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MINUTES OF MEETING  

 Project: 

  Type meeting:  

AkzoNobel Windinitiatief 

Klankbordgroep overleg 5  

Note taker: 

Date: 

Time: 

  Location: 

 

Referentie: 

Michiel Oosterhaven  

10 januari 2018 

20.00 – 22.30 uur 

Sikkens Experience Center, 
Sassenheim 

 
 

Aanwezig: 
Aad Bijnsdorp (AB) – bewoner Warmond 

Eveline Botter - Bewoner Sassenheim  en 

duurzaamheidsinitiatiefnemer) 

Peter Brussee – Bewoner Oegstgeest 

Jan Edens – Bewoner Oegstgeest 

Rob Feddema – Provincie Zuid Holland 

Peter van Goch - Gemeente Teylingen 

Frans Neuman (FN) - Bewoner Sassenheim  

Michiel Oosterhaven (MO) - AkzoNobel (BLIX) 

Dion Oude Lansink (DO) - Pondera 

Jack van der Pal (JvdP) – Bewoner Sassenheim 

Joost Sandberg (JS) - AkzoNobel 

Menno Smitsloo (MS) – bewoner /ondernemer / 

actiecomite 

Herman Witteman - Bewoner Voorhout  

 

Afwezig:  

Hans van den Breemer - bewoner Voorhout 

Kees den Elzen  - bewoner Voorhout 

Saskia van Loozenoord – AkzoNobel (BLIX) Ted 

van Ruiten - bewoner Sassenheim 

 Miep Smitsloo-de Graaff – Bewoner  

 
 

SAMENVATTING EN HOOFDLIJNEN    

Nr. Beschrijving ACTIE 

1 Opening  

 De vergadering wordt geopend. Op verzoek van Menno Smitsloo (ondernemer, 
vertegenwoordiger van de Smitsloo groep en vertegenwoordiger van het actiecomite) 
wordt het agendapunt (‘agendapunten tegenstanders windmolens’) als tweede 
onderwerp toegevoegd. Zijn mededeling heeft hij aangereikt als notitie en deze is zoals 
afgesproken als bijlage bij deze notulen gevoegd. 
 

 
 
 
 
 
 

2 Notulen van de vorige bijeenkomst  

 Er zijn summiere opmerkingen m.b.t. de vorige notulen van 6 december 2017 vanuit de 
klankbordgroep. De opmerkingen worden verwerkt in het verslag en de notulen worden 
gefinaliseerd en verspreid naar de klankbordgroep AkzoNobel en de project website.  

  

 

3 Agendapunten tegenstanders windmolens  

 Menno Smitsloo neemt het woord. Hij zegt dat in dit overleg wordt gesproken over wat 
er kan maar dat de optie “nee – geen windmolens” nooit aan de orde komt. Hij start met 
een bericht van de CEO van AkzoNobel (de heer Vanlancker). Dit bericht wordt bij de 
notulen gevoegd. Smitsloo heeft het gevoel dat de optie ‘geen windmolens plaatsen’ niet 
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wordt behandeld/besproken. JS licht toe dat die optie ‘huidige situatie’ altijd wordt 
meegenomen. Maar we hoeven hier niet bij elkaar te zitten als we niet over het initiatief 
om windmolens te plaatsen spreken.  
FN: Het is goed dat er een klankbordgroep is maar het gaat vooral om aanhoren. Als 
tegenstander ga je vaak naar huis met gevoel dat je niet gehoord wrodt.  
JS: Dank dat dit gevoel wordt gedeeld. Het is in een klankbordgroep altijd zoeken hoe het 
werkt.  
MS: heeft het verzoek om de aangedragen onderwerpen punt voor punt te behandelen. 
Sandberg: akkoord maar er moet de mogelijkheid zijn om later op de onderwerpen terug 
te komen wanneer we niet in staat zijn deze te beantwoorden.  
 
Vraag: Hoe kan er door AkzoNobel gesteld worden dat de plannen sowieso doorgaan, 
ondanks de weerstand uit de regio? Notabene uw eigen CEO Thierry Vanlancker schrijft 
zwart op wit dat de uitkomst van de ontmoetingen in de Klankbordgroep ook kan zijn dat 
er geen windmolens komen.   
Antwoord: AkzoNobel stelt niet dat de plannen sowieso doorgaan. Nogmaals: er is nog 
geen besluit is genomen over indienen van vergunningaanvraag noch over het ontwerp.  
 
Vraag: In het rampenbestrijdingsplan van AkzoNobel staat dat er voor 9000 ton aan 
brandbare en giftige stoffen in het pand aanwezig zijn. Als wieken van de beoogde 
turbines in het pand slaan, is het leed niet te overzien. Een brand in de chemische stoffen 
bij AkzoNobel wordt geblust met CO2, wat zeer gevaarlijk is voor het personeel wanneer 
bepaalde waarden worden overschreden. Bij calamiteit met de aan de westzijde gelegen 
windturbine kan het personeel de parkeerplaats niet meer bereiken ivm de ingestelde 
veiligheidszone van 700m rondom de windturbine, en te voet het terrein moet verlaten.  
Antwoord JS: Voorlopige interne veiligheidsstudie is gemaakt. Als onderdeel van de 
vergunningaanvraag wordt ook externe veiligheid meegenomen. Nadere factfinding 
leidt ertoe dat de genoemde hoeveelheid van om en nabij 9000 ton klopt. AkzoNobel 
zegttoe dat de veiligheidsstudie gedeeld en toegelicht zal worden. 
 
Vraag: Er is grote kans op meervoudig gecompliceerde incidenten. Dit gezien de 
hoeveelheid kwetsbare en publieke objecten in de omgeving (woonhuizen vanaf 100m 
afstand, bedrijfsbevolking van 1500 werknemers, vaarwegen, spoorwegen, 
aanvliegroute luchtverkeer Schiphol, hoogspanningskabels, elektriciteitsmasten, 
snelweg).   
Antwoord JS: Het bouwplan wordt getoetst aan kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten en dus ook alle genoemde objecten. Op dit moment is het ontwerp nog niet 
vastgesteld waardoor deze analyse nog niet is gemaakt.  
JvdP: Er is begrip dat dit afhankelijk is van het uiteindelijke ontwerp maar er is toch wel 
iets over te zeggen? 
JS: De indicatieve 10-5 en 10-6 contouren hebben we in het vorige overleg laten zien 
maar de studie moet nog gemaakt worden.  
 
Vraag: Uit onderzoek blijkt dat naast alle overlastvan slagschaduw, geluidsoverlast en 
horizonvervuiling, omwonenden tot kilometers ver overlast hebben van infrageluid, 
met frequenties van 0-20 Hz.   
Antwoord JS: vandaag wordt gesproken over geluid en hebben we Pondera uitgenodigd 
om vragen te beantwoorden.  
DO: Windturbines zijn niet laagfrequenter ten opzichte van andere geluidsbronnen als 
bijvoorbeeld een auto(snel)weg. Er zijn geen gezondheidseffecten omdat de niveau’s 
daarvoor veel te laag zijn.  
FN: RIVM stelt dat het laagfrequent geluid kilometers ver kan reiken.  
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DO: Laagfrequent geluid en windturbines is niet aangetoond. Infrageluid is niet hoorbaar 
omdat het geluidsniveau te laag is. Laagfrequent geluid kan af en toe hoorbaar zijn en 
zelfs mogelijk tot de hinderlijkheid van het geluid bijdragen. Voor deze hinder echter 
biedt de Nederlandse geluidnorm voldoende bescherming blijkt uit 
literatuuronderzoeken en bevestigd door de Staatsecretaris in 2014 (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/04/01/laagfrequent-
geluid-van-windturbines). Er is niet zozeer een relatie tussen de hoogte en rotordianeter 
van windturbines en de mate van geluiduitstraling. Dit is meer afhankelijk van het type 
windturbine.  
Er wordt benadrukt dat vooraf duidelijk moet zijn wat de verschillen in effecten zijn 
tussen de WT’s. 
DO: er is geen direct verband tussen grootte (ashoogte/rotordiameter) van de WT en 
geluid of infrageluid.  
 
Vraag: De plannen van AkzoNobel verhouden zich niet tot het POSAD-rapport. Is 
AkzoNobel wel bekend dat alleen al de harde restricties mbt de plaatsing van 
windmolens, zoals opgenomen in het POSAD-rapport tbv het energieakkoord Holland 
Rijnland, aangeven dat de windmolens van AkzoNobel niet geplaatst kunnen worden? 
Aan het energieakkoord wordt deelgenomen door alle 14 gemeenten in onze regio, het 
Hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland. Ten behoeve van de klankbordgroep 
hierbij blz 10 en 11 uit dat rapport. NB de getoonde restricties zijn gebaseerd op een 
2.3MW windturbine, die kleiner is dan de nu geplande bij AkzoNobel.  
Reactie van een persoon uit de klankbordgroep: Er wordt opgemerkt dat de ingebrachte 
stelling niet wordt onderschreven. POSAD kijkt voor de regio-gemeenten naar hoeveel 
zon, wind, etc nodig is om 100% duurzaam te worden. 
 
Opmerking: Een correctie dient nog op de notulen van 6 december 2017 te worden 
geplaatst waarin er door de heer Oosterhaven van AkzoNobel aan de heer Neuman van 
het comite is verklaard dat er geen aanvraag voor windturbines zal worden ingediend 
alvorens het te hebben aangegeven bij de Klankbordgroep.  
Reactie MO: dit punt zal worden opgenomen in de notulen van 6 december 2017. 
 
Opmerking: Het RIVM-rapport toont duidelijk aan dat aan de toepassing zoals hier 
grote gezondheidsrisico’s kleven. Dit mbt de lichamelijke en geestelijke klachten en dus 
de gezondheidsrisico’s welke er binnen Nederland bekend zijn, Europees en zelfs 
wereldwijd.  
Heeft RIVM rapport ingediend gezondheidsrisico’s van RIVM aan GGD. Er wordt besloten 
om hier volgende keer op terug te komen.  
JvdP: we willen gewoon wat meer duidelijkheid over een aantal zaken. Men denkt “het 
is toch maar een industrieterrein met overlast van spoor, auto- en vliegverkeer dus wat 
maken die windturbines dan nog uit”? Dat sentiment leeft.  
Reactie: de studies die inzicht geven in de invloed van dit initiatief zullen onderdeel zijn 
van een (eventuele) vergunningsaanvraag. 
 
Vraag: Waarom wordt het personeel van AkzoNobel zo summier geinformeerd / niet 
geinformeerd? We weten dat het personeel officieel nog steeds op de hoogte is gesteld. 
Waarom wordt de OR van AkzoNobel alle invloed ontnomen, doordat de investering 
wordt overgelaten aan een derde partij? Waarom is er geen vertegenwoordiging van het 
1500 (!) personeelsleden tellende Akzo in de Klankbordgroep aanwezig? 
JS: er is voor gekozen om het personeel van AkzoNobel buiten de Klankbordgroep te 
houden en hen te informeren via de reguliere structuren (zoals het site leadership teams 
+ Intranet). 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/04/01/laagfrequent-geluid-van-windturbines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/04/01/laagfrequent-geluid-van-windturbines
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FN: Medewerkers worden op dit moment helemaal niet geinformeerd. 
Reactie: navraag leert dat er via Locatie Management Team periodieke updates worden 
verstrekt. Darnaast is er regulier overleg met de voorzitter van de OR (van de lokatie 
Sassen. De communicatie naar overige medewerkers zal worden opgeschaald zodra we 
meer richting een definitieve keuze gaan. Vorig jaar is het intranet het initiatief kenbaar 
gemaakt en de project website is uiteraard ook voor medewerkers bereikbaar.  
 
Vraag: Waarom wordt hier voorbij gegaan aan het RijksbeschermdDorpsgeziecht van 
Warmond, op slechts 800m afstand?  
Antwoord: Hier wordt niet aan voorbij gegaan. Dit zal aan bod komen in de ruimtelijke 
onderbouwing.  
FN leest artikel 4.4.2 voor uit de VRM wat landschappelijke waarden benoemt van het 
gebied. Bovendien is er een weidevogelleefgebied precies aan de overzijde van de 
sloot/erfgrens van het AkzoNobel-terrein.  
Reactie: AN heeft een risicoscan laten uitvoeren ten aanzien van ecologie en zal de 
resultaten hiervan bespreken met de omgevingsdienst Haaglanden. De uitkomst van dit 
overleg zal worden gedeeld met de klankbordgroep. 
 
