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Samenvatting:
De Stichting Windmolenklachten heeft in het 2e kwartaal van 2015 een onderzoek gedaan
naar de toepassing van maatwerkvoorschriften (een strengere geluidsnorm) voor
windturbinegeluid. Er is een inventarisatie gedaan, onder alle Nederlandse gemeenten, over
de toepassing van het maatwerk voorschrift. Via een WOB verzoek (Wet openbaarheid
bestuur) is gevraagd naar de toepassing van de mogelijkheid om een strengere geluidsnorm
voor windturbinegeluid toe te passen ter bescherming van omwonenden. De uitkomst van
het onderzoek is schokkend. Er wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een dergelijke strengere norm toe te passen.
Het Ministerie van Economische Zaken stelt dat er alleen een strengere norm voor
windturbines mag worden toegepast indien een windturbine in een stiltegebied is geplaatst.
Deze stelling wordt weersproken door het hoge gerechtshof. Uit onderzoek blijkt dat er in
Nederland geen windturbines in een stiltegebied zijn geplaatst. De Nederlandse norm voor
plaatsing van windturbines is te vergelijken met het volgende: Voor alle Nederlandse wegen
geldt een jaargemiddelde maximum snelheid van 130 km/u. Een bevoegd gezag mag een
lagere maximum snelheid verordenen maar, maar dit geldt uitsluitend voor zandwegen.
Het woord maatwerk wordt veelvuldig misbruikt. In de gedragscode van de windindustrie
wordt de suggestie gewekt dat maatwerk een goed middel is en een algemene toepassing
kent. Uit dit onderzoek blijkt dat er slechts in twee gevallen een maatwerk voorschrift
(strengere norm) is opgelegd.
De overheid geeft de suggestie dat de norm
voldoende bescherming biedt. In de praktijk
blijkt er sprake te zijn van gemiddeld 9%
ernstig gehinderden binnenshuis en meer
dan 20% buitenshuis. Uit meerdere
onderzoeken blijkt dat dit percentage in
werkelijkheid vele malen hoger ligt.
De Nederlandse gemiddelde geluidsnorm is
één van de slechtste van Europa. Dat is zeer
verontrustend omdat Nederland tot een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld
behoort. De gemiddelde geluidsnormering voor windturbinegeluid blijkt helemaal geen
Europese norm. Dit in tegenstelling tot wat van overheidswege en door bestuurders
veelvuldig beweerd wordt. In de EU wordt deze gemiddelde geluidsnormering voor
windturbinegeluid door geen enkel land toegepast.
Aanbeveling:
De loze toepassing van maatwerkvoorschriften uit het wetsartikel in het activiteitenbesluit
moet worden geschrapt. In plaats daarvan zou een gedifferentieerde norm voor
windturbinegeluid moeten gelden. In industriële gebieden met een hoog achtergrondgeluid
zou een andere norm moeten gelden dan in gebieden met een laagachtergrondgeluid. Dat is
te vergelijken met de geluidsnormering voor industrie. Moderne windturbines zijn immers
ook industriële objecten. Een opmaat voor deze aanpassing is het amendement van
Provinciale Staten van Noord-Holland. Hierin is geregeld dat een aangescherpte norm voor
windturbine geluid moet worden toegepast in gebieden met een lager achtergrond geluid.
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1. HET ONDERZOEK:

De Stichting Windmolenklachten heeft op 1 juni 2015 alle Nederlandse gemeenten met
windturbines aangeschreven. Gevraagd is naar de toepassing van de wettelijke mogelijkheid
om een strengere norm te hanteren voor geluid van windturbines. Om verzekerd te zijn dat
gemeenten ons verzoek serieus zouden nemen is dit verzoek gedaan op basis van de Wet
openbaarheid bestuur (zie WOB verzoek in bijlage 1).
Wij hebben deze informatie geïnventariseerd en komen tot een schokkende conclusie.
Maatwerkvoorschriften worden door Nederlandse gemeenten niet of nauwelijks toegepast.
In bepaalde gevallen krijgen wij signalen dat gemeenten geen maatwerkvoorschrift
toepassen omdat dit op aandringen van- en door het ministerie is opgelegd. Alleen in
aangewezen stiltegebieden zou de gemeente gerechtigd zijn om een strengere geluidsnorm
toe te passen. Stichting windmolenklachten heeft ook alle jurisprudentie over dit onderwerp
verzameld. Maatwerkvoorschriften mogen wel degelijk worden toegepast. In hoofdstuk 2
wordt hier nader op ingegaan.
Veel omwonenden van windturbines zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid om een
verzoek te doen voor een maatwerkvoorschrift.
Wij krijgen het gevoel dat gemeenten en/of gemeenteambtenaren zich in bepaalde gevallen
af zijn gaan vragen waarom er geen maatwerkvoorschrift is toegepast. In bepaalde gevallen
blijkt wel dat er meerdere klachten zijn ingediend.
De meeste Gemeenten geven informatie over de toepassing maatwerk.
Flevoland en Noord-Holland lijken terughoudend met informatie verstrekking hieromtrent.

5

1.1 Voorbeelden van toepassing maatwerk voorschrift

In Nederland wordt er slechts bij 2 legaal opgerichte windturbineparken een maatwerk voorschrift toegepast voor bescherming van omwonenden. In de
praktijk blijkt er nog steeds sprake te zijn van ernstige overlast:

GEMEENTE

ADRES

PLAATS

PROVINCIE

Maatwerk* Opmerkingen

Aalten
Achtkarspelen
Alkmaar

Postbus 119
Postbus 2
Postbus 53

7120 AC Aalten

Gelderland
Groningen
N-Holland

geen
geen
geen

Almere
Alphen aan de Rijn
Amsterdam
Arnhem
Barneveld
Bedum
Bergen
Bergen op Zoom
Borsele
Breda
Buren
Coevorden
Comstrijen
Culemborg
Dalfsen
Dantumadiel
De Friese Meren

Postbus 200
Postbus 13
Postbus 202
Postbus 9029
Postbus 63
Postbus 38
Postbus 175
Postbus 35
Postbus 1
Postbus
90156
Postbus 23
Postbus 2
Postbus 7400
Postbus 136
Postbus 35
Postbus 22
Postbus 101

9285 AC BUITENPOST
1800 BC ALKMAAR

1300 AE Almere
2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN
1000 AE AMSTERDAM
6800 EL ARNHEM
3770 AB BARNEVELD
9780 AA BEDUM
1860 AD BERGEN NH
4600 AA BERGEN OP ZOOM
4450 AA HEINKENSZAND
4800 RH BREDA
4020 BA MAURIK
7740 AA COEVORDEN
3280 AE NUMANSDORP
4100 AC CULEMBORG
7720 AA DALFSEN
9104 ZG DAMWALD
8500 AC JOURE

Flevoland
Z-Holland
N-Holland
Gelderland
Gelderland
Groningen
N-Holland
Brabant
Zeeland

geen
geen
geen

Brabant
Gelderland
Drenthe
Z-Holland
Gelderland
Overijssel
Friesland
Friesland

geen

Zie link discussie overlast situatie
raadsvergadering

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen
geen
geen
geen
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De Marne
De ronde Venen
Delfzijl
Den Helder
Dongeradeel
Drechterland
Drimmelen
Dronten
Duiven
Ede
Eemsmond
Enkhuizen
Etten Leur

Ferwerderadiel
Franekeradeel
Giessenlanden
Goeree Overflakkee
Goes
Gouda
Groningen
Haarlem

Postbus 11
Postbus 250
Postbus
20000
Postbus 36
Postbus 1
Postbus 9
Postbus 19
Postbus 100
Postbus 6
Postbus 9022
Postbus 11
Postbus 11
Postbus
10100

Postbus 2
Postbus 58
Postbus 1
Postbus 1
3240
Postbus 2118
Postbus 1086
Postbus
20001
Postbus 511

Groningen
Utrecht

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

1600 AA ENKHUIZEN

Groningen
N-Holland
Friesland
N-Holland
Brabant
Flevoland
Gelderland
Gelderland
Groningen
N-Holland

4870 GA ETTEN-LEUR

Brabant

geen

9965 ZG LEENS
3640 AG MIJDRECHT
9930 PA DELFZIJL
1780 AA DEN HELDER
9100 AA DOKKUM
1616 ZG HOOGKARSPEL
4920 AA MADE
8250 AC DRONTEN
6920 AA DUIVEN
6710 HK EDE GLD
9980 AA UITHUIZEN

9172 ZS FERWERT
8800 AB FRANEKER
4223 ZG HOORNAAR
AA MIDDELHARNIS
4460 MC GOES
2800 BB GOUDA
9700 PB GRONINGEN
2003 PB HAARLEM

Nog antwoorden
geen
geen

Friesland
Friesland
Z-Holland

geen
geen
geen

Z-Holland
Zeeland
Z-Holland

geen
geen
geen

Groningen
N-Holland

geen
geen

Zie beschikking bedrijventerrein
Cumulatie:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerkvoorschriften-16-8-11ferweradiel.pdf
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Haarlemmermeer
Halderberge
Harlingen
Heerenveen

Heerhugowaard
Heerlen
Hellevoetsluis
‘s Hertogenbosch
Het Bildt
Hollands Kroon

Houten
Kapelle
Kerkrade
Koggenland

Kollumerland
Landsmeer

Postbus 250
Postbus 5
Postbus
10000
Postbus
15000

Postbus 390
Postbus 1
Postbus 13
Postbus 12345
Postbus 34
Postbus 8

Postbus 30
Postbus 79
Postbus 600
Postbus 21

Postbus 13
Postbus 1

4730 AA OUDENBOSCH

N-Holland
Brabant

8860 HA HARLINGEN

Friesland

8440 GA HEERENVEEN

Friesland

2130 AG HOOFDDORP

1700 AJ HEERHUGOWAARD
6400 AA HEERLEN
3220 AA HELLEVOETSLUIS
5200 GZ ’S-HERTOGENBOSCH
9076 ZN ST.-ANNAPAROCHIE
1760 AA ANNA PAULOWNA

3990 DA HOUTEN
4420 AC KAPELLE
6460 AP KERKRADE
1633 ZG AVENHORN

9290 AA KOLLUM
1120 AA LANDSMEER

N-Holland
Limburg
Zeeland
Brabant
Friesland
N-Holland

Utrecht
Zeeland
Limburg
N-Holland

Friesland
N-Holland

geen

geen

geen
geen
geen
geen
geen
geen

ja
geen
geen
geen

Ja
geen

Verzoeken maatwerk afgewezen:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerk-29-5-15heerhugowaard.pdf

Verzoeken maatwerk afgewezen
Beschikking maatwerk:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerk-11-7-12-houten.pdf

Opgelegd door rechter Link:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerkvoorschriften-7-5-14kollumerland.pdf
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Langedijk

1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE

N-Holland

geen

Leeuwarden
Leeuwarderadeel
Lelystad
Leudal
Littenseradiel
Lopik
Loppersum
Marum

Postbus 15
Postbus
21000
Postbus 24
Postbus 91
Postbus 3008
Postbus 1
Postbus 50
Postbus 25
Postbus 2

8900 JA LEEUWARDEN

Friesland
Friesland
Flevoland
Limburg
Friesland
Utrecht
Groningen
Groningen

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

Medemblik
Menameradiel
Menterwolde
Meppel
Moerdijk
Molenwaard
Neder-Betuwe
Nieuwegein
Noord Beveland

Postbus 45
Postbus 3
Postbus 2
Postbus 501
Postbus 4
Postbus 5
Postbus 20
Postbus 1
Postbus 3

1687 ZG WOGNUM

N-Holland
Friesland
Z-Holland
Drenthe
Brabant
Z-Holland
Gelderland
Utrecht
Zeeland

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

Geen maatwerk/ wel ernstige overlast

Noordoostpolder
Oldambt

Postbus 155
Postbus 175
Postbus
10150
Postbus 38

8300 AD EMMELOORD

Flevoland
Groningen

geen
geen

Verzoeken maatwerk afgewezen

Brabant
Friesland

geen

N-Holland

geen

Groningen
Gelderland

geen
geen

Oosterhout
Ooststellingwerf
Ouder Amstel
Pekela
Putten

Postbus 35
Postbus
20000
Postbus 400

9050 AA STIENS
8200 AB LELYSTAD
6093 ZG HEYTHUYSEN
8730 AA WOMMELS
3410 CB LOPIK
9919 ZG LOPPERSUM
9363 ZG MARUM

9036 ZW MENAAM
9649 ZG MUNTENDAM
7940 AM MEPPEL
4760 AA ZEVENBERGEN
2970 AA BLESKENSGRAAF CA
4043 ZG OPHEUSDEN
3430 AA NIEUWEGEIN
4490 AA WISSENKERKE

9670 AD WINSCHOTEN
4900 GB OOSTERHOUT
8430 AA OOSTERWOLDE
1190 AA OUDERKERK A/D
AMSTEL
9665 ZM OUDE PEKELA
3880 AK PUTTEN
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Reimerswaal
Reusel- de Mierden

Postbus 70
Postbus 11

Rotterdam

Postbus
70012

Schagen
Schouwen Duiveland
Slochteren
Sluis

Postbus 8
Postbus 5555
Postbus 13
Postbus 27

Staphorst
Steenbergen
Strijen
Ten Boer
Terneuzen
Texel

Tholen
Tilburg
Tytsjerksteradiel
Veere
Velsen

Postbus 2
Postbus 6
Postbus 5881
Postbus 7
Postbus 35
Postbus 200

Postbus 51
Postbus
90155
Postbus 3
Postbus 1000
Postbus 465

4416 ZH KRUININGEN
5540 AA REUSEL

Zeeland
Brabant

geen
geen

3000 KP ROTTERDAM

Z-Holland

ja

1740 AA SCHAGEN

N-Holland
Zeeland
Groningen
Zeeland

geen
geen
geen
geen

4300 JA ZIERIKZEE
9620 AA SLOCHTEREN
4500 AA OOSTBURG

7950 AA STAPHORST
4650 AA STEENBERGEN
3290 EA STRIJEN
9790 AA TEN BOER
4530 AA TERNEUZEN
1790 AE DEN BURG

Overijssel
Brabant
Z-Holland
Groningen
Zeeland
N-Holland

geen
geen
geen
geen
geen
geen

4690 AB THOLEN

Zeeland

geen

5000 LH TILBURG

Brabant
Friesland
Zeeland
N-Holland

geen
geen
geen
geen

9250 AA BURGUM
4357 ZV DOMBURG
1970 AL IJMUIDEN

Beschikking maatwerk:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerk-5-3-13-rotterdam1.pdf
verzoeken maatwerk afgewezen:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerk-16-1-14-schagen.pdf

Zie beschikking:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerk-Staphorst.pdf

http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerk-Tholen.pdf
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Vlaardingen
Vlissingen
Waalwijk
Waddinxveen
Waterland
Westland
Winsum
Woensdrecht
Zaanstad
Zeewolde
Zoetermeer
Zuidhorn
Zuidwest Friesland
Zutphen

Zwolle

Postbus 1002
Postbus 3000
Postbus
10150
Postbus 400
Postbus 1000
Postbus 150
Postbus 10
Postbus 24
Postbus 2000
Postbus 1
Postbus 15
Postbus 3
Postbus
10000
Postbus 41

Postbus 10007

3130 EB VLAARDINGEN
4380 GV VLISSINGEN
5140 GB WAALWIJK
2740 AK WADDINXVEEN
1140 BA MONNICKENDAM
2670 AD NAALDWIJK
9950 AA WINSUM
4630 AA HOOGERHEIDE
1500 GA ZAANDAM
3890 AA ZEEWOLDE
2700 AA ZOETERMEER
9800 AA ZUIDHORN
8600 HA SNEEK
7200 AA ZUTPHEN

8000 GA ZWOLLE

Zeeland
Zeeland

geen
geen

Brabant
Z-Holland
N-Holland
Z-Holland
Groningen
Z-Holland
N-Holland
Flevoland
Z-Holland
Groningen

geen
geen
geen
geen
geen
geen

Friesland
Overijssel

geen
geen

Overijssel

Verzoek maatwerk afgewezen

geen
geen
geen

geen

Maatwerk op bedrijventerrein
Cumulatie:
http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Wobmaatwerkvoorschriften-1-5-14zwolle.pdf

* Maatwerk toepassing van strengere geluidsnorm voor windturbines

zoals omschreven in het Activiteitenbesluit artikel 3.14 a derde lid.
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1.1.1 Houten

In Houten heeft Eneco 4 windturbines geplaatst. De gemeente Houten heeft de korte
afstand tot woningen aangemerkt als lokale
bijzondere omstandigheid. Daarnaast noemt
de gemeente als reden voor de toepassing
van het maatwerkvoorschrift de afspraak met
Eneco om de oude strengere norm, die van
kracht was in de periode voor 2011, als
maatstaf te nemen.

Ook na het toepassen van een strengere norm komen er
nog regelmatig klachten binnen van geluidsoverlast.

1.1.2 Rotterdam

Aan de Noordzeeweg te Rotterdam is voor twee windturbines een maatwerkvoorschrift
opgelegd. Als motivatie geeft de Rotterdamse Milieudienst het lage achtergrondgeluid ter
plaatse. Benoemenswaardig is dat er hier gaat om een opgelegde geluidsnorm op basis van
een maximale geluidsbelasting en geen jaargemiddelde norm.
1.1.3 Kollum

De casus Kollum is een heel bijzondere. Omwonenden hebben na een zeer langlopende
procedure (De rijdende rechter heeft deze casus al in 2012 behandeld1) een
maatwerkvoorschrift bij de rechter afgedwongen. Overigens was dit uitsluitend mogelijk na
interventie van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines2. Op 7 mei 2014 –
dus 12 jaar na de eerste klacht – stelt de gemeente een maatwerkvoorschrift vast met de
geluidsnormen van de oude vergunning en met de toevoeging dat er gemeten moet worden
volgens het toen geldende voorschrift uit 1981.
1.1.4 Ferwaradiel

Voor een windturbine op een industrieterrein in het Friese Ferwaradiel is een maatwerk
voorschift opgelegd vanwege de aanwezigheid van andere windturbines (Cumulatie) Het
betreft hier een industriegebied en het biedt geen extra bescherming voor omwonenden.
1.1.5 Zwolle

Voor een windturbine op een industrieterrein in Zwolle is een maatwerk voorschift opgelegd
vanwege de aanwezigheid van andere windturbines (Cumulatie) Het betreft hier een
industriegebied en het biedt geen extra bescherming voor omwonenden.

1

http://www.eerstehulpbijrecht.nl/recht-in-de-regio/uitzending-gemist/gevecht-tegen-de-windmolen-0

2

http://nlvow.nl/casus-kollumerland/
http://nlvow.nl/casus-kollumerland-2/

12

1.2 Het modewoord “Maatwerk”

Maatwerk lijkt wel een soort modewoord te worden. De ontwikkelaar (NUON, ECN, Lokale
agrariërs) van het windplan Wieringermeer verklaart in de presentatie “Draagvlak en
participatie in de Wieringermeer” dat er veel mogelijkheden zijn om maatwerkvoorschriften
toe te passen bij mogelijke overlast. In de praktijk blijkt dit absoluut niet. Een
maatwerkverzoek is door de gemeente Hollands Kroon afgewezen vanwege mogelijke
precedentwerking voor het windplan Wieringermeer. Wel spreekt men hier over maatwerk,
maar men bedoelt aangescherpte regelgeving om aan de geldende geluidsnorm te voldoen.
Geen strengere norm dus!
1.3 Windturbines in Stiltegebieden
Het ministerie van EZ geeft aan dat maatwerk voor windturbinegeluid alleen in
stiltegebieden zou mogen worden toegepast. Stichting Windmolenklachten heeft
onderzocht hoeveel windturbines er in stiltegebieden van Nederland zijn geplaatst.
Het blijkt dat er geen windturbines in een stiltegebied zijn geplaatst.
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2. MAATWERK BIJ WINDTURBINES
2.1 Maatwerk bij windturbines (Juridische achtergronden)
Mr. Jan Veltman, 4 oktober 20133
1. Sinds 1 januari 2011 gelden voor windturbines de geluidsregels van het
Activiteitenbesluit, een Algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet
milieubeheer. Sindsdien mogen windturbines maximaal een geluidbelasting op
woningen veroorzaken van 47 Lden en 41 Lnight. Deze norm is het gewogen
gemiddelde over alle etmaal- respectievelijk nachtperioden over een geheel jaar. Juist
omdat het om een gemiddelde waarde over een heel jaar gaat, valt voor omwonenden niet
te controleren of deze geluidsnormen worden nageleefd. Voor 1 januari 2011 werd de
maximale geluidsbelasting uitgedrukt in dB(A). Omwonenden konden toen zo nodig zelf met
behulp van geluidsmetingen nagaan of sprake was van een overschrijding.
2. De algemene regel dat de geluidbelasting niet meer dan 47 Lden respectievelijk 41
Lnight mag bedragen, is niet altijd geschikt. Daarom bepaalt art. 3.14a van het
Activiteitenbesluit dat hiervan door middel van zogeheten maatwerkvoorschriften in
twee situaties mag worden afgeweken, te weten als:
(1) sprake is van cumulatie van geluid als gevolg van meerdere windturbines, of
(2) sprake is van ‘bijzondere lokale omstandigheden’.
3. De vraag is dan wanneer sprake is van zulke bijzondere lokale omstandigheden. In
de toelichting op artikel 3.14a, lid 3, wordt als voorbeeld van zo’n bijzondere lokale
omstandigheid genoemd de aanwezigheid van een stiltegebied. Het Agentschap NL,
een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, doet het echter voorkomen alsof
de aanwezigheid van een stiltegebied de enige omstandigheid is, waarin een
maatwerkvoorschrift is gerechtvaardigd. Op de website van deze overheidsinstantie valt te
lezen dat een landelijke, stille omgeving geen omstandigheid is die aanleiding geeft tot het
stellen van maatwerkvoorschriften. Met deze passage verdraait het Agentschap NL de
bedoeling van de wetgever. Het is overigens niet voor het eerst dat het Agentschap in zijn
ijver om windturbines te promoten een verkeerde voorstelling 4van zaken geeft.
4. In zijn uitspraak van 19 juni 2013 over het Windpark Noordoostpolder heeft de Raad van
State inmiddels met zoveel woorden bepaald dat als in een gebied het
achtergrondgeluidsniveau laag is, dit een bijzondere lokale omstandigheid is op grond
waarvan maatwerkvoorschriften (lees; strengere geluidsnormen) kunnen worden
opgelegd. Ook de rechtbank Alkmaar heeft eerder dit jaar een vergelijkbaar oordeel geveld.
De rechtbank ging nog een stap verder door het gemeentebestuur van Schagen te dwingen
alsnog een maatwerkvoorschrift op te leggen aan de betrokken windturbine-exploitant.
Bovendien oordeelde deze rechtbank dat dit maatwerkvoorschrift ook in dBA mocht worden
gesteld. Of de Raad van State zich in dit oordeel kan vinden, valt af te wachten: het
gemeentebestuur en de windturbine-exploitant hebben hoger beroep ingesteld.

3

Werkzaam bij Veltman Advocatenkantoor te Amersfoort:
www.veltmanadvocatenkantoor.nl, 033-4656240 / 06-51419525.
4

Vermeldenswaard is in dit verband dat de Nationale Ombudsman in zijn rapport van 1
augustus 2011 constateert dat het Agentschap NL het verbod van vooringenomenheid
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2.2. Rechtspraak
Er zijn in de periode vanaf 2011 een aantal verzoeken gedaan voor de toepassing van
maatwerkvoorschriften. In veel gevallen wordt het verzoek afgewezen met de motivering
dat er geen sprake is van een stilte gebied. Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr.
201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat er voor windturbines in een
stil gebied gebruik mag worden gemaakt van de mogelijkheid om een strengere geluidsnorm
op te leggen.
Tot de uitspraak van 10 december 2014 hoefde de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State ("ABRvS") zich hier nog niet over uit te spreken. Er was al wel lagere
rechtspraak, waarin in de aanwezigheid van een laag omgevingsgeluid dan wel een hoge
geluidbelasting bij derden een reden werd gevonden om een maatwerkvoorschrift op te
leggen. Zie hiervoor de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
d.d. 27 juli 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:9104) en van de rechtbank Noord-Holland d.d. 7
maart 2013 (ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ3549).
De toepassing van Maatwerk is volgens de rechter een discretionaire bevoegdheid en geen
verplichting. Ofwel, een lokaal gezag mag een maatwerk voorschift toepassen, maar hoeft
het niet te doen. Bij de publicatie van dit onderzoeksrapport op 2 september 2015 wordt er
op de website van de RVO nog steeds beweerd dat maatwerk alleen toegepast mag worden
in stiltegebieden. Deze voorlichting is onjuist en misleidend!
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2.3 Minister verzoekt om terughoudendheid toepassing maatwerk
Bij de totstandkoming van de regelgeving voor windturbinegeluid en de mogelijkheid om
hier van af te wijken dmv een strengere norm heeft voormalig minister Huizinga een
dringend beroep5 gedaan om hier vooral zeer terughouden mee om te gaan.
Alhoewel de circulaire van de voormalige minister is komen te vervallen per 1 jan 2011
houdt het ministerie van EZ vast aan de adviezen die hier in zijn omschreven. Natuurlijk zijn
gemeenten gevoelig voor dit soort aanwijzingen want als je nog eens naar een functie in Den
Haag solliciteert, staat het niet goed op je cv wanneer je een recalcitrante bestuurder blijkt.
Terwijl bepaalde gemeenten zoals Hollands Kroon, Schagen en Almere heel lang volhouden
dat ze geen maatwerk mogen toepassen omdat er geen sprake is van een stiltegebied
veranderd dit standpunt na een uitspraak van de rechtbank. Plotseling beroepen ze zich op
hun discretionaire bevoegdheid.
Eerst mogen we geen maatwerk voorschrift toepassen, maar na uitspraak van de rechtbank
willen we het niet!

2.3.1 Casus Hollands Kroon Oostpolder

In het licht van hedendaagse vergunning voor windturbines zouden de 2 opgeschaalde
solitaire windturbines in de Oostpolder van Anna Paulowna (gem. Hollands Kroon), op een
afstand van 240 meter, nimmer meer vergund worden. Genoemde windturbines leiden tot
dagelijkse overlast voor omwonenden midden in een stille polder direct naast een officieel
aangewezen stiltegebied met nauwelijks verkeer. Honderden meldingen van overlast,
verzoeken tot handhaving, en verzoeken tot maatwerk, het leidde tot niets anders dan
afwijzingen, waarbij de omwonende burgers nog altijd in de kou staan. Wel werd allereerst
na meting een constatering gedaan van normoverschrijding, en een veel hogere
geluidsbelasting dan door de fabrikant opgegeven fabriekswaarden. Desondanks toonde de
gemeente Hollands Kroon geen enkele intentie om het instrument Maatwerk toe te passen,
waarbij de angst voor precedentwerking op het nog op te richten windpark Wieringermeer
in diezelfde gemeente een belangrijke rol lijkt te spelen. Enorme legesinkomsten ivm de
realisatie van ruim 100 windturbines mogen niet in de waagschaal gelegd worden, waarmee
de dagelijkse overlast voor burgers voor de zoveelste keer een ondergeschikte rol krijgen ten
opzichte van de financiële belangen. Verzoeken vanuit de gemeenteraad om Maatwerk toe
te passen worden door college ongegrond beantwoord met angstzaaien voor claims bij
toepassing van een wettig instrument van het Maatwerk artikel in het Activiteitenbesluit. Na
5 jaar verzoeken om overlast op te lossen bij Gemeente en Provincie, passen beide
instrumenten om overlast te beperken nog altijd niet toe, en lijkt daar ook geen enkele
bereidheid toe. Maar wat lost de dagelijkse overlast van solitaire turbines op 240m afstand
van directe bewoning dan wel op? Geluidsdifferentiatie voor nieuwe en –bestaande
gevallen, waarbij rekening gehouden wordt met een laag achtergrond geluid.

5

Zie brief minister Huizinga: http://www.windmolenoverlast.nl/wpcontent/uploads/2015/09/Ciirculaire_beoordeling_geluidhinder_windturbines.pdf
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3. DE AANLEIDING VOOR MAATWERK.
3.1 Brandbrief Noord-Hollandse gemeenten
Meerdere Noord-Hollandse gemeenten sturen in 2011 een brandbrief6 aan de Provincie en
het Rijk naar aanleiding van het grote aantal klachten over geluidsoverlast van windturbines.
De gemeenten vragen om een strengere norm en de mogelijkheid om maatwerk
voorschriften toe te passen.

3.2 Antwoorden van het CDA n.a.v. brandbrief Noord-Hollandse Gemeenten.
In antwoord op de brandbrief van de Noord-Hollandse gemeenten reageert 2e kamerlid
Marieke vd werf7. Ze pleit voor duidelijke kaders en toepassing van het maatwerkvoorschrift.
Daarnaast wil ze een politieke discussie als blijkt dat maatwerkvoorschriften geen algemene
toepassing kent.

Maatwerkvoorschriften illegale
windturbine Schagen afgewezen!

6

http://www.platformwindenergiedezijpe.nl/wp-content/uploads/2011/10/Brief-overlastwindturbines-tweede-kamer.pdf
7

http://www.platformwindenergiedezijpe.nl/wp-content/uploads/2011/10/Reactie-brief-Zijpe-Anna-Paulowna-2ekamer.pdf
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4. NEDERLANDSE NORM BEHOORT TOT DE SLECHTSTE VAN EUROPA
4.1 Onderzoek M+P Raadgevende Ingenieurs
Uit onderzoek van het gerenommeerde Adviesbureau MP Raadgevende Ingenieurs
(medeopsteller van de huidige geluidsnormering voor windturbines) blijkt dat de
Nederlandse geluidsnorm tot de slechtste van Europa behoort. De kern is dat Nederland als
enige land in Europa een norm hanteert die niet alleen een relatief hoge waarde heeft, maar
die ook nog eens uitgaat van een jaargemiddelde. Dat heeft twee gevolgen:
(1) periodes waarin de turbine teveel lawaai maakt mogen gecompenseerd worden met
periodes waarin de turbine weinig lawaai maakt; en:
(2) de geluidsbelasting op de gevel van huizen kan niet worden gemeten, maar moet via een
ingewikkeld rekenmodel worden berekend.
Dat zet omwonenden dus buitenspel als het gaat om controle en handhaving.
http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2015/06/150603-Nieuwenhuizen_Euronoise_2015.pdf

Blik op Molenblik
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4.2. Strengere norm voor de nacht
Overlast treedt vooral op gedurende de stille nachtelijke uren. Een agrarisch
productiegebied is een gebied waar vooral ’s nachts geen activiteiten plaatsvinden. Een
gemiddelde boer gaat om 22.00 naar bed en staat om 06.00 weer op. Beperking van
Windturbine overlast op en rond de stille nachtelijke uren pleit voor een strengere norm.
Het maatwerkvoorschift zoals bedoeld in het activiteitenbesluit zou hier een goed
instrument voor kunnen zijn om de overlast te beperken. In de praktijk zien wij geen
toepassing!
Is er een strengere norm voor nachtelijke uren?
Helaas blijkt de theoretische bescherming in de praktijk een fopspeen!
Het jaargemiddelde geluidniveau Lden veroorzaakt door een windturbine of windpark mag
bij een woning niet meer bedragen dan de grenswaarden van 47 en 41 dB voor Lden en
Lnight. Wat betekent deze lagere waarde van 41 Lnight nu in de praktijk? Worden de
windturbines gedurende de nachtelijke uren teruggeregeld naar dit lagere gemiddelde
geluidsniveau? Hoewel het ministerie en vele bouwers8 van windturbines beweren dat er
voor de nacht een strengere norm wordt toegepast blijkt dit in de praktijk niet waar.
Min. EZ en I&M: “Als aan de Lden van 47dB wordt voldaan dan
Wordt (‘automatisch’) ook aan de Lnight van 41dB voldaan.” (windenergie.nl).

Op plaatsen waar Lden 47 dB is, is Lnight 40,66 dB: Lnight voegt niets toe.

8

’s Avonds en ’s nachts wordt een strengere norm gehanteerd en mag er jaarlijks gemiddeld slechts Lnight 41
dB (A) geluid op de gevel van uw huis komen. http://www.wp-energiek.nl/pg-28299-795005/pagina/veelgestelde_vragen_-_geluid.html
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4.3 Toetsing & handhaving jaargemiddelde geluidsnorm windturbines.
Voor de beoordeling van de naleving van de normen wordt gekeken naar de geluidsproductie van de
windturbines zelf en wordt dus niet de geluidsbelasting op de gevel of grens gemeten, hetgeen wel bij
voorheen geldende immissienorm dB(A) gebeurde. De geluidsproductie van windturbines wordt bepaald
aan de hand van het Reken- en Meetvoorschrift. Het Rekenvoorschrift werkt kort gezegd als volgt. Eerst
wordt de geluidsemissie van de windturbine bepaald via de zogeheten standaardmethode. Hiertoe moet
het bronvermogen van de windturbines bekend zijn. Deze gegevens worden door producenten van de
windturbines zelf geleverd. Bij ernstige overlast kan het bevoegd gezag een controlemeting uitvoeren. In
de praktijk blijken de aangeleverde fabriekspecificaties lager dan de gemeten waarden. Vervolgens wordt
aan de hand van het bronvermogen de geluidsproductie bij verschillende windsnelheden bepaald. Het
gaat hier om een langjarig gemiddelde. Deze geluidsproductie wordt daarna vertaald naar de omgeving
via een overdrachtsberekening, zijnde de standaardrekenmethode. Hiermee wordt dus bepaald in
hoeverre ter hoogte van gevoelige objecten de voorgeschreven normen kunnen worden nageleefd. Het is
algemeen bekend dat het windaanbod per jaar sterk kan fluctueren waardoor de kans groot is dat in
bepaalde jaren er sprake is van een ernstige overschrijding van de norm9.

Doordat de Lden- en Lnight-normen jaargemiddelden zijn, is er vaak een punt gemaakt van de
handhaafbaarheid hiervan. Als de windturbines eenmaal draaien dan kan aan de hand van de
windsnelheden de geluidsbelasting voor de omgeving worden bepaald. Het bronvermogen van de
windturbine blijft immers in principe gelijk en de variabele geluidsbelasting voor de omgeving is dan
afhankelijk van de windsnelheden. Door de windsnelheden te monitoren ontstaat gedurende het jaar
duidelijkheid over de mate waarin het jaargemiddelde voor het etmaal van 47 Lden en het
jaargemiddelde voor de nacht van 41 Lnight worden overschreden. Bij een dreigende overschrijding
kan productie van een windturbine of (deel van) een windpark worden teruggeschroefd, waardoor
de desbetreffende turbines minder draaien. Dit beperkt de geluidsproductie en voorkomt een
overtreding van de geluidsnormen. Indien na het terugschroeven toch een dreiging van een
overschrijding opkomt, dan is verdere beperking van de productie altijd mogelijk. Oftewel, door een
actieve monitoring kan de overschrijding van de geluidsnormen worden volkomen. In de praktijk
blijkt het voor omwonenden niet mogelijk om inzage te krijgen in de registraties van de emissieterm.
Ook nadat er een officieel verzoek wordt ingediend worden deze gegevens veelal niet vrijgegeven.
Ondanks de noodzaak van actieve monitoring van geluidsproductie van windturbines gebeurd het
in de praktijk niet of nauwelijks. Ook in het kader van het verkrijgen van draagvlak en acceptatie
van wind op land schiet de overheid hier ernstig tekort!
Sanctionering
Voor zover bekend zijn er in Nederland geen sancties opgelegd en gezien de enorme financiële
belangen en de gebrekkige handhaving is de prikkel om te voldoen de geluidsnormering voor
windturbines een wassen neus!

9

http://nlvow.nl/veel-windturbines-illegaal/
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5. MAATWERK AMENDEMENT NOORD-HOLLAND EN KORENDIJK (ZEELAND)
Provinciale Staten van Noord-Holland en de gemeenteraad van Korendijk (Zeeland) willen
voor de plaatsing van nieuwe windturbines strengere normen vaststellen voor
windturbinegeluid. Daarvoor zijn verschillende moties en amendementen aangenomen.
5.1 Noord-Holland
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een amendement 10 (zie bijlage 2)
aangenomen waarin maatwerk toegepast moet worden in gebieden van de provincie waar
het achtergrondgeluid gedurende de nacht lager is dan 40 dBA. Dit amendement wordt
vastgelegd binnen de provinciale milieuverordening. Het amendement is tot stand gekomen
naar aanleiding van diepgaande en langdurige discussies binnen Provinciale Staten van
Noord-Holland en de uitdrukkelijke voorwaarde die was geformuleerd in het coalitieakkoord
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gedurende de zittingsperiode 2011-2015.
5.2 Korendijk
De gemeenteraad van Korendijk in de Hoekse Waard vindt dat de algemene geluidsnorm van 47
decibel Lden te veel geluidshinder veroorzaakt en vreest voor gezondheidsproblemen. Daarom heeft
de raad besloten gebruik te maken van haar bevoegdheid maatwerk toe te passen voor het geluid
van de molens die de provincie Zuid-Holland in de gemeente wil plaatsen. Zij besloot met algemene
stemmen om de geluidsnorm strenger te stellen dan de algemene uniforme norm11. Ondertussen is
de regie voor het plaatsen van nieuwe windturbines overgenomen door het provinciaal Bestuur.
Daarmee is de uitdrukkelijke wens van omwonenden voor toepassing van een strengere
geluidsnormering, vertaald door de meerderheid van de gemeenteraad, niet meer mogelijk. Voor het
verkrijgen van draagvlak en de acceptatie van windenergie in de regio Korendijk een droevige
ontwikkeling!

10

http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=X&ID=1256c14f-6f89-4261-8e5ccf5dae30510c
11

Motie maatwerk zie bijlage 3 (blz 25)
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Verwijzing nadere informatie over maatwerk voorschriften:
http://www.platformwindenergiedezijpe.nl/maatwerk/
http://nlvow.nl/maatwerk/
http://www.nkpw.nl/index.php/archief/nieuws/1886-geluidsregels-bieden-onvoldoendebescherming
http://www.oostpolder.eu/?paged=3
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Bijlage 1: WOB verzoek toepassing maatwerkvoorschrift
Stichting Windmolenklachten
Het meldpunt voor windmolenoverlast
Grote Sloot 489
1757 LR Oudesluis
info@windmolenklachten
www.windmolenklachten.nl
Amsterdam 1 juni 2015
Betreft: WOB verzoek toepassing maatwerk voorschriften windturbines.
Geacht college van B & W
In artikel 3.14a eerste lid van het Activiteitenbesluit is bepaald dat een windturbine of een
combinatie van windturbines moet voldoen aan de jaargemiddelde geluidsnorm van 47dB
Lden op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het
terrein. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift normen met een lagere waarde
vaststellen. In het derde lid van het artikel is bepaald dat, in geval van bijzondere lokale
omstandigheden, het maatwerkvoorschrift met een lagere waarde kan worden vastgesteld.
Graag zouden wij van u ontvangen:
1. Een opsomming voor welke situaties en voor welke locaties er een beroep is gedaan door
omwonenden van windturbines voor toepassing van de mogelijkheid voor het toepassen van
strengere geluidsnorm voor windturbines zoals omschreven in het Activiteitenbesluit artikel
3.14 a derde lid.
2. Een inventarisatie van windturbines en/of windturbine parken (exacte locaties) waarbij
uw gemeente gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om een strengere norm toe te
passen zoals omschreven in het Activiteitenbesluit artikel 3.14 a derde lid.
3. De grondslag en motivatie die is gebruikt om gebruik te maken dan wel af te zien van de
mogelijkheid voor het toepassen van een maatwerkvoorschrift (strengere norm) zoals
omschreven in het Activiteitenbesluit artikel 3.14 a derde lid.
Voor alle duidelijkheid willen wij benadrukken dat wij graag geïnformeerd willen worden
over toepassing van maatwerk voorschriften die op basis van het wetsartikel in het
Activiteitenbesluit artikel 3.14 a derde lid zijn aangevraagd c.q. toegepast.
Andere pseudo maatwerk voorschriften zoals om bijvoorbeeld te voldoen aan de
geluidsnorm 47dB Lden vallen hier niet onder.
U kunt dit verzoek lezen als een verzoek openbaarheid bestuur.
Wij zien uw antwoord graag zo spoedig mogelijk.

Het bestuur van Stichting Windmolenklachten.
EVR A. ROMAR, DHR E V STAM, DHR HG DASSELAAR
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Bijlage 2: Amendement geluidsbelasting windturbine voor omgeving
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Bijlage 3: Motie gemeente Korendijk geluidsbelasting windturbine voor omgeving
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