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Hellevoetsluis, 30 maart 2017

Bij deze brief treft u aan:
- Een kopie van de brief waarin het DCMR rapport aan Gedaputeerde Staten wordt

aangeboden en hat bijbehorende rapport van de DCMR. Deze wordt ter kànnisname
verzonden aan de Statenleden.- Een brief mst als onderwerp Zorgen om locatie F' ter behandeling gericht aan de
Statenleden.

lk vraag u beide brieven apart in te boeken.

Met groet,
Windmolens N57 Nee!en de omwonenden van locatie F te
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Onderwerp:'Zorgen om locatie F'

Met deze brief willen wij, de..stichting en alle omwonenden van locatie F te Hellevoetsluisvooralonze zorgen aan u uitsprekeñ. Deze betreffen:- Het tijdspad
- Het alternatief voor zoeklocatie G/F- Gevolgen motie 7ZS

Tiidpad

ilellevoetsluib, 3ü maart 2017

Geachte Statenleden,

Op 25 oktober en 20 december 2017 hab ik u, namens de Stichting Windmolens N57 Nee!illq"T hèt hspreken.gewêzen op een ondeaoek van de pcurn þetreffende degeluidsoverlast van de windturbiàes ter hoogte van GeervlieiHeenvliet.

Uiterliik 1 juli2018 moet de gemeente Hellevoe.tsluis Gedeputeerde staten informeren overde mogelijkheden binnen dJlocatie G: Haringvtiãiããr ir¡ãli¿e, en verder op zoek te gaannaar een alternatieve locatie voor locatie f, ryqZ e"ti"" irlUl wânneor de opgave van 12Mw niet volledig op de Haringvrietdam iuidzijde kan worden gehaald.

zowel de stichting als de omwonenden maken zich zorgen over het effect van de geg€venkorte periode waarbinnen de gemeente Hellevoãtsris ,iãiein antwoord moet komen, Dit isals zodanig ook voorgelegd aãn de vJrantwoordelijk wetnouoer. Deze deelt onz" ,org"n.zowel de provincie als de-gemeente hebben r*d';i;;ü-iJän het creðren o"n ão"gurak bijhet doorlopen van dergelijÈe processen hoog in h"ivaädã lt""n. Reden waarom deverantwoordelijk wethouder begin dit jaar een overleg heeft gehad met de beleidsadviseursvan verantwoordelijke gedeputeerde, mevrouw gomiemitrã, Hij heeft daarbij gewezen opde gemeenteraadsverkiezingen, waardoor er een onderbreking ontstaat in de bestuurlijkeverantwoordelijkheid en dat de resultaten voor ondezoekslocatie G pas eind maaru beginapril worden ven¡vacht. Gecombineerd met het.fe¡roaizo ãpï zora definitief zijn laatstewerkdag is en een nieuwe wethouder zicn op dit dossË;#si zal moeten inlezen, leidt tot deconclusie dat het gekozen tijdpad door de gåoepureãiJe ãrg krp is voor het doorlopen vaneen.goed proces om draagvlak te creëren.
via haar ambtenaren heeñ de geoepuleãroe taten weten dat ultstel niet bespreekbaar is. 1juli 2018 btijñ een vast gegeveñ.

wij vinden deze vasthoudendheid zgrg-el¡ik, omdat dit het doorlopen van esn zorgvufdþ end raa gvta k creëren d proc€s frustree rt o? räi, on, og Ji [;;; kt.





Een volwaardig alternatíef
De gemeente Hellevoetsluis moet voor 1 juli 2018 met de resultaten komen van het
ondezoek over locatie G (Fase l) en.als daar niet 12 MW past, ook met een volwaardig
alternatief. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een in de VRM opgenomen
zoeklocatie.

Het is vreemd, dat in tegenstelling tot de andere gemeenten die opgenomen zijn in de VRM
de gemeente Hellvoetsfuis een volwaardige locati-e moet aanleveren.
AIle andere genoemde gemeenten met zõekbcaties hebben namelijk niet deze verplichting
als uit ondezoek van de zoeklocaties blijkt dat het vooraf beoogde åantal te plaatsen MW's
niet haalbaar blijkt. Zelfs niet wanneer blikt det er geen MW's rñogelijk zijn oö à"n in de VRM
opgenomen zoeklocatie.
Daarom schuilt er in de huidige constructie, opgelegd door nrotie TT5 eengroot gevaar en
zijn al het vezet en alle ínspanningen van de'sIateñleden oó zo december 201g om de
overtuíging van de statenleden om locatie F te laten vervallån voor niets geweest. Hoe kan
dat??

Gevoloen motie 77S
ln uw motie en uw b.rief aan de gemeente spreekt.u daarbij over de Berenplaat of cie polcierZuídland ats alternatieve rocatieé. Deze riggãn in oã g;ãånte Nissewaard.D: lg"9 van de gemeente Nissewaard hee*fi oen '"il ã;àno*"n dat zij geen
windturbines voor Hellevoetsluis wir plaatsen op haar g.ndöã¡¡"a.

l1 Yfy:tq"dering van 20 december 2017 was u ons ter wílle door locatie F te schrappen uitde vRM, Daaruoor nog steeds vsel dank. Echter ooor neiåãnnemen van de motie 775 en debeschrijving volwaardig, gecombineerd met een VRM locatie als altematief, wordt deondezoekslocatíe F scherp in beeld/ kaart gehouden.

Komt de gemeente Hellevoetsluis niet met een antwoord voor 1 juli 201g, dan komt locatie Fweer terug op de VRM kaart. Locatie F biedt voor een pro¡""tonti"ikkelair .ãg"lij[ ruimtevoor vele wíndturbines. Doordat de andere gemeenten'geãn verplichting hebben gekregenom te komen met een volwaardig alternatieials de te vãrwachtte aantal MW's níet geplaatstItunnen worden, maar de provinðie wel moet voldoen aan de ápg"u" is het pewerse effectvan de motie, dat in plaats van geen windturbine. 
"t È, d"."iocatie juist vol gezet kan gaanworden met het restant da.t niet in de regio geplaatsi lcan wõroen. Uw en onze inspanningenzij echt voor niets geweest. Hoe erg tarifrelzi¡n. ERG!

um oe proþlemat¡ek van $eluidsoverlast door windturbines en vooral het Laagfrequent geluidnog eens te onderstrepen is een artikel toegevoegd, dat gesóhreven is door dã Tiiburgsehuisarts mevrouwlj
Rapport DCMR

leRalaat is u. het rapport van de DCMR ter kennisname toegezonden. wanneer u kennisneemt van dit rapport reeft u dan ín, in de bewon"o ãi" '.-nãrr,ts op straat bñ; in nrnpyjama vanwege de geluidsoverlast, waardoor zij niet *""r t rnn"n slapen. Zij hebbenechter d9.Pech, dat ce wetgeving zo is opgerekt'dat de meeste gefuidoverlast þinnen hetjaargemíddelde valt. Bezinieer ge begini met het doozetten van plaatsen van windturbinesop geringe afstand van woníng en. Ze{ze op zee!
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Vezoek
W'¡i, de Stichting windmolens N57 Nee! en alle omwonenden van zoeklocatie F te
Hellevoetsluis vragen u:

- Het te doorlopen tijdspad opgelegd aan de gemeente Hellevoetsluis in
overeenstemming te brengen met de realiteit, waardoorzorgvuldigheid en het
creëren van draagvlak voldoende in het proces aan de orde kunnen komen,- Ðat daardoor ook meer tijd is om daadwerkelijk een volwaardige alternatieve tocatie
te vinden. Nu is het proces zo kort dat er niet eens gekeken wórdt naar een
alternatief.

- De motie 775 te heroverwegen vanwege het p€rverse effect.- De gemeente Hellevoetsluís daarom te ontslaan van de verplichting te komen met
een vglwaqldig alternatief/ VRM locatie.- Te voorkomen d.at iocatie F opníeuw wordt opgenom€n ln de VRM en daarbij het
afuoerputje wordt voor de níet te plaatsen MW;s bij andere zoeklocaties in dá regio.

Met vriendelij
Windmolens N57 Nee!en de omwonenden van locatie F te
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lllfindmolens maken wel degelijk ziek

22 nraa¡t 201iì ,7 r¡rinuten leestijcl

maatschappij

Wlndmolens maken wel degelfk ziek

Toepassing voorzorgsbeginsel en beter ondezoek zijn nodig

Plaats een reaclle

Getty lmages

Wlndturblnes veroorzaken onder meer laagfrequent geluld, slagschaduw en - knlpperende - llchten.

Oat kan tot gezondheidsproblemen le¡den, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl

volgens het voorzorgprlncipe de overheld kan lngrijpen. ook als klachten nog nlet onomstotel[k

bewezen zfin.

Ten aanzlen van milleu en gezondheid geldt in Nederland het vooaorgsbeginsel. Dit houdt in dat de

overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijk schadelüke milieueffecten van een





sltuatle, ook als ctle ertec[en nog nlet onomstotetuk zun Þewezen. Het oegtnset gaat dus over de
vraag hoe te handelen bij wetenschappelUke onzekerheid. provincies en gem€enten werd
bijvoorbeeld geadviseerd om bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogetijk te vermijden rlat
kinderen langdurig in de magneetveldzone van een hoogspanningsleiding verbleven vanwege de
aanwijzingen dat deze de kans op leukemie bij kinderen verhoogden - inm¡ddels is er voor deze
relatie overigens voldoende bewijs. 1

Het is tijd dat het voorzorgsbeginsel ook wordt toegepast bij cle bouw van winclturl:ines in cle

bewoonde omgeving, omdat ook hier ruim voldoende aanwijzingen zijn voor gezondheldsschade b-rj

omwonenden.

Lans breken

ln Den Bosch, waar ik werk, worcten binnen ce gemeentelijke bebouwíng, en binnen 600 meter van
een lagere school, vler windturbines geplaatst van de hoogste categorie: masthoogte 126 meter,
tiphoogte van de bladen 186 meter. Hierdoor zullen Jonge kinderen gedurende de eerste twaalf jaar
van hun leven gedurende zes tot tien uur per dag blootstaan aan laagfrequente drukgolven. De
eerste 'windnomade'is al verhuisd na plaatsing van een (laqere) windturbine in deze omgeving.

open-quoteThe day will come when man w¡ll have to fight no¡se as
inexorably as cholera and the plague.close-quote

Nobelprijswinnaär Robeft Koch, honderd jaar gelecten

Als huisarts wil ik een lans breken voor het welzijn van mijn patiënten. Er bestaat al geluldsoverlast

vanwege de 459, het RIVlvl geeft in haar rapporten aan dat hinder door cumulatie van geluid moet
worden meegewogen in het beleid' Voorcle cluídeliJkheid; het probleem heeft geen betrekking op

mijzelf. Ik woon in een dorp verderop.

Klachten wereldwijcl

Een substantieel deel vðn omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd identieke klachten:

chronische slaapproblemen. hoofdpljn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertlgo, visusklachten,

luchtwegproblemen, tachycardie, prfkkelbaarhe¡d, concentratie- en geheugenproblemen, en

angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als

in wakkere toestand.2 Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan het - deels hoorbare - geluid van

turbines, de vibraties die voelbaar zijn. de slagschaduw op woningen, de (knipperende) lichten op de





turbines en de visue¡ê impact

ook spelen maatschappelijke en soc¡¿le aspecten een belangrijke rol. De waarde vðn een woning kan

dalen, teruvíjl exploitanten er goed aan verdienen.

Daar komt nog bij dat omwonenden zich niet gehoorcl voelen. Dikw¡jls worden zij gemarginaliseerd

als'nimby's' (not in my backyard). Bovendien negeren beleidsmakers hun bezwaren en klachten
omdat de samenhang met de turbines n¡et'wetenschappelijk bewezen'is.3 4 Terwijl het jaren kan

d u ren voordat onafha nkelijk o nderzoek oorzaa k- gevol grelatíes hard maa kt.

BII{I{E]{STE EÌ{ BUITEIISTE HAARCELLEN
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Het binnenoor heeft twee typen haarcellen, de binnenste (IHc's) en de bultenste (oHC,s) haarcellen.

De IHCS bewegen vr¡i ