 06:13 (1) | 06:29 07:13 (2) | 07:19 | 08:08 08:38 (4) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59     6    08:25 (4) | 18:49    23    07:40 (3) | 20:41    25    07:32 (2) | 21:30 | 22:03    32    06:34 (1) | 21:53    22    06:35 (1) | 21:03    21    07:34 (2) | 19:54 | 18:46    19    08:57 (4) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:17 (4) | 06:52 07:15 (3) | 06:42 07:06 (2) | 05:47 | 05:24 06:02 (1) | 05:44 06:14 (1) | 06:31 07:13 (2) | 07:20 08:12 (3) | 08:10 08:38 (4) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01     9    08:26 (4) | 18:51    24    07:39 (3) | 20:43    26    07:32 (2) | 21:32 | 22:03    32    06:34 (1) | 21:52    21    06:35 (1) | 21:01    23    07:36 (2) | 19:52     1    08:13 (3) | 18:44    20    08:58 (4) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 08:15 (4) | 06:50 07:15 (3) | 06:40 07:05 (2) | 05:45 | 05:24 06:02 (1) | 05:46 06:15 (1) | 06:32 07:11 (2) | 07:22 08:07 (3) | 08:12 08:38 (4) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    12    08:27 (4) | 18:52    24    07:39 (3) | 20:45    27    07:32 (2) | 21:33 | 22:04    32    06:34 (1) | 21:51    19    06:34 (1) | 20:59    25    07:36 (2) | 19:50    11    08:18 (3) | 18:42    20    08:58 (4) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 08:12 (4) | 06:47 07:16 (3) | 06:38 07:05 (2) | 05:44 06:11 (1) | 05:24 06:02 (1) | 05:47 06:17 (1) | 06:34 07:11 (2) | 07:24 08:05 (3) | 08:14 08:40 (4) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05    14    08:26 (4) | 18:54    23    07:39 (3) | 20:46    27    07:32 (2) | 21:35     7    06:18 (1) | 22:04    32    06:34 (1) | 21:49    17    06:34 (1) | 20:57    25    07:36 (2) | 19:47    15    08:20 (3) | 18:40    18    08:58 (4) | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 08:10 (4) | 06:45 07:16 (3) | 06:36 07:05 (2) | 05:43 06:10 (1) | 05:24 06:02 (1) | 05:48 06:18 (1) | 06:35 07:10 (2) | 07:25 08:02 (3) | 08:15 08:42 (4) | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07    17    08:27 (4) | 18:56    21    07:37 (3) | 20:48    27    07:32 (2) | 21:36    11    06:21 (1) | 22:04    32    06:34 (1) | 21:48    15    06:33 (1) | 20:55    26    07:36 (2) | 19:45    19    08:21 (3) | 18:38    16    08:58 (4) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 08:08 (4) | 06:43 07:16 (3) | 06:33 07:05 (2) | 05:41 06:08 (1) | 05:24 06:02 (1) | 05:50 06:19 (1) | 06:37 07:10 (2) | 07:27 08:01 (3) | 08:17 08:43 (4) | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08    19    08:27 (4) | 18:57    20    07:36 (3) | 20:50    26    07:31 (2) | 21:37    13    06:21 (1) | 22:04    32    06:34 (1) | 21:47    12    06:31 (1) | 20:53    27    07:37 (2) | 19:43    21    08:22 (3) | 18:36    14    08:57 (4) | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:06 (4) | 06:40 07:18 (3) | 06:31 07:05 (2) | 05:40 06:07 (1) | 05:24 06:03 (1) | 05:51 06:20 (1) | 06:39 07:09 (2) | 07:28 08:00 (3) | 08:19 08:45 (4) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    21    08:27 (4) | 18:59    16    07:34 (3) | 20:51    26    07:31 (2) | 21:39    16    06:23 (1) | 22:04    32    06:35 (1) | 21:46     9    06:29 (1) | 20:51    27    07:36 (2) | 19:41    22    08:22 (3) | 18:34    11    08:56 (4) | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:07 (4) | 06:38 07:20 (3) | 06:29 07:06 (2) | 05:39 06:06 (1) | 05:24 06:03 (1) | 05:52 06:22 (1) | 06:40 07:09 (2) | 07:30 07:59 (3) | 08:21 08:47 (4) | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12    19    08:26 (4) | 19:01    12    07:32 (3) | 20:53    24    07:30 (2) | 21:40    18    06:24 (1) | 22:05    32    06:35 (1) | 21:44     5    06:27 (1) | 20:48    27    07:36 (2) | 19:38    23    08:22 (3) | 18:32     8    08:55 (4) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:07 (4) | 06:36 07:22 (3) | 06:27 07:06 (2) | 05:38 06:05 (1) | 05:25 06:03 (1) | 05:54 | 06:42 07:08 (2) | 07:32 07:59 (3) | 07:22 07:49 (4) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    19    08:26 (4) | 19:03     6    07:28 (3) | 20:55    23    07:29 (2) | 21:41    20    06:25 (1) | 22:05    32    06:35 (1) | 21:43 | 20:46    27    07:35 (2) | 19:36    24    08:23 (3) | 17:30     5    07:54 (4) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:08 (4) | 06:33 | 06:25 07:07 (2) | 05:37 06:04 (1) | 05:25 06:03 (1) | 05:55 | 06:43 07:10 (2) | 07:33 07:58 (3) | 07:24 07:51 (4) | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16    17    08:25 (4) | 19:04 | 20:56    20    07:27 (2) | 21:43    21    06:25 (1) | 22:05    33    06:36 (1) | 21:42 | 20:44    25    07:35 (2) | 19:34    24    08:22 (3) | 17:28     1    07:52 (4) | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 08:08 (4) | 06:31 | 06:23 07:08 (2) | 05:36 06:03 (1) | 05:26 06:03 (1) | 05:57 | 06:45 07:11 (2) | 07:35 08:00 (3) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    14    08:22 (4) | 19:06 | 20:58    18    07:26 (2) | 21:44    23    06:26 (1) | 22:05    32    06:35 (1) | 21:40 | 20:42    23    07:34 (2) | 19:31    22    08:22 (3) | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 08:11 (4) | 06:29 | 06:21 07:09 (2) | 05:34 06:02 (1) | 05:26 06:04 (1) | 05:58 | 06:47 07:13 (2) | 07:37 08:02 (3) | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19     9    08:20 (4) | 19:08 | 21:00    15    07:24 (2) | 21:45    25    06:27 (1) | 22:05    32    06:36 (1) | 21:39 | 20:40    20    07:33 (2) | 19:29    19    08:21 (3) | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 07:11 (2) | 05:33 06:01 (1) | 05:27 06:04 (1) | 05:59 | 06:48 07:14 (2) | 07:38 08:03 (3) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01    10    07:21 (2) | 21:47    26    06:27 (1) | 22:04    32    06:36 (1) | 21:37 | 20:38    17    07:31 (2) | 19:27    17    08:20 (3) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:01 (1) | 05:27 06:04 (1) | 06:01 | 06:50 07:16 (2) | 07:40 08:05 (3) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    27    06:28 (1) | 22:04    32    06:36 (1) | 21:36 | 20:35    14    07:30 (2) | 19:24    14    08:19 (3) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:00 (1) | | 06:02 | 06:51 07:17 (2) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    29    06:29 (1) | | 21:34 | 20:33    11    07:28 (2) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   178 |   250 |   386 |   236 |   954 |   594 |   387 |   238 |   198 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,54 |  0,57 |  0,63 |  0,70 |  0,70 |  0,70 |  0,63 |  0,57 |  0,54 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,14 |  0,21 |  0,26 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,18 |  0,15 | |

Total, real | |    25 |    35 |    80 |    62 |   218 |   149 |    93 |    42 |    29 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: X - van Vlaanderenstraat 54

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 06:13 (1) | 05:28 06:21 (1) | 06:04 06:32 (1) | 06:53 07:19 (2) | 07:42 08:07 (3) | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    30    06:43 (1) | 22:04    25    06:46 (1) | 21:32    14    06:46 (1) | 20:31    24    07:43 (2) | 19:22    20    08:27 (3) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:13 (1) | 05:29 06:21 (1) | 06:05 06:34 (1) | 06:55 07:21 (2) | 07:43 08:08 (3) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    30    06:43 (1) | 22:04    26    06:47 (1) | 21:31    11    06:45 (1) | 20:29    21    07:42 (2) | 19:20    17    08:25 (3) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 06:14 (1) | 05:29 06:22 (1) | 06:07 06:35 (1) | 06:56 07:22 (2) | 07:45 08:10 (3) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    29    06:43 (1) | 22:03    26    06:48 (1) | 21:29     6    06:41 (1) | 20:27    19    07:41 (2) | 19:18    15    08:25 (3) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 06:14 (1) | 05:30 06:21 (1) | 06:09 | 06:58 07:24 (2) | 07:47 08:12 (3) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    29    06:43 (1) | 22:03    27    06:48 (1) | 21:27 | 20:24    16    07:40 (2) | 19:15    12    08:24 (3) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 | 07:11 07:33 (2) | 06:08 | 05:28 06:15 (1) | 05:31 06:21 (1) | 06:10 | 07:00 07:25 (2) | 07:48 08:13 (3) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28 | 20:21     3    07:36 (2) | 21:11 | 21:54    28    06:43 (1) | 22:02    27    06:48 (1) | 21:26 | 20:22    12    07:37 (2) | 19:13     8    08:21 (3) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 07:31 (2) | 06:06 | 05:27 06:15 (1) | 05:32 06:21 (1) | 06:12 | 07:01 07:27 (2) | 07:50 08:15 (3) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23     8    07:39 (2) | 21:13 | 21:55    28    06:43 (1) | 22:02    28    06:49 (1) | 21:24 | 20:20     9    07:36 (2) | 19:11     4    08:19 (3) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:40 (3) | 07:06 07:29 (2) | 06:04 | 05:27 06:16 (1) | 05:33 06:21 (1) | 06:13 | 07:03 07:28 (2) | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32     2    07:42 (3) | 20:25    12    07:41 (2) | 21:15 | 21:56    27    06:43 (1) | 22:01    29    06:50 (1) | 21:22 | 20:17     3    07:31 (2) | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:37 (3) | 07:04 07:26 (2) | 06:03 | 05:26 06:16 (1) | 05:33 06:22 (1) | 06:15 | 07:04 | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33     7    07:44 (3) | 20:26    16    07:42 (2) | 21:16 | 21:57    26    06:42 (1) | 22:01    28    06:50 (1) | 21:20 | 20:15 | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:35 (3) | 07:02 07:24 (2) | 06:01 | 05:26 06:16 (1) | 05:34 06:22 (1) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    10    07:45 (3) | 20:28    19    07:43 (2) | 21:18 | 21:58    27    06:43 (1) | 22:00    29    06:51 (1) | 21:19 | 20:13 | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:33 (3) | 06:59 07:22 (2) | 05:59 06:25 (1) | 05:25 06:16 (1) | 05:35 06:22 (1) | 06:18 | 07:08 | 07:57 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    13    07:46 (3) | 20:30    21    07:43 (2) | 21:19     8    06:33 (1) | 21:59    26    06:42 (1) | 21:59    29    06:51 (1) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:31 (3) | 06:57 07:20 (2) | 05:58 06:23 (1) | 05:25 06:17 (1) | 05:36 06:22 (1) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:53 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    16    07:47 (3) | 20:31    24    07:44 (2) | 21:21    12    06:35 (1) | 21:59    25    06:42 (1) | 21:58    29    06:51 (1) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:28 (3) | 06:55 07:18 (2) | 05:56 06:22 (1) | 05:24 06:18 (1) | 05:37 06:22 (1) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    19    07:47 (3) | 20:33    26    07:44 (2) | 21:23    15    06:37 (1) | 22:00    24    06:42 (1) | 21:58    30    06:52 (1) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:26 (3) | 06:53 07:18 (2) | 05:54 06:20 (1) | 05:24 06:18 (1) | 05:39 06:22 (1) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    21    07:47 (3) | 20:35    26    07:44 (2) | 21:24    18    06:38 (1) | 22:01    25    06:43 (1) | 21:57    30    06:52 (1) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 08:25 (4) | 07:01 07:24 (3) | 06:51 07:17 (2) | 05:53 06:19 (1) | 05:24 06:19 (1) | 05:40 06:21 (1) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54     3    08:28 (4) | 18:44    23    07:47 (3) | 20:36    26    07:43 (2) | 21:26    20    06:39 (1) | 22:01    24    06:43 (1) | 21:56    31    06:52 (1) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 08:23 (4) | 06:59 07:24 (3) | 06:48 07:17 (2) | 05:51 06:17 (1) | 05:24 06:19 (1) | 05:41 06:21 (1) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56     6    08:29 (4) | 18:45    22    07:46 (3) | 20:38    25    07:42 (2) | 21:27    22    06:39 (1) | 22:02    24    06:43 (1) | 21:55    31    06:52 (1) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 08:21 (4) | 06:56 07:24 (3) | 06:46 07:17 (2) | 05:50 06:16 (1) | 05:24 06:19 (1) | 05:42 06:21 (1) | 06:27 | 07:17 | 08:07 08:48 (4) | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57     9    08:30 (4) | 18:47    22    07:46 (3) | 20:40    25    07:42 (2) | 21:29    24    06:40 (1) | 22:02    24    06:43 (1) | 21:54    31    06:52 (1) | 21:05 | 19:57 | 18:49     7    08:55 (4) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 08:19 (4) | 06:54 07:25 (3) | 06:44 07:17 (2) | 05:48 06:14 (1) | 05:24 06:20 (1) | 05:43 06:21 (1) | 06:29 | 07:19 | 08:08 08:46 (4) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    12    08:31 (4) | 18:49    20    07:45 (3) | 20:41    24    07:41 (2) | 21:30    26    06:40 (1) | 22:03    23    06:43 (1) | 21:53    32    06:53 (1) | 21:03 | 19:54 | 18:47    12    08:58 (4) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:17 (4) | 06:52 07:25 (3) | 06:42 07:18 (2) | 05:47 06:13 (1) | 05:24 06:20 (1) | 05:44 06:21 (1) | 06:31 | 07:20 | 08:10 08:44 (4) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01    14    08:31 (4) | 18:51    18    07:43 (3) | 20:43    22    07:40 (2) | 21:32    28    06:41 (1) | 22:03    23    06:43 (1) | 21:52    31    06:52 (1) | 21:01 | 19:52 | 18:44    15    08:59 (4) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 08:15 (4) | 06:50 07:26 (3) | 06:40 07:18 (2) | 05:45 06:13 (1) | 05:24 06:20 (1) | 05:46 06:21 (1) | 06:32 | 07:22 | 08:12 08:43 (4) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    16    08:31 (4) | 18:52    15    07:41 (3) | 20:45    21    07:39 (2) | 21:33    29    06:42 (1) | 22:04    23    06:43 (1) | 21:51    31    06:52 (1) | 20:59 | 19:50 | 18:42    17    09:00 (4) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 08:13 (4) | 06:47 07:28 (3) | 06:38 07:19 (2) | 05:44 06:13 (1) | 05:24 06:20 (1) | 05:47 06:22 (1) | 06:34 | 07:24 | 08:14 08:43 (4) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05    18    08:31 (4) | 18:54    11    07:39 (3) | 20:46    18    07:37 (2) | 21:35    29    06:42 (1) | 22:04    23    06:43 (1) | 21:49    31    06:53 (1) | 20:57 | 19:47 | 18:40    18    09:01 (4) | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 08:11 (4) | 06:45 07:32 (3) | 06:36 07:21 (2) | 05:43 06:12 (1) | 05:24 06:20 (1) | 05:48 06:22 (1) | 06:35 07:27 (2) | 07:25 | 08:15 08:42 (4) | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07    19    08:30 (4) | 18:56     1    07:33 (3) | 20:48    14    07:35 (2) | 21:36    31    06:43 (1) | 22:04    23    06:43 (1) | 21:48    31    06:53 (1) | 20:55    11    07:38 (2) | 19:45 | 18:38    20    09:02 (4) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 08:11 (4) | 06:43 | 06:33 07:23 (2) | 05:41 06:11 (1) | 05:24 06:20 (1) | 05:50 06:22 (1) | 06:37 07:25 (2) | 07:27 | 08:17 08:43 (4) | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08    19    08:30 (4) | 18:57 | 20:50    10    07:33 (2) | 21:37    31    06:42 (1) | 22:04    23    06:43 (1) | 21:47    31    06:53 (1) | 20:53    15    07:40 (2) | 19:43 | 18:36    18    09:01 (4) | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:12 (4) | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:12 (1) | 05:24 06:21 (1) | 05:51 06:22 (1) | 06:39 07:23 (2) | 07:28 08:12 (3) | 08:19 08:45 (4) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    17    08:29 (4) | 18:59 | 20:51 | 21:39    31    06:43 (1) | 22:04    23    06:44 (1) | 21:46    30    06:52 (1) | 20:51    18    07:41 (2) | 19:41    10    08:22 (3) | 18:34    16    09:01 (4) | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:13 (4) | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:12 (1) | 05:24 06:21 (1) | 05:52 06:23 (1) | 06:40 07:22 (2) | 07:30 08:10 (3) | 08:21 08:47 (4) | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12    14    08:27 (4) | 19:01 | 20:53 | 21:40    31    06:43 (1) | 22:05    23    06:44 (1) | 21:44    30    06:53 (1) | 20:48    21    07:43 (2) | 19:38    14    08:24 (3) | 18:32    14    09:01 (4) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:15 (4) | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:12 (1) | 05:25 06:21 (1) | 05:54 06:23 (1) | 06:42 07:20 (2) | 07:32 08:09 (3) | 07:22 07:49 (4) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    11    08:26 (4) | 19:03 | 20:55 | 21:41    31    06:43 (1) | 22:05    23    06:44 (1) | 21:43    29    06:52 (1) | 20:46    23    07:43 (2) | 19:36    17    08:26 (3) | 17:30    11    08:00 (4) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:20 (4) | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:12 (1) | 05:25 06:22 (1) | 05:55 06:24 (1) | 06:43 07:20 (2) | 07:33 08:07 (3) | 07:24 07:51 (4) | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16     1    08:21 (4) | 19:04 | 20:56 | 21:43    31    06:43 (1) | 22:05    23    06:45 (1) | 21:42    27    06:51 (1) | 20:44    24    07:44 (2) | 19:34    19    08:26 (3) | 17:28     8    07:59 (4) | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:12 (1) | 05:26 06:21 (1) | 05:57 06:26 (1) | 06:45 07:19 (2) | 07:35 08:06 (3) | 07:26 07:53 (4) | 08:19 | 08:49

