
                               Aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
 
                       Reactie op conceptnotitie Reikwijdte & Milieu versie 1.0 d.d. 21 mei 2014 
                                           
                     ‘’ De Provincie zet zich niet maximaal in voor minder overlast/maatschappelijk  
                   draagvlak en voldoet niet aan haar eigen beleidsuitgangspunten/randvoorwaarden’’ 
 
 
Geachte Statenleden, 
 
In het gevoelige dossier van Wind op Land wordt in bovengenoemde conceptnotitie een weg ingeslagen 
die niet conform uw bestuurlijk beleid en gedane toezeggingen is. U hebt de bestuurlijke opdracht om 
met het uitbreiden van het aantal MW aan windturbines op land zich maximaal in te zetten om 
daadwerkelijk de (ernstige) overlast van windturbines te verminderen en geen nieuwe overlast te laten 
ontstaan.  Maatschappelijk draagvlak voor windenergie wordt beoogd in plaats van verzet. 
 
De nu voorliggende notitie voorziet niet in een adequaat werkproces van de toegezegde 
ruimtelijke, economische en maatschappelijke sporen. De gebruikte randvoorwaarden en normen 
resulteren in een maximale kwantitatieve benadering zonder (voldoende) concrete 
beleidsimpulsen tot vermindering van bestaande c.q. het voorkomen van nieuwe overlast.  
De notitie voldoet dus niet aan de gestelde opdracht. 
 
Ik zal dit hieronder concreet toelichten en voorstellen hoe de meest kansrijke aanpak er in hoofdlijnen uit 
ziet zodat het (zoveel mogelijk) halen van de nieuwe kwantitatieve doelstelling van 160 MW door middel 
van herstructurering en uitbreiding, zal leiden tot minder overlast, een maatschappelijk draagvlak en de 
mogelijkheid van gemeenten en private partijen om binnen uw beleidskader te kunnen investeren in 
windenergie. 
 
In een bijlage wordt een aangepaste geluidsnormering toegelicht. 
 
Toelichting 
De notie Reikwijdte & Detail en de ProjectMER zijn bedoeld als beleidsdocument voor het kunnen 
vaststellen van de juiste locaties. Centraal staat daarbij een goede ruimtelijke ordening (een kerntaak) en 
doelstellingen ten aanzien van Duurzame Energie ( in dit geval windenergie). De aan te wijzen locaties 
voor windturbines hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving voor uw inwoners. 
Vermindering van overlast en maatschappelijk draagvlak zijn kerndoelen. De Wet Ruimtelijke Ordening 
en Milieuwetgeving dienen dus geïntegreerd te worden.  
In de voorliggende notitie, heeft GS de randvoorwaarden en normering (bijna) volledig ingevuld vanuit 
de wet-en regelgeving als vergunningverlener van een milieuvergunning en de daarbij behorende 
wettelijke normen van een windturbinepark.  
GS kunnen vanuit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wel degelijk strengere 
geluidsnormen hanteren voor het doen van locatiekeuzen dan de geluidsnormen die nu zijn toegepast.  
 
Overigens biedt ook artikel 3.14a (zg. Maatwerkartikel’’)in de Milieuregels Windturbines (Staatsblad 
2010-749) het bevoegd gezag ( de Provincie dus in dit geval) bij plaatsing van meerdere windturbines 
en/of bijzondere lokale omstandigheden, de bevoegdheid geluidsnormen met een lagere waarde vast te 
stellen. Als randvoorwaarde in artikel 32 geeft u aan minimaal 6 windturbines in een lijnopstelling te 
plaatsen dus u kunt gebruik maken van dit Maatwerkartikel.  
Het niet gebruik maken ervan kan u zelfs worden verweten omdat uw bestuurlijke opdracht is met de 
plaatsing van nieuwe windturbines bestaande overlast te verminderen en nieuwe overlast te voorkomen.  
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Die switch kunt u nu nog maken door deze notitie om te bouwen naar dit beleidsdoel. Dat kan GS 
binnen een aantal dagen doen. Later in het proces kan dat niet meer omdat u de beoordelingscriteria en 
randvoorwaarden/normering aan het begin van het proces consistent moet onderbouwen. In meer 
praktische zin doordat u gezien de beperkte tijd al moest zijn begonnen met het opstellen van het MER 
maar dan wel met de juiste randvoorwaarden en normen.  
Gelukkigerwijs heeft de Provincie op 3 februari 2014 in de Verordening bij artikel 32 lid 4, 5 en 6 als 
randvoorwaarden minimale afstanden gedefinieerd. Lid 6 van artikel 32 van de Verordening geeft GS de 
mogelijkheid tot het stellen van nadere regels. GS kunnen dus bijsturen. 
 
Vanuit een oogpunt van maatschappelijk draagvlak en ter voorkoming van onnodige onrust/weerstand 
moet GS dat doen voordat op 10 juni a.s. de notitie Reikwijdte en Detail ter inzage wordt gelegd. 
Belanghebbenden kunnen dan vaststellen dat de Provincie zich daadwerkelijk inspant tot vermindering 
van de overlast.  
 
Het is ook veel consistenter en conform uw bestuurlijk beleid en toezeggingen omdat u met de PlanMer 
die locaties wilt kunnen vaststellen vanuit een oogmerk van ruimtelijke kwaliteit en 
vermindering/voorkoming van overlast voor uw inwoners. Later bij de toetsing en vergunningverlening 
van concrete plannen zullen BesluitMERs horen. Daarbij behoren dan de formele wettelijke normen  
inclusief de mogelijkheid van maatwerk.  
 
Doordat u ruimtelijk alleen locaties aanwijst die voorzien in vermindering en voorkoming van overlast op 
basis van gewijzigde normen geeft u blijk van uw verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke 
ordening en geeft u in de gewijzigde Structuurvisie alleen die locaties vrij waarbij er geen nieuwe 
overlast zal ontstaan gekoppeld aan uw beleid tot vermindering van de bestaande overlast. 
 
Dit is de belangrijke koerswijziging die u bestuurlijk moet entameren en GS laten vertalen in een 
aangepaste notitie Reikwijdte & Detail. Technisch is dit mogelijk waarbij de belangrijkste vraag zal zijn 
welke geluids- en afstandsnormering u voor de ruimtelijke keuze van locaties wenst te hanteren. 
 
 
Economisch Spoor/Initiatieven 
Binnen de beleidslijnen van de Provincie zullen het private en publieke initiatiefnemers zijn die 
daadwerkelijk de windopgave moeten realiseren.  Opvallend is dat de meeste initiatieven liggen in de 
zuidelijke helft van de Provincie op of in de nabijheid van industriële gebieden/infrastructuur. 
Gemeenten waar die initiatieven plaatsvinden willen graag duidelijkheid in de kansen die deze 
initiatieven maken. Een grote kans om te komen tot een win-win situatie: Taakstelling realiseren + 
minder huidige en geen nieuwe overlast + inspelen op particuliere initiatieven. 
 
Het is dan ook onbegrijpelijk dat in de voorliggende notitie R&D onder 1.3 op pagina 6 geformuleerd 
wordt ‘’dat de PlanMER zich niet richt op deze plannen en dus ook geen beoordeling zal zijn van deze 
plannen’’. De reden is dat de Provincie geen rol heeft bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor 
windparken maar de kaders geeft en de beschikbare ruimte verdeelt’’. 
‘’Na de vaststelling van de beleidswijziging (Structuurvisie en Verordening) kunnen initiatiefnemers 
plannen ontwikkelen en in procedure brengen voor locaties waar windparken mogelijk zijn. Hierbij zal 
per windpark gekoppeld aan de vergunningenprocedure een MER-procedure worden doorlopen’’. 
 
Ter verbreding van het draagvlak en om  zelf als Provincie inzicht te krijgen in de potentie van deze 
initiatieven, is het gewenst met deze initiatiefnemers en betrokken gemeenten tot een 
haalbaarheidstoets te komen. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van de Provincie tot het al dan 
niet aanwijzen van een locatie.  
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      Samenvattend verzoek ik de Statenleden zich uit te spreken dat: 
 

1. De thans voorliggende conceptnotitie Reikwijdte & Milieu versie 01 dd. 21 mei 2014 niet voldoet 
aan de geformuleerde bestuurlijke opdracht omdat onvoldoende beleidsimpulsen zijn 
geformuleerd c.q. randvoorwaarden en normen worden toegepast die (kunnen) leiden tot 
daadwerkelijk vermindering van bestaande overlast en nieuwe overlast wordt voorkomen; 
 

