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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Door een uitspraak1 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(ABRvS) kunnen de rechtstreeks geldende milieunormen voor geluid, slagschaduw 
en externe veiligheid uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) en de Activitei-
tenregeling milieubeheer (Arm) niet langer gebruikt worden voor windparken (3 of 
meer windturbines) en is het aan het bevoegd gezag om in milieunormen te voor-
zien. Deze route is in de betreffende uitspraak van de Raad van State geschetst en 
door de Minister van EZK in een brief2 aan de Tweede Kamer geduid en bevestigd. 
 
In het geval van windpark Haringvlietdam worden 6 oude windturbines vervangen 
door 2 nieuwe. Ondanks dat het nog steeds mogelijk is om de normen uit het Acti-
viteitenbesluit toe te passen, heeft de gemeente besloten om in het kader van de 
bestemmingsplanprocedure lokale normen voor te bereiden en op te leggen aan 
initiatiefnemer. De keuze voor lokale normen is gemaakt om juridische risico’s weg 
te nemen. In het geval de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State be-
paalt dat ook voor solitaire windturbines en opstellingen met twee windturbines 
bepaald de windturbinebepalingen uit het Activiteitenbesluit niet langer mogen 
worden gebruikt, leidt dit niet tot vertraging van in de besluitvorming over de be-
oogde ontwikkeling van windturbines Haringvlietdam. Initiatiefnemer heeft met 
deze aanpak ingestemd. 
 
Deze notitie bevat de motivering voor lokale milieunormen die kunnen worden op-
genomen in het bestemmingsplan Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis.  
Daarbij wordt gestart vanuit een analyse van de gebiedskenmerken en huidige mi-
lieukwaliteiten van het plangebied en studiegebied voor het beoogde Windpark 
Haringvlietdam (zie Figuur 1 Voorkomende gebiedstypen in plangebied en 
omgeving 
), om te zorgen dat de motivering van de lokale normen op de lokale situatie toe-
gesneden is.  
 
Vervolgens worden voor de onderwerpen zoals deze waren genormeerd in het Ac-
tiviteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer, te weten geluid (Hoofd-
stuk 3 3), slagschaduw (hoofdstuk 4), externe veiligheid (hoofdstuk 5) en lichtschit-
tering (hoofdstuk 6) lokale normen beschreven. 

1.1 Waarvoor zijn lokale normen geformuleerd? 

 
Niet voor alle milieuthema’s geldt dat de wettelijke kaders niet langer geldig zijn. 
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat het gaat om de zogeheten wind-
turbinebepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Mi-
nisteriële regeling. Om die reden zijn alleen deze bepalingen van een lokale 

 
1  ECLI:NL:RVS:2021:1395 
2  DGKE-WO / 21177649, 6 juli 2021 
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normering en motivering voorzien. Het gaat om de onderwerpen geluid, slagscha-
duw en externe veiligheid (Plaatsgebonden Risico). 
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Hoofdstuk 2 Gebiedsanalyse 

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de het plangebied en directe omgeving. Aan 
de hand van gebiedskenmerken wordt een beschrijving gegeven van de huidige mi-
lieukwaliteiten. Deze analyse is relevant zijn voor toetsing van milieueffecten en 
milieuhinder van windturbines; geluid, slagschaduw. Voor het onderwerp externe 
veiligheid geldt dat niet zozeer hinder een rol speelt. Het gaat om de aanvaardbaar-
heid van veiligheidsrisico’s in relatie tot de aanwezigheid van personen (zowel qua 
duur als qua aantallen) in de omgeving van de windturbines.  
 

2.1 Gebiedskenmerken 

Het plangebied en omgeving kan worden getypeerd als een laag-dynamisch gebied 
gekenmerkt door de aanwezigheid van ‘groot water’ (Haringvliet), strand, natuur-
gebieden (Natura 2000) en recreatie.  

Figuur 1 Voorkomende gebiedstypen in plangebied en omgeving 

 
 
De meeste activiteit in de omgeving te vinden is in de recreatiegebieden. Er is 
sprake van terreinen voor dagrecreatie en terreinen voor verblijfsrecreatie. Achter 
de duinen, gezien vanaf het windpark, zijn enkele vakantieparken aanwezig. Op het 
Quackstrand, nabij de windturbines, kan overdag gerecreëerd worden. Hier zijn 



 

 Motivering lokale milieunormen  
Windturbines Haringvliet  

 
 

  

Gebiedsanalyse 

 

6 

enkele strandpaviljoens, Boelies en The Shamrock Inn en catamaranvereniging Hel-
lecat gevestigd. In de duinen en in het natuurgebied zijn enkele verspreid liggende 
woningen aanwezig. 

2.1.1 Geluid  

In het projectgebied zijn twee relevante geluidbronnen aanwezig; de N57 (Figuur 
2) en het bestaande windpark Haringvlietdam (Figuur 4). Dit windpark wordt ver-
wijderd. Er zijn geen overige bronnen van omgevingslawaai die van betekenis zijn.  

Figuur 2 Geluidsemissie van de N57 

 
 
In Figuur 2 is de geluiduitstraling van de rijksweg N57 in Lden weergegeven. De ge-
luidberekeningen zijn gebaseerd op verkeersintensiteiten uit 2021. Uit de bereke-
ning blijkt dat op land binnen een zone van circa 300 meter van de weg sprake is 
van een significante verhoging van het omgevingslawaai. Deze zone is rond de Ha-
ringvlietdam groter dan 300 m, als gevolg van de verspreiding van geluid over wa-
ter. Wateroppervlak heeft een minder dempende werking dan agrarisch gebied.  
 
In Figuur 3 is de cumulatieve geluidbelasting in het studiegebied weergegeven (in-
clusief het bestaande windpark Haringvlietdam). Uit deze figuur blijkt eveneens dat 
er naast de N57 geen overige relevante geluidbronnen zijn. Er is alleen sprake van 
een geluideffecten van verkeer op overige wegen. Deze effecten treden alleen op 
korte afstand van de wegen op en is relevant voor de dichtbij de weg gelegen wo-
ningen en terreinen voor verblijfsrecreatie.  
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Figuur 3 Omgevingsgeluid van alle bronnen in de omgeving (inclusief lokale wegen en huidig windpark) 

 
 
Naast de lokale wegen en de N57 is op dit moment het huidige windpark ook een 
bron die geluid toevoegt aan de omgeving. Onderstaande afbeelding laat de in-
vloed van de huidige aanwezige windturbines zien. De weergegeven geluidscontou-
ren van deze turbines reiken tot circa 200 meter. De invloed van deze turbines op 
het geluidsniveau bij gevoelige objecten en objecten met verblijfsrecreatie is ver-
waarloosbaar. Het bestaande windpark wordt verwijderd voordat de beoogde 
windturbines in gebruik worden genomen. 
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Figuur 4 Geluidsproductie van het huidige windpark (in dB Lden). 

 

2.1.2 Slagschaduw 

(Bewegende) slagschaduw is een milieueffect dat enkel door windturbines veroor-
zaakt wordt. In de huidige situatie is sprake van windturbines met een ashoogte 
van 41 m en een rotordiameter van 44 m. Er zijn van deze windturbines geen scha-
duweffecten waarneembaar ter plaatse van schaduwgevoelige objecten. 
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Hoofdstuk 3 Geluid 

3.1 Milieunorm geluid 

 
Tot voorkort waren er rechtstreeks geldende geluidsnormen voor windparken op-
genomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer: 47 dB Lden en 41 dB Lnight. Omdat 
voor het Activiteitenbesluit ten onrechte geen milieueffectrapport is opgesteld zijn 
deze normen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 
buiten toepassing verklaard voor windturbineprojecten die vallen onder bijlage II 
van de Europese M.e.r-richtlijn. In de uitspraak van Windpark Delfzijl Zuid Uitbrei-
ding 2020 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2021:1395 wordt expliciet door de ABRvS ge-
noemd dat een gemeenteraad (of ander bevoegd gezag) niet verplicht is aan te slui-
ten bij de normen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De raad kan 
er ook voor kiezen om eigen normen te hanteren. Die normen moeten dan zijn 
voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde 
zijnde situatie toegesneden motivering.  
De lokale normen dienen de belangen van ‘een goede ruimtelijke ordening’ en ‘be-
scherming van het milieu’. 
 
Voorliggend hoofdstuk bevat een motivering voor een windpark specifieke milieunorm voor geluid 
van windturbines. Deze motivering is: 
➢ Actueel: er is uitgegaan van de nieuwste gegevens als het gaat om nabijgelegen woningen en 

windturbinetypen. Uit onderzoek is tevens gebleken dat de gehanteerde dosis-effectrelatie, 

hoewel daterend uit 2008, in de tussentijd niet is betwist in wetenschappelijke publicaties en in 

2018 opnieuw is gebruikt in een rapportage van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

➢ Deugdelijk: de berekeningen zijn uitgevoerd conform het Reken- en Meetvoorschrift windturbi-

nes en baseren zich op wetenschappelijke publicaties van gerenommeerde kennisinstituten als 

TNO en het RIVM. 

➢ Op zichzelf staand en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden: de motivering is speci-

fiek voor de situatie van Windturbines Haringvlietdam. In plaats van de norm te baseren op al-

gemene hinderpercentages is in het MER een inschatting gemaakt van het daadwerkelijke aan-

tal verwachte ernstig gehinderden, waarbij de specifieke windturbinelocaties en de ligging van 

woningen in de wijde omgeving zijn betrokken. Ook zijn het lokale windaanbod en de afme-

tingsklassen die het inpassingsplan voor Windturbines Haringvlietdam mogelijk maakt toege-

past bij de inschatting van het productieverlies als gevolg van diverse normhoogtes. 

 

3.2 Geluid van windturbines 

3.2.1 Geluidnorm versus afstandsnorm 

Afstandsnorm 
Bij het afwegen van een lokale milieunorm voor geluid van windturbines zou in the-
orie kunnen worden gekozen voor een afstandsnorm. Een afstandsnorm is eenvou-
diger uit te leggen dan een complexe geluidnorm. Dat is echter te simpel. Hinder-
effecten hangen immers samen met geluidniveaus en die variëren weer per 
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windturbine; er zijn relatief stille en relatief luide windturbines. Het belangrijkste 
bezwaar tegen een afstandsnorm is dat deze omwonenden ongelijke bescherming 
biedt. De verspreiding van geluid van windturbines is immers afhankelijk van veel 
factoren, zoals de ondergrond (bodemhardheid) en oriëntatie van de ontvanger ten 
opzichte van één of meer windturbines. Een normering voor het immissieniveau 
voor het geluid van windturbines op geluidsgevoelige objecten biedt alle objecten 
eenzelfde beschermingsniveau en doet recht aan de feitelijke geluidbelasting van 
windturbines. 
 
Europese geluiddosismaat Lden en Lnight 

De Lden (Engels: Level day-evening-night) als normsystematiek voor het thema ge-
luid is een maat om de jaargemiddelde geluidbelasting door omgevingslawaai uit 
te drukken. Deze systematiek is de Europese standaard voor omgevingslawaai (in-
dustrielawaai, wegverkeer, etc.) zoals vastgelegd in richtlijn 2002/49/EG. Hierbij 
wordt de geluidbelasting die optreedt gedurende de nacht (+10 dB strafcorrectie) 
en de avond (+5 dB strafcorrectie) zwaarder meegewogen dan geluid overdag. Lnight 
is het geluidsniveau gemiddeld over alle nachtperioden van een heel jaar. 
De Lden en Lnight wordt berekend aan de hand van het geluidbronvermogen van de 
windturbine bij verschillende windsnelheden en de voorkomende windverdeling op 
een locatie in combinatie met een overdrachtsmodel. Hiervoor is een reken- en 
meetvoorschrift beschikbaar dat als bijlage bij de regels van het inpassingsplan is 
opgenomen. 
 