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    31    06:43 (1) | 22:05    24    06:45 (1) | 21:40    25    06:51 (1) | 20:42    25    07:44 (2) | 19:31    21    08:27 (3) | 17:26     5    07:58 (4) | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:12 (1) | 05:26 06:22 (1) | 05:58 06:27 (1) | 06:47 07:18 (2) | 07:37 08:05 (3) | 07:28 07:55 (4) | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    31    06:43 (1) | 22:05    24    06:46 (1) | 21:39    23    06:50 (1) | 20:40    26    07:44 (2) | 19:29    23    08:28 (3) | 17:24     2    07:57 (4) | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:12 (1) | 05:27 06:21 (1) | 05:59 06:28 (1) | 06:48 07:17 (2) | 07:38 08:04 (3) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:47    31    06:43 (1) | 22:04    25    06:46 (1) | 21:37    21    06:49 (1) | 20:38    27    07:44 (2) | 19:27    23    08:27 (3) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:13 (1) | 05:27 06:22 (1) | 06:01 06:30 (1) | 06:50 07:18 (2) | 07:40 08:05 (3) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    31    06:44 (1) | 22:04    25    06:47 (1) | 21:36    19    06:49 (1) | 20:35    26    07:44 (2) | 19:24    22    08:27 (3) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:13 (1) | | 06:02 06:31 (1) | 06:52 07:17 (2) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    30    06:43 (1) | | 21:34    17    06:48 (1) | 20:33    26    07:43 (2) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   159 |   220 |   340 |   571 |   754 |   864 |   273 |   253 |   239 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,54 |  0,56 |  0,62 |  0,69 |  0,69 |  0,69 |  0,63 |  0,58 |  0,55 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,14 |  0,21 |  0,26 |  0,22 |  0,25 |  0,24 |  0,18 |  0,15 | |

Total, real | |    22 |    30 |    70 |   148 |   169 |   213 |    66 |    46 |    35 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: Y - Molenvliet 54

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 06:22 (1) | 05:28 06:33 (1) | 06:04 06:32 (1) | 06:53 07:22 (2) | 07:42 08:08 (3) | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    25    06:47 (1) | 22:04    14    06:47 (1) | 21:32    25    06:57 (1) | 20:31    26    07:48 (2) | 19:22    23    08:31 (3) | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 06:22 (1) | 05:29 06:33 (1) | 06:05 06:34 (1) | 06:55 07:22 (2) | 07:43 08:08 (3) | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    24    06:46 (1) | 22:04    15    06:48 (1) | 21:31    22    06:56 (1) | 20:29    26    07:48 (2) | 19:20    22    08:30 (3) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 | 07:25 | 07:15 07:38 (2) | 06:12 | 05:29 06:23 (1) | 05:29 06:33 (1) | 06:07 06:35 (1) | 06:56 07:22 (2) | 07:45 08:10 (3) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25 | 20:18     7    07:45 (2) | 21:08 | 21:52    24    06:47 (1) | 22:03    16    06:49 (1) | 21:29    20    06:55 (1) | 20:27    25    07:47 (2) | 19:18    20    08:30 (3) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 | 07:13 07:35 (2) | 06:10 | 05:28 06:24 (1) | 05:30 06:32 (1) | 06:09 06:37 (1) | 06:58 07:24 (2) | 07:47 08:12 (3) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26 | 20:19    11    07:46 (2) | 21:10 | 21:53    22    06:46 (1) | 22:03    17    06:49 (1) | 21:27    18    06:55 (1) | 20:24    23    07:47 (2) | 19:15    17    08:29 (3) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:44 (3) | 07:11 07:33 (2) | 06:08 | 05:28 06:25 (1) | 05:31 06:32 (1) | 06:10 06:38 (1) | 07:00 07:25 (2) | 07:48 08:13 (3) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28     2    07:46 (3) | 20:21    15    07:48 (2) | 21:11 | 21:54    21    06:46 (1) | 22:02    18    06:50 (1) | 21:26    15    06:53 (1) | 20:22    20    07:45 (2) | 19:13    15    08:28 (3) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:42 (3) | 07:08 07:31 (2) | 06:06 06:31 (1) | 05:27 06:25 (1) | 05:32 06:32 (1) | 06:12 06:40 (1) | 07:01 07:27 (2) | 07:50 08:15 (3) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30     6    07:48 (3) | 20:23    18    07:49 (2) | 21:13     9    06:40 (1) | 21:55    20    06:45 (1) | 22:02    19    06:51 (1) | 21:24    11    06:51 (1) | 20:20    18    07:45 (2) | 19:11    12    08:27 (3) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:40 (3) | 07:06 07:29 (2) | 06:04 06:29 (1) | 05:27 06:26 (1) | 05:33 06:31 (1) | 06:13 06:41 (1) | 07:03 07:28 (2) | 07:51 08:17 (3) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    10    07:50 (3) | 20:25    20    07:49 (2) | 21:15    13    06:42 (1) | 21:56    19    06:45 (1) | 22:01    21    06:52 (1) | 21:22     7    06:48 (1) | 20:17    15    07:43 (2) | 19:08     8    08:25 (3) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:37 (3) | 07:04 07:26 (2) | 06:03 06:28 (1) | 05:26 06:26 (1) | 05:33 06:31 (1) | 06:15 | 07:04 07:30 (2) | 07:53 08:18 (3) | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    13    07:50 (3) | 20:26    23    07:49 (2) | 21:16    16    06:44 (1) | 21:57    18    06:44 (1) | 22:01    22    06:53 (1) | 21:20 | 20:15    11    07:41 (2) | 19:06     4    08:22 (3) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:35 (3) | 07:02 07:24 (2) | 06:01 06:26 (1) | 05:26 06:27 (1) | 05:34 06:31 (1) | 06:16 | 07:06 07:31 (2) | 07:55 | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    16    07:51 (3) | 20:28    25    07:49 (2) | 21:18    19    06:45 (1) | 21:58    17    06:44 (1) | 22:00    23    06:54 (1) | 21:19 | 20:13     7    07:38 (2) | 19:04 | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 07:33 (3) | 06:59 07:23 (2) | 05:59 06:25 (1) | 05:25 06:27 (1) | 05:35 06:31 (1) | 06:18 | 07:08 | 07:57 | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    19    07:52 (3) | 20:30    26    07:49 (2) | 21:19    21    06:46 (1) | 21:59    16    06:43 (1) | 21:59    23    06:54 (1) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:31 (3) | 06:57 07:23 (2) | 05:58 06:23 (1) | 05:25 06:28 (1) | 05:36 06:31 (1) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:53 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    21    07:52 (3) | 20:31    26    07:49 (2) | 21:21    23    06:46 (1) | 21:59    15    06:43 (1) | 21:58    24    06:55 (1) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:29 (4) | 07:05 07:28 (3) | 06:55 07:23 (2) | 05:56 06:22 (1) | 05:24 06:29 (1) | 05:37 06:30 (1) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50     1    08:30 (4) | 18:40    23    07:51 (3) | 20:33    26    07:49 (2) | 21:23    26    06:48 (1) | 22:00    14    06:43 (1) | 21:58    26    06:56 (1) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 08:27 (4) | 07:03 07:29 (3) | 06:53 07:23 (2) | 05:54 06:20 (1) | 05:24 06:30 (1) | 05:39 06:30 (1) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52     5    08:32 (4) | 18:42    22    07:51 (3) | 20:35    25    07:48 (2) | 21:24    28    06:48 (1) | 22:01    13    06:43 (1) | 21:57    26    06:56 (1) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 08:25 (4) | 07:01 07:29 (3) | 06:51 07:23 (2) | 05:53 06:19 (1) | 05:24 06:31 (1) | 05:40 06:30 (1) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54     8    08:33 (4) | 18:44    21    07:50 (3) | 20:36    24    07:47 (2) | 21:26    29    06:48 (1) | 22:01    12    06:43 (1) | 21:56    27    06:57 (1) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 08:23 (4) | 06:59 07:29 (3) | 06:48 07:23 (2) | 05:51 06:18 (1) | 05:24 06:32 (1) | 05:41 06:29 (1) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56    10    08:33 (4) | 18:45    20    07:49 (3) | 20:38    23    07:46 (2) | 21:27    30    06:48 (1) | 22:02    11    06:43 (1) | 21:55    28    06:57 (1) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 08:21 (4) | 06:56 07:30 (3) | 06:46 07:24 (2) | 05:50 06:19 (1) | 05:24 06:32 (1) | 05:42 06:29 (1) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 | 08:43

| 17:02 | 17:57    13    08:34 (4) | 18:47    17    07:47 (3) | 20:40    20    07:44 (2) | 21:29    30    06:49 (1) | 22:02    10    06:42 (1) | 21:54    29    06:58 (1) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 08:19 (4) | 06:54 07:31 (3) | 06:44 07:25 (2) | 05:48 06:18 (1) | 05:24 06:33 (1) | 05:43 06:29 (1) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    15    08:34 (4) | 18:49    15    07:46 (3) | 20:41    18    07:43 (2) | 21:30    30    06:48 (1) | 22:03     9    06:42 (1) | 21:53    29    06:58 (1) | 21:03 | 19:54 | 18:47 | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:17 (4) | 06:52 07:32 (3) | 06:42 07:27 (2) | 05:47 06:18 (1) | 05:24 06:34 (1) | 05:44 06:28 (1) | 06:31 | 07:20 | 08:10 08:50 (4) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01    17    08:34 (4) | 18:51    11    07:43 (3) | 20:43    14    07:41 (2) | 21:32    31    06:49 (1) | 22:03     8    06:42 (1) | 21:52    30    06:58 (1) | 21:01 | 19:52 | 18:44     9    08:59 (4) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 08:15 (4) | 06:50 | 06:40 07:29 (2) | 05:45 06:18 (1) | 05:24 06:34 (1) | 05:46 06:28 (1) | 06:32 | 07:22 | 08:12 08:48 (4) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    19    08:34 (4) | 18:52 | 20:45     9    07:38 (2) | 21:33    31    06:49 (1) | 22:04     8    06:42 (1) | 21:51    30    06:58 (1) | 20:59 | 19:50 | 18:42    13    09:01 (4) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 08:15 (4) | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:18 (1) | 05:24 06:34 (1) | 05:47 06:29 (1) | 06:34 | 07:24 | 08:14 08:47 (4) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05    19    08:34 (4) | 18:54 | 20:46 | 21:35    31    06:49 (1) | 22:04     8    06:42 (1) | 21:49    30    06:59 (1) | 20:57 | 19:47 | 18:40    16    09:03 (4) | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 08:15 (4) | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:19 (1) | 05:24 06:34 (1) | 05:48 06:28 (1) | 06:35 | 07:25 | 08:15 08:46 (4) | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07    17    08:32 (4) | 18:56 | 20:48 | 21:36    31    06:50 (1) | 22:04     8    06:42 (1) | 21:48    31    06:59 (1) | 20:55 | 19:45 | 18:38    18    09:04 (4) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 08:16 (4) | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:18 (1) | 05:24 06:34 (1) | 05:50 06:28 (1) | 06:37 | 07:27 | 08:17 08:44 (4) | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08    15    08:31 (4) | 18:57 | 20:50 | 21:37    31    06:49 (1) | 22:04     8    06:42 (1) | 21:47    31    06:59 (1) | 20:53 | 19:43 | 18:36    19    09:03 (4) | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:17 (4) | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:18 (1) | 05:24 06:35 (1) | 05:51 06:28 (1) | 06:39 | 07:28 | 08:19 08:45 (4) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    12    08:29 (4) | 18:59 | 20:51 | 21:39    31    06:49 (1) | 22:05     8    06:43 (1) | 21:46    31    06:59 (1) | 20:51 | 19:41 | 18:34    19    09:04 (4) | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:20 (4) | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:18 (1) | 05:24 06:35 (1) | 05:52 06:29 (1) | 06:40 07:32 (2) | 07:30 | 08:21 08:47 (4) | 08:15 | 08:48

| 17:16 | 18:12     6    08:26 (4) | 19:01 | 20:53 | 21:40    31    06:49 (1) | 22:05     8    06:43 (1) | 21:44    31    07:00 (1) | 20:48    10    07:42 (2) | 19:38 | 18:32    17    09:04 (4) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:19 (1) | 05:25 06:34 (1) | 05:54 06:28 (1) | 06:42 07:29 (2) | 07:32 08:17 (3) | 07:22 07:49 (4) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    30    06:49 (1) | 22:05     9    06:43 (1) | 21:43    32    07:00 (1) | 20:46    15    07:44 (2) | 19:36     8    08:25 (3) | 17:30    15    08:04 (4) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:19 (1) | 05:25 06:35 (1) | 05:55 06:28 (1) | 06:43 07:28 (2) | 07:33 08:13 (3) | 07:24 07:51 (4) | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    29    06:48 (1) | 22:05     9    06:44 (1) | 21:42    31    06:59 (1) | 20:44    18    07:46 (2) | 19:34    14    08:27 (3) | 17:28    12    08:03 (4) | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:19 (1) | 05:26 06:34 (1) | 05:57 06:29 (1) | 06:45 07:26 (2) | 07:35 08:12 (3) | 07:26 07:53 (4) | 08:19 | 08:49

| 17:21 | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    29    06:48 (1) | 22:05    10    06:44 (1) | 21:40    31    07:00 (1) | 20:42    20    07:46 (2) | 19:31    17    08:29 (3) | 17:26    10    08:03 (4) | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:20 (1) | 05:26 06:34 (1) | 05:58 06:29 (1) | 06:47 07:25 (2) | 07:37 08:11 (3) | 07:28 07:55 (4) | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    28    06:48 (1) | 22:05    12    06:46 (1) | 21:39    30    06:59 (1) | 20:40    23    07:48 (2) | 19:29    19    08:30 (3) | 17:24     7    08:02 (4) | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:20 (1) | 05:27 06:34 (1) | 05:59 06:29 (1) | 06:48 07:24 (2) | 07:38 08:09 (3) | 07:29 07:57 (4) | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:47    27    06:47 (1) | 22:04    12    06:46 (1) | 21:37    29    06:58 (1) | 20:38    24    07:48 (2) | 19:27    21    08:30 (3) | 17:22     4    08:01 (4) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:21 (1) | 05:27 06:34 (1) | 06:01 06:30 (1) | 06:50 07:23 (2) | 07:40 08:08 (3) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    27    06:48 (1) | 22:04    13    06:47 (1) | 21:36    29    06:59 (1) | 20:35    25    07:48 (2) | 19:24    22    08:30 (3) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:22 (1) | | 06:02 06:31 (1) | 06:52 07:22 (2) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    25    06:47 (1) | | 21:34    27    06:58 (1) | 20:33    26    07:48 (2) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   157 |   216 |   330 |   686 |   411 |   800 |   279 |   272 |   280 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,54 |  0,55 |  0,62 |  0,68 |  0,68 |  0,68 |  0,65 |  0,59 |  0,54 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,14 |  0,20 |  0,26 |  0,22 |  0,24 |  0,25 |  0,18 |  0,15 | |

Total, real | |    22 |    29 |    68 |   176 |    91 |   195 |    69 |    50 |    41 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: Z - Zweedsestraat 19

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:57 (5) | 07:30 07:53 (4) | 07:20 07:48 (3) | 06:15 06:40 (2) | 05:31 | 05:28 | 06:04 06:37 (2) | 06:53 | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30    20    09:17 (5) | 18:21    21    08:14 (4) | 20:14    26    08:14 (3) | 21:05    11    06:51 (2) | 21:50 | 22:04 | 21:32    31    07:08 (2) | 20:31 | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:57 (5) | 07:28 07:51 (4) | 07:17 07:48 (3) | 06:14 06:38 (2) | 05:30 | 05:29 | 06:05 06:38 (2) | 06:55 | 07:43 | 07:37 | 08:27

| 16:44 | 17:32    20    09:17 (5) | 18:23    23    08:14 (4) | 20:16    26    08:14 (3) | 21:06    15    06:53 (2) | 21:51 | 22:04 | 21:31    30    07:08 (2) | 20:29 | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:20 08:58 (5) | 07:25 07:51 (4) | 07:15 07:48 (3) | 06:12 06:36 (2) | 05:29 | 05:29 | 06:07 06:38 (2) | 06:56 | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34    18    09:16 (5) | 18:25    23    08:14 (4) | 20:18    25    08:13 (3) | 21:08    18    06:54 (2) | 21:52 | 22:03 | 21:29    29    07:07 (2) | 20:27 | 19:18 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:59 (5) | 07:23 07:50 (4) | 07:13 07:48 (3) | 06:10 06:34 (2) | 05:28 | 05:30 | 06:09 06:38 (2) | 06:58 07:51 (3) | 07:46 08:34 (4) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35    15    09:14 (5) | 18:26    23    08:13 (4) | 20:19    23    08:11 (3) | 21:10    20    06:54 (2) | 21:53 | 22:03 | 21:27    30    07:08 (2) | 20:24    10    08:01 (3) | 19:15     8    08:42 (4) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 09:01 (5) | 07:21 07:50 (4) | 07:11 07:49 (3) | 06:08 06:33 (2) | 05:28 | 05:31 | 06:10 06:38 (2) | 07:00 07:48 (3) | 07:48 08:30 (4) | 07:42 08:32 (5) | 08:31

| 16:47 | 17:37    12    09:13 (5) | 18:28    22    08:12 (4) | 20:21    21    08:10 (3) | 21:11    23    06:56 (2) | 21:54 | 22:02 | 21:26    29    07:07 (2) | 20:22    15    08:03 (3) | 19:13    14    08:44 (4) | 17:09     9    08:41 (5) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 09:03 (5) | 07:19 07:51 (4) | 07:08 07:50 (3) | 06:06 06:31 (2) | 05:27 | 05:32 | 06:12 06:40 (2) | 07:01 07:46 (3) | 07:50 08:29 (4) | 07:44 08:31 (5) | 08:32

| 16:48 | 17:39     8    09:11 (5) | 18:30    21    08:12 (4) | 20:23    19    08:09 (3) | 21:13    25    06:56 (2) | 21:55 | 22:02 | 21:24    27    07:07 (2) | 20:20    19    08:05 (3) | 19:11    17    08:46 (4) | 17:08    12    08:43 (5) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:52 (4) | 07:06 07:52 (3) | 06:04 06:29 (2) | 05:27 | 05:33 | 06:13 06:41 (2) | 07:03 07:44 (3) | 07:51 08:28 (4) | 07:45 08:29 (5) | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    18    08:10 (4) | 20:24    15    08:07 (3) | 21:15    27    06:56 (2) | 21:56 | 22:01 | 21:22    24    07:05 (2) | 20:17    21    08:05 (3) | 19:08    19    08:47 (4) | 17:06    16    08:45 (5) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:52 (4) | 07:04 07:53 (3) | 06:03 06:29 (2) | 05:26 | 05:33 | 06:15 06:43 (2) | 07:04 07:43 (3) | 07:53 08:26 (4) | 07:47 08:29 (5) | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    16    08:08 (4) | 20:26    10    08:03 (3) | 21:16    28    06:57 (2) | 21:57 | 22:01 | 21:20    22    07:05 (2) | 20:15    24    08:07 (3) | 19:06    21    08:47 (4) | 17:04    17    08:46 (5) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:55 (4) | 07:02 | 06:01 06:28 (2) | 05:26 | 05:34 | 06:16 06:44 (2) | 07:06 07:41 (3) | 07:55 08:25 (4) | 07:49 08:28 (5) | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    11    08:06 (4) | 20:28 | 21:18    29    06:57 (2) | 21:58 | 22:00 | 21:19    20    07:04 (2) | 20:13    25    08:06 (3) | 19:04    23    08:48 (4) | 17:03    19    08:47 (5) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 | 05:59 06:28 (2) | 05:25 | 05:35 | 06:18 06:46 (2) | 07:08 07:41 (3) | 07:57 08:25 (4) | 07:51 08:28 (5) | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30 | 21:19    30    06:58 (2) | 21:59 | 21:59 | 21:17    17    07:03 (2) | 20:11    26    08:07 (3) | 19:02    23    08:48 (4) | 17:01    20    08:48 (5) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 | 05:58 06:27 (2) | 05:25 | 05:36 | 06:19 06:47 (2) | 07:09 07:40 (3) | 07:58 08:25 (4) | 07:52 08:27 (5) | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31 | 21:21    31    06:58 (2) | 21:59 | 21:58 | 21:15    14    07:01 (2) | 20:08    27    08:07 (3) | 19:00    23    08:48 (4) | 17:00    22    08:49 (5) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 | 05:56 06:28 (2) | 05:24 | 05:37 | 06:21 06:49 (2) | 07:11 07:40 (3) | 08:00 08:25 (4) | 07:54 08:26 (5) | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33 | 21:23    30    06:58 (2) | 22:00 | 21:58 | 21:13    10    06:59 (2) | 20:06    27    08:07 (3) | 18:57    22    08:47 (4) | 16:58    22    08:48 (5) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 | 05:54 06:27 (2) | 05:24 | 05:39 | 06:23 06:50 (2) | 07:12 07:40 (3) | 08:02 08:27 (4) | 07:56 08:27 (5) | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35 | 21:24    31    06:58 (2) | 22:01 | 21:57 | 21:11     5    06:55 (2) | 20:04    27    08:07 (3) | 18:55    20    08:47 (4) | 16:57    22    08:49 (5) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 | 05:53 06:28 (2) | 05:24 | 05:40 06:49 (2) | 06:24 | 07:14 07:39 (3) | 08:03 08:29 (4) | 07:58 08:27 (5) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36 | 21:26    30    06:58 (2) | 22:01 | 21:56     5    06:54 (2) | 21:09 | 20:01    27    08:06 (3) | 18:53    17    08:46 (4) | 16:55    22    08:49 (5) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:27 (2) | 05:24 | 05:41 06:47 (2) | 06:26 | 07:16 07:41 (3) | 08:05 08:31 (4) | 07:59 08:29 (5) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38 | 21:27    30    06:57 (2) | 22:02 | 21:55    10    06:57 (2) | 21:07 | 19:59    24    08:05 (3) | 18:51    14    08:45 (4) | 16:54    20    08:49 (5) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:28 (2) | 05:24 | 05:42 06:45 (2) | 06:27 | 07:17 07:42 (3) | 08:07 08:32 (4) | 08:01 08:31 (5) | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40 | 21:29    29    06:57 (2) | 22:02 | 21:54    13    06:58 (2) | 21:05 | 19:57    22    08:04 (3) | 18:49    11    08:43 (4) | 16:52    18    08:49 (5) | 16:33

 17 | 08:41 | 07:55 | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:27 (2) | 05:24 | 05:43 06:44 (2) | 06:29 | 07:19 07:44 (3) | 08:08 08:34 (4) | 08:03 08:33 (5) | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41 | 21:30    29    06:56 (2) | 22:03 | 21:53    16    07:00 (2) | 21:03 | 19:54    19    08:03 (3) | 18:46     8    08:42 (4) | 16:51    16    08:49 (5) | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:28 (2) | 05:24 | 05:44 06:43 (2) | 06:31 | 07:20 07:45 (3) | 08:10 08:36 (4) | 08:05 08:35 (5) | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43 | 21:32    28    06:56 (2) | 22:03 | 21:52    18    07:01 (2) | 21:01 | 19:52    16    08:01 (3) | 18:44     4    08:40 (4) | 16:50    14    08:49 (5) | 16:33

 19 | 08:39 09:07 (5) | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:29 (2) | 05:24 | 05:46 06:42 (2) | 06:32 | 07:22 07:47 (3) | 08:12 | 08:06 08:37 (5) | 08:45

| 17:07     2    09:09 (5) | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    27    06:56 (2) | 22:04 | 21:51    19    07:01 (2) | 20:59 | 19:50    12    07:59 (3) | 18:42 | 16:48    12    08:49 (5) | 16:33

 20 | 08:38 09:06 (5) | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:30 (2) | 05:24 | 05:47 06:42 (2) | 06:34 | 07:24 07:49 (3) | 08:14 | 08:08 08:38 (5) | 08:45

| 17:09     4    09:10 (5) | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35    26    06:56 (2) | 22:04 | 21:49    21    07:03 (2) | 20:57 | 19:47     8    07:57 (3) | 18:40 | 16:47    10    08:48 (5) | 16:34

 21 | 08:37 09:05 (5) | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:30 (2) | 05:24 | 05:48 06:41 (2) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 08:40 (5) | 08:46

| 17:10     7    09:12 (5) | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    25    06:55 (2) | 22:04 | 21:48    23    07:04 (2) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46     7    08:47 (5) | 16:34

 22 | 08:36 09:04 (5) | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:30 (2) | 05:24 | 05:50 06:40 (2) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 08:42 (5) | 08:47

| 17:12    10    09:14 (5) | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    24    06:54 (2) | 22:04 | 21:47    25    07:05 (2) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45     5    08:47 (5) | 16:35

 23 | 08:35 09:02 (5) | 07:42 | 06:40 07:03 (3) | 06:31 | 05:40 06:31 (2) | 05:24 | 05:51 06:40 (2) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 08:44 (5) | 08:47

| 17:14    12    09:14 (5) | 18:10 | 18:59     7    07:10 (3) | 20:51 | 21:39    22    06:53 (2) | 22:04 | 21:46    25    07:05 (2) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44     2    08:46 (5) | 16:35

 24 | 08:34 09:01 (5) | 07:40 08:04 (4) | 06:38 07:01 (3) | 06:29 | 05:39 06:32 (2) | 05:24 | 05:52 06:40 (2) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:48

| 17:16    14    09:15 (5) | 18:12     5    08:09 (4) | 19:01    11    07:12 (3) | 20:53 | 21:40    20    06:52 (2) | 22:05 | 21:44    26    07:06 (2) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 08:59 (5) | 07:38 08:02 (4) | 06:36 06:58 (3) | 06:27 | 05:38 06:33 (2) | 05:25 | 05:54 06:39 (2) | 06:42 | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17    16    09:15 (5) | 18:14     9    08:11 (4) | 19:03    15    07:13 (3) | 20:55 | 21:41    18    06:51 (2) | 22:05 | 21:43    28    07:07 (2) | 20:46 | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 08:58 (5) | 07:36 08:00 (4) | 06:33 06:56 (3) | 06:25 | 05:37 06:34 (2) | 05:25 | 05:55 06:38 (2) | 06:43 | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19    18    09:16 (5) | 18:16    12    08:12 (4) | 19:04    18    07:14 (3) | 20:56 | 21:43    17    06:51 (2) | 22:05 | 21:42    29    07:07 (2) | 20:44 | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:57 (5) | 07:34 07:57 (4) | 06:31 06:54 (3) | 06:23 | 05:36 06:35 (2) | 05:26 | 05:57 06:39 (2) | 06:45 | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21    20    09:17 (5) | 18:17    15    08:12 (4) | 19:06    21    07:15 (3) | 20:58 | 21:44    15    06:50 (2) | 22:05 | 21:40    29    07:08 (2) | 20:42 | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:55 (5) | 07:32 07:55 (4) | 06:29 06:51 (3) | 06:21 | 05:34 06:36 (2) | 05:26 | 05:58 06:38 (2) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    22    09:17 (5) | 18:19    18    08:13 (4) | 19:08    24    07:15 (3) | 21:00 | 21:45    12    06:48 (2) | 22:04 | 21:39    30    07:08 (2) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:55 (5) | | 07:27 07:49 (3) | 06:19 | 05:33 06:38 (2) | 05:27 | 05:59 06:38 (2) | 06:48 | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24    22    09:17 (5) | | 20:09    26    08:15 (3) | 21:01 | 21:47     8    06:46 (2) | 22:04 | 21:37    30    07:08 (2) | 20:38 | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:56 (5) | | 07:24 07:49 (3) | 06:17 06:41 (2) | 05:33 | 05:27 | 06:01 06:38 (2) | 06:50 | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26    21    09:17 (5) | | 20:11    27    08:16 (3) | 21:03     7    06:48 (2) | 21:48 | 22:04 | 21:36    30    07:08 (2) | 20:35 | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:56 (5) | | 07:22 07:48 (3) | | 05:32 | | 06:02 06:38 (2) | 06:51 | | 07:33 | | 08:49

| 17:28    21    09:17 (5) | | 20:13    27    08:15 (3) | | 21:49 | | 21:34    30    07:08 (2) | 20:33 | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |   189 |   152 |   354 |   172 |   678 | |   407 |   288 |   349 |   244 |   285 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 | |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,54 |  0,56 |  0,60 |  0,67 | |  0,67 |  0,67 |  0,60 |  0,53 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,14 |  0,20 |  0,25 | |  0,24 |  0,26 |  0,18 |  0,14 |  0,11 |

Total, real |    18 |    21 |    49 |    34 |   169 | |    97 |    74 |    65 |    35 |    31 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: AA - Van Abcoudestraat 5

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:51 (5) | 07:30 07:53 (4) | 07:20 07:42 (3) | 06:15 | 05:31 06:07 (2) | 05:28 06:14 (2) | 06:04 | 06:53 07:29 (3) | 07:42 08:19 (4) | 07:35 08:29 (5) | 08:25

| 16:42 | 17:30    24    09:15 (5) | 18:21     7    08:00 (4) | 20:14    14    07:56 (3) | 21:05 | 21:50    32    06:39 (2) | 22:04    30    06:44 (2) | 21:32 | 20:31    28    07:57 (3) | 19:22    21    08:40 (4) | 17:17     7    08:36 (5) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:51 (5) | 07:28 07:51 (4) | 07:17 07:40 (3) | 06:14 | 05:30 06:07 (2) | 05:29 06:14 (2) | 06:05 | 06:55 07:29 (3) | 07:43 08:18 (4) | 07:37 08:26 (5) | 08:27

| 16:44 | 17:32    24    09:15 (5) | 18:23    11    08:02 (4) | 20:16    17    07:57 (3) | 21:06 | 21:51    32    06:39 (2) | 22:04    31    06:45 (2) | 21:31 | 20:29    28    07:57 (3) | 19:20    23    08:41 (4) | 17:15    13    08:39 (5) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:51 (5) | 07:25 07:49 (4) | 07:15 07:38 (3) | 06:12 | 05:29 06:08 (2) | 05:29 06:15 (2) | 06:07 | 06:56 07:28 (3) | 07:45 08:18 (4) | 07:38 08:25 (5) | 08:28

| 16:45 | 17:34    24    09:15 (5) | 18:25    14    08:03 (4) | 20:18    20    07:58 (3) | 21:08 | 21:52    32    06:40 (2) | 22:03    30    06:45 (2) | 21:29 | 20:27    29    07:57 (3) | 19:17    23    08:41 (4) | 17:13    16    08:41 (5) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:51 (5) | 07:23 07:46 (4) | 07:13 07:35 (3) | 06:10 | 05:28 06:08 (2) | 05:30 06:14 (2) | 06:09 | 06:58 07:28 (3) | 07:46 08:17 (4) | 07:40 08:24 (5) | 08:29

| 16:46 | 17:35    23    09:14 (5) | 18:26    17    08:03 (4) | 20:19    23    07:58 (3) | 21:10 | 21:53    31    06:39 (2) | 22:03    31    06:45 (2) | 21:27 | 20:24    29    07:57 (3) | 19:15    25    08:42 (4) | 17:11    18    08:42 (5) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:53 (5) | 07:21 07:44 (4) | 07:11 07:33 (3) | 06:08 | 05:28 06:09 (2) | 05:31 06:15 (2) | 06:10 | 07:00 07:27 (3) | 07:48 08:16 (4) | 07:42 08:23 (5) | 08:31

| 16:47 | 17:37    21    09:14 (5) | 18:28    20    08:04 (4) | 20:21    26    07:59 (3) | 21:11 | 21:54    31    06:40 (2) | 22:02    30    06:45 (2) | 21:26 | 20:22    29    07:56 (3) | 19:13    25    08:41 (4) | 17:09    20    08:43 (5) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:53 (5) | 07:19 07:42 (4) | 07:08 07:32 (3) | 06:06 | 05:27 06:08 (2) | 05:32 06:15 (2) | 06:12 | 07:01 07:28 (3) | 07:50 08:16 (4) | 07:44 08:23 (5) | 08:32

| 16:48 | 17:39    21    09:14 (5) | 18:30    23    08:05 (4) | 20:23    27    07:59 (3) | 21:13 | 21:55    32    06:40 (2) | 22:02    31    06:46 (2) | 21:24 | 20:20    28    07:56 (3) | 19:11    25    08:41 (4) | 17:08    21    08:44 (5) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:54 (5) | 07:17 07:40 (4) | 07:06 07:31 (3) | 06:04 | 05:27 06:09 (2) | 05:33 06:15 (2) | 06:13 | 07:03 07:28 (3) | 07:51 08:17 (4) | 07:45 08:22 (5) | 08:33

| 16:49 | 17:41    19    09:13 (5) | 18:32    25    08:05 (4) | 20:24    29    08:00 (3) | 21:15 | 21:56    31    06:40 (2) | 22:01    31    06:46 (2) | 21:22 | 20:17    26    07:54 (3) | 19:08    24    08:41 (4) | 17:06    23    08:45 (5) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:55 (5) | 07:14 07:39 (4) | 07:04 07:30 (3) | 06:03 | 05:26 06:09 (2) | 05:33 06:15 (2) | 06:15 | 07:04 07:30 (3) | 07:53 08:18 (4) | 07:47 08:22 (5) | 08:34

| 16:51 | 17:43    16    09:11 (5) | 18:33    25    08:04 (4) | 20:26    29    07:59 (3) | 21:16 | 21:57    31    06:40 (2) | 22:01    32    06:47 (2) | 21:20 | 20:15    23    07:53 (3) | 19:06    21    08:39 (4) | 17:04    23    08:45 (5) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:57 (5) | 07:12 07:39 (4) | 07:02 07:30 (3) | 06:01 | 05:26 06:10 (2) | 05:34 06:15 (2) | 06:16 | 07:06 07:31 (3) | 07:55 08:20 (4) | 07:49 08:22 (5) | 08:36

| 16:52 | 17:45    12    09:09 (5) | 18:35    25    08:04 (4) | 20:28    29    07:59 (3) | 21:18 | 21:58    30    06:40 (2) | 22:00    32    06:47 (2) | 21:19 | 20:13    21    07:52 (3) | 19:04    19    08:39 (4) | 17:03    24    08:46 (5) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 09:01 (5) | 07:10 07:40 (4) | 06:59 07:30 (3) | 05:59 | 05:25 06:09 (2) | 05:35 06:16 (2) | 06:18 | 07:08 07:33 (3) | 07:57 08:22 (4) | 07:51 08:22 (5) | 08:37

| 16:53 | 17:46     6    09:07 (5) | 18:37    24    08:04 (4) | 20:30    28    07:58 (3) | 21:19 | 21:59    31    06:40 (2) | 21:59    31    06:47 (2) | 21:17 | 20:11    17    07:50 (3) | 19:02    16    08:38 (4) | 17:01    24    08:46 (5) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 07:39 (4) | 06:57 07:30 (3) | 05:58 | 05:25 06:10 (2) | 05:36 06:16 (2) | 06:19 | 07:09 07:34 (3) | 07:58 08:24 (4) | 07:52 08:23 (5) | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    23    08:02 (4) | 20:31    28    07:58 (3) | 21:21 | 21:59    30    06:40 (2) | 21:58    32    06:48 (2) | 21:15 | 20:08    14    07:48 (3) | 19:00    13    08:37 (4) | 17:00    23    08:46 (5) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 07:40 (4) | 06:55 07:30 (3) | 05:56 | 05:24 06:10 (2) | 05:37 06:16 (2) | 06:21 | 07:11 07:36 (3) | 08:00 08:25 (4) | 07:54 08:23 (5) | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40    21    08:01 (4) | 20:33    27    07:57 (3) | 21:22 | 22:00    30    06:40 (2) | 21:58    32    06:48 (2) | 21:13 | 20:06    10    07:46 (3) | 18:57     9    08:34 (4) | 16:58    22    08:45 (5) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:41 (4) | 06:53 07:31 (3) | 05:54 06:20 (2) | 05:24 06:11 (2) | 05:39 06:16 (2) | 06:23 | 07:12 07:39 (3) | 08:02 08:27 (4) | 07:56 08:25 (5) | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    19    08:00 (4) | 20:35    25    07:56 (3) | 21:24     7    06:27 (2) | 22:01    30    06:41 (2) | 21:57    32    06:48 (2) | 21:11 | 20:04     1    07:40 (3) | 18:55     5    08:32 (4) | 16:57    20    08:45 (5) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 07:43 (4) | 06:51 07:31 (3) | 05:53 06:19 (2) | 05:24 06:11 (2) | 05:40 06:16 (2) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 08:27 (5) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44    15    07:58 (4) | 20:36    23    07:54 (3) | 21:26    11    06:30 (2) | 22:01    30    06:41 (2) | 21:56    32    06:48 (2) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55    18    08:45 (5) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 07:44 (4) | 06:48 07:32 (3) | 05:51 06:17 (2) | 05:24 06:12 (2) | 05:41 06:16 (2) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 08:29 (5) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45    11    07:55 (4) | 20:38    21    07:53 (3) | 21:27    14    06:31 (2) | 22:02    29    06:41 (2) | 21:55    32    06:48 (2) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54    16    08:45 (5) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 07:33 (3) | 05:50 06:16 (2) | 05:24 06:12 (2) | 05:42 06:16 (2) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 08:31 (5) | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40    18    07:51 (3) | 21:29    16    06:32 (2) | 22:02    29    06:41 (2) | 21:54    32    06:48 (2) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52    13    08:44 (5) | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 07:35 (3) | 05:48 06:14 (2) | 05:24 06:12 (2) | 05:43 06:17 (2) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 08:33 (5) | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41    13    07:48 (3) | 21:30    19    06:33 (2) | 22:03    29    06:41 (2) | 21:53    31    06:48 (2) | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51    11    08:44 (5) | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 07:38 (3) | 05:47 06:13 (2) | 05:24 06:12 (2) | 05:44 06:17 (2) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 08:35 (5) | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43     7    07:45 (3) | 21:32    21    06:34 (2) | 22:03    29    06:41 (2) | 21:52    30    06:47 (2) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50     8    08:43 (5) | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:12 (2) | 05:24 06:13 (2) | 05:46 06:17 (2) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 08:37 (5) | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45 | 21:33    23    06:35 (2) | 22:04    29    06:42 (2) | 21:51    30    06:47 (2) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48     5    08:42 (5) | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:11 (2) | 05:24 06:13 (2) | 05:47 06:18 (2) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 08:08 08:38 (5) | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46 | 21:35    25    06:36 (2) | 22:04    29    06:42 (2) | 21:49    30    06:48 (2) | 20:57 | 19:47 | 18:40 | 16:47     1    08:39 (5) | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:10 (2) | 05:24 06:13 (2) | 05:48 06:18 (2) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    27    06:37 (2) | 22:04    29    06:42 (2) | 21:48    29    06:47 (2) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 09:03 (5) | 07:44 | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:08 (2) | 05:24 06:13 (2) | 05:50 06:19 (2) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12     1    09:04 (5) | 18:08 | 18:57 | 20:50 | 21:37    28    06:36 (2) | 22:04    29    06:42 (2) | 21:47    28    06:47 (2) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 09:02 (5) | 07:42 | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:08 (2) | 05:24 06:14 (2) | 05:51 06:20 (2) | 06:39 | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14     5    09:07 (5) | 18:10 | 18:59 | 20:51 | 21:39    29    06:37 (2) | 22:04    29    06:43 (2) | 21:46    26    06:46 (2) | 20:51 | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 09:01 (5) | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:07 (2) | 05:24 06:14 (2) | 05:52 06:22 (2) | 06:40 | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16     8    09:09 (5) | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    30    06:37 (2) | 22:05    28    06:42 (2) | 21:44    24    06:46 (2) | 20:48 | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 08:59 (5) | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:07 (2) | 05:25 06:13 (2) | 05:54 06:23 (2) | 06:42 07:40 (3) | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17    11    09:10 (5) | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    31    06:38 (2) | 22:05    29    06:42 (2) | 21:43    22    06:45 (2) | 20:46     8    07:48 (3) | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 08:58 (5) | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:07 (2) | 05:25 06:14 (2) | 05:55 06:24 (2) | 06:43 07:37 (3) | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19    13    09:11 (5) | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    31    06:38 (2) | 22:05    29    06:43 (2) | 21:42    20    06:44 (2) | 20:44    14    07:51 (3) | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:56 (5) | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:07 (2) | 05:26 06:14 (2) | 05:57 06:26 (2) | 06:45 07:35 (3) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21    16    09:12 (5) | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    31    06:38 (2) | 22:05    29    06:43 (2) | 21:40    18    06:44 (2) | 20:42    18    07:53 (3) | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:55 (5) | 07:32 07:55 (4) | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:07 (2) | 05:26 06:14 (2) | 05:58 06:27 (2) | 06:47 07:34 (3) | 07:37 08:27 (4) | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    18    09:13 (5) | 18:19     1    07:56 (4) | 19:08 | 21:00 | 21:45    31    06:38 (2) | 22:04    30    06:44 (2) | 21:39    15    06:42 (2) | 20:40    20    07:54 (3) | 19:29     8    08:35 (4) | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:53 (5) | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:07 (2) | 05:27 06:14 (2) | 05:59 06:28 (2) | 06:48 07:32 (3) | 07:38 08:23 (4) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24    20    09:13 (5) | | 20:09 | 21:01 | 21:46    31    06:38 (2) | 22:04    30    06:44 (2) | 21:37    13    06:41 (2) | 20:38    23    07:55 (3) | 19:27    14    08:37 (4) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:52 (5) | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:08 (2) | 05:27 06:15 (2) | 06:01 06:30 (2) | 06:50 07:31 (3) | 07:40 08:21 (4) | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26    22    09:14 (5) | | 20:11 | 21:03 | 21:48    31    06:39 (2) | 22:04    29    06:44 (2) | 21:36     9    06:39 (2) | 20:35    25    07:56 (3) | 19:24    18    08:39 (4) | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:51 (5) | | 07:22 07:44 (3) | | 05:32 06:08 (2) | | 06:02 06:31 (2) | 06:51 07:29 (3) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28    23    09:14 (5) | | 20:13     9    07:53 (3) | | 21:49    31    06:39 (2) | | 21:34     4    06:35 (2) | 20:33    27    07:56 (3) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |   137 |   191 |   289 |   404 |   467 |   898 |   830 |   135 |   323 |   249 |   326 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,55 |  0,53 |  0,61 |  0,69 |  0,69 |  0,69 |  0,61 |  0,60 |  0,53 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,13 |  0,20 |  0,26 |  0,22 |  0,25 |  0,23 |  0,19 |  0,14 |  0,11 |

Total, real |    13 |    27 |    38 |    82 |   121 |   201 |   205 |    32 |    60 |    36 |    36 |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: AB - Van Abcoudestraat 19

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:49 (5) | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 05:59 (2) | 05:28 06:04 (2) | 06:04 | 06:53 07:21 (3) | 07:42 08:12 (4) | 07:35 08:22 (5) | 08:25

| 16:42 | 17:30    24    09:13 (5) | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    30    06:29 (2) | 22:04    32    06:36 (2) | 21:32 | 20:31    30    07:51 (3) | 19:22    26    08:38 (4) | 17:17    17    08:39 (5) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:49 (5) | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 05:59 (2) | 05:29 06:04 (2) | 06:05 | 06:55 07:22 (3) | 07:43 08:12 (4) | 07:37 08:21 (5) | 08:27

| 16:44 | 17:32    24    09:13 (5) | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    30    06:29 (2) | 22:04    32    06:36 (2) | 21:31 | 20:29    28    07:50 (3) | 19:20    26    08:38 (4) | 17:15    19    08:40 (5) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:49 (5) | 07:25 07:49 (4) | 07:15 07:39 (3) | 06:12 | 05:29 05:59 (2) | 05:29 06:05 (2) | 06:07 | 06:56 07:22 (3) | 07:45 08:12 (4) | 07:38 08:21 (5) | 08:28

| 16:45 | 17:34    24    09:13 (5) | 18:25     5    07:54 (4) | 20:18     2    07:41 (3) | 21:08 | 21:52    31    06:30 (2) | 22:03    32    06:37 (2) | 21:29 | 20:27    27    07:49 (3) | 19:17    26    08:38 (4) | 17:13    20    08:41 (5) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:49 (5) | 07:23 07:46 (4) | 07:13 07:35 (3) | 06:10 | 05:28 05:59 (2) | 05:30 06:04 (2) | 06:09 | 06:58 07:24 (3) | 07:46 08:12 (4) | 07:40 08:20 (5) | 08:29

| 16:46 | 17:35    24    09:13 (5) | 18:26    10    07:56 (4) | 20:19    10    07:45 (3) | 21:10 | 21:53    31    06:30 (2) | 22:03    32    06:36 (2) | 21:27 | 20:24    24    07:48 (3) | 19:15    26    08:38 (4) | 17:11    22    08:42 (5) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:50 (5) | 07:21 07:44 (4) | 07:11 07:33 (3) | 06:08 | 05:28 06:00 (2) | 05:31 06:05 (2) | 06:10 | 07:00 07:25 (3) | 07:48 08:13 (4) | 07:42 08:20 (5) | 08:31

| 16:47 | 17:37    24    09:14 (5) | 18:28    13    07:57 (4) | 20:21    15    07:48 (3) | 21:11 | 21:54    31    06:31 (2) | 22:02    31    06:36 (2) | 21:26 | 20:22    22    07:47 (3) | 19:13    24    08:37 (4) | 17:09    23    08:43 (5) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:50 (5) | 07:19 07:42 (4) | 07:08 07:31 (3) | 06:06 | 05:27 05:59 (2) | 05:32 06:05 (2) | 06:12 | 07:01 07:27 (3) | 07:50 08:15 (4) | 07:44 08:19 (5) | 08:32

| 16:48 | 17:39    23    09:13 (5) | 18:30    17    07:59 (4) | 20:23    18    07:49 (3) | 21:13 | 21:55    31    06:30 (2) | 22:02    32    06:37 (2) | 21:24 | 20:20    18    07:45 (3) | 19:11    21    08:36 (4) | 17:08    24    08:43 (5) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:50 (5) | 07:17 07:40 (4) | 07:06 07:29 (3) | 06:04 | 05:27 06:00 (2) | 05:33 06:06 (2) | 06:13 | 07:03 07:28 (3) | 07:51 08:17 (4) | 07:45 08:19 (5) | 08:33

| 16:49 | 17:41    22    09:12 (5) | 18:32    20    08:00 (4) | 20:24    21    07:50 (3) | 21:15 | 21:56    31    06:31 (2) | 22:01    31    06:37 (2) | 21:22 | 20:17    15    07:43 (3) | 19:08    18    08:35 (4) | 17:06    25    08:44 (5) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:51 (5) | 07:14 07:37 (4) | 07:04 07:26 (3) | 06:03 | 05:26 05:59 (2) | 05:33 06:06 (2) | 06:15 | 07:04 07:30 (3) | 07:53 08:18 (4) | 07:47 08:19 (5) | 08:34

| 16:51 | 17:43    20    09:11 (5) | 18:33    22    07:59 (4) | 20:26    24    07:50 (3) | 21:16 | 21:57    32    06:31 (2) | 22:01    31    06:37 (2) | 21:20 | 20:15    11    07:41 (3) | 19:06    15    08:33 (4) | 17:04    25    08:44 (5) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:52 (5) | 07:12 07:35 (4) | 07:02 07:24 (3) | 06:01 | 05:26 06:00 (2) | 05:34 06:07 (2) | 06:16 | 07:06 07:31 (3) | 07:55 08:20 (4) | 07:49 08:20 (5) | 08:36

| 16:52 | 17:45    18    09:10 (5) | 18:35    25    08:00 (4) | 20:28    27    07:51 (3) | 21:18 | 21:58    31    06:31 (2) | 22:00    30    06:37 (2) | 21:19 | 20:13     5    07:36 (3) | 19:04    12    08:32 (4) | 17:03    24    08:44 (5) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 08:54 (5) | 07:10 07:34 (4) | 06:59 07:23 (3) | 05:59 | 05:25 05:59 (2) | 05:35 06:07 (2) | 06:18 | 07:08 | 07:57 08:22 (4) | 07:51 08:20 (5) | 08:37

| 16:53 | 17:46    16    09:10 (5) | 18:37    26    08:00 (4) | 20:30    28    07:51 (3) | 21:19 | 21:59    32    06:31 (2) | 21:59    30    06:37 (2) | 21:17 | 20:11 | 19:02     8    08:30 (4) | 17:01    24    08:44 (5) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 08:56 (5) | 07:08 07:33 (4) | 06:57 07:22 (3) | 05:58 | 05:25 05:59 (2) | 05:36 06:08 (2) | 06:19 | 07:09 | 07:58 08:24 (4) | 07:52 08:22 (5) | 08:38

| 16:55 | 17:48    12    09:08 (5) | 18:39    26    07:59 (4) | 20:31    30    07:52 (3) | 21:21 | 21:59    33    06:32 (2) | 21:58    29    06:37 (2) | 21:15 | 20:08 | 19:00     2    08:26 (4) | 17:00    22    08:44 (5) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:59 (5) | 07:05 07:34 (4) | 06:55 07:22 (3) | 05:56 | 05:24 06:00 (2) | 05:37 06:08 (2) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 08:23 (5) | 08:39

| 16:56 | 17:50     5    09:04 (5) | 18:40    25    07:59 (4) | 20:33    30    07:52 (3) | 21:22 | 22:00    32    06:32 (2) | 21:58    29    06:37 (2) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58    20    08:43 (5) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 07:34 (4) | 06:53 07:22 (3) | 05:54 | 05:24 06:00 (2) | 05:39 06:09 (2) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 08:25 (5) | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42    24    07:58 (4) | 20:35    30    07:52 (3) | 21:24 | 22:01    32    06:32 (2) | 21:57    28    06:37 (2) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57    17    08:42 (5) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 07:35 (4) | 06:51 07:21 (3) | 05:53 | 05:24 06:01 (2) | 05:40 06:10 (2) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 08:27 (5) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44    23    07:58 (4) | 20:36    29    07:50 (3) | 21:26 | 22:01    32    06:33 (2) | 21:56    26    06:36 (2) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55    15    08:42 (5) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 07:34 (4) | 06:48 07:21 (3) | 05:51 | 05:24 06:01 (2) | 05:41 06:11 (2) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 08:29 (5) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45    22    07:56 (4) | 20:38    29    07:50 (3) | 21:27 | 22:02    32    06:33 (2) | 21:55    25    06:36 (2) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54    12    08:41 (5) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 07:36 (4) | 06:46 07:21 (3) | 05:50 | 05:24 06:01 (2) | 05:42 06:12 (2) | 06:27 | 07:17 | 08:07 | 08:01 08:31 (5) | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47    18    07:54 (4) | 20:40    28    07:49 (3) | 21:29 | 22:02    32    06:33 (2) | 21:54    24    06:36 (2) | 21:05 | 19:57 | 18:49 | 16:52    10    08:41 (5) | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 07:37 (4) | 06:44 07:22 (3) | 05:48 | 05:24 06:01 (2) | 05:43 06:13 (2) | 06:29 | 07:19 | 08:08 | 08:03 08:33 (5) | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49    16    07:53 (4) | 20:41    26    07:48 (3) | 21:30 | 22:03    33    06:34 (2) | 21:53    22    06:35 (2) | 21:03 | 19:54 | 18:46 | 16:51     7    08:40 (5) | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 07:39 (4) | 06:42 07:22 (3) | 05:47 | 05:24 06:01 (2) | 05:44 06:14 (2) | 06:31 | 07:20 | 08:10 | 08:05 08:35 (5) | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51    10    07:49 (4) | 20:43    25    07:47 (3) | 21:32 | 22:03    33    06:34 (2) | 21:52    20    06:34 (2) | 21:01 | 19:52 | 18:44 | 16:50     3    08:38 (5) | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 07:23 (3) | 05:45 | 05:24 06:02 (2) | 05:46 06:15 (2) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45    23    07:46 (3) | 21:33 | 22:04    32    06:34 (2) | 21:51    18    06:33 (2) | 20:59 | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 07:24 (3) | 05:44 06:11 (2) | 05:24 06:02 (2) | 05:47 06:17 (2) | 06:34 07:36 (3) | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46    20    07:44 (3) | 21:35     6    06:17 (2) | 22:04    32    06:34 (2) | 21:49    16    06:33 (2) | 20:57     6    07:42 (3) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 07:25 (3) | 05:43 06:10 (2) | 05:24 06:02 (2) | 05:48 06:18 (2) | 06:35 07:32 (3) | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48    17    07:42 (3) | 21:36    10    06:20 (2) | 22:04    32    06:34 (2) | 21:48    14    06:32 (2) | 20:55    13    07:45 (3) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 07:27 (3) | 05:41 06:08 (2) | 05:24 06:02 (2) | 05:50 06:19 (2) | 06:37 07:30 (3) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50    13    07:40 (3) | 21:37    13    06:21 (2) | 22:04    32    06:34 (2) | 21:47    12    06:31 (2) | 20:53    17    07:47 (3) | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 07:32 (3) | 05:40 06:07 (2) | 05:24 06:03 (2) | 05:51 06:20 (2) | 06:39 07:28 (3) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51     3    07:35 (3) | 21:39    15    06:22 (2) | 22:04    32    06:35 (2) | 21:46     9    06:29 (2) | 20:51    20    07:48 (3) | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 09:01 (5) | 07:40 | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:06 (2) | 05:24 06:02 (2) | 05:52 06:22 (2) | 06:40 07:27 (3) | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16     3    09:04 (5) | 18:12 | 19:01 | 20:53 | 21:40    17    06:23 (2) | 22:05    33    06:35 (2) | 21:44     4    06:26 (2) | 20:48    23    07:50 (3) | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 08:59 (5) | 07:38 | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:05 (2) | 05:25 06:02 (2) | 05:54 | 06:42 07:25 (3) | 07:32 08:24 (4) | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17     7    09:06 (5) | 18:14 | 19:03 | 20:55 | 21:41    19    06:24 (2) | 22:05    33    06:35 (2) | 21:43 | 20:46    25    07:50 (3) | 19:36     7    08:31 (4) | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 08:58 (5) | 07:36 | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:04 (2) | 05:25 06:03 (2) | 05:55 | 06:43 07:24 (3) | 07:33 08:20 (4) | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19    10    09:08 (5) | 18:16 | 19:04 | 20:56 | 21:43    21    06:25 (2) | 22:05    32    06:35 (2) | 21:42 | 20:44    27    07:51 (3) | 19:34    14    08:34 (4) | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:56 (5) | 07:34 | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:03 (2) | 05:26 06:03 (2) | 05:57 | 06:45 07:23 (3) | 07:35 08:18 (4) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21    12    09:08 (5) | 18:17 | 19:06 | 20:58 | 21:44    23    06:26 (2) | 22:05    32    06:35 (2) | 21:40 | 20:42    28    07:51 (3) | 19:31    18    08:36 (4) | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:55 (5) | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:02 (2) | 05:26 06:04 (2) | 05:58 | 06:47 07:23 (3) | 07:37 08:17 (4) | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    15    09:10 (5) | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45    24    06:26 (2) | 22:04    32    06:36 (2) | 21:39 | 20:40    29    07:52 (3) | 19:29    20    08:37 (4) | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:53 (5) | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:01 (2) | 05:27 06:03 (2) | 05:59 | 06:48 07:22 (3) | 07:38 08:15 (4) | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24    17    09:10 (5) | | 20:09 | 21:01 | 21:46    26    06:27 (2) | 22:04    33    06:36 (2) | 21:37 | 20:38    29    07:51 (3) | 19:27    22    08:37 (4) | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:52 (5) | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:01 (2) | 05:27 06:04 (2) | 06:01 | 06:50 07:22 (3) | 07:40 08:14 (4) | 07:31 08:27 (5) | 08:24 | 08:49

| 17:26    20    09:12 (5) | | 20:11 | 21:03 | 21:48    27    06:28 (2) | 22:04    32    06:36 (2) | 21:36 | 20:35    29    07:51 (3) | 19:24    24    08:38 (4) | 17:20     7    08:34 (5) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:50 (5) | | 07:22 | | 05:32 06:00 (2) | | 06:02 | 06:51 07:21 (3) | | 07:33 08:24 (5) | | 08:49

| 17:28    22    09:12 (5) | | 20:13 | | 21:49    28    06:28 (2) | | 21:34 | 20:33    30    07:51 (3) | | 17:18    13    08:37 (5) | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |   106 |   236 |   302 |   448 |   229 |   956 |   589 |   276 |   285 |   224 |   329 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,55 |  0,54 |  0,62 |  0,70 |  0,70 |  0,70 |  0,62 |  0,59 |  0,54 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,13 |  0,20 |  0,26 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,18 |  0,15 |  0,11 |

Total, real |    10 |    34 |    40 |    91 |    60 |   217 |   147 |    65 |    52 |    33 |    36 |
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Project:

68402windpro27

Licensed user:

LBP SIGHT 

Kelvinbaan 40, PO box 1475 

NL-3430BL Nieuwegein

+31 3023 11377

tdr / tdr@lbpsight.nl
Calculated:

8-12-2015 12:04/3.0.629

SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: AC - Van Abcoudestraat 29

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November |December

            

  1 | 08:49 | 08:23 08:49 (5) | 07:30 | 07:20 | 06:15 | 05:31 05:59 (2) | 05:28 05:58 (2) | 06:04 | 06:53 07:19 (3) | 07:42 08:08 (4) | 07:35 08:19 (5) | 08:25

| 16:42 | 17:30    23    09:12 (5) | 18:21 | 20:14 | 21:05 | 21:50    17    06:16 (2) | 22:04    27    06:25 (2) | 21:32 | 20:31    24    07:43 (3) | 19:22    27    08:35 (4) | 17:17    21    08:40 (5) | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 08:47 (5) | 07:28 | 07:17 | 06:14 | 05:30 05:58 (2) | 05:29 05:59 (2) | 06:05 | 06:55 07:21 (3) | 07:43 08:08 (4) | 07:37 08:18 (5) | 08:27

| 16:44 | 17:32    25    09:12 (5) | 18:23 | 20:16 | 21:06 | 21:51    18    06:16 (2) | 22:04    27    06:26 (2) | 21:31 | 20:29    21    07:42 (3) | 19:20    26    08:34 (4) | 17:15    23    08:41 (5) | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 08:47 (5) | 07:25 | 07:15 | 06:12 | 05:29 05:58 (2) | 05:29 06:00 (2) | 06:07 | 06:56 07:22 (3) | 07:45 08:10 (4) | 07:38 08:18 (5) | 08:28

| 16:45 | 17:33    25    09:12 (5) | 18:25 | 20:18 | 21:08 | 21:52    19    06:17 (2) | 22:03    26    06:26 (2) | 21:29 | 20:27    17    07:39 (3) | 19:17    24    08:34 (4) | 17:13    23    08:41 (5) | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 08:47 (5) | 07:23 | 07:13 | 06:10 | 05:28 05:57 (2) | 05:30 06:00 (2) | 06:09 | 06:58 07:24 (3) | 07:46 08:12 (4) | 07:40 08:18 (5) | 08:29

| 16:46 | 17:35    25    09:12 (5) | 18:26 | 20:19 | 21:10 | 21:53    21    06:18 (2) | 22:03    25    06:25 (2) | 21:27 | 20:24    14    07:38 (3) | 19:15    21    08:33 (4) | 17:11    24    08:42 (5) | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 08:48 (5) | 07:21 07:44 (4) | 07:11 | 06:08 | 05:28 05:57 (2) | 05:31 06:01 (2) | 06:10 | 07:00 07:25 (3) | 07:48 08:13 (4) | 07:42 08:17 (5) | 08:31

| 16:47 | 17:37    25    09:13 (5) | 18:28     5    07:49 (4) | 20:21 | 21:11 | 21:54    22    06:19 (2) | 22:02    24    06:25 (2) | 21:26 | 20:22     9    07:34 (3) | 19:13    19    08:32 (4) | 17:09    25    08:42 (5) | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 08:48 (5) | 07:19 07:42 (4) | 07:08 | 06:06 | 05:27 05:56 (2) | 05:32 06:02 (2) | 06:12 | 07:01 | 07:50 08:15 (4) | 07:44 08:17 (5) | 08:32

| 16:48 | 17:39    25    09:13 (5) | 18:30    10    07:52 (4) | 20:23 | 21:13 | 21:55    23    06:19 (2) | 22:02    23    06:25 (2) | 21:24 | 20:20 | 19:11    15    08:30 (4) | 17:08    26    08:43 (5) | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 08:48 (5) | 07:17 07:40 (4) | 07:06 07:29 (3) | 06:04 | 05:27 05:56 (2) | 05:33 06:03 (2) | 06:13 | 07:03 | 07:51 08:17 (4) | 07:45 08:17 (5) | 08:33

| 16:49 | 17:41    24    09:12 (5) | 18:32    14    07:54 (4) | 20:24     9    07:38 (3) | 21:15 | 21:56    24    06:20 (2) | 22:01    22    06:25 (2) | 21:22 | 20:17 | 19:08    12    08:29 (4) | 17:06    26    08:43 (5) | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 08:48 (5) | 07:14 07:37 (4) | 07:04 07:26 (3) | 06:03 | 05:26 05:55 (2) | 05:33 06:04 (2) | 06:15 | 07:04 | 07:53 08:18 (4) | 07:47 08:18 (5) | 08:34

| 16:51 | 17:43    24    09:12 (5) | 18:33    17    07:54 (4) | 20:26    14    07:40 (3) | 21:16 | 21:57    25    06:20 (2) | 22:01    21    06:25 (2) | 21:20 | 20:15 | 19:06     8    08:26 (4) | 17:04    25    08:43 (5) | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 08:49 (5) | 07:12 07:35 (4) | 07:02 07:24 (3) | 06:01 | 05:26 05:55 (2) | 05:34 06:05 (2) | 06:16 | 07:06 | 07:55 | 07:49 08:18 (5) | 08:36

| 16:52 | 17:45    22    09:11 (5) | 18:35    20    07:55 (4) | 20:28    17    07:41 (3) | 21:18 | 21:58    26    06:21 (2) | 22:00    20    06:25 (2) | 21:19 | 20:13 | 19:04 | 17:03    25    08:43 (5) | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 08:51 (5) | 07:10 07:33 (4) | 06:59 07:22 (3) | 05:59 | 05:25 05:54 (2) | 05:35 06:06 (2) | 06:18 | 07:08 | 07:57 | 07:51 08:20 (5) | 08:37

| 16:53 | 17:46    20    09:11 (5) | 18:37    23    07:56 (4) | 20:30    21    07:43 (3) | 21:19 | 21:59    26    06:20 (2) | 21:59    19    06:25 (2) | 21:17 | 20:11 | 19:02 | 17:01    23    08:43 (5) | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 08:52 (5) | 07:08 07:30 (4) | 06:57 07:20 (3) | 05:58 | 05:25 05:54 (2) | 05:36 06:07 (2) | 06:19 | 07:09 | 07:58 | 07:52 08:22 (5) | 08:38

| 16:55 | 17:48    17    09:09 (5) | 18:39    25    07:55 (4) | 20:31    24    07:44 (3) | 21:21 | 21:59    27    06:21 (2) | 21:58    17    06:24 (2) | 21:15 | 20:08 | 19:00 | 17:00    20    08:42 (5) | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 08:53 (5) | 07:05 07:29 (4) | 06:55 07:18 (3) | 05:56 | 05:24 05:54 (2) | 05:37 06:08 (2) | 06:21 | 07:11 | 08:00 | 07:54 08:23 (5) | 08:39

| 16:56 | 17:50    14    09:07 (5) | 18:40    27    07:56 (4) | 20:33    26    07:44 (3) | 21:22 | 22:00    28    06:22 (2) | 21:58    16    06:24 (2) | 21:13 | 20:06 | 18:57 | 16:58    18    08:41 (5) | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 08:55 (5) | 07:03 07:29 (4) | 06:53 07:17 (3) | 05:54 | 05:24 05:54 (2) | 05:39 06:09 (2) | 06:23 | 07:12 | 08:02 | 07:56 08:25 (5) | 08:40

| 16:58 | 17:52    10    09:05 (5) | 18:42    27    07:56 (4) | 20:35    28    07:45 (3) | 21:24 | 22:01    28    06:22 (2) | 21:57    14    06:23 (2) | 21:11 | 20:04 | 18:55 | 16:57    15    08:40 (5) | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 07:29 (4) | 06:51 07:15 (3) | 05:53 | 05:24 05:54 (2) | 05:40 06:10 (2) | 06:24 | 07:14 | 08:03 | 07:58 08:27 (5) | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44    27    07:56 (4) | 20:36    29    07:44 (3) | 21:26 | 22:01    29    06:23 (2) | 21:56    12    06:22 (2) | 21:09 | 20:01 | 18:53 | 16:55    13    08:40 (5) | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 07:29 (4) | 06:48 07:14 (3) | 05:51 | 05:24 05:54 (2) | 05:41 06:11 (2) | 06:26 | 07:16 | 08:05 | 07:59 08:29 (5) | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45    25    07:54 (4) | 20:38    30    07:44 (3) | 21:27 | 22:02    29    06:23 (2) | 21:55    10    06:21 (2) | 21:07 | 19:59 | 18:51 | 16:54    10    08:39 (5) | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 07:29 (4) | 06:46 07:14 (3) | 05:50 | 05:24 05:54 (2) | 05:42 06:12 (2) | 06:27 07:29 (3) | 07:17 | 08:07 | 08:01 08:31 (5) | 08:43

| 17:02 | 17:57 | 18:47    25    07:54 (4) | 20:40    30    07:44 (3) | 21:29 | 22:02    29    06:23 (2) | 21:54     7    06:19 (2) | 21:05    10    07:39 (3) | 19:57 | 18:49 | 16:52     7    08:38 (5) | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 07:30 (4) | 06:44 07:14 (3) | 05:48 | 05:24 05:54 (2) | 05:43 | 06:29 07:25 (3) | 07:19 | 08:08 | 08:03 08:33 (5) | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49    23    07:53 (4) | 20:41    30    07:44 (3) | 21:30 | 22:03    30    06:24 (2) | 21:53 | 21:03    16    07:41 (3) | 19:54 | 18:46 | 16:51     3    08:36 (5) | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 07:30 (4) | 06:42 07:14 (3) | 05:47 | 05:24 05:54 (2) | 05:44 | 06:31 07:24 (3) | 07:20 | 08:10 | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51    21    07:51 (4) | 20:43    30    07:44 (3) | 21:32 | 22:03    30    06:24 (2) | 21:52 | 21:01    19    07:43 (3) | 19:52 | 18:44 | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 07:32 (4) | 06:40 07:14 (3) | 05:45 | 05:24 05:54 (2) | 05:46 | 06:32 07:22 (3) | 07:22 | 08:12 | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52    17    07:49 (4) | 20:45    29    07:43 (3) | 21:33 | 22:04    30    06:24 (2) | 21:51 | 20:59    22    07:44 (3) | 19:50 | 18:42 | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 07:33 (4) | 06:38 07:14 (3) | 05:44 | 05:24 05:54 (2) | 05:47 | 06:34 07:21 (3) | 07:24 | 08:14 | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54    14    07:47 (4) | 20:46    29    07:43 (3) | 21:35 | 22:04    30    06:24 (2) | 21:49 | 20:57    25    07:46 (3) | 19:47 | 18:40 | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 07:36 (4) | 06:36 07:14 (3) | 05:43 | 05:24 05:55 (2) | 05:48 | 06:35 07:20 (3) | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56     6    07:42 (4) | 20:48    28    07:42 (3) | 21:36 | 22:04    29    06:24 (2) | 21:48 | 20:55    26    07:46 (3) | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 | 06:43 | 06:33 07:15 (3) | 05:41 | 05:24 05:55 (2) | 05:50 | 06:37 07:19 (3) | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08 | 18:57 | 20:50    26    07:41 (3) | 21:37 | 22:04    29    06:24 (2) | 21:47 | 20:53    28    07:47 (3) | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 | 06:40 | 06:31 07:16 (3) | 05:40 | 05:24 05:55 (2) | 05:51 | 06:39 07:18 (3) | 07:28 08:18 (4) | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10 | 18:59 | 20:51    24    07:40 (3) | 21:39 | 22:04    30    06:25 (2) | 21:46 | 20:51    29    07:47 (3) | 19:41    12    08:30 (4) | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 | 06:38 | 06:29 07:17 (3) | 05:39 | 05:24 05:55 (2) | 05:52 | 06:40 07:18 (3) | 07:30 08:16 (4) | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12 | 19:01 | 20:53    21    07:38 (3) | 21:40 | 22:05    30    06:25 (2) | 21:44 | 20:48    29    07:47 (3) | 19:38    16    08:32 (4) | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 08:59 (5) | 07:38 | 06:36 | 06:27 07:18 (3) | 05:38 | 05:25 05:55 (2) | 05:54 | 06:42 07:17 (3) | 07:32 08:14 (4) | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17     3    09:02 (5) | 18:14 | 19:03 | 20:55    18    07:36 (3) | 21:41 | 22:05    30    06:25 (2) | 21:43 | 20:46    30    07:47 (3) | 19:36    20    08:34 (4) | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 08:58 (5) | 07:36 | 06:33 | 06:25 07:19 (3) | 05:37 | 05:25 05:56 (2) | 05:55 | 06:43 07:17 (3) | 07:33 08:12 (4) | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19     7    09:05 (5) | 18:16 | 19:04 | 20:56    15    07:34 (3) | 21:43 | 22:05    30    06:26 (2) | 21:42 | 20:44    30    07:47 (3) | 19:34    22    08:34 (4) | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 08:56 (5) | 07:34 | 06:31 | 06:23 07:22 (3) | 05:36 06:03 (2) | 05:26 05:56 (2) | 05:57 | 06:45 07:16 (3) | 07:35 08:11 (4) | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21    10    09:06 (5) | 18:17 | 19:06 | 20:58     9    07:31 (3) | 21:44     4    06:07 (2) | 22:05    29    06:25 (2) | 21:40 | 20:42    30    07:46 (3) | 19:31    24    08:35 (4) | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 08:55 (5) | 07:32 | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:02 (2) | 05:26 05:57 (2) | 05:58 | 06:47 07:16 (3) | 07:37 08:11 (4) | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23    13    09:08 (5) | 18:19 | 19:08 | 21:00 | 21:45     8    06:10 (2) | 22:04    29    06:26 (2) | 21:39 | 20:40    30    07:46 (3) | 19:29    25    08:36 (4) | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 08:53 (5) | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:01 (2) | 05:27 05:57 (2) | 05:59 | 06:48 07:16 (3) | 07:38 08:09 (4) | 07:29 08:24 (5) | 08:22 | 08:49

