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Geachte heer Hamstra en Slakhorst,
Graag sturen wij u hierbij ter aanvulling op de aanvraag om vergunning en ontheffing op grond van de
Wet natuurbescherming (Wnb) de studie Cumulatie ecologie Groningse windparken. In het kader van het
MER wordt de studie separaat als aanvulling op de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend.
De rapportage beschrijft de effecten in cumulatie op zowel de natuurlijke kenmerken van Natura 2000gebieden, in het bijzonder Natura 2000-gebied Waddenzee, en de cumulatieve effecten op beschermde
vogel- en vleermuissoorten.
De aanleiding voor de studie is gelegen in de situatie dat diverse windparken in voorbereiding zijn en
vergunning hebben aangevraagd in dezelfde periode. Om rekening te kunnen houden met deze
ontwikkelingen hebben de initiatiefnemers besloten gezamenlijk opdracht te geven voor een cumulatieve
beoordeling. Het betreft 8 initiatieven in en nabij de Eemshaven en Delfzijl.
In de studie is rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van een aantal recent vergunde
activiteiten. De studie is gebaseerd op de resultaten van de ecologische beoordelingen die voor de
individuele initiatieven zijn opgesteld. De rapportage is zelfstandig leesbaar, echter voor de resultaten van
de ecologische beoordelingen van de individuele initiatieven die in onderhavige onderzoek als basis zijn
gebruikt, inclusief de daarvoor gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar de betreffende
onderzoeken.
De rapportage laat zien dat, rekening houdend met een stilstandvoorziening voor vleermuizen, met
zekerheid significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten, dat
gevolgen voor de staat van instandhouding van beschermde soorten kunnen worden uitgesloten en dat er
geen strijdigheid is met het Duitse toetsingskader voor Natura 2000.
In de rapportage kunnen effecten als aanvaringsslachtoffers aan de orde komen die niet onderdeel zijn
van de aanvraag in het kader van de Wnb voor onderhavig windpark. Dit is het gevolg van de
totaalbeoordeling van de 8 initiatieven. Voor de additionele soorten geldt dat de effecten voortkomen uit
de effecten van andere dan onderhavig initiatief.
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In de bijlage bij deze brief vindt u de betreffende rapportage. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van
deze brief en/of de bijgevoegde rapportage kunt u contact opnemen met de heer Ten Klooster van
Pondera Consult (m.tenklooster@ponderaconsult.com/ 06 46111889).

Hoogachtend,

J.F.W. Rijntalder
Directeur Pondera Consult BV
Bijlage: Rapportage Groningse windparken. Cumulatie ecologie.
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