LAeq of LAeq max (belasting bij maximaal bronvermogen)  
LAeq staat voor het equivalente geluidniveau over een bepaalde periode, bijvoor-
beeld de dagperiode of de nachtperiode. Met deze dosismaat kan het maximale 
geluidniveau worden uitgedrukt dat gedurende een bepaalde tijdsperiode optreedt 
ter plaatse van ontvangerpunten (gevel van een gevoelig object) in het geval de 
windturbine op de maximale bronsterkte geluid emitteert. Deze norm wordt in 
meerdere landen toegepast. De norm lijkt eenvoudiger te communiceren vanwege 
het directe verband tussen momentane geluidbelasting en een normgrens. Omdat 
deze norm echter alleen het maximaal optredende geluidniveau normeert, zonder 
dat wordt meegewogen welk deel van de tijd dat geluidniveau wordt geprodu-
ceerd, is deze norm minder geschikt voor een min of meer permanente bron zoals 
een windturbine. Het maakt immers voor de hinderbeleving nogal wat uit hoeveel 
procent van de tijd het maximale toegestane geluidniveau wordt bereikt. Daar 
komt bij dat het maximale momentane geluidniveau van een windturbine niet veel 
verschilt van het jaargemiddelde geluidniveau omdat een windturbine een groot 
deel van de tijd op maximale bronsterke draait.  
 
Omdat de Lden systematiek voor meerdere omgevingsgeluidbronnen de standaard-
maat is en omdat hiervoor wetenschappelijke inzichten bestaan over de samen-
hang met gezondheidseffecten, heeft deze systematiek de voorkeur voor het stel-
len van een lokale norm. Daar komt bij dat het WHO in haar advies ook is uitgegaan 
van de dosismaat Lden. Additioneel kan een norm worden gesteld voor het maximale 
momentane geluidniveau dat gedurende een bepaalde tijd mag voorkomen, vooral 
vanuit het oogpunt van handhaving (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet ge-
vonden.).  
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3.3 Dosis-effectrelatie 

 
Er bestaan verschillende studies over geluid veroorzaakt door windturbines, op 
grond waarvan, binnen het criterium van een goede ruimtelijke ordening, onder-
bouwd kan worden dat de geluidseffecten door normering moeten worden be-
grensd. Zo heeft TNO de dosis-effectrelatie voor windturbinegeluid bepaald 
(Janssen, Vos, & Eisses, A., Hinder door geluid van windturbines, 2008). Dat wil zeg-
gen: hoe groot is het effect bij verschillende geluidsniveaus. Figuur 5 toont deze 
relatie. De onderzoeksresultaten zijn ook gepubliceerd in een wetenschappelijk 
tijdschrift (Janssen & Vos, Eisses, & Pedersen, 2011). Hoewel windturbines in de 
afgelopen jaren groter zijn geworden, is deze dosis-effectrelatie nog steeds geldig. 
Dit blijkt onder andere uit een recent WHO-rapport (Environmental Noise 
Guidelines for the European Region, 2018), dat zich baseert zich op diezelfde publi-
catie en tot dezelfde conclusies komt3.  

Figuur 5 De relatie tussen Lden en het percentage gehinderden (wt_%A) en ernstig gehinderden (wt_%HA) 
binnenshuis door geluid van windturbines. De gestippelde lijnen geven de polynome benadering 
weer. (Bron: (Janssen, Vos, & Eisses, A., Hinder door geluid van windturbines, 2008) 

 
 
 
Diverse recente onderzoeken zijn ingegaan op de gezondheidseffecten van het ge-
luid van windturbines:  

 
3  Daarbij moet worden opgemerkt dat het WHO-rapport een uitspraak doet over hinder 

buitenshuis, terwijl motivering voor de 47 dB Lden zich baseert op de hinderpercentages 
binnenshuis. Dit verklaart waarom de hinderpercentages in het WHO rapport afwijken van 
de hier genoemde percentages. 
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➢ In 2017 en 2018 heeft het RIVM een grootschalig literatuuronderzoek uitge-
voerd (van Kamp & van den Berg, Health Effects Related to Wind Turbine 
Sound, Including Low-Frequency Sound and Infrasound, 2018) waarin 32 we-
tenschappelijke artikelen uit de periode 2009-2017 zijn geanalyseerd. Dit on-
derzoek concludeert: Geluid van windturbines leidt tot meer hinder dan geluid 
van andere bronnen. Er is geen bewijs voor een specifiek effect van de laagfre-
quente component noch van infrageluid.  

➢ Een recent literatuuronderzoek van het RIVM (van Kamp & van der Berg, Health 
effects related to wind turbine sound: an update, 2020) concludeert dat uit be-
schikbare literatuur niet blijkt dat laagfrequent geluid van windturbines voor 
extra hinder zorgt ten opzichte van ‘gewoon’ geluid. De literatuur liet zien dat 
omwonenden minder hinder hebben van windturbines als ze betrokken wor-
den bij de plaatsing ervan. 

 
De hoeveelheid hinder kan worden beperkt door een grens te stellen aan de hoe-
veelheid geluid die op een gevoelig object wordt toegestaan. Er zijn geen onder-
zoeken waarin de kwantitatieve relatie tussen de hoeveelheid geluid en de hoe-
veelheid hinder uit het oorspronkelijke onderzoek (Janssen, Vos, & Eisses, A., 
Hinder door geluid van windturbines, 2008) wordt betwist.  

Figuur 6 Relatie tussen Lden en het percentage ernstig gehinderden (binnenshuis) bij verschillende bronnen. 
Bij 47 dB Lden geluidsbelasting van windturbines (blauwe lijn) hoort een ernstig-gehinderden per-
centage van ca. 9%. De normen voor railverkeer (68 dB Lden) en wegverkeer (58 dB Lden) zijn met 
rode cirkels weergegeven en leiden tot vergelijkbare hinderpercentages. 

 
 
 
Bovenstaande grafiek geeft de relatie tussen Lden en het percentage ernstig gehin-
derden (binnenshuis) bij verschillende bronnen weer. De rode cirkels zijn de grens-
waarden voor weg- en railverkeer, waarbij ca. 9-11% ernstig gehinderden aan-
vaardbaar wordt geacht. Voor windturbinegeluid komt dit percentage overeen met 
een geluidsniveau van 47 dB Lden, de voorheen geldende norm uit het Activiteiten-
besluit. Het feit dat dit hinderpercentage bij windturbine al bij een lager geluidsni-
veau optreedt komt doordat windturbinegeluid als hinderlijker wordt ervaren dan 
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geluid van overige bronnen, bijvoorbeeld door het kenmerkende ritmische karakter 
van het geluid van de wieken die de mast passeren, de zogenaamde amplitudemo-
dulatie.  
In geel zijn de voorkeurswaarden voor weg- en railverkeergeluid aangegeven. In de 
methodiek voor windturbinegeluid bestaan deze waarden niet. Als voor dezelfde 
hinderpercentages als weg- en railverkeergeluid een voorkeurswaarde zou bestaan 
voor windenergie ligt deze tussen de 41 en 43 dB Lden.   
Voor de WHO- adviesnorm van 45 dB Lden geldt een bijbehorend percentage ern-
stig gehinderde van ca. 5-7%. Let wel; dat betreft 5-7% van personen die een ge-
luidwaarde van 45 dB Lden op hun gevel ontvangen.  
 

3.4 Laagfrequent geluid 

Door de omgeving is aandacht gevraagd voor laagfrequent geluid. Ter voorberei-
ding op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningaanvraag heeft initiatief-
nemer onderzoek4 laten doen naar het aandeel laagfrequent geluid in de geluiduit-
straling van een worst-case windturbinetype dat past binnen de bandbreedte voor 
afmetingen in het bestemmingsplan. In het onderzoek is het laagfrequente geluids-
niveau bij het meest nabijgelegen object, The Shamrock Inn, vergeleken met de zo-
genaamde Vercammen-curve. Het laagfrequente geluidsniveau bij het strandpavil-
joen5, gelegen op circa 600 meter van de meest oostelijke windturbine, nadert of 
overschrijdt volgens dit akoestisch bij geen enkele tertsband deze curve die de 
grens aangeeft waaronder 3-10% hinder zou kunnen ondervinden.  
 

3.5 Lokale situatie en normgrens 

3.5.1 Berekening aantal ernstig gehinderden 

In het akoestisch onderzoek voor Windpark Haringvlietdam, dat als bijlage bij de 
toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen, is voor geluidsgevoelige ob-
jecten in de ruime omgeving van het windpark de jaargemiddelde geluidbelasting 
op de gevel berekend op basis van een relatief luid windturbinetype dat past binnen 
de afmetingen voor ashoogte en rotordiameter uit het bestemmingsplan. De infor-
matie en alle overige informatie uit dat akoestisch onderzoek van Pondera is benut 
bij de afweging van de geluidnorm. Daarnaast is gebruik gemaakt van een tweede 
rapportage van Pondera die eveneens als bijlage bij het bestemmingsplan6.  
 
Het invloedsgebied voor geluid van windturbines waarbinnen onderzoek is gedaan 
naar het aantal te verwachten ernstig gehinderden, is begrensd op 36 dB Lden. Bij 

 
4 Het onderzoek geeft een goede uitleg en beschouwing van het maximale laagfrequent geluid wat 
ter plaatse kan voorkomen.  
5In het akoestisch onderzoek van Pondera wordt aangegeven dat ter plaatse van Shamrock Inn per-
manente bewoning plaats vindt. Hierdoor wordt dit object beschouwd als een gevoelig object. Ech-
ter geniet dit object niet dezelfde planologische bescherming als conventionele woningen.  
6 Pondera, Onderzoek milieunormen windenergie Windturbines Haringvlietdam, v0.2, 720128, 10 

maart 2022 
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een dergelijk geluidniveau is volgens onderzoek van TNO sprake van een hinderper-
centage van ten hoogste 0,5% ernstig gehinderden.  
 

Figuur 7 Geluidbelasting windturbines Haringvlietdam 

 
 
Op basis van de dosis-effectrelatie uit Figuur 5 is te berekenen hoe groot het per-
centage ernstig gehinderden is binnen elk van de weergegeven geluidcontouren. 
Dat percentage neemt toe naarmate het geluidniveau toeneemt. Door vervolgens 
dit percentage te vermenigvuldigen met het (geschatte) aantal bewoners per ge-
luidgevoelig object wordt het statistisch verwachte aantal ernstig gehinderden in 
elk pand verkregen. De optelling van alle panden geeft het statistisch verwachte 
aantal ernstig gehinderden als gevolg van de beoogde windturbines op de Haring-
vlietdam. 
 
De berekening van het hinderpercentage maakt gebruik van de polynome functie 
die is gegeven in (Janssen, Vos, & Eisses, A., 2008): 
 

%𝐻𝐴𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 = −107,6 + 9,656 𝐿𝑑𝑒𝑛 − 0,289  𝐿𝑑𝑒𝑛
2 + 0,002894  𝐿𝑑𝑒𝑛

3 
 
Deze formule beschrijft de roze stippellijn in Figuur 5. 
 
Het aantal inwoners in de omgeving van het beoogde windpark en het aantal huis-
houdens wordt gebruikt om tot een berekening te komen van het gemiddeld aantal 
bewoners per gevoelig object in de omgeving van het beoogde windpark Haring-
vlietdam. Deze cijfers zijn overgenomen uit het akoestisch onderzoek van Pondera 
dat als bijlage bij het inpassingsplan is opgenomen. 
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gesteld voor geluid van windturbines. Het gaat om de volgende nabijgelegen objec-
ten: 
 
➢ Restaurant Boelies, gelegen op ca. 330 meter van de meest oostelijke windtur-

bine.   
➢ Restaurant The Shamrock Inn, gelegen op circa 590 meter van de meest ooste-

lijke windturbine.   
➢ Catamaranvereniging Hellecat, gelegen op circa 640 meter van de meest oos-

telijke windturbine.   
➢ Restaurant Friends ‘n Bites, gelegen op circa 1550 meter van de meest ooste-

lijke windturbine, op EuroParcs Resort Poort Van Zeeland.  
 
 

3.7 Mogelijke normgrenzen 

3.7.1 Scenario’s 

Om in beeld te brengen wat het effect is van een meer of minder strenge norm-
grens voor een representatief windturbinetype, is voor een tweetal mogelijke ge-
luidsnormen een berekening gemaakt van het mogelijk aantal ernstig gehinderden. 
Voor uitvoering van de geluidberekeningen is, zoals eerder vermeld, gebruikge-
maakt van een relatief luid windturbinetype dat beschikbaar is binnen de toege-
stane afmetingen voor ashoogte en rotordiameter.  
 
Voor de volgende scenario’s zijn immissiewaarden berekend ter plaatse van wonin-
gen en overige objecten: 
➢ Scenario 1: Geluidberekeningen zonder mitigatie  
➢ Scenario 2:  Geluidberekening inclusief mitigatie tot 45 dB Lden op circa 600 

m van de windturbines (ontvangerpunt nabij object Shamrock Inn) 
 
In dit tweede scenario is er gemitigeerd om te voldoen aan een jaargemiddelde 
geluidbelasting van niet meer dan 45 dB Lden ter plaatse van een ontvangerpunt na-
bij strandpaviljoen Shamrock Inn7. 
 
Uit het akoestisch onderzoek van Pondera blijkt dat mitigatie van geluid plaatsvindt 
door de windturbine in een zogenaamde ‘noise mode’ te laten draaien. Het onder-
zochte windturbinetype (N163 5.X) kent meerdere ‘noise modi’ waarmee de bron-
sterkte kan worden teruggebracht. Dergelijke modi kunnen gedurende een vaste 
periode (bijvoorbeeld elke nacht) worden toegepast om de jaargemiddelde geluids-
productie te verminderen. Elk windturbinetype beschikt over enkele van deze 
modi. Bij elke noise modus hoort ook een ‘power curve’, die geeft aan hoeveel 

 
7  Ter plaatse van strandpaviljoen Shamrock Inn is in het akoestisch onderzoek een ontvan-

gerpunt gemodelleerd, als ware het een geluidgevoelig object. Ongeacht het gebruik in de 
huidige situatie is in juridisch-planologisch opzicht geen sprake van een geluidgevoelig ob-
ject. Ter plaatse geldt de bestemming dagrecreatie, op grond waarvan overnachting of be-
woning niet is toegestaan. Er is geen zicht op legalisatie van het gebruik voor overnachting 
of bewoning. De bestemming van het object is en blijft dagrecreatie.  
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geluidbelasting afhangt van de afstand tot het windpark en de geluidbelasting als 
gevolg van het windpark.  
Bij de meeste objecten met een verblijfsfunctie is er sprake van een goed tot rede-
lijk geluidklimaat (< 48 dB Lcum). De heersende geluidniveaus ter plaatse van ver-
spreid liggende woningen rond de N57 variëren van 48 tot 62 dB Lcum.  
Er is sprake van een relatief stil gebied met in de huidige situatie een goed akoes-
tisch klimaat ter plaatse van geluidgevoelige objecten.  
 
Uit Tabel 2 blijkt dat het statistisch verwachte aantal ernstig gehinderden als gevolg 
van windpark Haringvlietdam is al zeer beperkt als gevolg van de relatief grote af-
stand tot de windturbines en de relatief lage geluidniveaus. 
Mitigerende maatregelen kunnen dit aantal verder terugdringen, waarbij het ge-
luidniveau 1 dB(A) wordt gereduceerd ter plaatse van de maatgevende woningen 
aan de Duinweg (van 43 dB Lden naar 42 dB Lden). Mitigatiemaatregelen brengen 
echter een zeer groot productieverlies met zich mee, wat buitengewoon veel effect 
heeft op de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente en provincie, nu en in de 
toekomst. 
 
Gelet op de aard van het gebied en locatie specifieke kenmerken wordt voor de 
milieubescherming van woningen een jaargemiddelde norm van 45 dB Lden en 39 
dB Lnight voorgesteld, vanuit het oogpunt van het zeker stellen van een goed woon- 
en leefklimaat. Met een norm van 45 dB Lden wordt aangesloten bij de advies-
waarde uit het wetenschappelijke onderzoek van de WHO8 voor de dag-avond-
nachtperiode. Het advies van de WHO om het aantal gehinderden verder te beper-
ken en te streven naar een jaargemiddelde grenswaarde van 45 dB Lden past bij de 
aard van het gebied, waar in de huidige situatie sprake is van relatief lage cumula-
tieve geluidniveaus ter plaatse van geluidgevoelige objecten (behoudens objecten 
die op kort afstand van de N57 zijn gelegen).De WHO heeft geen advies gegeven 
over een waarde voor de nachtperiode.  
 
Bij veel geluidgevoelige objecten is een geluidbelasting berekend die onder de 
norm is gelegen. De hoogst berekende immissiewaarde bij een maatgevend geluid-
gevoelig object (Duinweg 9) bedraagt 43 dB Lden. Alhoewel in het akoestisch on-
derzoek milieueffecten in beeld zijn gebracht op basis van een relatief luid windtur-
binetype, is op grond van een vergunning niet uitgesloten dat immissiewaarden ter 
plaatse van geluidgevoelige objecten kunnen toenemen tot de norm. Er moet im-
mers nog een windturbinetype worden gekozen, passend binnen de bandbreedte 
voor afmetingen die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Om die reden wordt 
geadviseerd om in het ruimtelijke plan zeker te stellen dat ‘normopvulling’ niet kan 
plaatsvinden en omwonenden de zekerheid te bieden dat in geen geval een hoger 
geluidbelasting optreedt dan in het kader van het bestemmingsplan inzichtelijk is 
gemaakt.  
Daarvoor dient de optredende geluidbelasting op enkele referentiepunten nabij ge-
luidgevoelige objecten te worden vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan. 
Indien op korte afstand geen gevoelige objecten aanwezig zijn kan ook worden ge-
kozen voor referentiepunten waar een immissiewaarde optreedt die gelijk is aan 
de norm van 45 dB Lden. 

 
8  Environmental Noise Guidelines for the European Region, 2018 
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Met deze toevoeging aan de regels van het bestemmingsplan wordt niet alleen ge-
luidniveau op de referentiepunten vastgelegd, hiermee worden tevens de maxi-
male geluidniveaus op verder weg gelegen gevoelige objecten ‘vastgeklikt’.  
 
Laagfrequente normgrens gevoelige objecten 
Laagfrequent geluid maakt deel uit het geluidspectrum dat met de lokale norm 
wordt genormeerd. De gemeente wenst handhavend op te kunnen treden in situ-
aties waarin de jaargemiddelde norm wordt overschreden maar ook in situaties 
waarin ontoelaatbaar veel laagfrequent geluid wordt geproduceerd door de wind-
turbines (bijvoorbeeld wegens een technisch/mechanisch mankement) maar de 
jaargemiddelde norm van 45 dB Lden niet wordt overschreden. Daartoe wordt ver-
gunninghouder verplicht om binnen zes maanden na oprichting van de windturbi-
nes een bronsterktemeting uit te laten voeren conform paragraaf 2 van het Reken 
en meetvoorschrift windturbines. Met deze steekproef kan worden gecontroleerd 
of de gemeten bronsterkte overeenkomt met de opgave van de fabrikant. Tevens 
dient een tonale analyse te worden uitgevoerd, om na te gaan of sprake kan zijn 
van tonaal (laagfrequent) geluid, hetgeen op basis van gecertificeerde bronver-
mogens en geluidspectra niet mag optreden. De verplichting tot het uitvoeren van 
een bronsterktemeting en een tonale analyse wordt opgenomen in een voorschrift 
van de omgevingsvergunning. 
 

3.8.1 Meten en rekenen 

Om de geluidsbelasting te berekenen is een rekenmethodiek vereist die rekening 
houdt met de specifieke eigenschappen van windturbinegeluid. Het document ‘Re-
ken- en meetvoorschrift Windturbines ’ is specifiek opgesteld voor het berekenen 
van windturbinegeluid. De overdrachtsberekeningen van deze rekenmethode zijn 
integraal overgenomen van de ”Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai“ 
(HMRI), uitgave 1999 van het Ministerie van VROM, methode II.8. Het HMRI is op 
zijn beurt op vele fronten vergelijkbaar  met ISO 9613-2, de volgens de EU-richtlijn 
aanbevolen methode voor overdrachtsberekeningen voor industriegeluid (wind-
turbinegeluid wordt niet genoemd in de EU-richtlijn). Het Reken- en meetvoor-
schrift windturbines is gebaseerd op het HMRI, maar is aangevuld met onderdelen 
die specifiek voor windturbines van belang zijn. Zo komt de beschreven methode 
om geluidbronmetingen uit te voeren grotendeels overeen met de methode die in 
IEC 61400-11 wordt beschreven. Daarnaast worden, om de jaargemiddelde geluid-
emissie van een windturbine te bepalen, windsnelheidsverdelingen beschikbaar ge-
steld  op as-hoogtes tussen 10 en 260 meter. Het windturbinegeluid is berekend 
met het rekenprogramma Geomilieu, module IL-WT. Dit rekenprogramma volgt het 
Reken- en meetvoorschrift windturbines.  
 
Op basis van voorgenoemde redenen wordt het Reken- en meetvoorschrift wind-
turbines toepasbaar geacht om geluidberekeningen uit te voeren voor windturbi-
negeluid. De methodiek in het Reken- en meetvoorschrift is de best beschikbare 
methode waarmee de gevolgen voor het milieu inzichtelijk kunnen worden ge-
maakt. 
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3.9 Piekgeluid 

 
De jaargemiddelde Lden-waarde wordt berekend op basis van (1) de daadwerke-
lijke draaiuren, (2) de daadwerkelijke weersomstandigheden en (3) de opgaven van 
de fabrikant voor de geluidsproductie bij bepaalde weersomstandigheden. De be-
rekende Lden-waarde biedt een betrouwbare en accurate bescherming tegen ge-
luid zolang de windturbine presteert conform de opgave van de fabrikant. Als dat 
niet het geval is, dan kunnen afwijkingen in geluidemissies leiden tot extra hinder 
zonder dat de Lden-norm wordt overschreden.  

 
Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn vanuit de omgeving  zorgen 
geuit over geluidhinder in stille periodes, waarin sprake is van een relatief laag ach-
tergrondgeluidniveau. Het is echter niet nodig om voor dergelijke situaties een aan-
vullende norm op te stellen. De normering voor geluid van windturbines is immers 
gebaseerd op een dosis-effectrelatie en een aanvaardbaar hinderniveau zonder re-
kening te houden met achtgrondgeluidniveaus. Verder is van belang dat in het ka-
der van een goede ruimtelijke ordening een beoordeling is uitgevoerd van de toe-
name van het cumulatieve geluidniveau.  
Het is wel verstandig om na oprichting van de windturbines te controleren of de 
optredende geluidniveaus overeenkomen met de waarden die op grond van het 
akoestisch onderzoek voor het gebouwde windturbinetype overeenkomen. Het ad-
vies is om daarvoor het instrument van de bronsterktemeting in te zetten. Met de 
verkregen meetgegevens over de daadwerkelijke bronsterkte kan de geluidbelas-
ting ter plaatse van geluidgevoelige objecten en referentiepunten worden bere-
kend.  
 
 

3.10 Lokale norm 

Uit bovenstaande volgt een normgrens voor geluid van windturbines. De geluidbe-
lasting van alle windturbines van Windturbines Haringvlietdam mag ten behoeve 
van het beperken van geluidhinder ter plaatse van onderstaande gevoelige objec-
ten niet hoger zijn dan onderstaande waarden: 

Een windturbine heeft een power curve en een noise curve die samenhangt met 
de windsnelheid. Vanaf een bepaalde windsnelheid bereikt een windturbine 
haar maximale bronsterkte en houdt deze vast bij hogere windsnelheden. Al-
hoewel een jaargemiddelde geluidnorm Lden misschien anders doet vermoeden 
liggen de maximaal optredende waarden, op een ontvangerpunt waar aan de 
jaargemiddelde norm van 45 dB Lden wordt voldaan, niet ver boven dat gemid-
delde. Dat is het gevolg van het feit dat een windturbine een groot deel van het 
jaar (40% tot 60%) op maximale bronsterkte draait. De variatie tussen de jaar-
gemiddelde waarde en de maximale waarde bedraagt niet meer dan 3 à 4 dB. 
Een windturbine die jaargemiddeld een geluidbelasting veroorzaakt van 37 dB 
(A) (= 43 dB Lden met straffactoren voor de avond en nachtperiode), veroorzaakt 
een maximale momentane geluidbelasting (piekgeluid) van circa 41 dB (A). 



 

 Motivering lokale milieunormen  
Windturbines Haringvliet  

 
 

  

Geluid 

 

21 

 
➢ Jaargemiddelde geluidnorm van 45 dB Lden ter plaatse van geluidgevoelige 

objecten 
➢ Een maximale jaargemiddelde geluidbelasting Lden ter plaatse van referen-

tiepunten zoals berekend in het akoestisch onderzoek;  
 
Ter controle van de opgegeven waarden door de fabrikant en ter voorkoming van 
het ontstaan van hinder door als gevolg van tonaal geluid, laagfrequent geluid en 
piekgeluid dient in de vergunning het volgende voorschrift te worden opgenomen: 
 

➢ Binnen 6 maanden na oprichting van de windturbines moet door vergun-
ninghouder door middel van een bronsterktemeting worden beoordeeld of 
het bronvermogen overeenkomt met de door de fabrikant verstrekte ge-
gevens. Voor uitvoering van de bronsterktemeting wordt de standaard 
meetmethode als bedoeld in Hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoor-
schrift windturbines toegepast. Rapportage hierover aan het bevoegd ge-
zag moet uiterlijk 2 maanden na uitvoering van de meting plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 4 Onderbouwing normgrens 
slagschaduw en 
lichtschittering 

4.1 Hinder door bewegende slagschaduw van windturbines 

In de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 
betreffende het inpassingsplan voor windpark De Drentse Monden-Oostermoer 
(ECLI:NL:RVS:2018:616, overweging 132) is opgenomen: “Voorts volgt, zo staat in 
het verweerschrift, uit onderzoek dat in 1999 in Duitsland is verricht, dat omwonen-
den van windturbines die een netto slagschaduwduur van meer dan 15 uur per jaar 
ervaren een hogere mate van dagelijkse hinder ervaren in hun leefomgeving. Naar 
aanleiding van dat onderzoek is in 2000 laboratoriumonderzoek verricht. Volgens 
dat laboratoriumonderzoek kan in de eerste 20 minuten dat harde slagschaduw op-
treedt een fysieke reactie worden veroorzaakt, die bij langere blootstelling daarna 
door het lichaam wordt gecompenseerd. De onderzoekers hebben aanbevolen de 
slagschaduwduur te beperken om effecten op langere termijn te voorkomen van-
wege de energie die deze compensatie kost, zo is in het verweerschrift toegelicht. 
(…) Volgens de ministers worden, gelet op de conclusies uit deze onderzoeken, met 
de norm waarbij slagschaduw is beperkt tot maximaal 17 dagen gedurende maxi-
maal 20 minuten per dag binnen een afstand van 12 maal de rotordiameter, ge-
zondheidsklachten voorkomen en wordt de hinder in voldoende mate beperkt”.  
De genoemde Duitse onderzoeken (Pohl, 1999), (Pohl, 2000) en hun conclusies over 
het effect van slagschaduwhinder zijn nog steeds relevant voor de beoordeling van 
slagschaduweffecten.  
 
Verder geldt ten aanzien van eventuele directe gezondheidseffecten in de vorm van 
(epileptische) beroertes dat in diverse wetenschappelijke studies is aangetoond dat 
moderne windturbines geen risico geven op dergelijke effecten. Deze kunnen al-
leen (in zeer zeldzame gevallen) optreden bij flikkerfrequenties van 2.5 Hz of hoger, 
hetgeen niet voorkomt bij moderne windturbines. Zie bijvoorbeeld (Smedley, 
Webb, & Wilkins, 2010).  
Hoewel er sinds 1999 diverse onderzoeken zijn uitgevoerd naar effecten van slag-
schaduw van windturbines op hinderbeleving en gezondheidseffecten9 zijn er geen 
nieuwe kwantitatieve inzichten die de conclusies uit 1999 en 2000 tegenspreken of 
veranderen.  
 
Voor toetsing van schaduweffecten kan worden aangesloten bij geluidgevoelige ob-
jecten, omdat het gaat om objecten waar langdurige aanwezigheid van personen 
aan de orde is, hetgeen voor zowel slagschaduwhinder als geluidshinder relevant 
is. 
 

 
9  Zie bijvoorbeeld (Merlin, Newton, Ellery, Milverton, & Farah, 2013) 
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Gelet op de terrasfunctie en het beschermen van de toeristische aantrekkelijkheid 
is het nodig dat de schaduwduur ter plaatse van deze objecten wordt beperkt. Ver-
wacht is dat de slagschaduweffecten bij Boelies, The Shamrock Inn en Hellecat hin-
derlijk kunnen zijn. Hierin is het gedrag van de bezoekers van belang. De eventuele 
verstoring of verbetering en de veranderde voorkeur voor de locatie kunnen leiden 
tot veranderd gedrag van de toerist. ZKA stelt dat: “de toerist ervoor kan kiezen een 
andere locatie te bezoeken, als hier mogelijkheden voor zijn. Ligt deze locatie in de-
zelfde plaats of gemeente, dan kan dit betekenen dat de toerist wel behouden blijft 
voor de plaats of gemeente, maar dat individuele locaties/toeristische aanbieders 
hier wel positieve of negatieve gevolgen van ondervinden, bijvoorbeeld als deze lo-
catie of aanbieder dichtbij of juist verder weg van windturbines zijn gevestigd.” 
 
Om de negatieve effecten voor Boelies en The Shamrock Inn zo veel mogelijk uit te 
sluiten adviseren we met behulp van een automatische stilstandregeling bewe-
gende slagschaduw geheel te voorkomen tijdens het hoogseizoen (1 mei t/m 15 
september) en voor zover deze schaduw optreedt tijdens openingstijden. Dit sluit 
aan bij het voorstel dat ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure met 
de omgeving is voorbereid. In de praktijk betekent dit dat de slagschaduw op beide 
strandpaviljoens, als gevolg van de tijd die nodig is om de windturbine af te scha-
kelen, gedurende voornoemde periode in totaal tussen 0 uur en een halfuur zal 
bedragen. Om die reden wordt de normgrens voor beide paviljoens gesteld op ten 
hoogste 30 minuten totale schaduwduur, gedurende het hoogseizoen. Stilstand ter 
beperking van bewegende slagschaduw ter plaatse van beide strandpaviljoens leidt 
naar verwachting tot een aanvaardbaar opbrengstderving, welke een rendabele ex-
ploitatie van het windpark niet in gevaar brengt. Hiermee wordt de schaduwduur 
ter plaatse van de strandpaviljoens tot een minimum beperkt en wordt het ont-
staan van hinder nagenoeg geheel voorkomen.   
 