Vraag: Waarom blijft AkzoNobel “doordrammen” om molens te plaatsen terwijl er 
landelijk steeds meer stemmen op gaan om windmolens op land te beperken/stoppen, 
dit dus ondanks de geluiden die opgaan om na 2020 geen enklele windmolen meer op 
land te plaatsen? De overtuiging dat windturbines op zee veel doelmatiger zijn, wint 
steeds meer terrein. Er is ook een burgerinitiatief ontstaan om windturines op land 
uberhaupt te verbannen.   
Reactie vanuit klankbordgroep: Er wordt gesteld dat dit punt onjuist is. Er is net zo’n 
grote beweging om juist en wind op land en wind op zee te doen. De onderbouwing die 
eerder is gegeven ten aanzien van het windinitiatief bij AkzoNobel Sassenheim versus 
wind op zee zal nog eens benoemd worden. 
Het Telegraaf-artikel ‘TenneT betaalt miljard voor stilleggen centrales’ van 2 januari 
2018 wordt aangehaald met als argument dat toename van duurzame energie ook 
(onvoorziene) bijkomende kosten met zich meebrengt. 
JS: het congestie argument (Telegraaf-artikel) gaat juist niet op omdat in dit geval 
elektriciteit wordt opgewekt daar waar de vraag is. 
  
Opmerking: De notulen van de afgelopen vergaderingen van de Klankbordgroep laten 
niet het sentiment zien dat er speelt. De notulist minimaliseert en anonimiseert de 
kritiek. Deze notulen gaan veel meer over procedurele onderwerpen dan de inhoudelijke, 
waardoor de tegenargumenten nauwelijks aan bod komen.  
Reactie: We proberen een waarheidsgetrouwe weergave te geven van het overleg. Er is 
bovendien afgesproken dat we de verslagen anonimiseren tenzij expliciet wordt 
verzocht om dit niet te doen.  
 
Opmerking: Hoe denkt Akzo ooit nog medewerking van omwonendente krijgen voor 
het verkrijgen van allerlei nieuwe (hinderwet)vergunningen? Dit ook in de wetenschap 
dat tegenstanders, onder wie het Comite tegen Dreiging Windmolens bij Akzo, zullen 
doorstrijden tot en met de Raad van State. Al die tijd zal het imago van Akzo verkeerd 
overkomen. Nu al staan dergelijke berichten in de media (oa De Telegraaf), het Comite 
zal ook landelijke tv-programma’s gaan benaderen. Hoe denkt Akzo de nu al opgelopen 
imagoschade te voorkomen? 
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JS: AkzoNobel ziet toekomstige (hinderwet)vergunningen los van het onderwerp 
windturbines. Het is het recht van iedere belanghebbende om zich te verzetten tegen 
het initiatief, zelfs tot aan de Raad van State.   
 
Vraag: AkzoNobel is het enige BRZO-bedrijf in de regio (Besluit Risico Zware 
Ongevallen). Waarom juist daar, op die risicovolle plek, turbines neerzetten? Plaatsing 
van de turbines kan ertoe leiden dat de faalkans van de inrichting wordt verhoogd door 
toedoen van de windturbines. Hierdoor kan de risicocontour van het bedrijf groter 
worden.  
JS: zie ook het eerdere antwoord over veiligheid. De studie ten aanzien van veiligheid zal 
worden opgesteld en zal worden gedeeld en toegelicht  Omdat AkzoNobel een BRZO-
bedrijf is, is de Provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag.  
 
Vraag: Binnen afzienbare tijd wordt de Europese regelgeving tav de wetgeeving rond 
winturbines beduidend strenger, met beperktere mogelijkheden. Waarom het plan dan 
nu nog ten koste van alles doordrukken?  
Antwoord JS: Het is ons niet bekend dat de Europese regelgeving tav windturbines zal 
veranderen. In Duitsland geldt mogelijk een grotere afstand tot woningen. Wij hebben 
te maken met NL-regelgeving.  
 
Vraag: Vindt Akzo het alleen al niet onverantwoordelijk om turbines neer te zetten op 
de grens van het beschermd dorpsgezicht / op een paar honderd meter afstand van de 
jeugdgevangenis Teylingereind met 800 bewoners en personeelsleden, die bij 
calamiteiten geen kant op kunnen? Bij calamiteiten kunnen onmogelijk tijdig worden 
geevacueerd. Dat terwijl zich haar eigen gebouw zelf dagelijks 1500 mensen werken. NB 
in gebouw De Vaart, naast Teylingereind, wordt ook nog eens een asielzoekerscentrum 
ingericht. 
Reactie van een persoon uit de klankbordgroep: Er is mogelijk sprake van een typefout. 
Het gaat om 80 bewoners en personeelsleden. Teylingereind valt buiten de 
risicocontour 10-6.   
 
Vraag: Is Akzo bekend dat de windturbine naast de A4 bij Leidschendam-Voorburg 
dusdanig veel overlast voor omwonenden (die op 350m afstand wonen) oplevert dat 
deze nu dreigt te worden stilgezet? 
Dit is niet bekend. Nadere “fact finding” leert dat RWS eind december een Wbr-
vergunning heeft afgegeven terwijl de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag 
hier kritisch tegenover staan ivm een lopend handhavingsverzoek (de gemeenten 
hebben Rijkswaterstaat verzocht om de windturbine stil te zetten omdat deze draait 
zonder de benodigde Wbr-vergunning).  
 
Vraag: Hoe kan Akzo beweren dat het geluid van de turbines overdag wegvalt tegen 
dat van bv de nabijgelegen A44, als het RIVM zegt dat de effecten cumulatief zijn? 
Antwoord JS: Wij beweren niet dat het geluid van de windturbines wegvalt tegen het 
geluid van de A44. De effecten van geluid willen wij zo goed mogelijk inzichtelijk maken 
voor omwonenden / belanghebbenden.  
FN: Ik ben hier sinds 1986 woonachtig. In het begin was alles polderlandschap met de 
Akzo-fabriek in de verre hoek van het terrein. Alle ontwikkelingen zijn op ons 
afgekomen. ’s Avonds is de A44 doodstil vanwege weinig verkeer. Bovendien is er op 
hogere luchtlaag meer wind. Dus een hoge windturbine maakt dan meer geluid.  
 
Vraag: Waarom wil Akzo in Teylingen windmolens bouwen, terwijl de Akzo-vestiging 
in Delfzijl windmolens als ‘te gevaarlijk voor het bedrijf’ tegenhoudt? 
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JS: AkzoNobel heeft in Delfzijl bezwaren gemaakt tegen 1 windturbine van het windpark 
ivm de afstand tot de chloortank. AN heeft dit bezwaar verloren. Inmiddels kijkt AN met 
de kennis van Delfzijl naar windturbines in SSH; wat is het risico en wat is de impact? 
FN: ik voel mij er niet prettig bij dat AN bezwaar heeft ingediend tegen de windturbine 
ivm veiligheidsrisico’s.  
 
Vraag: Hoe kan het bestaan dat Akzo glashard bekent nooit tot plaatsing over te gaan 
als er geen subsidie voor de windmolens zou worden gegeven. 
Antwoord JS: AN heeft dat niet glashard ontkent, dat is een verwoording/interpretatie. 
AN wil competitief elektriciteit voor de lange termijn.  
 
Vraag: 1+1+1+1 = veel meer dan 2. Velen constateren nu inmiddels dat het op zijn minst 
asociaal en onverantwoord is met de wetenschap van vorenstaande risicopunten de 
plaatsing van de turbines nog voort te zetten? 
JS stelt vast dat dit  een constatering is.  
 
JvdP: vraagt hoe het zit met verspreiding van de geur van de fabriek.  
DO: op basis van fysica haalt een windturbine energie uit de lucht. Achter de 
windturbine neemt de stroming dus af.  
Nadere factfinding leert dat AkzoNobel de laatste jaren enkele klachten per jaar 
registreert. Op iedere klacht wordt gereageerd. 

 