| 17:24    15    09:08 (5) | | 20:09 | 21:01 | 21:46    11    06:12 (2) | 22:04    28    06:25 (2) | 21:37 | 20:38    29    07:45 (3) | 19:27    26    08:35 (4) | 17:22    11    08:35 (5) | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 08:52 (5) | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:01 (2) | 05:27 05:58 (2) | 06:01 | 06:50 07:16 (3) | 07:40 08:09 (4) | 07:31 08:21 (5) | 08:24 | 08:49

| 17:26    18    09:10 (5) | | 20:11 | 21:03 | 21:48    13    06:14 (2) | 22:04    28    06:26 (2) | 21:36 | 20:35    29    07:45 (3) | 19:24    27    08:36 (4) | 17:20    15    08:36 (5) | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 08:50 (5) | | 07:22 | | 05:32 06:00 (2) | | 06:02 | 06:51 07:17 (3) | | 07:33 08:20 (5) | | 08:49

| 17:28    20    09:10 (5) | | 20:13 | | 21:49    15    06:15 (2) | | 21:34 | 20:33    26    07:43 (3) | | 17:18    18    08:38 (5) | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case |    86 |   279 |   326 |   487 |    51 |   803 |   310 |   408 |   257 |   196 |   327 |

Sun reduction |  0,19 |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 |  0,21 |

Oper. time red. |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |

Wind dir. red. |  0,55 |  0,55 |  0,55 |  0,62 |  0,71 |  0,71 |  0,71 |  0,62 |  0,57 |  0,55 |  0,55 |

Total reduction |  0,10 |  0,14 |  0,13 |  0,21 |  0,26 |  0,23 |  0,25 |  0,24 |  0,18 |  0,15 |  0,11 |

Total, real |     8 |    40 |    44 |   100 |    13 |   183 |    78 |    97 |    46 |    29 |    36 |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: AD - Tol 8

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 08:12 (5) | 07:20 07:42 (4) | 06:15 | 05:31 06:25 (3) | 05:28 06:40 (3) | 06:04 06:32 (3) | 06:53 07:39 (4) | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21    24    08:36 (5) | 20:14    24    08:06 (4) | 21:05 | 21:50    21    06:46 (3) | 22:04     2    06:42 (3) | 21:32    27    06:59 (3) | 20:31    20    07:59 (4) | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 08:13 (5) | 07:17 07:40 (4) | 06:14 | 05:30 06:25 (3) | 05:29 06:39 (3) | 06:05 06:34 (3) | 06:55 07:38 (4) | 07:43 | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23    21    08:34 (5) | 20:16    27    08:07 (4) | 21:06 | 21:51    20    06:45 (3) | 22:04     6    06:45 (3) | 21:31    25    06:59 (3) | 20:29    23    08:01 (4) | 19:20 | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 08:14 (5) | 07:15 07:39 (4) | 06:12 | 05:29 06:27 (3) | 05:29 06:38 (3) | 06:07 06:35 (3) | 06:56 07:36 (4) | 07:45 | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    19    08:33 (5) | 20:18    28    08:07 (4) | 21:08 | 21:52    19    06:46 (3) | 22:03     9    06:47 (3) | 21:29    22    06:57 (3) | 20:26    25    08:01 (4) | 19:17 | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 08:15 (5) | 07:13 07:38 (4) | 06:10 | 05:28 06:27 (3) | 05:30 06:36 (3) | 06:09 06:37 (3) | 06:58 07:36 (4) | 07:46 | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    15    08:30 (5) | 20:19    28    08:06 (4) | 21:10 | 21:53    18    06:45 (3) | 22:03    11    06:47 (3) | 21:27    20    06:57 (3) | 20:24    26    08:02 (4) | 19:15 | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 08:19 (5) | 07:11 07:38 (4) | 06:08 06:33 (3) | 05:28 06:28 (3) | 05:31 06:36 (3) | 06:10 06:38 (3) | 07:00 07:34 (4) | 07:48 | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28     7    08:26 (5) | 20:21    28    08:06 (4) | 21:11     9    06:42 (3) | 21:54    17    06:45 (3) | 22:02    12    06:48 (3) | 21:26    17    06:55 (3) | 20:22    28    08:02 (4) | 19:13 | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 | 07:08 07:38 (4) | 06:06 06:31 (3) | 05:27 06:29 (3) | 05:32 06:36 (3) | 06:12 06:40 (3) | 07:01 07:34 (4) | 07:50 | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30 | 20:23    28    08:06 (4) | 21:13    13    06:44 (3) | 21:55    15    06:44 (3) | 22:02    14    06:50 (3) | 21:24    15    06:55 (3) | 20:20    28    08:02 (4) | 19:11 | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 | 07:06 07:38 (4) | 06:04 06:29 (3) | 05:27 06:30 (3) | 05:33 06:35 (3) | 06:13 06:41 (3) | 07:03 07:33 (4) | 07:51 | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32 | 20:24    27    08:05 (4) | 21:15    16    06:45 (3) | 21:56    13    06:43 (3) | 22:01    16    06:51 (3) | 21:22    11    06:52 (3) | 20:17    28    08:01 (4) | 19:08 | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 | 07:04 07:38 (4) | 06:03 06:28 (3) | 05:26 06:31 (3) | 05:33 06:35 (3) | 06:15 06:43 (3) | 07:04 07:33 (4) | 07:53 | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33 | 20:26    26    08:04 (4) | 21:16    18    06:46 (3) | 21:57    11    06:42 (3) | 22:01    17    06:52 (3) | 21:20     7    06:50 (3) | 20:15    28    08:01 (4) | 19:06 | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 | 07:02 07:38 (4) | 06:01 06:26 (3) | 05:26 06:32 (3) | 05:34 06:34 (3) | 06:16 | 07:06 07:33 (4) | 07:55 08:52 (5) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35 | 20:28    25    08:03 (4) | 21:18    21    06:47 (3) | 21:58    10    06:42 (3) | 22:00    19    06:53 (3) | 21:19 | 20:13    27    08:00 (4) | 19:04    11    09:03 (5) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 | 06:59 07:39 (4) | 05:59 06:25 (3) | 05:25 06:33 (3) | 05:35 06:34 (3) | 06:18 | 07:08 07:33 (4) | 07:56 08:50 (5) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37 | 20:30    23    08:02 (4) | 21:19    23    06:48 (3) | 21:59     7    06:40 (3) | 21:59    19    06:53 (3) | 21:17 | 20:11    27    08:00 (4) | 19:02    16    09:06 (5) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 | 06:57 07:40 (4) | 05:58 06:23 (3) | 05:25 06:35 (3) | 05:36 06:34 (3) | 06:19 | 07:09 07:34 (4) | 07:58 08:48 (5) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39 | 20:31    20    08:00 (4) | 21:21    25    06:48 (3) | 21:59     4    06:39 (3) | 21:58    20    06:54 (3) | 21:15 | 20:08    25    07:59 (4) | 19:00    20    09:08 (5) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 07:42 (4) | 05:56 06:22 (3) | 05:24 | 05:37 06:33 (3) | 06:21 | 07:11 07:36 (4) | 08:00 08:46 (5) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33    16    07:58 (4) | 21:22    27    06:49 (3) | 22:00 | 21:58    22    06:55 (3) | 21:13 | 20:06    22    07:58 (4) | 18:57    22    09:08 (5) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 07:44 (4) | 05:54 06:20 (3) | 05:24 | 05:39 06:33 (3) | 06:23 | 07:12 07:38 (4) | 08:02 08:45 (5) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35    12    07:56 (4) | 21:24    29    06:49 (3) | 22:01 | 21:57    23    06:56 (3) | 21:11 | 20:04    19    07:57 (4) | 18:55    24    09:09 (5) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 07:48 (4) | 05:53 06:20 (3) | 05:24 | 05:40 06:32 (3) | 06:24 | 07:14 07:39 (4) | 08:03 08:44 (5) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36     1    07:49 (4) | 21:26    30    06:50 (3) | 22:01 | 21:56    25    06:57 (3) | 21:09 | 20:01    16    07:55 (4) | 18:53    26    09:10 (5) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 08:23 (5) | 06:59 | 06:48 | 05:51 06:20 (3) | 05:24 | 05:41 06:32 (3) | 06:26 | 07:16 07:41 (4) | 08:05 08:43 (5) | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56     8    08:31 (5) | 18:45 | 20:38 | 21:27    30    06:50 (3) | 22:02 | 21:55    25    06:57 (3) | 21:07 | 19:59    12    07:53 (4) | 18:51    28    09:11 (5) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 08:21 (5) | 06:56 | 06:46 | 05:50 06:20 (3) | 05:24 | 05:42 06:31 (3) | 06:27 | 07:17 07:42 (4) | 08:07 08:42 (5) | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57    12    08:33 (5) | 18:47 | 20:40 | 21:29    30    06:50 (3) | 22:02 | 21:54    27    06:58 (3) | 21:05 | 19:57     7    07:49 (4) | 18:49    28    09:10 (5) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 08:19 (5) | 06:54 | 06:44 | 05:48 06:19 (3) | 05:24 | 05:43 06:31 (3) | 06:29 | 07:19 | 08:08 08:42 (5) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59    16    08:35 (5) | 18:49 | 20:41 | 21:30    31    06:50 (3) | 22:03 | 21:53    27    06:58 (3) | 21:03 | 19:54 | 18:46    28    09:10 (5) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 08:17 (5) | 06:52 | 06:42 | 05:47 06:19 (3) | 05:24 | 05:44 06:31 (3) | 06:31 | 07:20 | 08:10 08:42 (5) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01    20    08:37 (5) | 18:51 | 20:43 | 21:32    31    06:50 (3) | 22:03 | 21:52    27    06:58 (3) | 21:01 | 19:52 | 18:44    28    09:10 (5) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 08:15 (5) | 06:49 | 06:40 | 05:45 06:20 (3) | 05:24 | 05:46 06:30 (3) | 06:32 | 07:22 | 08:12 08:42 (5) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03    23    08:38 (5) | 18:52 | 20:45 | 21:33    30    06:50 (3) | 22:04 | 21:51    29    06:59 (3) | 20:59 | 19:50 | 18:42    28    09:10 (5) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 08:12 (5) | 06:47 | 06:38 | 05:44 06:20 (3) | 05:24 | 05:47 06:31 (3) | 06:34 | 07:24 | 08:14 08:42 (5) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05    25    08:37 (5) | 18:54 | 20:46 | 21:35    30    06:50 (3) | 22:04 | 21:49    29    07:00 (3) | 20:57 | 19:47 | 18:40    28    09:10 (5) | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 08:11 (5) | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:20 (3) | 05:24 | 05:48 06:30 (3) | 06:35 | 07:25 | 08:15 08:43 (5) | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07    27    08:38 (5) | 18:56 | 20:48 | 21:36    30    06:50 (3) | 22:04 | 21:48    30    07:00 (3) | 20:55 | 19:45 | 18:38    26    09:09 (5) | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 08:11 (5) | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:20 (3) | 05:24 | 05:50 06:30 (3) | 06:37 | 07:27 | 08:17 08:43 (5) | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08    28    08:39 (5) | 18:57 | 20:50 | 21:37    29    06:49 (3) | 22:04 | 21:47    30    07:00 (3) | 20:53 | 19:43 | 18:36    25    09:08 (5) | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:11 (5) | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:20 (3) | 05:24 | 05:51 06:30 (3) | 06:39 | 07:28 | 08:19 08:45 (5) | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    28    08:39 (5) | 18:59 | 20:51 | 21:39    29    06:49 (3) | 22:04 | 21:46    30    07:00 (3) | 20:51 | 19:41 | 18:34    22    09:07 (5) | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:11 (5) | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:20 (3) | 05:24 | 05:52 06:30 (3) | 06:40 | 07:30 | 08:21 08:47 (5) | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12    28    08:39 (5) | 19:01 | 20:53 | 21:40    29    06:49 (3) | 22:05 | 21:44    31    07:01 (3) | 20:48 | 19:38 | 18:32    19    09:06 (5) | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:11 (5) | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:21 (3) | 05:25 | 05:54 06:30 (3) | 06:42 | 07:32 | 07:22 07:49 (5) | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    28    08:39 (5) | 19:03 | 20:55 | 21:41    28    06:49 (3) | 22:05 | 21:43    31    07:01 (3) | 20:46 | 19:36 | 17:30    15    08:04 (5) | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:11 (5) | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:21 (3) | 05:25 | 05:55 06:30 (3) | 06:43 | 07:33 | 07:24 07:51 (5) | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16    28    08:39 (5) | 19:04 | 20:56 | 21:43    28    06:49 (3) | 22:05 | 21:42    30    07:00 (3) | 20:44 | 19:34 | 17:28    11    08:02 (5) | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 08:10 (5) | 06:31 06:54 (4) | 06:23 | 05:36 06:22 (3) | 05:26 | 05:57 06:30 (3) | 06:45 | 07:35 | 07:26 07:53 (5) | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    27    08:37 (5) | 19:06     6    07:00 (4) | 20:58 | 21:44    26    06:48 (3) | 22:05 | 21:40    31    07:01 (3) | 20:42 | 19:31 | 17:26     6    07:59 (5) | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 08:11 (5) | 06:29 06:51 (4) | 06:21 | 05:34 06:22 (3) | 05:26 | 05:58 06:30 (3) | 06:47 | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19    26    08:37 (5) | 19:08    11    07:02 (4) | 21:00 | 21:45    26    06:48 (3) | 22:04 | 21:39    30    07:00 (3) | 20:40 | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 07:49 (4) | 06:19 | 05:33 06:23 (3) | 05:27 | 05:59 06:30 (3) | 06:48 07:48 (4) | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09    15    08:04 (4) | 21:01 | 21:46    24    06:47 (3) | 22:04 | 21:37    30    07:00 (3) | 20:38     3    07:51 (4) | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 07:47 (4) | 06:17 | 05:33 06:24 (3) | 05:27 | 06:01 06:31 (3) | 06:50 07:44 (4) | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11    18    08:05 (4) | 21:03 | 21:48    24    06:48 (3) | 22:04 | 21:36    29    07:00 (3) | 20:35    12    07:56 (4) | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 07:44 (4) | | 05:32 06:25 (3) | | 06:02 06:31 (3) | 06:51 07:41 (4) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13    22    08:06 (4) | | 21:49    22    06:47 (3) | | 21:34    28    06:59 (3) | 20:33    16    07:57 (4) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   324 |   158 |   313 |   688 |   155 |   709 |   175 |   361 |   411 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,54 |  0,57 |  0,61 |  0,68 |  0,68 |  0,68 |  0,67 |  0,61 |  0,54 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,14 |  0,20 |  0,25 |  0,22 |  0,24 |  0,26 |  0,19 |  0,15 | |

Total, real | |    45 |    22 |    63 |   175 |    34 |   172 |    45 |    68 |    60 | |
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SHADOW - Calendar

Calculation: Receptors layout 2Shadow receptor: AE - Moye Keene 169

Assumptions for shadow calculations
Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,60 2,75 3,10 4,87 6,22 5,72 6,14 5,96 4,20 3,09 1,89 1,22

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

469 688 556 384 481 441 747 1.491 1.263 905 557 338 8.320

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)

Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)

|January |February |March |April |May |June |July |August |September |October |November|December

            

  1 | 08:49 | 08:23 | 07:30 07:57 (5) | 07:20 | 06:15 | 05:31 06:09 (3) | 05:28 06:17 (3) | 06:04 06:32 (3) | 06:53 07:23 (4) | 07:42 | 07:35 | 08:25

| 16:42 | 17:30 | 18:21    28    08:25 (5) | 20:14 | 21:05 | 21:50    29    06:38 (3) | 22:04    25    06:42 (3) | 21:32     5    06:37 (3) | 20:31    28    07:51 (4) | 19:22 | 17:17 | 16:37

  2 | 08:49 | 08:21 | 07:28 07:56 (5) | 07:17 07:40 (4) | 06:14 | 05:30 06:09 (3) | 05:29 06:17 (3) | 06:05 | 06:55 07:23 (4) | 07:43 08:43 (5) | 07:36 | 08:27

| 16:44 | 17:32 | 18:23    29    08:25 (5) | 20:16     3    07:43 (4) | 21:06 | 21:51    29    06:38 (3) | 22:04    26    06:43 (3) | 21:31 | 20:29    28    07:51 (4) | 19:20     7    08:50 (5) | 17:15 | 16:36

  3 | 08:49 | 08:19 | 07:25 07:56 (5) | 07:15 07:38 (4) | 06:12 | 05:29 06:10 (3) | 05:29 06:18 (3) | 06:07 | 06:56 07:22 (4) | 07:45 08:39 (5) | 07:38 | 08:28

| 16:45 | 17:34 | 18:25    29    08:25 (5) | 20:18     9    07:47 (4) | 21:08 | 21:52    29    06:39 (3) | 22:03    26    06:44 (3) | 21:29 | 20:26    28    07:50 (4) | 19:17    14    08:53 (5) | 17:13 | 16:35

  4 | 08:49 | 08:18 | 07:23 07:56 (5) | 07:13 07:35 (4) | 06:10 | 05:28 06:10 (3) | 05:30 06:17 (3) | 06:09 | 06:58 07:24 (4) | 07:46 08:37 (5) | 07:40 | 08:29

| 16:46 | 17:35 | 18:26    28    08:24 (5) | 20:19    13    07:48 (4) | 21:10 | 21:53    28    06:38 (3) | 22:03    26    06:43 (3) | 21:27 | 20:24    25    07:49 (4) | 19:15    19    08:56 (5) | 17:11 | 16:35

  5 | 08:48 | 08:16 | 07:21 07:56 (5) | 07:11 07:33 (4) | 06:08 | 05:28 06:11 (3) | 05:31 06:17 (3) | 06:10 | 07:00 07:25 (4) | 07:48 08:35 (5) | 07:42 | 08:31

| 16:47 | 17:37 | 18:28    28    08:24 (5) | 20:21    17    07:50 (4) | 21:11 | 21:54    28    06:39 (3) | 22:02    27    06:44 (3) | 21:26 | 20:22    23    07:48 (4) | 19:13    21    08:56 (5) | 17:09 | 16:34

  6 | 08:48 | 08:15 | 07:19 07:57 (5) | 07:08 07:31 (4) | 06:06 | 05:27 06:11 (3) | 05:32 06:17 (3) | 06:12 | 07:01 07:27 (4) | 07:50 08:34 (5) | 07:44 | 08:32

| 16:48 | 17:39 | 18:30    26    08:23 (5) | 20:23    20    07:51 (4) | 21:13 | 21:55    27    06:38 (3) | 22:02    27    06:44 (3) | 21:24 | 20:20    20    07:47 (4) | 19:11    24    08:58 (5) | 17:08 | 16:34

  7 | 08:48 | 08:13 | 07:17 07:57 (5) | 07:06 07:29 (4) | 06:04 | 05:27 06:12 (3) | 05:33 06:17 (3) | 06:13 | 07:03 07:28 (4) | 07:51 08:33 (5) | 07:45 | 08:33

| 16:49 | 17:41 | 18:32    25    08:22 (5) | 20:24    23    07:52 (4) | 21:15 | 21:56    27    06:39 (3) | 22:01    28    06:45 (3) | 21:22 | 20:17    17    07:45 (4) | 19:08    26    08:59 (5) | 17:06 | 16:34

  8 | 08:47 | 08:11 | 07:14 07:57 (5) | 07:04 07:26 (4) | 06:03 | 05:26 06:12 (3) | 05:33 06:18 (3) | 06:15 | 07:04 07:30 (4) | 07:53 08:31 (5) | 07:47 | 08:34

| 16:51 | 17:43 | 18:33    23    08:20 (5) | 20:26    25    07:51 (4) | 21:16 | 21:57    26    06:38 (3) | 22:01    27    06:45 (3) | 21:20 | 20:15    14    07:44 (4) | 19:06    27    08:58 (5) | 17:04 | 16:33

  9 | 08:47 | 08:09 | 07:12 07:59 (5) | 07:02 07:24 (4) | 06:01 | 05:26 06:12 (3) | 05:34 06:18 (3) | 06:16 | 07:06 07:31 (4) | 07:55 08:31 (5) | 07:49 | 08:36

| 16:52 | 17:45 | 18:35    20    08:19 (5) | 20:28    28    07:52 (4) | 21:18 | 21:58    26    06:38 (3) | 22:00    28    06:46 (3) | 21:19 | 20:13    10    07:41 (4) | 19:04    28    08:59 (5) | 17:03 | 16:33

 10 | 08:46 | 08:08 | 07:10 08:00 (5) | 06:59 07:24 (4) | 05:59 | 05:25 06:13 (3) | 05:35 06:18 (3) | 06:18 | 07:08 07:33 (4) | 07:56 08:31 (5) | 07:51 | 08:37

| 16:53 | 17:46 | 18:37    17    08:17 (5) | 20:30    28    07:52 (4) | 21:19 | 21:59    26    06:39 (3) | 21:59    28    06:46 (3) | 21:17 | 20:11     4    07:37 (4) | 19:02    28    08:59 (5) | 17:01 | 16:33

 11 | 08:46 | 08:06 | 07:08 08:02 (5) | 06:57 07:24 (4) | 05:58 | 05:25 06:13 (3) | 05:36 06:18 (3) | 06:19 | 07:09 | 07:58 08:31 (5) | 07:52 | 08:38

| 16:55 | 17:48 | 18:39    11    08:13 (5) | 20:31    28    07:52 (4) | 21:21 | 21:59    25    06:38 (3) | 21:58    29    06:47 (3) | 21:15 | 20:08 | 19:00    28    08:59 (5) | 17:00 | 16:33

 12 | 08:45 | 08:04 | 07:05 | 06:55 07:24 (4) | 05:56 06:22 (3) | 05:24 06:13 (3) | 05:37 06:18 (3) | 06:21 | 07:11 | 08:00 08:30 (5) | 07:54 | 08:39

| 16:56 | 17:50 | 18:40 | 20:33    27    07:51 (4) | 21:22     7    06:29 (3) | 22:00    25    06:38 (3) | 21:58    29    06:47 (3) | 21:13 | 20:06 | 18:57    28    08:58 (5) | 16:58 | 16:32

 13 | 08:44 | 08:02 | 07:03 | 06:53 07:24 (4) | 05:54 06:20 (3) | 05:24 06:14 (3) | 05:39 06:18 (3) | 06:23 | 07:12 | 08:02 08:30 (5) | 07:56 | 08:40

| 16:58 | 17:52 | 18:42 | 20:35    27    07:51 (4) | 21:24    10    06:30 (3) | 22:01    24    06:38 (3) | 21:57    29    06:47 (3) | 21:11 | 20:04 | 18:55    28    08:58 (5) | 16:57 | 16:32

 14 | 08:44 | 08:00 | 07:01 | 06:51 07:23 (4) | 05:53 06:19 (3) | 05:24 06:14 (3) | 05:40 06:18 (3) | 06:24 | 07:14 | 08:03 08:30 (5) | 07:58 | 08:41

| 16:59 | 17:54 | 18:44 | 20:36    26    07:49 (4) | 21:26    13    06:32 (3) | 22:01    25    06:39 (3) | 21:56    29    06:47 (3) | 21:09 | 20:01 | 18:53    27    08:57 (5) | 16:55 | 16:32

 15 | 08:43 | 07:58 | 06:59 | 06:48 07:24 (4) | 05:51 06:17 (3) | 05:24 06:15 (3) | 05:41 06:18 (3) | 06:26 | 07:16 | 08:05 08:31 (5) | 07:59 | 08:42

| 17:01 | 17:56 | 18:45 | 20:38    25    07:49 (4) | 21:27    16    06:33 (3) | 22:02    24    06:39 (3) | 21:55    29    06:47 (3) | 21:07 | 19:59 | 18:51    26    08:57 (5) | 16:54 | 16:32

 16 | 08:42 | 07:56 | 06:56 | 06:46 07:24 (4) | 05:50 06:16 (3) | 05:24 06:15 (3) | 05:42 06:18 (3) | 06:27 | 07:17 | 08:07 08:32 (5) | 08:01 | 08:42

| 17:02 | 17:57 | 18:47 | 20:40    24    07:48 (4) | 21:29    18    06:34 (3) | 22:02    24    06:39 (3) | 21:54    29    06:47 (3) | 21:05 | 19:57 | 18:49    23    08:55 (5) | 16:52 | 16:33

 17 | 08:41 | 07:54 | 06:54 | 06:44 07:25 (4) | 05:48 06:14 (3) | 05:24 06:15 (3) | 05:43 06:18 (3) | 06:29 | 07:19 | 08:08 08:34 (5) | 08:03 | 08:43

| 17:04 | 17:59 | 18:49 | 20:41    21    07:46 (4) | 21:30    20    06:34 (3) | 22:03    24    06:39 (3) | 21:53    29    06:47 (3) | 21:03 | 19:54 | 18:46    20    08:54 (5) | 16:51 | 16:33

 18 | 08:40 | 07:53 | 06:52 | 06:42 07:26 (4) | 05:47 06:13 (3) | 05:24 06:16 (3) | 05:44 06:18 (3) | 06:31 | 07:20 | 08:10 08:36 (5) | 08:05 | 08:44

| 17:06 | 18:01 | 18:51 | 20:43    19    07:45 (4) | 21:32    22    06:35 (3) | 22:03    23    06:39 (3) | 21:52    29    06:47 (3) | 21:01 | 19:52 | 18:44    16    08:52 (5) | 16:50 | 16:33

 19 | 08:39 | 07:51 | 06:49 | 06:40 07:28 (4) | 05:45 06:12 (3) | 05:24 06:16 (3) | 05:46 06:18 (3) | 06:32 | 07:22 | 08:12 08:38 (5) | 08:06 | 08:45

| 17:07 | 18:03 | 18:52 | 20:45    15    07:43 (4) | 21:33    24    06:36 (3) | 22:03    23    06:39 (3) | 21:51    29    06:47 (3) | 20:59 | 19:50 | 18:42    12    08:50 (5) | 16:48 | 16:33

 20 | 08:38 | 07:49 | 06:47 | 06:38 07:30 (4) | 05:44 06:11 (3) | 05:24 06:16 (3) | 05:47 06:19 (3) | 06:34 | 07:24 | 08:14 08:40 (5) | 08:08 | 08:45

| 17:09 | 18:05 | 18:54 | 20:46    10    07:40 (4) | 21:35    26    06:37 (3) | 22:04    23    06:39 (3) | 21:49    29    06:48 (3) | 20:57 | 19:47 | 18:40     7    08:47 (5) | 16:47 | 16:34

 21 | 08:37 | 07:47 | 06:45 | 06:36 | 05:43 06:10 (3) | 05:24 06:16 (3) | 05:48 06:19 (3) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 08:10 | 08:46

| 17:10 | 18:07 | 18:56 | 20:48 | 21:36    27    06:37 (3) | 22:04    23    06:39 (3) | 21:48    29    06:48 (3) | 20:55 | 19:45 | 18:38 | 16:46 | 16:34

 22 | 08:36 | 07:44 08:08 (5) | 06:43 | 06:33 | 05:41 06:08 (3) | 05:24 06:16 (3) | 05:50 06:19 (3) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 08:11 | 08:47

| 17:12 | 18:08     9    08:17 (5) | 18:57 | 20:50 | 21:37    29    06:37 (3) | 22:04    23    06:39 (3) | 21:47    28    06:47 (3) | 20:53 | 19:43 | 18:36 | 16:45 | 16:35

 23 | 08:35 | 07:42 08:06 (5) | 06:40 | 06:31 | 05:40 06:08 (3) | 05:24 06:17 (3) | 05:51 06:20 (3) | 06:39 07:33 (4) | 07:28 | 08:19 | 08:13 | 08:47

| 17:14 | 18:10    14    08:20 (5) | 18:59 | 20:51 | 21:39    29    06:37 (3) | 22:04    23    06:40 (3) | 21:46    27    06:47 (3) | 20:51    11    07:44 (4) | 19:41 | 18:34 | 16:44 | 16:35

 24 | 08:34 | 07:40 08:04 (5) | 06:38 | 06:29 | 05:39 06:08 (3) | 05:25 06:17 (3) | 05:52 06:22 (3) | 06:40 07:31 (4) | 07:30 | 08:21 | 08:15 | 08:47

| 17:16 | 18:12    18    08:22 (5) | 19:01 | 20:53 | 21:40    29    06:37 (3) | 22:05    23    06:40 (3) | 21:44    25    06:47 (3) | 20:48    16    07:47 (4) | 19:38 | 18:32 | 16:43 | 16:36

 25 | 08:32 | 07:38 08:02 (5) | 06:36 | 06:27 | 05:38 06:08 (3) | 05:25 06:17 (3) | 05:54 06:23 (3) | 06:42 07:29 (4) | 07:32 | 07:22 | 08:16 | 08:48

| 17:17 | 18:14    21    08:23 (5) | 19:03 | 20:55 | 21:41    30    06:38 (3) | 22:05    23    06:40 (3) | 21:43    23    06:46 (3) | 20:46    19    07:48 (4) | 19:36 | 17:30 | 16:42 | 16:36

 26 | 08:31 | 07:36 08:00 (5) | 06:33 | 06:25 | 05:37 06:08 (3) | 05:25 06:17 (3) | 05:55 06:24 (3) | 06:43 07:28 (4) | 07:33 | 07:24 | 08:18 | 08:48

| 17:19 | 18:16    24    08:24 (5) | 19:04 | 20:56 | 21:43    30    06:38 (3) | 22:05    24    06:41 (3) | 21:42    21    06:45 (3) | 20:44    21    07:49 (4) | 19:34 | 17:28 | 16:41 | 16:37

 27 | 08:30 | 07:34 07:58 (5) | 06:31 | 06:23 | 05:36 06:08 (3) | 05:26 06:17 (3) | 05:57 06:26 (3) | 06:45 07:26 (4) | 07:35 | 07:26 | 08:19 | 08:48

| 17:21 | 18:17    26    08:24 (5) | 19:06 | 20:58 | 21:44    30    06:38 (3) | 22:05    24    06:41 (3) | 21:40    19    06:45 (3) | 20:42    24    07:50 (4) | 19:31 | 17:26 | 16:40 | 16:38

 28 | 08:28 | 07:32 07:57 (5) | 06:29 | 06:21 | 05:34 06:08 (3) | 05:26 06:18 (3) | 05:58 06:27 (3) | 06:47 07:25 (4) | 07:37 | 07:28 | 08:21 | 08:49

| 17:23 | 18:19    27    08:24 (5) | 19:08 | 21:00 | 21:45    30    06:38 (3) | 22:04    24    06:42 (3) | 21:39    17    06:44 (3) | 20:40    26    07:51 (4) | 19:29 | 17:24 | 16:39 | 16:39

 29 | 08:27 | | 07:27 | 06:19 | 05:33 06:08 (3) | 05:27 06:17 (3) | 05:59 06:28 (3) | 06:48 07:24 (4) | 07:38 | 07:29 | 08:22 | 08:49

| 17:24 | | 20:09 | 21:01 | 21:46    30    06:38 (3) | 22:04    25    06:42 (3) | 21:37    15    06:43 (3) | 20:38    26    07:50 (4) | 19:27 | 17:22 | 16:38 | 16:39

 30 | 08:26 | | 07:24 | 06:17 | 05:33 06:09 (3) | 05:27 06:18 (3) | 06:01 06:30 (3) | 06:50 07:24 (4) | 07:40 | 07:31 | 08:24 | 08:49

| 17:26 | | 20:11 | 21:03 | 21:48    30    06:39 (3) | 22:04    24    06:42 (3) | 21:36    12    06:42 (3) | 20:35    27    07:51 (4) | 19:24 | 17:20 | 16:37 | 16:40

 31 | 08:24 | | 07:22 | | 05:32 06:09 (3) | | 06:02 06:31 (3) | 06:51 07:23 (4) | | 07:33 | | 08:49

| 17:28 | | 20:13 | | 21:49    30    06:39 (3) | | 21:34     9    06:40 (3) | 20:33    27    07:50 (4) | | 17:18 | | 16:41

Potential sun hours |   260 |   278 |   367 |   416 |   484 |   497 |   501 |   453 |   381 |   332 |   267 |   245

Total, worst case | |   139 |   264 |   388 |   480 |   751 |   783 |   202 |   197 |   409 | |

Sun reduction | |  0,28 |  0,26 |  0,35 |  0,40 |  0,35 |  0,38 |  0,41 |  0,33 |  0,29 | |

Oper. time red. | |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 |  0,95 | |

Wind dir. red. | |  0,53 |  0,53 |  0,62 |  0,69 |  0,69 |  0,69 |  0,62 |  0,62 |  0,53 | |

Total reduction | |  0,14 |  0,13 |  0,20 |  0,26 |  0,22 |  0,25 |  0,24 |  0,19 |  0,14 | |

Total, real | |    19 |    34 |    79 |   124 |   169 |   194 |    48 |    38 |    59 | |
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Bijlage IV  Alle geluidbelastingen 



Hoogte Windturbine

toename
Autonome Plansituatie Autonoom Plansituatie Autonoom Plansituatie Autonoom Plansituatie Plansituatie Autonome Plansituatie autonoom 2016

situatie 2016 2026  situatie 2016 2026  situatie 2016 2026  situatie 2016 2026 2026 situatie 2016 2026 plansituatie 2026
Max 49,5 52,4 52,8 56,6 51,2 52,1 53,8 54,4 44,0 54,3 57,3 5,5

N01_A zonepunt 1 Noordschans 5 46,0 48,1 35,6 39,3 25,0 26,8 22,1 23,5 34 47,3 49,8 2,4
N02_A zonepunt 2 Klundert 5 49,5 50,1 31,0 34,5 34,7 36,2 29,3 31,2 44 50,7 55,0 4,4
N03_A zonepunt 3 5 48,3 48,2 27,9 31,3 40,9 42,6 30,2 31,7 37 49,9 50,7 0,7
N04_A zonepunt 4 5 47,0 47,3 26,6 30,0 51,2 52,1 26,7 28,3 39 52,9 54,2 1,3
N05_A zonepunt 5 5 46,6 46,7 26,4 29,7 39,6 40,9 29,4 31,0 39 48,3 50,0 1,7
N06_A zonepunt 6 Zevenbergen 5 45,5 46,5 26,2 29,5 34,3 36,0 30,5 32,1 35 46,8 48,3 1,5
N07_A zonepunt 7 Zevenbergen 5 44,1 46,6 26,4 29,7 31,7 33,1 32,6 33,8 35 45,5 48,3 2,8
N08_A zonepunt 8 Zevenbergen 5 43,2 46,5 26,6 29,9 33,3 34,4 34,8 35,6 35 44,8 48,3 3,4
N09_A zonepunt 9 5 42,5 46,5 27,5 30,8 34,4 35,4 35,3 36,1 35 44,4 48,4 4,0
N10_A zonepunt 10 5 42,5 47,1 29,1 32,5 37,1 38,1 37,1 37,8 35 44,9 49,1 4,2
N11_A zonepunt 11 5 44,0 48,2 32,6 36,1 40,3 41,1 43,5 44,2 35 47,3 50,7 3,4
N12_A zonepunt 12 Moerdijk ZW 5 46,6 49,5 37,7 41,4 38,4 38,9 41,3 42,1 35 48,8 51,6 2,8
N13_A zonepunt 13 Moerdijk W 5 46,6 48,9 40,4 44,1 33,2 33,9 39,4 40,2 33 48,7 51,3 2,6
N14_A zonepunt 14 5 46,7 48,8 46,0 49,9 29,6 30,4 37,7 38,4 33 50,1 53,0 2,9
N15_A zonepunt 15 5 46,9 48,9 45,1 49,2 25,9 26,9 33,7 34,4 33 49,8 52,7 2,9
N16_A zonepunt 16 5 48,1 50,2 39,3 43,1 26,5 27,4 31,4 32,2 33 49,6 51,9 2,3
N17_A zonepunt 17 Strijensas 5 47,6 49,6 36,0 39,5 24,5 25,5 28,3 29,2 33 48,9 51,0 2,2
N18_A zonepunt 18 Strijensas 5 47,8 49,3 34,6 37,9 23,0 24,3 25,8 26,8 33 49,0 50,7 1,7
N19_A zonepunt 19 5 48,3 48,2 34,4 37,9 21,1 22,7 23,5 24,5 33 49,5 49,7 0,2
N20_A zonepunt 20 5 47,7 47,1 35,8 39,4 20,4 22,2 21,7 22,8 33 48,9 48,9 -0,1
N21_A zonepunt 21 5 47,9 48,3 52,8 56,6 23,8 25,5 22,2 23,4 33 54,3 57,3 3,1
w24_A Dikkendijk 2        (gw 55 dBA) 5 48,8 50,1 28,1 31,4 38,5 40,4 34,7 36,4 35 50,2 51,7 1,5
w25_A Dikkendijk 4 5 46,5 46,7 26,4 29,7 39,2 40,6 29,7 31,2 39 48,2 50,0 1,8
w26_A Schapenweg 1/2 (gw 55 dB(A)) 5 47,5 50,0 35,2 38,9 26,1 27,8 23,4 24,9 35 48,7 51,5 2,8
w27_A Koekoekendijk 14 (gw 55 dB(A)) 5 47,6 52,0 30,2 33,5 42,3 43,3 42,1 42,8 40 49,9 54,3 4,4
w28_A Blokdijk 1 (gw 55 dB(A)) 1,5 44,2 48,7 31,2 34,5 46,3 47,3 53,8 54,4 35 52,3 54,2 1,9
w29_A Krukweg 1 (gw 55 dB(A)) 5 44,9 50,1 31,2 34,5 44,4 45,5 41,9 42,6 35 48,7 52,5 3,8
w30_A Krukweg 4 (55 dB(A)) 5 45,1 49,6 29,1 32,4 38,7 39,6 39,2 39,9 40 47,2 52,3 5,1
w31_A Koekoekendijk 15 (gw 55 dB(A)) 5 48,7 52,4 30,3 33,5 43,2 44,3 41,7 42,5 40 50,9 54,7 3,8
w32_A Dikkendijk 7 5 46,1 46,8 26,4 29,7 37,8 39,2 30,4 32,0 33 47,7 48,6 1,0
w33_A Galgenweg 113 A (gw 55 dB(A)) 5 45,7 47,0 26,5 29,8 34,1 35,8 31,1 32,7 35 47,0 48,7 1,7
w34_A Galgenweg 115 (gw 55 dB(A)) 5 46,9 48,3 27,2 30,4 35,0 36,8 32,7 34,3 35 48,2 49,9 1,7
w35_A Galgenweg 66 (gw 55 dB(A)) 5 47,6 49,0 27,5 30,8 35,9 37,7 33,6 35,3 35 48,9 50,6 1,7
w36_A Galgenweg 68  (GW 55 dB(A)) 5 48,2 49,4 27,7 31,0 35,9 37,6 34,3 35,9 40 49,5 52,0 2,5
w37_A Krukweg 5 (gw 55 dB(A)) 5 43,3 47,5 28,0 31,3 35,8 36,8 36,7 37,4 40 45,3 50,8 5,5
w38_A Arenbergse Singeldijk 4, 5 (50 dB(A)) 5 42,6 46,6 27,5 30,9 34,6 35,5 35,4 36,2 33 44,5 48,3 3,8
w39_A Arenbergse Singeldijk 3 (gw 50 dB(A)) 5 42,6 46,6 27,6 30,9 34,5 35,4 35,6 36,3 33 44,5 48,2 3,8
w40_A Arenbergsesingeldijk 1 (55 dB(A)) 5 43,2 47,9 29,5 32,9 38,4 39,4 38,2 38,9 36 45,7 50,1 4,3
w41_A Schansdijk 12 (gw 50 dB(A)) 5 44,0 46,4 26,3 29,6 32,0 33,3 33,0 34,1 35 45,4 48,1 2,7
w42_A Schansdijk 24 (gw 55 dB(A)) 5 45,3 48,0 27,3 30,5 33,7 35,0 34,4 35,5 35 46,7 49,6 2,9
w43_A Schansdijk 26 (gw 55 dB(A)) 5 45,2 48,4 27,5 30,8 34,5 35,7 35,5 36,5 35 46,7 50,0 3,3
w44_A Koekoeksedijk 4 (gw 55 dB(A) 5 45,5 48,7 27,8 31,0 35,6 36,7 36,6 37,5 35 47,1 50,4 3,3
w45_A Koekoeksedijk 17 (gw 50 dB(A)) geen HW 5 45,5 48,7 28,2 31,4 35,1 36,3 36,1 37,1 35 47,0 50,3 3,3
w46_A Koekoeksedijk 10 (gw 50 dB(A)) geen HW 5 44,1 46,7 26,6 29,9 32,6 33,8 33,5 34,5 35 45,5 48,5 2,9
w47_A Koekoekendijk 10 (gw 55 dB(A)) 5 47,9 53,6 32,1 35,4 48,5 49,2 46,1 46,7 45 52,2 58,2 6,0
w48_A Havendijk 3 (gw 55 dB(A)) 5 46,5 49,8 28,4 31,6 36,8 37,9 37,3 38,3 35 48,1 51,4 3,3
w49_A Havendijk 1 (gw 55 dB(A)) 5 46,5 49,8 28,3 31,6 36,6 37,7 37,2 38,2 35 48,1 51,3 3,3
w50_A Schansdijk 9 (gemaal) 5 46,2 49,4 28,1 31,4 36,0 37,2 36,7 37,7 35 47,7 51,0 3,2
w51_A Schansdijk 5 (gw 55 dB(A)) 5 45,8 48,7 27,6 30,9 34,3 35,6 35,1 36,2 35 47,2 50,3 3,1
w52_A Schansdijk 7 (gw 50dB(A)) 5 45,4 48,6 27,6 30,9 34,9 36,1 35,7 36,7 35 46,9 50,2 3,3
w53_A Koekoeksedijk 2 (gw 55 dB(A)) 5 45,0 48,1 27,4 30,7 34,6 35,7 35,5 36,5 35 46,5 49,8 3,2
w54_A Koekoeksedijk 20 (gw 50 dB(A)) geen HW 5 44,4 47,0 26,8 30,1 33,1 34,3 34,2 35,2 35 45,9 48,7 2,9
w55_A Koekoeksedijk 18 (gw 50 dB(A)) geen HW 5 43,7 46,6 26,6 29,9 32,9 34,1 34,0 35,0 35 45,2 48,4 3,2
w56_A Krukweg 6 (gw 55 dB(A)) 5 43,2 47,4 27,9 31,3 35,7 36,6 36,5 37,3 40 45,2 50,7 5,5
w57_A Krukweg 7 (gw 55 dB(A)) 5 42,9 47,0 27,7 31,0 35,1 36,0 36,1 36,8 40 44,8 50,4 5,6
w58_A Arenbergsesingeldijk 2 (gw 55 dB(A)) 5 43,0 47,7 29,2 32,6 37,7 38,7 37,8 38,5 35 45,4 49,6 4,2
w59_A Lapdijk 14 (gw 55 dB(A)) 5 44,9 50,1 31,2 34,6 44,9 45,9 42,1 42,8 38 48,9 53,0 4,0
w60_A Arenbergsesingeldijk 4 (gw 50 dB(A)) 5 42,9 47,6 29,2 32,6 37,8 38,7 37,7 38,4 35 45,3 49,6 4,2

LcumScheepvaartIL Haven en Industrieterrein Moerdijk Wegverkeer Railverkeer
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Bijlage V  Figuren 
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Gemeente Moerdijk 

Verkeersonderzoek IT Moerdijk 

Notitie 

19 januari 2016 
OJW173/Hnr/0881.01 
 
 
 
De gemeente Moerdijk laat het MER en het bestemmingsplan van het Zeehaven- en IT 
(Industrieterrein) Moerdijk opstellen. Voor deze onderzoeken is verkeers- en milieu-
onderzoek benodigd. De gemeente Moerdijk heeft Goudappel Coffeng BV opdracht 
verleend om het verkeersonderzoek uit te voeren en deze gegevens te verrijken ten 
behoeve van het milieuonderzoek. 
 
Voor het bestemmingsplan zijn gegevens van het jaar van realisatie benodigd en 10 jaar 
na realisatie. In deze studie is het jaar van realisatie 2016 en het prognosejaar 2026. Van 
het prognosejaar dient een situatie zonder en met het plan te worden berekend: auto-
noom en plan. 
 
De gemeente Moerdijk heeft de beschikking over een recent verkeersmodel. Dit verkeers-
model is onderdeel van het regionale model Breda 2014. De bouw van dit model is gestart 
in 2014 en het is opgeleverd in 2015. Het verkeersmodel beschikt over de modeljaren 2010, 
2020 en 2030. 
 
In deze studie zijn de basisjaren 2010 en 2020 als uitgangssituatie gehanteerd. Goud-
appel Coffeng heeft twee scenario’s opgesteld: 2020 autonoom en plan. De modellen 
2020 autonoom en plan worden in het milieuonderzoek omgerekend naar 2016 en 2026. 
 
2020 autonoom 
Het netwerk van 2020 autonoom is gebaseerd op de basissituatie 2020. Als nieuwe 
infrastructuur is de interne baan in dit scenario opgenomen. Ook de infrastructuur op het 
LPM (logistiek park Moerdijk) is opgenomen conform de meest recente inzichten. Het 
netwerk is gepresenteerd aan de gemeente en door de gemeente akkoord bevonden. 
Het netwerk van het scenario 2020 autonoom is gepresenteerd op figuur 1. 
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Figuur 1: Het netwerk en de ontsluiting van de scenario’s 2020 autonoom en plan 
 
 
In het scenario 2020 autonoom zijn de arbeidsplaatsen op het IT Moerdijk gemodelleerd 
conform 2010; de vulling per zone is gelijk aan de huidige situatie. Het LPM is gemodel-
leerd volgens de beoogde eindsituatie. De aantallen arbeidsplaatsen in 2020 autonoom 
zijn gepresenteerd in tabel 1 en zijn gevisualiseerd op figuur 2. 
 
scenario IT Moerdijk LPM

2010 8.027 0

2020 aut 8.027 6.390

2020 plan 10.422 6.390

 
Tabel 1: De aantallen arbeidsplaatsen IT Moerdijk in 2010, 2020 autonoom en 2020 plan 
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Figuur 2: De arbeidsplaatsen per zone in 2010, 2020 autonoom en 2020 plan 
 
 
2020 plan 
De basis voor het scenario 2020 plan is het scenario 2020 autonoom. Het wegennet in 
2020 plan is identiek aan het netwerk in 2020 autonoom, zoals gepresenteerd in figuur 1. 
Het aantal arbeidsplaatsen in 2020 plan wijkt af van 2020 autonoom en is gebaseerd op 
de uitgeefbare restgronden van het IT Moerdijk. Op figuur 3 zijn de uitgeefbare rest-
gronden gepresenteerd, conform de kaart van Antea met kenmerk 14-176207-IV-SGM-
151103. De aantallen arbeidsplaatsen per zone zijn inzichtelijk gemaakt in figuur 2 en als 
totalen in tabel 1. 
 

 
 
Figuur 3: De uitgeefbare restgronden van het IT Moerdijk 
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Resultaten 
De resultaten van 2020 autonoom en plan zijn in de vorm van plots gepresenteerd op de 
bijlagen. 
 
1. Intensiteiten 2020 autonoom, etmaal, motorvoertuigen. 
2. Verschillen tussen 2010 en 2020 autonoom, etmaal, motorvoertuigen. 
3. Intensiteiten 2020 plan, etmaal, motorvoertuigen. 
4. Verschillen tussen 2010 en 2020 plan, etmaal, motorvoertuigen. 
5. Verschillen tussen 2020 autonoom en 2020 plan, etmaal, motorvoertuigen. 
 
De intensiteiten uit het verkeersmodel zijn omgezet naar gegevens, die benodigd zijn 
voor milieuonderzoek. Hierbij zijn de werkdagintensiteiten van het verkeersmodel 
omgezet naar weekdagintensiteiten. Daarnaast is op basis van de wegtypering een 
verdeling van het verkeer over de perioden dag, avond en nacht berekend. De gehan-
teerde verrijking is gepresenteerd in tabel 2. De verrijkte verkeerscijfers zijn als shapes 
opgeleverd. 
 
wegtype LV_DAG LV_AVD LV_NCT LT_DAG LT_AVD LT_NCT HT_DAG HT_AVD HT_NCT 

ASW 6,27 6,30 5,73 3,85 3,41 4,17 1,18 1,35 1,81 

AW 6,27 6,30 5,73 3,85 3,41 4,17 1,18 1,35 1,81 

GOWgesl 6,90 6,61 6,00 2,60 3,53 4,33 0,85 0,83 1,34 

GOWgem 6,90 6,61 6,00 2,60 3,53 4,33 0,85 0,83 1,34 

ETW 6,90 6,61 6,09 2,60 3,53 4,21 0,85 0,83 1,26 

SOW 6,80 6,79 6,27 2,80 3,15 3,83 0,90 0,74 1,17 

WOW 6,90 6,97 6,54 2,90 2,95 3,58 0,70 0,57 0,89 

VEER 7,00 6,92 6,63 2,60 2,04 1,95 0,70 1,10 1,58 

ETWbibeko 7,10 7,15 6,68 2,70 2,39 3,03 0,50 0,57 0,96 

 
Tabel 2: De tabel ten behoeve van de verrijking van de verkeerscijfers 
 
 
Het verkeersmodel is uitgeleverd en bevat de jaren 2010, 2020 basis, 2020 autonoom en 
2020 plan. Goudappel Coffeng heeft het model zo opgeleverd, dat er toedelingen en 
varianten mee gemaakt kunnen worden. In de uitlevering zijn de volgende onderdelen 
opgenomen: 
■ netwerken; 
■ herkomst en bestemmingsmatrices; 
■ toedeeljobs. 
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Bijlage 1 Afbeeldingen 
 

 
 
Intensiteiten 2020 autonoom, etmaal, motorvoertuigen 
 
 

 
 
Verschillen tussen 2010 en 2020 autonoom, etmaal, motorvoertuigen 
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Intensiteiten 2020 plan, etmaal, motorvoertuigen 
 
 

 
 
Verschillen tussen 2020 autonoom en plan, etmaal, motorvoertuigen 
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