2. Verzoekt GS gebruik te maken van lid 6 van artikel 32 van de PVRS tot het stellen van nadere 
regels. 
 

3. In de ProjectMER vanuit het belang van een goede ruimtelijke ordening en adequate 
locatiekeuze van de windparken (circa 6 turbines met als referentie een 3MW/turbine met een 
ashoogte van 90 meter) een strengere geluidsnorm te hanteren zodat als minimale afstand tot 
woonbebouwing/gevoelige bebouwing een afstand van tenminste 720 meter ontstaat ( 8 keer 
de ashoogte). 
 

4. De kaartbijlage conform de bovengenoemde normen aan te passen zodat uitsluitend die 
zoeklocaties worden gevisualiseerd die voldoen aan punt 3. 
 

5. Teneinde het draagvlak bij publieke en private initiatiefnemers te vergroten op korte termijn met 
hen in overleg te treden teneinde een haalbaarheidstoets te doen of genoemde initiatieven 
kansrijk zijn of niet. 
 

6. Te constateren dat activiteiten voor  maatschappelijk draagvlak onder druk staan door de 
noodzakelijk te hanteren krappe tijdsplanning en dat in deze fase volstaan  wordt met 
informatieverstrekking en formele inspraak/zienswijzen. 

 
7. GS te vragen zorg te dragen dat het algehele proces qua aanpak en sturing gericht wordt op een 

goede ruimtelijke ordening en minder vanuit een milieuvergunningen perspectief. 
 
 
 
 
 
 
 
Kor Buitendijk 
 
 
Procesmanager en gedurende 30 jaar gewerkt bij en voor Landelijk, Provinciale en Gemeentelijke overheden om 
gevoelige complexe projecten voor die overheden beleidsmatig te regisseren en tot uitvoering te brengen. Het ging 
daarbij altijd om een afweging van ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, juridische 
regelgeving en financiële haalbaarheid voor zowel publieke en private partijen.  
Herontwikkeling van stedelijke gebieden, monumenten, kern tracé Zuidtangent, Spoorzone Delft en de Zandmotor 
zijn hier een paar voorbeelden van. 
 
korbuitendijk@planet.nl 
 
mobiel:06 53 32 33 08 
 
 
Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt maak ik gebruik van het spreekrecht en zal de essentie 
toelichten. 
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  Bijlage Geluidsnormen 
 
  In de nu voorliggende conceptnotitie R&D wordt op pagina 15 onder 4.3.2 als geluidsnorm een   
  jaargemiddelde van ten hoogste 47 dB Lden en 41dB Lnight gehanteerd. Het werkelijk optredende geluid  
  wordt dus rekenkundig gemiddeld met dagen dat de turbine niet dan wel minder draait. Voldoen aan  
  deze norm betekent dus niet dat er geen (ernstige) geluidsoverlast optreedt.   
 
  Locaties die voldoen aan deze norm scoren in de MER schaal zoals die onder 6.2.2 (pagina 30) van de  
  notitie R&D positief, terwijl ze feitelijk  (ernstige) geluidsoverlast veroorzaken en eigenlijk dus (fors)    
  negatief zouden moeten scoren.  
 
  Dit illustreert dat deze norm en wegingsmethodiek dus niet voldoet aan de opdracht om locaties te  
  zoeken waarbij de huidige overlast wordt verminderd en bij nieuwe locaties er geen overlast ontstaat. 
 
  De referentie windturbine van 3MW zal als bron, wanneer deze goed in bedrijf is, meer dan 100 decibel  
  produceren. 
 
 
  Er dient dus een strengere geluidsnorm te worden geformuleerd. Wettelijk is dit voor de Provincie ook   
  mogelijk vanuit zowel een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening als door toepassing artikel  
  3.14a (zg. Maatwerkartikel’’)in de Milieuregels Windturbines (Staatsblad 2010-749). 
 
  Voordat de strengere norm wordt geformuleerd dient eerst de volgende achtergrondinformatie te    
  worden gelezen: 
 

De discussie over geluid van windturbines kwam in Nederland echt op gang toen in 2011 de oude 
normen werden vervangen door nieuwe met als expliciet uitgesproken doelstelling om zo meer ruimte 
te maken voor windenergie op land. De oude normen varieerden per soort gebied, maar stelden steeds 
een absolute bovengrens, bijvoorbeeld maximaal 35 dB voor landelijke gebieden. In 2009 adviseerde 
het RIVM de norm op 40 dB te stellen. Daarmee ontstond ruimte voor 7.000 MW op land en waren er 
“slechts” 1,5% mensen met ernstige hinder binnenshuis. Een hogere norm zou weliswaar meer 
vermogen mogelijk maken, maar zou, zo schreef  het RIVM, teveel geluidshinder opleveren voor 
teveel omwonenden.                                                                                                                                                                                          

 
  In de nieuwe AMvB van 2010 die thans vigeert, legde de minister van I&M het RIVM advies naast zich 

neer en werden er twee nieuwe normen geïntroduceerd: Lnight = 41 dB en Lden = 47 dB.  
De minister stelde indertijd dat die nieuwe normen niet hoger waren dan de oude, maar alom wordt 
dat betwijfeld. 
• Lden en Lnight staan voor een gemiddeld geluidsniveau (“night” en “day, evening and night”) dat 

gemeten wordt als jaargemiddelde, terwijl de oude norm een bovengrens was die nimmer 
overschreden mocht worden. Omdat het gemiddelden zijn, mag onder Lden en Lnight een 
turbine na een periode van stilstand dus enige tijd de norm overschrijden – in de oude norm 
mocht dat niet. 

• In de toelichting op de AMvB wordt erkend dat Lden (in de praktijk de belangrijkste norm) niet te 
meten is als geluidsdruk op de gevel en dat dus uitgegaan wordt van metingen door de fabrikant 
die dan via een bepaalde formule teruggerekend wordt naar geluidsdruk op de gevel. Gevolg: de 
metingen van de fabrikant worden blind geaccepteerd, met de lokale situatie wordt geen 
rekening gehouden en als er niet gemeten kan worden, kan de norm niet gehandhaafd worden 
zonder speciaal en kostbaar onderzoek. 

• In de RIVM studie van 2009 wordt ook vermeld dat een norm van Lden 40 dB ruimte biedt voor 
7.000 MW (dus meer dan genoeg voor de 6.000 MW die het Rijk als taakstelling heeft  in 2020) en 
dat Lden 47 dB ruimte laat voor 34.000 MW (dus onrealistisch veel). Daarom is onduidelijk 
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waarom er toch voor de hogere norm werd gekozen, ondanks het feit dat daardoor het 
percentage “ernstig gehinderden binnenshuis” stijgt van 1,5% naar ruim 8% - dus bijna vijf keer 
zoveel, terwijl Lden 47 dB qua op te stellen vermogen volstrekt onnodig was en is. 

• Het RIVM stelt ook dat qua hinderbeleving een norm van Lden 40 dB gelijkwaardig is aan de 
normen voor weg- en railverkeer, ook al liggen die normen qua dB’s hoger. Het geluid van 
windturbines wordt kennelijk als meer hinderlijk ervaren dan dat van een snelweg of spoorbaan, 
waarschijnlijk omdat het continu is met een frequente puls. Ondanks die hogere hinderbeleving: 
met Lden 47 dB mogen windturbines bijna twee keer zoveel geluid maken als weg- en railverkeer. 

• En tenslotte: laag frequent geluid wordt in de metingen van de Lden norm buiten beschouwing 
gelaten omdat het menselijk oor het niet waarneemt. Echter,  daarmee is natuurlijk niet gezegd dat 
het niet op andere manieren nadelige effecten kan hebben, zoals dat wel erkend wordt voor 
laagfrequent geluid uit andere bron (bijvoorbeeld via de fundering van grote en zware machines). 
Over de effecten van laag frequent geluid woedt een verhitte discussie, nationaal en internationaal, 
maar vast staat dat juist grote turbines veel energie in het laag frequent gebied afgeven en dat dit 
geluid zich over grote afstanden kan verplaatsen via de bodem en het grondwater. 

 
 
Samengevat: 
Er is heel veel discussie over geluidsnormering en de effecten van geluidshinder op omwonenden, 
nationaal en internationaal.  
• De nieuwe normen zijn hoger  dan wat het RIVM adviseerde, dit omdat alleen zo heel veel 

“geluidsruimte” ontstond voor meer windturbines op land. Ongeveer 6 keer zoveel als nu de 
taakstelling is voor Nederland van 6000 MW. 