4 Vragen mbt geluid  

 2.1B: Wat kan een windturbine maximaal aan geluid produceren? 
Meer wind betekent meer geluid. Er is een maximum toerental, dit is als de windturbine 
op maximaal vermogen draait. Lden van 47dB is een rekentechnisch gemiddelde waarin 
straftoeslagen voor geluid in de avond en in de nacht worden gehanteerd. Het 
werkelijke / fysisch optredende gemiddelde ligt voor woningen die net op de 
wettelijktoegestane grenswarde liggen op 41 dB. Bij harde wind kan het geluiniveau 
oplopen tot circa 3 tot 5 dB boven dit gemiddelde. Maximaal treedt dus bij woningen 
gelegen op de wettelijk toegestane grens 44 tot 46 dB op. Maar wat hoor je nu? 
Pondera is bezig met een proefopstelling waarbij je dmv een koptelefoon de 
geluidsproductie van windturbines kunt ervaren.  Het gaat om wat er bij de woning 
gebeurt: dat is ter plaatse van de wettelijke grenswaarde gemiddeld 41 dB en maximaal 
46 dB op de gevel, de gevel reduceert 10 dB waarmee je uitkomt op 31 dB gemiddeld. 
Het niveau van 31 dB veroorzaakt geen onrust tijdens slaap. Maar als je met raam open 
slaapt komt wel de 41 dB binnen. 
FN: toch regent het klachten over geluid! 
DO: Op de wettelijke grens ondervindt ongeveer 10% hinder (omgevingsgeluid = 40 dB) 
FN: het omgevingsgeluid (spoor, weg, vliegtuig) is kortdurend. De windturbine is 
langdurig geluid en monotoon (dus hinderlijker als wegverkeer).  
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om een soort hoogtelijnen-kaart te maken met 
meerdere geluidsniveau’s op 100m/200m/300m/etc afstand van de windturbines?  
JvdP: wil de windturbines niet maar van mogelijke scenario’s dat scenario met zo min 
mogelijk overlast/hinder. Hoe gaan we inzichtelijk en begrijpelijk maken ism de 
klankbordgroep? Hoe vaak komt maximaal geluidsbelasting voor?  
FN: noemt een analogie met een burenfeestje. Het zal maar drie dagen 
achtereenvolgens heel hard waaien.  
2.2 Wat is de ervaring met gevelbelastingmeters?  
DO: niet te doen want de geluidniveaus van de windturbines zijn ter plaatse van 
woningen veel te laag om te kunnen onderscheiden van de overige ongevingsgeluiden. 
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Wordt (op basis van de wettelijke methode) gedaan met terugrekenen adhv 
daadwerkelijke gedraaide productie icm meten van WT-geluid op 100m afstand.  
2.4 Hoe verschuift de cirkel op de geluidskaartjes als de dominante windrichting 
meegenomen wordt?  
Het rekenmodel gaat ervan uit dat de wind voor elk rekenpunt van de turbine naar dit 
punt is gericht. Er zit een overschatting in. In werkelijkheid zal de contour in sommige 
richtingen groter kunnen zijn dan in andere richtingen, maar door de overschattingen zal 
de werkelijk optredende cirkel / contour zich binnen de berekende cirkels/contouren 
bevinden.  
2.12 Wat doet geluid in de nacht? 
De geluidsnorm voor de nacht is Lnight = 41 dB. Dit is wat je echt hoort. De dag en avond 
zijn eigenlijk stiller.  
2.13 Is rekening gehouden met laagfrequent geluid van de windturbines. Is daar iets over 
bekend?  
Niet waar te nemen op normale NL geluidsnorm.  
FN: leest in rapporten dat dit zwaarder belast zou moeten worden.  
DO: Niveau’s zijn zo laag, geen specifiek laagfrequente bron en daarmee niet voelbaar. 
2.14 Wat is de toelichting op “Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid 
omwonenden RIVM?  
FN: als tegenstander kijk je naar punten die niet kloppen waarom deze lokatie is 
aangewezen. Het gaat om een open gebied, landschappelijk. Er is maar een punt 
waarom het wel zou kunnen en dat is omdat het om een industriegebied gaat.  
Volgens PZH zijn de criteria bedrijventerrein, infrastructuren en scheidslijnen.  
FN laat kaartje zien uit de VRM waarop de lokatie AN te SSH is weergegeven dmv 1 
stipje. PZH geeft aan dat de ruimtelijke kwaliteit bij de vergunning beoordeeld zal 
moeten worden. FN merkt op dat de finetuning nog bij de vergunningverlening moet 
plaatsvinden. Er wordt gesuggereerd dat gekeken moet worden naar een inpassing die 
zo min mogelijk contrair gaat aan overige elementen tov het landschap, ofwel een plan 
dat best haalbaar is. 
 
In verband met de tijd wordt de vergadering om 22:18 beeindigd 

5 Rondvraag 
Het zichtpunt vanuit Oegstgeest wordt bekritiseerd. Op 100m naar links is er vrij zicht op 
het AkzoNobel terrein. Nu vallen de windturbines weg achter de bomen. De zichtpunten 
zijn niet bepaald door AkzoNobel. Het voorstel is gemaakt door Antea en deze is 
afgestemd met de gemeente Teylingen. Bij een vergunningaanvraag zal dit zichtpunt 
worden aangepast. 
 

 

6 Volgend overleg  

 Het volgende overleg vindt plaats op 31 januari van 20.00 – 22.00 uur in Sikkens 
Experience Center te Sassenheim.  
 
Agenda: 

- Bespreken van de geluidskaart met diverse geluidsniveau’s 
- Participatie 
- Communicatie 

 

 










