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• Notulen afgelopen keer

• Waar staan we nu?

1. Opening



2. Gestelde vragen

1. A. Wat is de acceptabele piekbelasting? 
B. Wat kan een windturbine maximaal aan geluid produceren?

2. Wat is de ervaring met gevelbelastingmeters? (Dat wanneer de geluidsbelasting 
te hoog is op een gevel de turbine stilgezet kan worden of langzamer gaat 
draaien tot een acceptabele belasting)

3. Kan AkzoNobel resultaten laten zien met de maximale getallen/afbeeldingen?

4. Hoe verschuift de cirkel op de geluidskaartjes als de dominante windrichting 
meegenomen wordt?

5. A. Is er plaatsingsruimte voor de turbines net buiten het terrein van AkzoNobel? 
B. Is er al gesproken met de eigenaar van de loonbedrijf aan de andere kant 
van de sloot over een mogelijke locatie?

6. Draait de wiek van de turbine over de bedrijfsgrens van AkzoNobel?

7. Zijn er praktijkgegevens beschikbaar van andere windontwikkelingen? 
Voorbeelden van windparken waarbij de aannames voorafgaand aan de 
realisatie zijn vergeleken met de effecten na realisatie?



2. Gestelde vragen

8. Hoeveel woningen vallen binnen de contouren gekeken naar de drie scenario’s 
van geluid- en slagschaduw?

9. A. Hoe wordt omgegaan met jeugdgevangenis ‘Teylingereind’?

B. Hoe wordt omgegaan met het industrieterrein?

11.Welke verlichting is verplicht voor een windturbine?

12.Wat doet geluid in de nacht?

13. Is rekening gehouden met het laag frequente geluid van de windturbines? Is 
daar iets over bekend?

14.Wat is de toelichting op: “Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid 
omwonende RIVM.”? 
Aanleiding van de vraag: De turbines gaan niet op in de omgeving.



De vraag over geluid zullen wij bespreken met de geluidsexpert. 

Er zijn wettelijke voorwaarden gesteld over maximale geluidsniveaus

Een uitgebreid rapport (opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau) zal onderdeel zijn 
van een vergunningaanvraag. 

2.1 A. Wat is de acceptabele 
piekbelasting? 



Antwoord: Windturbines zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Als het zacht waait, staat 
de windmolen nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het 
achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blaadjes aan de bomen) sterk toe en wordt de 
turbine daardoor overstemd. 

Bij windkracht 3 tot 6 is de windturbine in de meeste gevallen wel hoorbaar. Het 
aerodynamische geluid van de rotorbladen die draaien in de wind is dan hoorbaar. De 
afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit is 
bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van 
de rotorbladen. 

Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving 
opgesteld. Als grens voor het geluid van windturbines is een jaargemiddelde waarde van 
maximaal 47 dB Lden vastgelegd. Deze waarde geldt op de gevel van geluidsgevoelige 
objecten, zoals woningen. 

Geluid is één van de milieuaspecten die onderzocht worden voor een vergunningaanvraag. 
Dit gebeurt door een zogenaamd akoestisch onderzoek. Op basis van een wettelijk 
voorgeschreven model wordt het geluid naar de omgeving berekend, rekening houdend met 
het geluid dat de windturbine produceert (het bronvermogen) en de specifieke eigenschappen 
van de omgeving.

2.1 B. Wat kan een windturbine 
maximaal aan geluid produceren? 



Kan een windturbine – bij een te hoge geluidsbelasting – worden stilgezet of langzamer gaat 
draaien tot een acceptabele geluidsbelasting?

Antwoord: Bij twijfel kan het bevoegd gezag controleren of aan de wetgeving wordt voldaan. 
Dit is een handhavingsinstrument.

Er zou indien nodig een voorschrift kunnen komen om het geluid te monitoren en de turbine 
stil te zetten of langzamer te laten draaien in het geval van overbelasting. Het bevoegd gezag 
ziet toe op de handhaving van geluidsnormen op basis van vastgestelde voorschriften in de 
omgevingsvergunning.

2.2 Wat is de ervaring met 
gevelbelastingmeters?



De vraag over geluid zullen wij bespreken met de geluidsexpert. 

Er zijn wettelijke voorwaarden gesteld over maximale geluidsniveaus

Een uitgebreid rapport (opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau) zal onderdeel zijn 
van een vergunningaanvraag. 

2.3 Wat zijn de maximale 
resultaten/getallen? 



De vraag over geluid zullen wij bespreken met de geluidsexpert. 

Er zijn wettelijke voorwaarden gesteld over maximale geluidsniveaus

Een uitgebreid rapport (opgesteld door een onafhankelijk adviesbureau) zal onderdeel zijn 
van een vergunningaanvraag.  

2.4 Hoe verschuift de ellips als 
de dominante windrichting 
wordt meegenomen?



2.5 A. Is er ruimte buiten het 
terrein voor de turbines?

AkzoNobel richt zich op ontwikkeling op eigen terrein

AkzoNobel is geen windontwikkelaar maar initiatiefnemer om in eigen behoefte aan 
duurzame energie te voorzien

Er is gesproken met partijen om de haalbaarheid van een additionele turbine op het 
bedrijventerrein aan de andere kant van het spoor te onderzoeken, maar dit bleek niet 
haalbaar. 

