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Windpark Oude Maas
Verdieping op het onderwerp Geluid
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Voorstellen

Steven Velthuijsen

Sinds 2010 bij 

Bosch & van Rijn

Achtergrond:

• Natuurkunde

• Energy Science

Werkzaamheden bij Bosch & van Rijn:

• Tientallen geluid- en slagschaduwonderzoeken

• Milieueffectrapportages

• Ruimtelijke procedures

• Beleidsadvies rijk, provincies, gemeenten

• Second opinions

• Projectleiding

• Procesbegeleiding
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Deze presentatie

1) Introductie

2) Norm (zoals vergund)

3) Huidige status norm

4) Laagfrequent geluid

5) Situatie WP Oude Maas

6) Cumulatie

Windpark Oude Maas:

Uitgebreide onderzoeken uitgevoerd en ingediend ter 
ondersteuning van bestemmingsplanwijziging en 
vergunningaanvraag.

Doel: 
- Toetsen of aan landelijke normen kan worden voldaan
- Checken of sprake is van ‘goede ruimtelijke ordening’
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Introductie

Op de normgrens!

Windpark Oude Maas: 5 windturbines. Tiphoogte ca. 186m.

 September 2017: Bestemmingsplan en vergunning
 Juni 2019: Raad van State
 Eind 2020: Keuze definitief windturbinetype
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De norm (zoals vergund)

De wet: Evening: +5 dB

Night: +10 dB
------------------------------------

47 dB Lden

Op de normgrens!

Windturbines: ca. 101-106 dB 
op vol vermogen

Norm: 47 dB Lden & 41 dB Lnight

Dat komt in de praktijk neer op:
Gemiddelde belasting op gevel: ±41 dB
Maximale belasting op gevel: ±45 dB
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De norm (zoals vergund)

Maximaal toegestaan:
47 dB Lden & 41 dB Lnight

Lden: tijdgewogen gemiddelde

Day (12u/dag): +0 dB

Evening (4u/dag): +5 dB
Night (8u/dag): +10 dB

Jaargemiddelde 
geluidsbelasting

Jaargemiddelde geluidsbelasting 
met straffactoren

dagperiode (12u per etmaal) Lday 40,0 40,0
avondperiode (4u per etmaal) Levening 40,4 40,4 + 5 = 45,4
nachtperiode (8u per etmaal) Lnight 40,7 40,7 + 10 = 50,7
Etmaal (day-evening-night) Lden 40,3 47,0

Fictief rekenvoorbeeld
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Huidige status norm

Landelijke norm mag (voorlopig) niet meer gebruikt worden voor nieuwe windparken
Bestaande vergunningen zijn nog steeds geldig.

Maar: 
• onduidelijkheid voor omwonenden en exploitanten
• ingewikkeld voor bevoegd gezag en handhaving

Er wordt nu gewerkt aan een overbruggingsregeling voor bestaande (en vergunde parken)
• Geldt totdat er nieuwe algemene milieuregels zijn
• Inhoudelijk dezelfde milieubescherming als de oude norm

• Concept regelgeving ligt nu bij Raad van State
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Huidige status norm

Voor Windpark Oude Maas:

 Geluidsbelasting op woningen is zo laag dat de norm helemaal niet in beeld komt.

 Uitkomsten landelijk planMER hebben geen gevolgen voor dit windpark.
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Hinder

 Van woningen op de normgrens 
belast: 9% ernstig gehinderd

Vergelijkbaar met wegverkeer. 
Windturbinegeluid is hinderlijker, daarom is 
de norm strenger.

 Luidste variant in 
vergunningaanvraag: 1 woning 
op de normgrens belast.

 Definitief type: max. 43 dB Lden
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Laagfrequent geluid

infrageluid LFG ‘normaal geluid’

 Windturbines produceren (ook) laagfrequent geluid

 Net als scheepvaart, (spoor)wegen etc.

 Laagfrequent is klein deel van totaal
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Laagfrequent geluid

 Voor alle geluid geldt: hoe verder weg, hoe zachter

 Laagfrequent geluid draagt verder dan ‘normaal’ geluid, dus op grote afstand is 
bijdrage relatief groter

 Door grote afstand tot woningen geen hinder verwacht
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Laagfrequent geluid

infrageluid LFG ‘normaal geluid’
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Spectrum bij de bron

Spectrum bij ontvanger

Emissie: 103,9 dB(A)

Immissie: 42,7 dB(A)

 Bij woning: nauwelijks nog 
hoogfrequent geluid

 Uit berekeningen blijkt:
 Bij voldoen aan norm:

 LFG binnenshuis <20 dB

 Onder waarnemingsdrempel

 Geen aanvullende norm nodig
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Geluid - Laagfrequent

Overzicht van recent onderzoek

 RIVM (oktober 2020): groot literatuuronderzoek naar gezondheidseffecten van geluid van 
windturbines o.b.v. diverse wetenschappelijke artikelen
 “Geen eenduidig bewijs voor effecten anders dan hinder”

 “Betrokkenheid leidt tot betere acceptatie”

 LUMC (De Laat) (2021?): literatuurstudie. Publicatie uitgesteld vanwege kritiek op 
onderzoeksopzet.
 “Lagere norm leidt tot minder hinder”

 “Om hinder te verlagen: verlaag de norm of houd 10x ashoogte aan tot woningen”

 Metingen DM/OM (maart 2021): meetcampagne bij windturbine in Drenthe
 “Bijdrage laagfrequent geluid van windturbine beperkt”

 Metingen N33 (jan 2021): meetcampagne bij windpark N33 (Veendam)
 Bij 4 windturbines bromtonen gemeten

 Uitzonderlijk; oorzaak wordt onderzocht door Arcadis en Siemens



14

Geluid – situatie Oude Maas

In MER onderzocht:
Windturbinegeluid van 5 MER alternatieven :

Geluidsproductie per windturbinetype
Geluidsbelasting op woningen

Windturbinegeluid van definitieve opstelling:
Geluidsproductie per windturbinetype (onder- en bovengrens bandbreedte)
Geluidsbelasting op woningen

Windturbinegeluid van uiteindelijk gekozen type
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Windturbines en woningen in rekenmodel.

Per adres is de geluidsbelasting berekend.

Daarnaast is een ‘contour’ getekend. 

Binnen de contour betekent: er moeten maatregelen getroffen

worden om aan de norm te voldoen (niet van toepassing voor 

WP Oude Maas)

‘Maatregelen’: wieken iets kantelen: minder geluid, maar ook 

minder opbrengst.

Rekenmodel houdt rekening met:
- Windsnelheid
- Windrichting
- Bodemeffecten

Maar niet met:
- Afscherming
- Reflectie

Rekenwijze
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Geluid – situatie Oude Maas - geluidsproductie

Jaargemiddelde 
bronsterkte LE houdt 
rekening met het lokale 
windaanbod.

alt. 1,2a,3

alt. 2b,2c

VKA onder

VKA boven

def. type
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Definitief type

 Zie zwarte lijn hiernaast.

• Stil windturbinetype.

• Maximale geluidsbelasting op 
woningen: 43 dB Lden. 

• Als windturbine op vol vermogen 
draait: max. 39 dB(A) op woning.
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Definitief type

 5 Windturbines (posities liggen vast)

 Definitieve type: Nordex N131/3600

 Rotordiameter: 131 meter

 Ashoogte: 120 meter

 Tiphoogte: 185,5 meter
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Geluid – situatie Oude Maas - Cumulatie

Geluid van windturbines komt bovenop bestaande belasting.

Daarom onderzocht wat toename van cumulatieve geluidsbelasting is.

Huidig geluid voornamelijk vanwege wegverkeer, industrielawaai en scheepvaart.

Geluidsbelasting als gevolg van deze bronnen onderzocht door LBP | Sight

Conclusie: 

 Woningen met hoge huidige geluidsbelasting worden weinig belast door windturbines.

 Woningen die hoger belast worden door windturbines hebben een lage huidige geluidsbelasting.

 Maximale toename cumulatief geluid bij woningen die al veel geluid ondervinden: 1,7 dB.
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Einde / Ruimte voor vragen