• Omdat het bij Lden om een jaargemiddelde gaat kan de norm straffeloos 
overschreden worden omdat er ook periodes zijn met een lagere geluidsproductie. 

• Zoals de wetgever expliciet erkent, is de Lden norm niet te meten als geluidsdruk op de gevel 
en dus in die norm in de praktijk niet of zeer slecht te handhaven. 

• De RIVM cijfers tonen aan dat onder de nieuwe normen windturbines binnenshuis (dus ook ’s 
nachts) veel meer geluidshinder zullen opleveren dan snelwegen en spoorwegen. 

• De Lden norm gaat voorbij aan het feit dat het geluid van windturbines pulseert hoewel 
algemeen wordt erkend dat pulserend geluid hinderlijker is dan constant geluid. 

• Omdat het ’s nachts harder waait op grotere hoogte dan lager bij de grond produceren 
hoge turbines juist dan relatief veel geluid, maar Lnight  en Lden middelen ook dat weg. 

 
Recent (31 maart 2014) is naar aanleiding van de Rijks Structuurvisie Wind op Land in de Tweede Kamer 
een en ander opnieuw aan de orde geweest. De staatssecretaris verdedigde de norm dat geluidsoverlast 
nu eenmaal onvermijdelijk is en erkent dat dat destijds een (terechte) beleidskeuze is geweest.  
Recente en eerdere onderzoeken maken het aannemelijk dat het feitelijk geluid van windturbines tot 
(ernstige) geluidsoverlast en gezondheidsklachten kan leiden. 
 
Provincie 
De Gedeputeerde van de Provincie verwijst naar de rol van de landelijke overheid voor het vaststellen 
van landelijke geluidsnormen. Dat is juist, maar de Provincie kan wel gemotiveerd in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening en omdat het gaat om meerdere windturbines per locatie het zg 
Maatwerkartikel toepassen. 
 
In  de Provinciale Staten is een motie (M 11-4/14-02-2011) door vrijwel alle partijen aangenomen waarbij 
geformuleerd is dat ‘’een technocratische benadering van ‘’voldoen aan wettelijke normen’’ niet volstaat 
om overlast te doen afnemen, te voorkomen en draagvlak te creëren’’.  
“Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten: 

- zich in te zetten dat het uitvoeringsprogramma wind op land leidt tot een afname van de 
bestaande ( ernstige) overlast en voorkoming van nieuwe overlast. 
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- zich in te zetten dat de (ernstige) overlast veroorzakende windmolens met voorrang worden 
verwijderd of aangepast.” 

 
De strengere geluidsnorm/minimale afstand 
Het zal duidelijk zijn dat op basis van alle beschikbare  informatie het niet eenvoudig is.   
Vast staat dat de Provincie bevoegd is bij het maken van een beleidskeuze in locaties tot het stellen van 
een strengere geluidsnorm en dientengevolge grotere afstanden tot woningen/gevoelige 
bestemmingen. 

         
Voorgesteld wordt dan ook voor de thans gebruikte referentieturbine – 3 MW en een ashoogte   
van 90 meter – op basis van alle beschikbare gegevens als beleidstoets voor potentiële locaties  
minimal 8 maal de ashoogte (in dit geval dus minimal 720 meter) te hanteren naar woningen en 
gevoelige bestemmingen. 
Dat is de dubbele afstand ten aanzien van de standaard en, doet recht aan de tendens in de 
verschillende onderzoeken.  
Deze afstand garandeert overigens niet dat er geen geluid wordt waargenomen. Dan moet je gaan de in 
richting van meer dan 1000 meter. 
Net zoals de minister destijds en de Staatssecretaris nu stelt, is het hanteren van een norm een expliciete 
beleidskeuze. Gezien de bestuurlijke opdracht en gevoerde discussie in Noord-Holland is het dus 
legitiem dat het Provinciaal Bestuur kiest voor minder overlast en dus een strengere norm. 
 

 Slotopmerking 

Het zal duidelijk zijn dat die locaties waarbij de afstand tot woningen het grootst is – dus in industriële 
gebieden, langs infrastructuur, verreweg het best scoren qua overlast.  
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	Samengevat:

