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In de bovenvermelde procedure is een deskundigenverslag uitgebracht aan de Afdeling, 
däl u hierbij aantreft. 

U kunt uw zienswijze op het verslag schriftelijk naar voren brengen. U hebt hiervoor de 

gelegenheid tot en met 9 juni 2017. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 

de griffier 

De griffie is op 5, 25 en 26 mei gesloten. 
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bedraagt de minimale bouwhoogte 100 meter en de maximale bouwhoogte 140 
meter (ashoogte). De rotordiameter van een windturbine bedraagt tenminste 112. 
meter en ten hoogste 136 meter (artikel 4, lid 4.2, onder e). De tiphoogte komt 
daarmee op maximaal 208 meter. 
Rond het bouwvlak van elke turbine is de aanduiding."vrijwaringszone -
windturbine" gelegd. Op deze gronden is overdraài van de rotor van een 
windturbine toegestaan. Er mag binnen de zone geen toename plaatsvinden van 
het aantal beperkt kwetsbare objecten van derden in de zin van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) (artikel 8, lid 8.1). 

Afbeelding 1.1 Verbeelding inpassingsp/an (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl). 

1.3 

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

1-6
1-7
1-8

Appellanten 

W.F.  
S. 
S.A.M. 
K. 
I.C.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard Burgemeester
en wethouders van de gemeente Korendijk
D.
L.
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1-9

A. 

Stichting tegen windturbines aan het Spui te Nieuw-Beijerland, haar  

ongeveer 280 omwonenden, vertegenwoordigd door mr. P.A. Lange (Vos & 

De Lange advocaten) te Barendrecht

1-10 A.P.J. door

mr. W. Visser (Achmea Rechtsbijstand) te Apeldoorn 

1-11 J.A.

1-12 I.

1.4 Onderzoeksopdracht 

Bij brief van 17 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State de StAB de volgende onderzoeksopdracht verstrekt: 

Beschrijf de feiten, de omstandigheden en de gevolgen van het plan, voor zover 

dit nodig is voor de behandeling van de gronden die betrekking hebben op 

veiligheid en geluid. 

1.5 Gevolgde werkwijze 

De beroepen van burgemeester en wethouders van Nissewaard (1-6), 

burgemeester en wethouders van Korendijk (1-7), D.  en anderen (1-8) en 

J.A.  en anderen (1-11) hebben geen betrekking op de door de Afdeling genoemde 

aspecten veiligheid en geluid. Deze partijen is bij brief van 8 maart 2017 

medegedeeld dat om die reden een gesprek over het beroepschrift niet nodig is 

(zie bijlage StAB-1.1). 

De volgende appellanten hebben bezwaren naar voren gebracht die betrekking 

hebben op het aspect geluid: 

1-1 W.F.  

1-2

1-4

1-5

S. 

I.C.

1-10 A.P.J.
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Deze partijen is bij brief van 8 maart 2017 gevraagd of zij kunnen instemmen met 
het voorstel om dit aspect alleen te bespreken met vertegenwoordigers van 
appellante Stichting tegen windturbines aan het Spui (1-9). 
Mevrouw Van den D (1-12) heeft op 10 maart 2017 telefonisch aangegeven dat zij 
een gesprek op prijs zou stellen. Dit gesprek heeft plaatsgevonden. Appellanten S. 
en P.  (1-2; per antwoordformulier ondertekend op 12 maart 2017), appellanten 
A.P.J. Y.M. (1-10; per antwoordformulier ondertekend op 17 maart 2017) en 
appellante I.C. (1-5; per mail van 22 maart 2017) hebben aangegeven met het 
voorstel in te stemmen (zie voor de correspondentie bijlage 1.1 van dit verslag). 

Op 28 maart 2017 hebben de opstellers van het verslag, P. van der Hoogt, 
J.N. Schinkel en R. Schuur, het plangebied bezocht. J.N. Schinkel en R. Schuur 
hebben die dag gesproken met mevrouw I. (1-12). 'J.N. Schinkel heeft vervolgens 
gesproken met de heer S. (1-3) in verband met zijn bezwaren inzake het aspect 
veiligheid. P. van der Hoogt en R. Schuur hebben die dag gesproken met de 
bestuursleden van Stichting tegen windturbines aan het 

· Spui (1-9),  hun vertegenwoordiger de heer P.A. Lange (Vos & De Lange
advocaten).

Op 30 maart 2017 is gesproken met vertegenwoordigers van verweerders 
provinciale staten van Zuid-Holland, te weten: 
• Mevrouw W. Croes (provincie Zuid-Holland)
• Mevrouw J. Zwalve (provincie Zuid-Holland)
• De heer J. Dooper (adviesbureau Bosch & Van Rijn)
• De heer S. Velthuijsen (adviesbureau Bosch & Van Rijn)
• Mevrouw I.H. van de Berg (Six Advocaten)

Tijdens en na het onderzoek is door verschillende partijen aanvullende informatie 
verstrekt. Deze informatie is integraal als bijlage bij het verslag gevoegd: 
StAB-1.2 Aanvullende informatie van I.  (1-12) ter plaatse en per e

mail ontvangen 
StAB-1.3 Aanvullende informatie van verweerders 
StAB-1.4 Aanvullende stukken van Stichting tegen wi.ndturbines aan het 

Spui (1-9) 
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2.3 Overdraai openbare weg 

2.3.1 Inleiding 

Volgens appellant  (I-3) blijkt uit een afbeelding in het inpassingsplan 
(figuur 16) dat twee windturbines zodanig dicht bij een openbare weg zijn 
geprojecteerd dat sprake is van "overdraai", dat wil zeggen dat de rotor van de 
turbine over de weg kan draaien (afhankelijk van de windrichting). Hierdoor 
ontstaat een gevaarlijke situatie voor passanten als gevolg van falen van de 
turbine en/of afwerping van afgezet ijs van de rotorbladen. Ten onrechte is geen 
onderzoek gedaan naar het aantal passanten en er is ten onrechte aangenomen 
dat dit laag is (vooral In de zomer). 

Voor het standpunt van provinciale staten van Zuid-Holland verwijs ik naar de 
"Nota van Beantwoording zienswijzen Windpark Spui" (zie het inpassingsplan, map 
1, blz. 116/117, onderdeel F4) en naar het verweerschrift van 19 december 20016 
(zie stuk 5, pagina 26 e.v.). 

Ten aanzien van de vraag of sprake is van een of twee turbines met overdraai stel 
ik vast dat uit de verbeelding van het inpassingsplan (zie afbeelding 1.2 in 
paragraaf 1.2 van dit verslag) blijkt dat alleen windturbine 2 over de openbare 
weg draait en dus niet ook windturbine 1. Het inpassingsplan is maatgevend en 
niet de illustratie in de plantoelichting. De beschouwing beperkt zich daarom 
verder tot windturbine 2 langs de Spuiweg. 

2.3.2 Risico voor passanten Spuiweg door falen windturbine 

Tijdens het bezoek hebben verweerders erkend dat het gebied onder windturbine 
2, anders dan gesuggereerd bij de beantwoording in de zienswijze (blz. 117), voor 
publiek toegankelijk is. De Spuiweg is immers een openbare weg. Ook de passage 
"2.4 Openbare wegen" in bijlage 9 van het inpassingsplan bevat op dit punt een 
feitelijk onjuistheid. Dit is wellicht terug te voeren op de omstandigheid dat de 
locatie van windturbine 2 in een latere fase is gewijzigd. 

Tijdens het bezoek hebben verweerders een nadere rapportage overgelegd van 
adviesbureau Bosch & van Rijn waarin alsnog een risicoanalyse is gemaakt als 
gevolg van de overdraai van windturbine 2 over de Spuiweg (zie bijlage StAB-1.3) 
door het IPR te bepalen. Uit het rapport volgt dat de trefkans als gevolg van een 
falende windturbine in totaal 1,08 x 10·12 per passage bedraagt. Uitgaande van 
een aanvaardbare norm voor het IPR van 10·6/jaar zijn 10·6/l,8 x 10·12 = 925.926 
passages per jaar mogelijk van een en dezelfde persoon binnen. deze normstelling. 
Dit komt overeen met 2.536 passages van die persoon per dag. Dat aantal is op 
voorhand onrealistisch hoog. Voor toetsing aan het IPR is het, zoals gezegd, niet 
nodig om over gegevens van de verkeersintensiteiten van fietsers en voetgangers 
op de Spuiweg te beschikken. 
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Vastgesteld kan worden dat de IPR van 10-6/jaar op de Spuiweg als gevolg van
falen van de windturbine 2 niet wordt overschreden, 

Voor bepaling van het Maatschappelijk risico (MR) is in beginsel de 

verkeersintensiteit op de Spuiweg nodig. Hiernaar is geen onderzoek gedaan. Het 

is echter onwaarschijnlijk dat hieraan niet kan worden voldaan omdat zelfs bij 

drukke rijkswegen doorgaans aan het MR kan worden voldaan. 

2.3.3 Risico ijsafzetting 

Onder bepaalde meteorologische omstandigheden kan zich ijs afzetten op de 

rotorbladen van de turbine. Dit gebeurt meestal bij stilstand. Bij een kleine 

doorbuiging of beweging van een rotorblad, hetgeen al optreedt bij een geringe 

windsnelheid, kunnen stukken ijs naar beneden vallen in een strook van enkele 

tientallen meters breed langs het denkbeeldige vlak dat wordt gevormd door de 

rotor. Onbeschermde personen kunnen hierdoor gewond raken. 

In het "Handboek Risicozonering windturbines" wordt in bijlage C, blz. 38, 

paragraaf 6.4 "IJsafwerping" aangegeven dat in de risicoanalyse rekening moet 

worden gehouden met ijsafzetting. Volgens een schatting van de opstellers van 

het Handboek treedt ijsafzetting in Nederland maximaal tweemaal per jaar op. 

Anders dan in het verweerschrift onder punt 105 staat vermeld staat in het 

Handboek dus niet dat het risico op voorhand als verwaarloosbaar klein wordt 

ingeschat. Dat hangt onder meer af van het aantal passages op de Spuiweg (zie 

ook paragraaf 2.2.2), het type windturbine, de afstand tot de weg en de breedte 

van de weg. Hiernaar is geen concreet onderzoek verricht. In het genoemde nader 

onderzoek van adviesbureau Bosch en van Rijn (zie bijlage StAB-1.3) is dit aspect 

ook achteraf niet meegenomen. 

In de "Nota van beantwoording van zienswijzen" is op blz. 117 aangegeven dat 

het aspect "ijsafzetting" gemonitord zal worden en als blijkt dat er risico's bestaan 

een ijsdetectiesysteem kan worden voorgeschreven. Hierbij lijkt echter dat 

verweerders ervan zijn uitgegaan dat het terrein onder de windturbines niet voor 

derden toegànkelijk is hetgeen, zoals gezegd, niet juist is. 

Appellant zegt hier vrijwel dagelijks te wandelen. Appellant heeft 

aangegeven dat vooral zomers het drukker kan zijn vanwege recreanten. In het 

zomerseizoen is uiteraard geen sprake van ijsafzetting zodat het verhoogde aantal 

recreanten in dat seizoen hiervoor niet relevant is. Door mij is niet met zekerheid 

te stellen of het IPR onder de waarde van 10-6/jaar blijft. Dit vereist nader 

onderzoek. 

Uit voorzorg kan er ook voor worden gekozen windturbine 2 uit te rusten met een 

ijsdetectiesysteem. Dit is bewezen techniek waarbij bij ijsafzetting de windturbine 

volledig automatisch (zo goed als) stil wordt gezet en waarbij vervolgens de rotor 
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zodanig wordt'gedraaid en gefixeerd dat daardoor de trefkans van passanten door 

afgeworpen ijs wordt geminimaliseerd. Pas als handmàtig wordt vastgesteld dat 

geen sprake meer is van ijsafzetting wordt de turbine weer in werking gesteld. 

Hierbij kan het Veiligheidsprotocol IJsafzetting Windturbines van de NWEA gevolgd 

(december 2016) (zie bijlage StAB-1.3). Het plan staat een ijsdetectiesysteem niet 

in dé weg. In de verleende omgevingsvergunning, onderdeel milieu, is overigens 

geen ijsdetectie voorgeschreven voor windturbine 2 of enige andere windturbine in 

het plangebied. 

2.3.4 Wegenvergunning 

Appellant  (1-3) stelt dat op grond van de keur voor waterschap Hollandse Delta 2014 

een wegenvergunning nodig is. Deze kan echter niet worden 

afgegeven voor een turbine met overdraai over de weg. 

Volgens verweerders is geen wegenvergunning niet nodig. Ik verwijs verder naar 

het gestelde in het verweerschrift onder punt 103. 

Appellant verwijst naar artikel 4.3, lid c, van de Keur voor waterschap Hollandse 

Delta 2014 (zie bijlage StAB-2.1). Hierin staat dat het verboden is zonder 

vergunning enig werk aan te brengen, te houden, te veranderen boven, op, in 

naast of onder de weg.' Echter, in artikel 4.1 Begripsomschrijvingen, lid b "Grens 

van een weg", onderdeel 2•, is bepaald dat voor de toepassing van de artikelen 

4.3 tot en met 4. 7 de grens van de weg geacht wordt te liggen op 5 meter boven 

de verkeersbaan. Aangezien de minimale ashoogte volgens het inpassingsplan 100 

meter bedraagt en de rotordiameter maximaal 136 meter, wordt hieraan 

ruimschoots voldaan en is geen wegenvergunning nodig. 

Verweerders hebben in het verweerschrift verwezen naar de nota "Beleidsregels 

inzake de vergunningverlening op grond van de Keur voor waterschap Hollandse 

Delta" (2009). De nota is een aanvullend instrument op de Keur van waterschap 

Hollandse Delta. Ook hieruit volgt niet dat een wegenvergunning nodig is omdat 

de turbine zich buiten de obstakelvrije zone bevindt. 

2.3.5 Uitgangspunten "Handboek risicozonering windturbines" 

Appellant  (1-3) wijst op tekortkomingen in de gegevens in het "Handboek 

risicozonering windturbines" waardoor in de praktijk de risico's worden onderschat. 

Voor het standpunt van verweerders verwijs ik naar het verweerschrift (zie stuk 5, 

punt 106). 

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak dat voor de 

beoordeling van het aspect externe veiligheid aangesloten kan worden bij het 

"Handboek risicozonering windturbines". Verder is in de gehanteerde meest 

recente versie van Handboek (versie 3.1, september 2014) in Bijlage A een 
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47 Lden 
contour 

windturbine 

Woning 
a ellant 1-3 

Afbeelding 3. 3 Ligging woning appellant 1-3 ten opzichte van windturbines en loods. 

3.6 Bedrijfswoningen 

Enkele appellanten zijn van mening dat woningen van participanten (de 

zogenoemde molenaarswoningen) niet beschouwd kunnen worden als 

bedrijfswoningen. 

Voor het standpunt van provinciale staten van Zuid-Holland verwijs ik naar de 

"Nota van Beantwoording zienswijzen Windpark Spui" (zie het inpassingsplan, map 

1) en naar het verweerschrift van 19 december 20016 (zie stuk 5, pagina 20 e.v.).

In het inpassingsplan hebben de gronden op de verbeelding ter plaatse van de 

percelen te Nieuw-Beijerland en te Piershil de functieaanduiding "specifieke vorm 

van agrarisch - molenaarswoning" gekregen. Op het perceel woont de exploitant 

van het windpark en op het perceel  woont de eigenaar van een perceel grond 

waarop een van de windturbines is gepland. 

In de regels van het inpassingsplan is bepaald dat de bestaande (agrarische) 

bedrijfswoning tevens mag worden gebruikt als molenaarswoning ten behoeve van 

het beheer van het windturbinepark (artikel 8, lid 8.1, onder b). Blijkens de 

plantoelichting zullen vanuit deze bestaande (agrarische) bedrijfswoningen 

beheersactiviteiten worden verricht die nodig zijn voor een goede exploitatie van 

het windturbinepark, het indien nodig verrichten van technische handelingen 

(resetten, herstarten) aan de windturbines en/of bijbehorende technische 

installaties en het fungeren als aanspreekpunt over de status van de windturbines 

(zie de plantoelichting, § 4.4). 
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aannemelijk dat laagfrequent geluid vanwege windturbines zou kunnen leiden tot 

onaanvaardbare hinder bij omwonenden. 

Naast de hinder van het windturbinegeluid en mogelijke slaapverstoring, die in het 

voorgaande zijn beschreven, wordt door appellanten aangegeven dat je ziek kunt 

worden van laagfrequent geluid. Nadrukkelijk wordt gewezen op de vrees voor de 

gezondheid van laagfrequent geluid dat zelfs zou kunnen leiden tot "het 

windturbinesyndroom". 

Door Pierpont (2009)20 wordt in het boek het "windturbinesyndroom" beschreven 

aan de hand van een verscheidenheid aan (niet specifieke) klachten: 

slaapstoornissen en slaapdeprivatie, hoofdpijn, oorsuizing, druk op de oren, 

duizeligheid, vertigo (draaiduizeligheid), misselijkheid, wazig zien, problemen met 

concentratie en geheugen, versnelde hartslag en paniekaanvallen geassocieerd 

met gevoelens van beweging of trilling in het lichaam, zowel tijdens slaap als bij 

wakkere toestand. Daarnaast hebben Castelo Branco en Alves-Pereira op basis van 

blootstelling aan laagfrequent geluid de symptomen en kenmerken beschreven 

(onder andere verdikking van het hartweefsel) die zij toeschrijven aan "vibro

akoestische ziekte". 

In het RIVM-Rapport "Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van 

omwonenden, GGD Informatieblad medische milieukunde, update 2013" (zie 

bijlage StAB-3.5) worden de hiervoor genoemde windturbinesyndroom en vibro

akoestische ziekte genoemd. In dit rapport is aangegeven dat een causaal verband 

van deze effecten tot op heden echter nog niet wetenschappelijk is bewezen. Ook 
in de literatuur in het buitenland wordt stelselmatig aangegeven dat tot op heden 

geen gefundeerd wetenschappelijk bewijs (epitlemiologische studies of 

experimenten) is geleverd dat er een causaal verband bestaat tussen laagfrequent 

en infrageluid dat wordt geproduceerd door windturbines en de hiervoor 

beschreven symptomen bij personen. Ik verwijs hierbij onder meer naar de "Wind 

Turbine Health Impact Study" (Massachusetts Department of Environmental 

Protection, MDEP 2012) en recente publicaties in Canada (2015).21

20 

21 

Er wordt daarbij gesproken over "1 Hz 11

; het eerdergenoemde amplitudegemoduleerde lawaai 
wordt veroorzaakt door het met een frequentie van ongeveer 1 Hz vanwege het passeren van 
een rotorblad van de mast. 

Expert Panel on Wind Turbine Noise and Human Health (The Council of Canadian Academies) én 
Wind Turbine Noise and Health Study (Health Canada). 
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Uw kenmerk 

Onderwerp 

Uw brief Kenmerk 

StAB/40222 
Datum 

8 maart 2017 

Onderzoek StAB beroepsprocedure Windpark Spui 

Geachte heer/mevrouw, 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 

Postbus 95928 

2509 ex Den Haag 

T 070 3150150 

F 070 3150195 

info@stab.nl 

www.stab.nl 

IBAN NL33 INGB 000500802 

KvK Den Haag 41159871 

In de periode oktober-november 2016 bent u bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen en vergunningen voor 
Windpark Spui. De Afdeling heeft de StAB verzocht om onderzoek te doen naar de 
inhoudelijke aspecten geluid en veiligheid. De StAB heeft hiervoor tijd gekregen 
tot 21 april 2017. 

Bij onderzoeken van de StAB wordt meestal aan alle betrokkenen de mogelijkheid 
geboden om het beroepschrift mondeling toe te lichten. In de verschillende 
beroepschriften tegen het windpark zijn echter veel dezelfde bezwaren 
aangevoerd. Omdat de tijd voor de StAB beperkt is, is een gesprek met iedereen 
over dezelfde bezwaren niet zo efficiënt. 

Mijn voorstel is dan ook om in deze procedure niet met iedereen, maar alleen met 
·vertegenwoordigers van Stichting tegen Windturbines aan het Spui te spreken
over de inhoudelijke bezwaren. Het beroepschrift van deze stichting omvat
namelijk alle bezwaren die u en anderen in de beroepschriften naar voren hebben
gebracht en die de StAB moet behandelen.

Ik hoor graag van u of � kunt instemmen met mijn voorstel. U kunt dit aangeven 
per e-mail naar r.schuur@stab.nl of gebruik maken van het bijgevoegde formu_lier 
en de gefrankeerde envelop. 

Met vriendelijke groet, 

R. Schuur



Hierbij verklaar ik (naam) het volgende:

· 

Ik zie af van een persopnlljk gesprek met de StAB als gesproken wordt
met Stichting tegen Windturbines aan het Spui

0 Ik wens mijn beroepschrift persoonlijk in een gesprek toe te lichten aan
de StAB

0 Ik wens mijn beroepschrift telefonisch toe te lichten aan de StAB

Gaarne aankruisen wat van toepassing is,

Datum: ( '2-0') -2ot'f-

Handtekening:

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u die hieronder plaatsen:
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Datum 

8 maart 2017 

Onderzoek StAB beroepsprocedure Windpark Spui 

Geachte heer/mevrouw, 

StAB 
GERECHTELIJKE 

OMGEVINGSIJESKUNDIGEN 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 

Postbus 95928 

2509 CX Den Haag 

T 070 3150150 

F 070 3150195 

info@stab.nl 

www.stab.nl 

!BAN NL33INGB000500802

KvK Den Haag 41159871

In de periode oktober-november 2016 bent u bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen en vergunningen voor 
Windpark Spui. De Afdeling heeft de StAB verzocht om onderzoek te doen naar de 
inhoudelijke aspecten geluid en veiligheid. De StAB heeft' hiervoortijd gekregen 
tot 21 april 2017. 

Bij onderzoeken van de StAB wordt meestal aan alle betrokkenen de mogelijkheid 
geboden om het beroepschrift monde.ling toe te lichten. In de verschillende 
beroepschriften tegen het windpark zijn echter veel dezelfde bezwaren 
aangevoerd. Omdat de tijd voor de StAB beperkt is, is een gesprek met iedereen 
over dezelfde bezwaren niet zo efficiënt. 

Mijn voorstel is dan ook om in deze procedure niet met iedereen, maar alleen met 
vertegenwoordigers van Stichting tegen Windturbines aan het Spui te spreken 
over de inhoudelijke bezwaren. Het beroepschrift van deze stichting omvat 
namelijk alle bezwaren die u en anderen in de beroepschriften naar voren hebben 
gebracht en die de StAB moet behandelen. 

Ik hoor graag van u of u kunt instemmen met mijn voorstel. U kunt dit aangeven 
per e-mail naar r.schuur@stab.nl of gebruik maken van het bijgevoegde formulier 
en de gefrankeerde envelop. 

Met vriendelijke groet, 

A:;��7 
R. Schuur



Hierbij verklaar ik (naam) het volgende: 

Ik zie af van een persoonlijk gesprek met de StAB als gesproken wordt 

met Stichting tegen Windturbines aan het Spui 

O Ik wens mijn beroepschrift persoonlijk in een gesprek toe te lichten aan 

de StAB 

O Ik wens mijn beroepschrift telefonisch toe te lichten aan de StAB 

Gaarne aankruisen wat van toepassing is. 

Datum: 17=-3-2rJ 14 

Handtekening: _______ _ 

Als u nog vrageh of opmerkingen hee�, kunt u die hieronder plaatsen: 

O
StAB 
GERECHTELIJKE 

OMGEVINGSDESKUNDIGEN 



Uw kenmerk 

Onderwerp 

Uw brief Kenmerk Datum 

StAB/40222 8 maart 2017 

Onderzoek StAB beroepsprocedure Windpark Spui 

Geachte heer, 

O
StAB 
GERECHTELIJKE 

OMGEVINGSDESKUNDIGEN 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 

Postbus 95928 

2509 CX Den Haag 

T 070 3150150 

F 070 3150195 

info@stab.nl 

www.stab.nl 

!BAN NL331NGB000500802

KvK Den Haag 41159871

In de periode oktober-november 2016 bent u bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad ván State in beroep g,egaan tegen de plannen en vergunningen voor 
Windpark Spui. De Afdeling heeft de StAB verzocht om onderzoek te doen naar de 
inhoudelijke aspecten geluid en veiligheid. De StAB heeft hiervoor tijd gekregen 
tot 21 april 2017. 

Bij onderzoeken van de StAB wordt meestal aan alle betrokkenen de mogelijkheid 
geboden om het beroepschrift mondeling toe te lichten. In de verschillende 
beroepschriften tegen het windpark zijn echter veel dezelfde bezwaren 
aangevoerd. Omdat de tijd voor de StAB beperkt is, is een gesprek met iedereen 
over dezelfde bezwaren niet zo efficiënt. 

Mijn voorstel is dan ook om in deze procedure niet met iedereen, maar alleen met 
vertegenwoordigers van Stichting tegen Windturbines aan het Spui te spreken 
over de inhoudelijke bezwaren. Het beroepschrift van deze stichting omvat 
namelijk alle bezwaren die u en anderen in de beroepschriften naar voren hebben 
gebracht en die de StAB moet behandelen. 

Ik hoor graag van u of u kunt instemmen met mijn voorstel. U kunt dit aangeven 
per e-mail naar r.schuur@stab.nl of gebruik maken van het bijgevoegde formulier 
en de gefrankeerde envelop. 

Met vrie.ndelijke groet, 

/f:/1/47 R. Schuur



Rieko Schuur 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

hiermede ga ik akkoord met uw voorstel inzake mondeling beroepschrift 

This inbound mess age has been checked for all known viruses by KPN' s Secure Information Exchange 
service, 
µowered by Symantec.cloud. 

[Paginanummer] 



Uw kenmerk Uw brief 

Onderwerp 

Kenmerk Datum 

StAB/40222 8 maart 2017 

Onderzoek StAB beroepsprocedure Windpark Spui 

Geachte heer, 

StAB 
GERECHTELIJKE 

OMGEVINGSOESKUNDIGEN 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 

Postbus 95928 

2509 CX Den Haag 

T 070 3150150 

F 070 315019.5 

info@stab.nl 

www.stab.nl 

IBAN NL33 INGB000500802 

KvK Den Haag 41159871 

In de periode oktober-november 2016 bent u bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen en vergunningen voor 
Windpark Spui. De Afdeling heeft de StAB verzocht om onderzoek te doen naar de 
inhoudelijke aspecten geluid en veiligheid. De StAB heeft hiervoor tijd gekregen 
tot 21 april 2017. 

Bij onderzoeken van de StAB wordt meestal aan alle betrokkenen de mogelijkheid 
geboden om het beroepschrift mondeling toe te lichten. In de verschillende 
beroepschriften tegen het windpark zijn echter veel dezelfde bezwaren 
aangevoerd. Omdat de tijd voor de StAB beperkt is, is een gesprek met iedereen 
over dezelfde bezwaren niet .zo efficiënt. 

Mijn voorstel is dan ook om in deze procedure niet met iedereen, maar alleen met 
vertegenwoordigers van Stichting tegen Windturbï"nes aan het Spui te spreken 
over de inhoudelijke bezwaren. Het beroepschrift van deze stichting omvat 
namelijk alle bezwaren die u en anderen in d.e beroepschriften naar voren hebben 
gebracht en die de StAB moet behandelen. 

Ik hoor graag van u of u kunt instemmen met mijn voorstel. U kunt dit aangeven 
per e-mail naar r.schuur@stab.nl of gebruik maken van het bijgevoegde formulier 
en de gefrankeerde envelop. 

Met vriendelijke groet, 

? / ✓' / 

; '//'Ï/i-7----,. 
/" / ,. 

R. Schuur



Uw kenmerk Uw brief 

Onderwerp 

Kenmerk 
StAB/40222 

Datum 

8 maart 2017 

· Onderzoek StAB beroepsprocedure Windpark Spui

Geachte mevrouw, 

StAB 
GERECHTELIJKE 

OMGEVINGSDESKUNDIGEN 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 

Postbus 95928 

2509 CX Den Haag 

T 070 3150150 

F 070 3150195 

info@stab.nl 

www.stab.nl 

IBAN NL33 INGB000500802 

KvK Den Haag 41159871 

In di;i periode oktober-november 2016 bent u bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen en vergunningen voor 
Windpark Spui. De Afdeling heeft de StAB verzocht om onderzoek te doen naar de 
Inhoudelijke aspecten geluid en veiligheid. De StAB heeft hiervoor tijd gekregen 
tot 21 april 2017. 

Bij onderzoeken van de StAB wordt meestal aan alle betrokkenen de mogelijkheid 
geboden om het beroepschrift mondeling toe te lichten. In de verschillende 
beroepschriften tegen het windpark zijn echter veel dezelfde bezwaren 
aangevoerd. Omdat de tijd voor de StAB beperkt is, is een gesprek met iedereen 
over dezelfde bezwaren niet zo efficiënt. 

Mijn voorstel is dan ook om in deze procedure niet met iedereen, maar alleen met 
vertegenwoordigers van Stichting tegen Windturbines aan het Spul te spreken 
over de Inhoudelijke bezwaren. Het beroepschrift van deze stichting omvat 
namelijk alle bezwaren die u en anderen in de beroepschriften naar voren hebben 
gebracht en die de StAB moet behandelen. 

Ik hoor graag van u of u kunt instemmen met mijn voorstel. U kunt dit aangeven 
per e-mail naar r.schuur@stab.nl of gebruik maken van het bijgevoegde formulier 
en de gefrankeerde envelop. 

Met vriendelijke groet, 

R. Schuur







Uw kenmerk Uw brief 

Onderwerp 

Kenmerk 

StAB/40222 

Datum 

8 maart 2017 

Onderzoek StAB beroepsprocedure Windpark Spui 

Geachte heer/mevrouw, 

O
StAB 
GERECHTELIJKE 

OMGEVINGSDESKUNDIBEN 

Bezuidenhoutseweg 60 

2594 AW Den Haag 

Postbus 95928 

2509. CX Den Haag 

T 070 3150150 

F 070 3150195 

info@stab.nl 

www.stab.nl 

IBAN NL33 INGB000500802 

KvK Den Haag 41159871 

In de periode oktober-november 2016 bent u bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen en vergunningen voor 

Windpark Spui. De Afdeling heeft de StAB verzocht om onderzoek te doen in deze 

. kwestie. Daarbij is specifiek aangegeven dat het onderzoek gericht dient te zijn op 

de inhoudelijke aspecten geluid en veiligheid. 

In uw beroepschrift is niet ingegaan op de door de Afdeling genoemde aspecten. 

Het is derhalve voor de StAB in het kader van het onderzoek niet nodig om met u 

te spreken over uw beroepschrift. 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u mij bereiken per e

mail r.schuur@stab.nl. 

Met vriendelijke groet, 

R. Schuur



Uw kenmerk 

Onderwerp 

Uw brief Kenmerk 

StAB/40222 

Datum 

8 maart 2017 

Onderzoek StAB beroepsprocedure Windpark Spui 

Geachtè he.er, 

StAB 
GERECHTELIJKE 

OMGEVINGSDESKUNDIGEN 

Bezuidenhoutseweg 60 
2594 AW Den Haag 

Postbus 95928 
2509 ex Den Haag 

T 070 3150150 
F 070 3150195 

info@stab.nl 
www.stab.nl 

!BAN NL33INGB000500802
KvK Den Haag 41159871 

In de periode oktober-november 2016 bent u bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen en vergunningen voor 

Windpark Spui. De Afdeling heeft de StAB verzocht om onderzoek te doen in deze 

kwestie. Daarbij is specifiek aangegeven dat het onderzoek gericht dient te zijn op 

de inhoudelijke aspecten geluid en veiligheid. 

In uw beroepschrift is niet ingegaan op de door de Afdeling genoemde aspecten. 

Het is derhalve voor de StAB in het kader van het onderzoek niet nodig om met u 

te spreken over uw beroepschrift. 

Indien u vragen heeft haar aanleiding van deze brief, kunt u mij bereiken per e

mail r.schuur@stab.nl. 

Met vriendelijke groet, 

R. Schuur





Rieko Schuur 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

geachte mijnheer Rico Schuur, 

nog wat info, zoals beloofd. 

het is voor mij als huisvrouw ondoenlijk pezen om alles te fileren, ben bezig met university's, 

>1Af> /.2,. 

dit alles plots (ontwikkelingen en resultaten gaan immers immer door) nav. het recente feit dat hier in 

nederland de bewegingen van de etna, vulkaan it., waargenomen kunnen worden middels infrasound

remote sensing, en dat dan wel over hélémáál 2385,6 km; exprapoleer dat naar turbines, of liever 

intra poleer. 

·'<lever u onderstaande urls aan zodat er samen gezocht/gevonden worden kan, okay?

er zijn al voldoende researchpapers ad onhoorbare pathogene infrasound effecten door wt's. 

ik noem er dus een paar (naast die in de zienswijze): 

http://tvky.info/WP-content/uploads/2013/0l/M%C3%B6ller-Pedersen-JASMAN 129 6 3727 11.pdf 

https://www.wind-watch.org/documents/infrasoundlow-freguency-noise-and-wind-turbines/ 

https://docs.wind-watch.org/Infrasound-wind-turbines-4-August-2015.pdf 

http://www.rug.nl/society-business/science-shops/beta-wetenschapswinkel/kennisdossiers
beta/windfarmperceptionproject/ 

• "Wind gebruiken om E op te wekken lijkt logisch, normaal,

alleen men heeft nog niet het juiste apparaat daartoe ontwikkeld; immers: WindTurbineSyndrome is een 
ernstige ziektl;l, gegenereerd door de huidige windgeneratoren, nl. die windturbines. Collateral darnage van 
8% bij WT's, of 100 "ingecalculeerde" bevings-doden in Groningen, is dat "onze" maatschappelijk 
aanvaardbare norm? 

Doe normaal- zou echt iedereen zeggen .. " 

- "Under certain atmospheric conditions, e.g., temperature inversion, the noise may be more annoying

and-in particu-

lar the low-frequency part-propagate much further than usually assumed. More knowledge is

needed on such phe-nomena and their occurrences."

- "We naw know that subaudible pulsating infrasound can be detected inside homes near operating wind

turbines. lt can also be identified up to 10 kilometres distant. We know also that very low levels of

infrasound and LFN are registered by the nervous system and affect the body even though they cannot be

heard. The research cited in this report implicates these infrasonic pulsations as the cause of some of the

most commonly reported "sensations" experienced by many people living close to wind turbines including'

1 



chronic sleep disturbance, dizziness, tinnitus, heart palpitations, vibrations and pressure sensations in the 
head and chest etc. 
Similarly, there is medical research (also cited below) which demonstrates that pulsating infrasound can be 
a direct cause of sleep disturbance. In clinical medicine, chronic sleep interruption and deprivation is 
acknowledged as a trigger of serieus health problems." 

Rico Schuur, i simply try all for the best! 
en hoop op een zo'n groen en duurzsaam mogelijke live "pip"-talk met u. 
mocht u de inspraak op de beslismiddag bij provinciale staten ook nog willen, 
dan meld u maar hoor. 
het kostte mij persoonlijk moeite u te contacten, want uw stelling dat de stichting alles al had gesteld was 
voor mij best een beetje intimiderend. weliswaar een compliment voor de stichting. 

ik hoor heel graag van u, 
grüssGott, 

 

Onderwerp: nav. ons telefoontje 

geachte mijnheer Rico Schuur, 

ten eerste hartelijk dank voor het genuanceerde telefonische onderhoud, 
bij deze bijgevoegd mijn aanvullende info voor de·raad van state, nav. hun vraag: p/adres + 
accentuatie key points, 
onderzoek ad infrasound-pathogene data loopt nog, ik houd u op de hoogte,' 

nogmaals dank, 
en hopend op nieuwe openingen te kunnen genereren,

:ne 

hThis inbound message has been checked for all known viruses by KPN's Secure Information Exchange 
service, 
powered by Symantec.cloud. 
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OVEREENKOMST TOT BEHEER VAN WINDTURBINES ALS MEDE-EXPLOITANT 
BINNEN É.ÉN INRICHTING 

De partijen: 

1, De besloten vennootschap Klein-Piershil B.V. (K.v.K nummer 24433199), gevestigd 
te Nieuw-Beijerland, aan de  ten deze vertegenwoordigd door haar bestuurders 
DL  Participatiemaatschappij B,V. en Yard Capita! Participatie B.V., namens deze 
de heer D.L.  

en 

2, De heer A.A. , wonende te Piershil aan de , 
(rijbewijsnummer , en BSN  

en zijn echtgenote: 

Mevrouw P. van Boven, wonende te Piershil aan de  

3, Hierna gezamenlijk te noemen "omwonenden", en eigenaren van de woning 
 AG, gelegen te Piershil, hierna te noemen de "woning". 

In overweging nemende dat: 

1, Dat Klein-Piershil B.V. heeft besloten tot de ontwikkeling van een windturbinepark, 
gelegen aan Het Spui, zoals aangeduid op bijgaande kaart, welke aan deze 

overeenkomst is gehecht, hierna te noemen het "Windturbineparl,". (Piershil sectie C 
1382). 

2, Dat omwonenden bereid te zijn beheeractiviteiten te verrichten ten behoeve van dil 

windturbinepark, welk beheer te kwalificeren is als mede exploitatie, 

Komen overeen als volgt: 

3. Omwonenden verklaren bekend te zijn met de inhoud van de plannen tot realisering

van het windturbinepark. Klein-Piershil B.V verklaart naar beste kunnen en welen

informatie te hebben verschaft over de opzet van het windturbinepark, De huidige

geprojecteerde situering van de turbines is definitief en zal uitsluitend worden
aangepast indien Klein-Piershil B,V van overheidswege daartoe wordt gedwongen,

4. Omwonenden zullen beheeractiviteiten verrichten die nodig zijn voor de exploitatie
van het windturbinepark, Dit betekent onder andere:

a, Omwonenden aanspreekpunt zijn voor Klein-Piershil B,V, met betrekking tot de

status van de windturbines, zodat omwonenden hierover op verzoek van Klein

Piershil B.V, informatie l,unnen geven; 
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b. dat omwonenden desgevraagd het wlndturbinepark zullen bedienen, bijvoorbeeld
door het resetten van de besturingscomputer of het handmalig herstarten van een
windturbine;

c. dat omwonenden mede toezicht zul.Jen houden op ( de goede werking van) het
windturbinepark. Dit betreft onder meer toezicht op de goede werking van één of
meerdere windturblne(s) door middel van visuele en auditieve observatie ter
plaatse en toegang tot het (on-line) windturbinebeheerssysteem. In overleg
tussen Klein-Piershil B.V. en omwonenden kan een andere Invulling van de wijze
van toezicht worden overeengekomen.

5. Klein-Piershil B.V. Is verantwoordelijk, ook jegens derden, voor de door namens haar 
gevraagde handelingen door de omwonenden in het kader van het beheer.

6. Als tegenprestatie voor ·de beheeractiviteiten ontvangen omwonenden ------ van 
Klein-Piershil B.V. t.b.v. de woning , en bijb ehorende opstallen. Het betreft de 
vergoeding van de factuur voor de stroom, op basis van een sluitende
administratie.

7. Omwonenden zullen bij verkoop van de woning en/of (een gedeelte van) het perceel 
aan de koper of kopers van de woning en/of het perceel de hierboven beschreven 
verplichtingen als kettingbeding aan de koper of kopers opleggen. Dit kettingbeding 
dient zodanig te worden opgesteld dat bij het niet doorgeven van het kettingbeding de 
desbetreffende verkoper van de woning en/of perceel, zonder nadere 
ingebrekestelling een direct opeisbare boete is verschuldigd van 0 ten gunste van 
Klein-Piershil B.V. onverminderd het recht van Klein-Piershil B.V. om daarboven 
vergoeding van haar werkelijk geleden directe en/of indirecte schade te vorderen.

8. Klein-Piershil B.V. zal de voor de hiervoor bedoelde activiteiten benodigde middelen 
ter beschikking stellen aan omwonenden gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst en voor haar rekening onderhouden, waaronder zo nodig computer 
apparatuur.

9. Op basis van vast rechtspraak van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 
(ABRS 20090797/1/Mi, ABRS 201204281/1 /A 1 en ABRS 200106656/1/A4)
l�walificeert dit beheer als mede-exploitant van de windturbines, en in dat kader zullen 
omwonenden de melding aangaande het activiteitenbesluit mede ondertekenen en 
indienen.

10. Omwonenden erkennen en accepteren hiermee dat de b·e schermingsbepalingen uit 
artikel 3.15 a van het Activiteitenbesluit milieubeheer, niet op haar van toepassing 
zijn, nu de woning te Piershil, gezamenlijk met het windturbinepark, kwalificeert 
als één inrichting.
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11. Het is Klein-Piershil B.V. toegestaan deze overeenkomst inclusief alle rechten en
verplichtingen over te dragen aan een derde die het windturbinepark van haar heeft
gekocht, of aan de groepsvennootschap. In dat geval dient Klein-Piershil B.V.
omwonenden daarvan voorafgaand op de hoogte te brengen.

12. Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen op de datum waarop het
windturbinepark definitief buiten bedrijf wordt gesteld. Klein-Piershil B.V. zal
omwonenden hierover tifdig informeren.

13. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Tenzij partijen anders overeenkomen zullen eventuele geschillen worden beslecht
door de door de wet aangewezen bevoegde rechter.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Piershil op.'.J.,.:Jh0:1�.2015 

Klein Piershil B.V. namens deze 

D.L.  Participatiemaatschappij B.V. en

Yard Capita! Participatie B.V.

De heer D.L.

De heer AA. 3, te Piershil 

...·············· 

Mevrouw P.  te Piershil 

· ···········

, . . . . .
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OVEREENKOMST TOT BEHEER VAN WINDTURBINES ALS MEDE-E;XPLOITANT 
BINNEN ÉÊN INRICHTING 

De partijen: 

1. De besloten vennootschap Klein-Piershil B.V. (K.v.K nummer 24433199), gevestigd

te Nieuw-Beijerland, aan de , ten I deze vertegenwoordigd door haar bestuurders
D.L. de Bruijne Participatiemaatschappij B.V. en Yard Capita! Participatie B.V.,
namens deze de heer D.L.
en

2. De heer D.L. , wonende te Nieuw-Beijerland aan , (rijbewijsnummer), en BSN

en zijn echtgenote:

Mevrouw H.  wonende te Nieuw-Beijerland aan de (rijbewijsnummer ), en BSN

3. Hierr:ia gezamenlijk te noemen "omwonenden", en eigenaren van de woning
, gelegen te Nieuw-Beijerland, hierna te noemen de "woning".

In overweging nemende dat: 

1. Dat Klein-Piershil B.V. heeft besloten tot de ontwikkeling van een windturbinepark,
gelegen aan Het Spui, zoals aangeduid op bijgaande kaart, welke aan deze
overeenkomst is gehecht, hierna te noemen het "Windturbinepark". (Piershil sectie C

· 377).

2. Dat omwonenden bereid te zijn beheeractiviteiten te verrichten ten behoeve van dit
windturbinepark, welk beheer te kwalificeren is als mede exploitatie.

Komen overeen als volgt: 

3. Omwonenden verklaren bekend te zijn met de inhoud van de plannen tot realisering
van het windturbinepark. Klein-Piershil B.V. verklaart naar beste kunnen en weten
informatie te hebben verschaft over de opzet van het windturbinepark. De huidige
geprojecteerde situering van de turbines is definitief en zal uitsluitend worden
aangepast indien Klein-Piershil B.V. van overheidswege daartoe wordt gedwongen.

4. Omwonenden zullen beheeractiviteiten verrichten die nodig zijn voor de. exploitatie
van het windturbinepark. Dit betekent onder andere:

a. Omwonenden aanspreekpunt zijn voor Klein-Piershil B.V. met betrekking tot de
status van de windturbines, zodat omwonenden hierover op verzoek van Klein
Piershil B.V. informatie kunnen geven;
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b. dat omwonenden desgevraagd het windturbinepark zullen bedienen, bijvoorbeeld
door het resetten van de besturingscomputer of het handmatig herstarten van een
windturbine;

c. dat omwonenden mede toezicht zullen houden op (de goede werking van) het
windturbinepark. Dit betreft onder meer toezicht op de goede werking van één of
meerdere windturbine(s) door middel van visuele en auditieve observatie ter
plaatse en toegang tot het (on-line) windturbinebeheerssysteem. In overleg
tussen Klein-Piershil B.V. en omwonenden kan een andere invulling van de wijze
van toezicht worden overeengekomen.

5. Klein-Piershil B.V. is verantwoordelijk, ook jegens derden, voor de door namens haar 
gevraagde handelingen door de omwonenden in het kader van het beheer.

6. Als tegenprestatie voor de beheeractiviteiten ontvangen omwonenden  ------- van 
Klein-Pie.r shil B.V. t.b.v. de woning ------, en bijbehorende opstallen. Het betreft de 
vergoeding van de factuur voor de stroom, op basis van een sluitende administratie.

7. Omwonenden zullen bij verkoop van de woning en/of (een gedeelte van) het perceel 
aan de koper of kopers van de woning en/of het perceel de hierboven beschreven 
verplichtingen als kettingbeding aan de koper of kopers opleggen. Dit kettingbeding 
dient zodanig te worden opgesteld dat bij het niet doorgeven van het kettingbeding de 

desbetreffende verkoper van de woning en/of · perceel, zonder nadere 

ingebrekestelling een direct opeisbare boete is verschuldigd van 0 ten gunste van 
Klein-Piershil B.V. onverminderd het recht van Klein-Piershil B.V. om daarboven 
vergoeding van haar werkelijk geleden directe en/of indirecte schade te vorderen.

8. Klein-Piershil B.V. zal de voor de hiervoor bedoelde activiteiten benodigde middelen 
ter beschikking stellen aan omwonenden gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst en voor haar rekening onderhouden, waaronder zo nodig computer 
apparatuur.

9. Op basis van vast rechtspraak van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 

(ABRS 20090797/1/Mi, ABRS 201204281/1/Ai en ABRS 200106656/1/A4) 
kwalificeert dit beheer als mede-exploitant van de windturbines, en in dat kader zullen 
omwonenden de melding aangaande het activiteitenbesluit mede ondertekenen en 
indienen.

10. Omwonenden erkennen en accepteren hiermee dat de beschermingsbepalingen uit 
artikel 3.15 a van het Activiteitenbesluit milieubeheer, niet op haar van toepassing 
zijn, nu de woning te Nieuw-Beijerland, gezamenlijk met het windturbine park, 
kwalificeert als één inrichting.
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11. Het is Klein-Piershil B.V. toegestaan deze overeenkomst inclusief alle rechten en
verplichtingen over te dragen aan een derde die het windturbinepark van haar heeft 
gekocht, of aan de groepsvennootschap. In dat geval dient l<lein-Piershil B.V. 
omwonenden daarvan voorafgaand op de hoogte te brengen. 

12. Deze overeenkomst zal van rechtswege eindigen op de datum waarop het
wlndturbinepark definitief buiten bedrijf wordt gesteld. Klein-Piershil B.V. zal 
omwonenden hierover tijdig informeren. 

13. Op deze overeenl<omst is Nederlands recht van toepassing.
Tenzij partijen anders overeenkomen zullen eventuele geschillen wordeh beslecht 
door de door de wet aangewezen bevoegde rechter. 

Aldus overeengekomen en ondertekend te Nieuw-Beijerlan_d op.:!.:�k2015 

f<lein Piershil B.V. namens deze 

D.L. de Bruijne Participatiemaatschappij B.V. 

De heer D.L. 

De heer D.L. 15, te 

Nieuw-Beijerland 

Mevrouw H. , te Nieuw-Beijerland 
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Laagfrequent geluld heeft een lange golflengte. Van geluld met een lange 
golfiengte Is bekend dat het relatief weinig wordt geabsorbeerd of gedempt door 
gevels en bij voortplanting door de atmosfeer. Omdat het ook door de bodem 
niet of nauwelijks wordt geabsorbeerd, kan het geluld grote afstanden 
overbruggen en kan een bron van laagfrequent geluld op grote afstand (tot 
enkele kilometers) hoorbaar zijn en eventueel hinder veroorzaken. 
Door de grote golflengte van LFG kunnen binnenshuis ook zogenoemde staande 
geluidsgolven optreden; criterium daarvoor Is dat ten minste een halve tot 
enkele golflengten binnen de afmetingen van een kamer passen. Hierdoor kan 
het geluld op sommige plaatsen binnenshuis worden versterkt en op andere 
plaatsen juist verzwakt. LFG leidt soms tot trillingen van voorwerpen (rammelen 
of rattle), zoals ramen en deuren of glazen en bekers. Er Is nog onvoldöende 
bekend over de samenhang van frequentie met hinder. Het vaststellen van een 
absolute grenswaarde Is dan ook (n og) niet mogelijk. Mensen die gehinderd 
worden door LFG, horen dit geluld vaak als brommen, dreunen of zoemen. LFG 
wordt daarnaast vaak gevoeld als druk op de oren, druk op het hoofd of 
tril l ingen In het lichaam, Mensen kunnen ook last hebben van een laagtonlg 
geluld dat niet aan de hand van meting kan worden aangetoond. In dat geval 
kan het geluld een neurologische oorzaak hebben (Van.den Berg, 2009b). 

3.4 Geluid van windturbines 

Bij windturbines lijkt een aantal aspecten van het geluld een grotere rol te 
spe len dan bij andere geluidbronnen. Dat zijn: 
• de frequentie van het geluld (variërend van lnfra�, laagfrequent tot wat we

doorgaans 'gewoon geluid' noemen);
• het karakter van het geluld;
• afstand.

Frequentie 
In vergelijking met andere bronnen zijn de maximale niveaus van windturbines 
bescheiden. Het geluld wordt bij lagere geluidniveaus, meer dan bij geluid van 
verkeer en lndustrlegeluld het geval Is, echter al als zeer hinderlijk ervaren. 
Welke rol een cumulatie van geluld in de verschillende frequentiebanden (zoals 
tussen gewoon geluld en LFG) hierbij speelt, Is nog niet duidelijk. In 2008 
concludeerden Van den Berg en Van Kuljeren dat 'Windturbines zeker 
laagfrequent geluid produceren. Wellicht kan het laagfrequente deel van het 
geluld van windturbines tot extra hinder lelden, maar er Is nog geen evidentie 
dat dit een factor van belang Is.' Ook met de huidige kennis blijft deze conclusie 
overeind. 'Dat laagfrequent geluid door bewoners belangrijk wordt geacht, zou 
ook kunnen liggen aan spraakverwarring: De laagfrequente (tot 1 Hz) 
draaisnelheid van de bladen van een windturbine wordt vaak ervaren als 
hinderlijk, fluctuerend geluid en wordt soms verward met een lage 
geluidfrequentie' (Van den Berg en Van Kuijeren, 2008). 

Karakter 
Geluid van windturbines wordt meestal onderverdeeld. in 1) mechanisch geluld 
(geluiden van de apparatuur In de gondel (vooral de tandwlelenkast)), en 
2) aero·akoestlsch geluld (geluld en die door de wieken worden geproduceerd In
Interactie met de lucht). Aero-akoestisch geluid ontstaat aan de voorzijde en
uiteinden, maar vooral aan de achterrand van de wieken en Is sterk afhankelijk
van de snelheid waarmee de lucht over de wieken stroomt. Omdat de uiteinden
van de rotorbladen de hoogste snelheid hebben, dragen zij het meest bij aan de
totale geluldsproduct\e. Was bij de oudere windturbines het mechanische geluid
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