4.5 Lokale norm 

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering 
motiveren we de volgende regels: 

➢ de windturbine dient voorzien te zijn van een automatische stilstandvoor-
ziening die de windturbine afschakelt indien meer dan 6 uur per jaar slag-
schaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten, voor zover de af-
stand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal 
de rotordiameter bedraagt en voor zover zich in de door de slagschaduw 
getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige objecten ramen 
bevinden; 

➢ de windturbine dient voorzien te zijn van een automatische stilstandvoor-
ziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter 
plaatse van strandpaviljoens Boelies en The Shamrock Inn, gedurende het 
hoogseizoen (1 mei t/m 15 september) en voor zover de schaduwtijdvak-
ken optreden tijdens openingstijden. In verband met de tijd die nodig is om 
een windturbine stil te zetten bedraagt de maximale schaduwduur in deze 
periode effectief ten hoogste 30 minuten.  
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Hoofdstuk 5 Onderbouwing normgrens 
Externe Veiligheid 

Plaatsgebonden risico 
Normen voor het plaatsgebonden risico omschrijven welke kans op overlijden als 
gevolg van risicorelevante activiteiten aanvaardbaar wordt geacht. Normen voor 
het plaatsgebonden risico voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten volgen 
niet alleen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, maar zijn ook wettelijk vastge-
legd in overige besluiten aangaande risicovolle activiteiten zoals het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en Be-
sluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).  
 
Nu het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten toepassing is verklaard voor wind-
parken (vanaf 3 windturbines) is nagegaan of bij deze overige besluiten kan worden 
aangesloten. Het vermijden van het ontstaan van onaanvaardbare risico’s op over-
lijden als gevolg van een ongevalscenario bij windturbines kan worden geborgd 
door in het inpassingsplan en de omgevingsvergunning de volgende regels op te 
nemen: 
➢ Het plaatsgebonden risico voor een kwetsbaar object, veroorzaakt door een 

of meer windturbines van Windpark Haringvlietdam, is niet hoger dan 10-6 per 

jaar. 

➢ Het plaatsgebonden risico voor een beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt 

door een of meer windturbines van Windpark Haringvlietdam, is niet hoger 

dan 10-5 per jaar. 

Er is gelet op de kenmerken van de omgeving geen sprake van omstandigheden die 
aanleiding geven tot het stellen afwijkende normgrenzen voor het plaatsgebonden 
risico. Wel is er door Pondera extra aandacht geschonken aan het groepsrisico on-
der en nabij de windturbines. Het gebied wordt gebruikt voor dagrecreatie. In het 
onderzoek wordt geconcludeerd: “er kunnen weliswaar een grote hoeveelheid per-
sonen binnen de invloedssfeer aanwezig kunnen zijn, maar dat deze individueel 
slechts een zeer beperkte tijd van het jaar (in de zomermaanden) blootgesteld kun-
nen worden aan risico’s als gevolg van de windturbines. Het totale risico optredende 
risico voor groepen personen is daardoor klein. Er is geen aanleiding om specifieke 
bescherming tegen groepsrisico’s te hanteren door middel van een normstelling. Er 
is tevens geen noodzaak om extra maatregelen te nemen om de aanwezigheid van 
groepen personen op het strand en nabij Boelies te beperken om daarmee het 
groepsrisico te beperken.” 
 
Voor de definitie van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten kan worden aan-
gesloten bij de definitie uit artikel 1 lid 1b en artikel 1 lid 1l uit het Bevi. Voor het 
berekenen van het plaatsgebonden risico kan gebruik worden gemaakt van het 
door het RIVM opgestelde Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid Module IV – 
Windturbines. Dit rekenvoorschrift bevat de meest actuele en recente rekenmetho-
den om het plaatsgebonden risico rondom een windturbine te bepalen.  
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Voor een overzicht van de wet- en regelgeving en het beleid waaraan de externe 
veiligheidsrisico’s van windturbines kunnen worden getoetst ten aanzien van we-
gen, waterwegen, spoorwegen, risicovolle inrichtingen, buisleidingen, hoogspan-
ningsinfrastructuur en waterkeringen kan gebruik blijven worden gemaakt van de 
normstellingen genoemd in de Handreiking Risicozonering Windturbines 
(HRW2020). Deze normstellingen volgen immers niet uit paragraaf 3.2.3. van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer of paragraaf 3.2.3. van de Activiteitenregeling mi-
lieubeheer. 
 
Verder adviseren we dat er enkele algemene veiligheidsnormen opgenomen wor-
den in het bestemmingsplan om ongewone voorvallen door bijvoorbeeld techni-
sche gebreken zo veel als mogelijk te beperken. Deze normen waren opgenomen 
in de Activiteitenregeling en ook die vallen onder de windturbinebepalingen die 
momenteel buiten toepassing blijven voor windparken. Deze aanvullende regels 
zijn: 
 

➢ Plaatsing en in werking hebben van windturbines is alleen toegestaan in-
dien zij voldoen aan de veiligheidseisen opgenomen in NEN-EN-IEC 61400-
1. 

➢ Een windturbine moet ten minste eenmaal per kalenderjaar worden be-
oordeeld op de noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties 
door een deskundige op het gebied van windturbines.  

➢ Een windturbine moet door de exploitant onmiddellijk buiten bedrijf wor-
den gesteld en het bevoegd gezag daaromtrent worden geïnformeerd in-
dien wordt geconstateerd of indien het redelijk vermoeden bestaat dat 
een onderdeel of onderdelen van de windturbine een gebrek bezitten, 
waardoor de veiligheid voor de omgeving in het geding is. De windturbine 
wordt eerst weer in bedrijf genomen nadat alle gebreken zijn hersteld. 
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Hoofdstuk 6 Lichtschittering 

Aangezien hinder als gevolg van lichtschittering eenvoudig kan worden voorkomen 
door niet-reflecterende materialen of coatinglagen te gebruiken op de onderdelen 
die hinder veroorzaken is een lokale motivering niet doelmatig. 
 
De tekst uit de Activiteitenregeling kan integraal worden overgenomen: 
 

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering 
wordt lichtschittering bij het in werking hebben van een windturbine zoveel moge-
lijk voorkomen of beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of 
coatinglagen op de betreffende onderdelen. Het meten van reflectiewaarden vindt 
plaats overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige 
meetmethode. 
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