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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.02 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 3456225

Aanvraagnaam Windpark Karolinapolder Steenbergen

Uw referentiecode 068475aa

Ingediend op 05-02-2018

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Opschaling van het bestaande windpark nabij Dinteloord in
Steenbergen

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen • Specificaties definitief gekozen windturbines en
bijbehorende fundatie specificaties;
• Sonderingsonderzoek;
• Definitieve toetsing radar en akkoord van defensie;
• Bouwveiligheidsplan;
• Overige gegevens en bescheiden ten behoeve van
toetsing aan overige voorschriften van het Bouwbesluit
2012. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op detaillering van
een eventueel hekwerk en trappen;
• Nieuwe onderzoeksrapporten voor geluid, slagschaduw
en externe veiligheid die afgestemd zijn op de definitief
gekozen windturbine.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Energiezuinigheid en milieu
Gegevens tunnelveiligheid
Installaties complexere bouwwerken

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Steenbergen

Bezoekadres: Buiten de Veste 1

Postadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen

Telefoonnummer: 0167-543424

Faxnummer: 0167-543499

E-mailadres: info@gemeente-steenbergen.nl
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Website: www.gemeente-steenbergen.nl

Contactpersoon: P. Kop
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Oprichting
• Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Weg aanleggen of veranderen

• Weg aanleggen of veranderen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2017.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 16065082

Vestigingsnummer 000016441672

Statutaire naam innogy Windpower Netherlands B.V.

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters A.

Voorvoegsels -

Achternaam Struijs

Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5211AK

Huisnummer 4

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Willemsplein

Woonplaats 's-Hertogenbosch

4 Correspondentieadres

Adres Willemsplein 4

5211AK 's-Hertogenbosch

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06 158 55 917

Faxnummer -

E-mailadres anne.struijs@innogy.com
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Formulierversie
2017.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 30073990

Vestigingsnummer 000017146607

Statutaire naam LBP|SIGHT BV

Handelsnaam LBP|SIGHT BV

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters M.

Voorvoegsels -

Achternaam Huizer

Functie Senior Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3439 MT

Huisnummer 40

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Kelvinbaan

Woonplaats Nieuwegein

4 Correspondentieadres

Adres Kelvinbaan 40

3439 MT Nieuwegein

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0302311377

Faxnummer -

E-mailadres m.huizer@lbpsight.nl
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Formulierversie
2017.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Steenbergen

Kadastrale gemeente Dinteloord

Kadastrale sectie A

Kadastraal perceelnummer 701

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Gemeente Dinteloord, sectie A, nummers 417, 700, 701,
737.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
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Formulierversie
2017.02 Bouwen

Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Zie het document 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij de aanvraag is bijgevoegd.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

2154

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

27000

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

2154

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

25

Hoeveel maanden? 0

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Zie het document 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd.

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Zie het document 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Zie het document 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.02

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Overig bouwwerk bouwen

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Zie de ruimtelijke onderbouwing die als bijlage bij de
aanvraag is bijgevoegd.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie de ruimtelijke onderbouwing die als bijlage bij de
aanvraag is bijgevoegd.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie de ruimtelijke onderbouwing die als bijlage bij de
aanvraag is bijgevoegd.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie de ruimtelijke onderbouwing die als bijlage bij de
aanvraag is bijgevoegd.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?

25

Hoeveel maanden duurt het
gebruik?

0

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.02 Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Windpark Karolinapolder Steenbergen

Wat is de aard van de inrichting? Het betreft het opwekken van windenergie

Vraagt u de vergunning aan voor
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Voor hoeveel jaar vraagt u de
vergunning aan?

25

Geef het tijdstip waarop de
activiteit(en) uiterlijk zullen worden
beëindigd.

2046

Waarom wilt u een vergunning
voor bepaalde tijd aanvragen
en op welke onderdelen van de
inrichting is deze bepaalde tijd van
toepassing?

25 jaar is ongeveer de technische levensduur van de
windturbine

Welke voornaamste grond- en
hulpstoffen gebruikt u?

Zie het rapport 'Toelichting Omgevingsvergunning' dat als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd.

Welke voornaamste tussen-,
neven- en eindproducten
produceert u?

Elektriciteit

Geef de totale maximale capaciteit
van de inrichting en het maximale
motorische of thermische
ingangsvermogen van de bij de
inrichting behorende installaties.

Tussen 12 MW en 18 MW

Maken proefnemingen deel uit van
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen
getroffen om de belasting van
het milieu te voorkomen of te
beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Waarom worden geen extra
maatregelen genomen om de
milieubelasting te voorkomen of
te beperken tijdens proefdraaien,
schoonmaak-, onderhouds -en
herstelwerkzaamheden?

Niet nodig
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2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel
perioden waarop de inrichting of
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

24/7

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de)
activiteiten in overeenstemming
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging
van het bestemmingsplan
aangevraagd of in procedure?

Ja
Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige
object?

Woning aan de Schenkeldijk 9

Wat is de afstand in meters van
de grens van de inrichting tot het
dichtstbijzijnde gevoelige object?

425

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang
van de belasting van het milieu
die de inrichting tijdens normaal
bedrijf kan veroorzaken, daaronder
begrepen een overzicht van de
belangrijkste nadelige gevolgen
voor het milieu die daardoor
kunnen worden veroorzaakt.

Zie het rapport 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd

Beschrijf de wijze waarop
gedurende het in werking zijn
van de inrichting de belasting
van het milieu, die de inrichting
veroorzaakt, wordt vastgesteld en
geregistreerd.

Zie het rapport 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting
ongewone voorvallen ontstaan die
nadelige gevolgen kunnen hebben
op het milieu?

Ja
Nee

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-,
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht
om een milieueffectrapport op te
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee
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Staat de activiteit vermeld
in kolom 1 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

Worden de drempelwaarden
in kolom 2 van onderdeel
D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage valt
de aangevraagde activiteit?

22.2

Geef de omvang van de door u
aangevraagde activiteit in dezelfde
eenheid als de waarde/capaciteit
zoals genoemd in kolom 2 van
onderdeel D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage.

tussen 12 en 18 MW

8 Milieuzorg

Beschikt u over een
milieumanagementsysteem?

Ja
Nee
Deels

Is uw milieumanagementsysteem
gecertificeerd?

Ja
Nee

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen
uw inrichting die voor de beslissing
op de aanvraag van belang kunnen
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de
omgeving van uw inrichting die
van belang kunnen zijn voor de
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende
activiteiten of slaat u
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u
getroffen om brand te voorkomen?

Zie het rapport 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd

Welke brandblusmiddelen gebruikt
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders

Welke andere brandblusmiddelen
gebruikt u?

Zie het rapport 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd

Beschikt u over een
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee
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12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen
die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja
Nee

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u
gescheiden af?

Afgewerkte olie (zeer geringe mate) wordt afgevoerd bij
onderhoud.

Hergebruikt u afvalstoffen die
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht
uitgestoten?

Ja
Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

Ja
Nee

Hebt u een trillingsonderzoek
uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen
trillingsonderzoek uitgevoerd?

Eerder onderzoek aan vergelijkbare turbines heeft
uitgewezen dat de impact van trillingen slechts op enkele
meters van de turbine meetbaar is. Gezien de afstand van
de turbines tot nabije objecten is dat hier niet aan de orde.
Daarnaast wordt er niet in de beschermingszone van de dijk
gebouwd.

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer
dan 50.000 kWh elektriciteit
of meer dan 25.000 m3
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee
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Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen
verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant
is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site.
(http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/)
Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling
implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficientie EED (of onderdeel is van een dergelijke
onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer
dan 43 miljoen euro.
Lees meer (http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-
energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/mijn-onderneming-auditplichtig)
Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag
een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn
opgenomen) meesturen als bijlage.
Meer informatie (http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/
europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/uitvoering-en-indiening)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in
uw inrichting in kWh per jaar?

0

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar?

0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee

Met welk doel is de kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd?

Zie het rapport 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen?

Ja
Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan
Vervoer opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst?

0

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

0

Hoeveel transportkilometers
met vrachtvoertuigen (inclusief
bestelwagens) worden jaarlijks
over de weg afgelegd van en naar
uw bedrijf?

0

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/mijn-onderneming-auditplichtig
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/mijn-onderneming-auditplichtig
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/uitvoering-en-indiening
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/uitvoering-en-indiening
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Met hoeveel vrachtwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

Met hoeveel bestelwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf?

0

Vindt er transport van en naar uw
bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf via zeeschepen
(shortsea)?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf over het spoor met
diesellocomotieven?

Ja
Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer
plaats via de lucht?

Ja
Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw bedrijf?

Ja
Nee

Maakt een parkeergarage deel uit
van uw bedrijf?

Ja
Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of
meerdere IPPC-installaties, zoals
bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn
Industriële Emissies?

Ja
Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting
installaties of opslagen aanwezig
waarop één of meerdere
Nederlandse informatie
documenten over BBT van
toepassing zijn (aangewezen BBT
documenten)?

Ja
Nee

21 Grootschalige energieproductie

Onder grootschalige energieproductie wordt verstaan de productie van energie door
middel van verbranding van brandstoffen in centraal opgestelde, zelfstandige inrichtingen.
Voor energieproductie binnen kleinere, decentraal opgestelde energie-installaties zoals
verwarmingsinstallaties, gasmotoren, en stoomketels zie de activiteit &#39;Stookinstallaties&#39;.

Welke vormen van energie worden
binnen de inrichting geproduceerd?

Elektriciteit
Warmte
Stoom
Anders

Hoeveel energie produceert de
inrichting maximaal per jaar,
uitgedrukt in GWh?

65

Maakt u gebruik van hulpketels? Ja
Nee
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Welke brandstof(fen) worden
gebruikt?

Aardgas
Kolen
Stookolie
Biomassa
Anders

Beschrijf de andere brandstof(fen)
die worden gebruikt.

Nvt

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Windturbine

Welke maatregelen met betrekking
tot veiligheid en noodvoorziening
zijn genomen?

Zie het rapport 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd

Zijn er berekeningen en/of
rapporten uitgevoerd met
betrekking tot de 'slagschaduw' van
de windturbine(s)?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
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Formulierversie
2017.02

Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Omgaan met Afvalstoffen

Welke milieutoets wilt u aanvragen
(OBM)?

Afvalwater - Een rioolwaterzuiveringsinstallatie wijzigen
of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1onder a Bor)
Metaalrecycling - Een inrichting voor de opslag van
Schroot, met inbegrip van autowrakken oprichten,
wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder b Bor)
Autowrakken demonteren (artikel 2.2a lid 2 onder d Bor)
Tweewielige motorvoertuigen demonteren (artikel 2.2.a
lid 2 onder g Bor)
Banden - Maximaal 10.000 ton van buiten de inrichting
afkomstige banden van voertuigen opslaan (artikel 2.2a
lid 2 onder c Bor)
Afvalbrengstation - Uitvoeren van de gemeentelijke
zorgplicht voor afvalbeheer op een daarvoor bestemde
locatie, zoals een milieustraat, KCA-depot en andere
gemeentelijke inrichtingen voor afvalbeheer (artikel 2.2a
lid 2 onder a Bor)
Medisch afval - Het opslaan van buiten de inrichting
afkomstige infectueuze afvalstoffen, lichaamsdelen en
organen, afvalstoffen van cytotoxische en cytostatische
geneesmiddelen afkomstig van de gezondheidszorg bij
mens en dier.(artikel 2.2a lid 2 onder b Bor)
Kunststofafval - Opbulken (mengen) van maximaal
10.000 ton ingezameld kunststofafval niet zijnde voor
materiaalhergebruik geschikt gemaakt kunststofafval
door middel van extrusie en spuitgieten en/of
handelingen die vallen onder de gemeentelijke zorgplicht
voor de inzameling van huishoudelijk afval (artikel 2.2a
lid 2 onder e Bor)
Asbest - Het opslaan van ten hoogste 50 ton verwijderd
asbest en verwijderde asbesthoudende producten,
ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn
verricht door degene die de inrichting drijft (artikel 2.2a
lid 2 onder h Bor)
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2 Behandeling materialen en installaties

Welke milieutoets wilt u aanvragen
(OBM)?

Non-ferro metaal - Een installatie bestemd voor het
smelten, met inbegrip van het legeren, van non-
ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, en
met inbegrip van terugwinningsproducten oprichten,
wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Oppervlaktebehandeling - Een installatie bestemd voor
de oppervlaktebehandeling van metalen en plastic
materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch
procedé oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid
1 onder a Bor)
Walsen - Een installatie bestemd voor verwerking
van ferrometalen door warmwalsen, het smeden met
hamers, of het aanbrengen van deklagen van gesmolten
metaal oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1
onder a Bor)
Motorrevisie, luchtvaart - Testbanken voor motoren,
turbines of reactoren of van installaties voor de bouw
en reparatie van luchtvaartuigen oprichten, wijzigen of
uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Een spoorwegmaterieelfabriek oprichten, wijzigen of
uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Het binnen een inrichting verwerken van polyesterhars
(artikel 2.2a lid 5 Bor)
Mestvergisting - Een installatie voor het vergisten van
uitsluitend dierlijke mest met een verwerkingscapaciteit
van ten hoogste 25.000 kubieke meter per jaar of het
uitbreiden van de capaciteit van de installatie of het
uitbreiden van de opslagcapaciteit voor vergistingsgas
of het wijzigen of uitbreiden van de bewerking van
vergistingsgas (artikel 2.2a lid 8 Bor)
Auto's - De oprichting, wijziging of uitbreiding van
een installatie bestemd voor het vervaardigen van
automobielen of automobielmotoren of het assembleren
van automobielen (artikel 2.2.a lid 1 onder a)
Textielbehandeling - De oprichting, wijziging of
uitbreiding van een installatie bestemd voor de
voorbehandeling of het verven van vezels of textiel
(artikel 2.2.a lid 1 onder a Bor)

3 Energiesystemen

Welke milieutoets wilt u aanvragen
(OBM)?

Een windturbinepark oprichten, wijzigen of uitbreiden
(artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem
met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer
(artikel 2.2a lid 6 Bor)
Het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem
met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW
dat is gelegen binnen een interferentiegebied (artikel
2.2a lid 6 Bor)
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4 Activiteiten

Welke milieutoets wilt u aanvragen
(OBM)?

Voeding- Genotmiddelen industrie - Een installatie voor
de voedings- en genotmiddelenindustrie oprichten,
wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Mortel en Beton industrie - Handelingen met betrekking
tot het vervaardigen van cementmortel, betonmortel of
betonwaren, en/of het vervaardigen en bewerken van
betonproducten (artikel 2.2a lid 2 onder f, lid 3 onder b,
lid 4 onder b Bor)
Veehouderij - Een installatie voor het fokken, mesten
of houden van dieren oprichten, wijzigen of uitbreiden
(artikel 2.2a lid 1 onder c tot en met i, en lid 4 onder a
Bor)
Opslag munitie bij defensie inrichtingen (artikel 2.2.a lid
7 Bor)
Andere activiteit die aangewezen is in het BOR, maar
niet voorkomt op deze keuzelijst

5 MER-plicht

Wordt voor de activiteit(en) de
drempelwaarde zoals genoemd
in kolom 2 van onderdeel D
van de bijlage bij het Besluit
milieueffectraportage (Besluit
m.e.r.) overschreden?

Ja
Nee

Heeft het bevoegd gezag in een
m.e.r.-beoordelingsbeslissing
geoordeeld dat u een
milieueffectrapport (MER) moet
opstellen?

Ja
Nee

6 Melding AIM

Bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning beperkte
milieutoets hoort ook een
melding in het kader van het
Activiteitenbesluit. De melding kunt
u opstellen via de AIM (https://
aimonline.nl/). Hoe wilt u de
melding indienen?

Ik doe de melding los met de AIM
Ik doe de PDF van de melding als bijlage bij deze
aanvraag
Voor deze activiteit is geen melding Activiteitenbesluit
nodig

Eventuele toelichting Zie de PDF die als bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd.

https://aimonline.nl/
https://aimonline.nl/
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Formulierversie
2017.02 Weg aanleggen of veranderen

1 Weg aanleggen of veranderen

Welke werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd ten behoeve
van de aanleg of verandering van
de weg?

Zie het document 'Toelichting Omgevingsvergunning' die als
bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Geef de afmetingen van de aan te
leggen of de te veranderen weg
(lengte, hoogte, breedte, diepte).

2478 m2

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee

Om wat voor weg gaat het? Provinciale weg
Gemeentelijke weg
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Formulierversie
2017.02

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Buitengebied Dinteloord en Prinsenland

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Het aanleggen van bijbehorende voorzieningen bij het
windpark, zoals elektrische infrastructuur.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Formulierversie
2017.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

machtiging_karolina_pdf machtiging
karolina.pdf

Anders 2018-02-05 In
behandeling

Melding_AIM_pdf Melding AIM.pdf Gegevens
omgevingsvergunning
beperkte milieutoets

2018-02-05 In
behandeling

Ruimtelijke_onderbo-
uwing_pdf

Ruimtelijke
onderbouwing.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken

2018-02-05 In
behandeling

Aanvraagdocumenten_-
bouwen_en_OBM_pdf

Aanvraagdocumenten
bouwen en OBM.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Gegevens weg aanleggen
of veranderen
Situatietekening weg
aanleggen of veranderen
Gegevens afvalwater
Situatietekening milieu
Gegevens niet-technische
samenvatting
Gegevens geluid en
trillingen
Gegevens grootschalige
energieproductie
Gegevens
omgevingsvergunning
beperkte milieutoets
Gegevens externe
veiligheid
Plattegrond Milieu
Gegevens windturbine
Procesbeschrijving Milieu
Gegevens MER-
(beoordelings)plicht
Gegevens afvalstoffen die
in de inrichting ontstaan
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Overige gegevens
veiligheid
Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken

2018-02-05 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gezondheid complexere
bouwwerken
Gelijkwaardigheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Brandveiligheid
Bruikbaarheid bouwwerk
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Formulierversie
2017.02 Kosten

Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

16800000

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

16800000