AkzoNobel heeft verder niet gesproken met eigenaren van aanliggende terreinen

AkzoNobel wil duurzame energie op eigen terrein en dat is ruimtelijk in te passen



Wij zijn in gesprek met de eigenaar van Leidsche Vaart 5 over ons intiatief

2.5 B. Is gesproken met de 
eigenaar van de woning aan de 
andere kant van de sloot?



Dit is onderdeel van de ‘micrositing exercitie’ (bepalen exacte type windturbine en lokatie) en 
nog niet precies bekend op dit moment. 

In een vergunningsaanvraag zullen we inzichtelijk maken over welk terrein de wieken draaien.

2.6 Draait de wiek over de 
bedrijfsgrens van AkzoNobel?



Extra toelichting: Zijn er voorbeelden waarbij de aannames voorafgaand aan de realisatie 
overeenkomen met de metingen na de realisatie van een windpark?

Antwoord: Nieuwe praktijkgegevens worden gebruikt om de rekenmethodes te verbeteren. 
Deze zijn niet meer hetzelfde als 10 jaar geleden. 

Voorbeelden van andere windparken zijn erg lastig te vergelijken aangezien elke situatie 
anders is. Het blijft appels met peren vergelijken. Type turbine, omgevingsgeluid, locatie en 
hebben invloed op deze gegevens.

Een mogelijke invulling bij deze windontwikkeling in Sassenheim zou monitoring bij woningen 
kunnen zijn. 

2.7 Zijn er praktijkgegevens van 
andere windparken?



Gekeken naar alle drie scenario’s? 

1. 3 turbines van 100 meter 

2. 2 turbines van 150 meter 

3. 2 turbines van 175 meter 

Tiphoogte = hoogste punt met de wiek omhoog. 

Antwoord: Alleen het pand aan de Leidsche Vaart 5 valt binnen de contouren in alle drie de 
scenario’s.

2.8 Hoeveel woningen vallen 
binnen de contouren?



Antwoord: de jeugdgevangenis Teylingereind valt buiten de geluidscontour.

Antwoord: Het hangt af welke functie het bedrijfsgebouw heeft (kantoorpand versus 
opslagloods). Die analyse is nog niet in detail uitgewerkt, maar hier komt naar verwachting 
binnenkort een antwoord op.

2.9 A. Hoe wordt omgegaan met 
jeugdgevangenis Teylingereind? 

2.9 B. Hoe wordt omgegaan met 
het industrieterrein? 



Antwoord: Er zijn voorschriften die aangeven welke signaallichten op windturbines moeten 
voorkomen om zichtbaar te zijn voor de luchtvaart. 

In november 2016 hebben de overheid en windsector afspraken gemaakt om hinder van deze 
lichten zoveel mogelijk te beperken. Een korte samenvatting van de versoepeling van die 
regels:

• Vermindering van sterkte van signaallichten

• ‘s Nachts toestaan van vast brandend licht in plaats van flitsend licht

• De lichten mogen gedimd als het zicht op de turbines goed is. 

Lees meer hierover: ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse 
vasteland.’

2.10 Welke verlichting moet op 
een windturbine komen?

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/11/15/aanduiding-van-windturbines-en-windparken-op-het-nederlandse-vasteland


Antwoord: In de nachtelijke uren zijn de geluidscontouren (Lnight) kleiner met 41 dB. Ook hier 
zal AkzoNobel zich aan de norm moeten houden en deze niet overschrijden. 

2.11 Wat gebeurt er ‘s nachts 
met het geluid?



Dit element zal worden besproken met een geluidsexpert. 

2.12 Is rekening gehouden met 
het laag frequente geluid?



In de klankbordgroep werd gesteld dat de windturbines niet opgaan in de omgeving van het 
industrieterrein. Er is behoefte aan een toelichting op ‘Windturbines: invloed op de beleving 
en gezondheid van omwonenden (RIVM, 2013).”

2.13 Verzoek toelichting 
rijksinpassingsplan

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=9b8e3488-9fb8-44c4-b968-14c271d0fea2&type=org&disposition=inline


• Opstellen en vormgeven participatieplan

• In kaart brengen wensen omtrent participatie

• Initiatief of feedback vanuit klankbordgroep zou nuttig zijn. Wij staan aan vooravond van 
het planologische proces waarbij in samenspraak parallel een participatieplan wordt 
opgesteld.

Hoe kunnen we de wensen in kaart brengen omtrent participatie? Willen mensen uit de 
klankbordgroep hier ook een rol in spelen? Welke middelen kunnen hiervoor aangewend 
worden?

 Nieuwsbrief

 Advertentie

 Huis aan huis?

 Interesse in deze groep?

3. Participatie



1. De tekst op de website is aangepast

2. Zodra er iets meer zekerheid is in het project zal een nieuwsbrief worden opgezet en 
daarbij een advertentie worden geplaatst in een aantal lokale kranten om rugbaarheid te 
geven aan het project

3. Leestip Vraag & Antwoord windenergie

4. Communicatie

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/-/media/C73D6D304AE24AC5AD243962860BDFA7.pdf


• Volgende klankbordgroep overleg: 

31 januari 2018 – 20.00 – 22.00 uur 

Sikkens Experience Center, Sassenheim

• Volgende overleggen:

Participeren

5. Vervolg



Bedankt en tot 
de volgende 
keer


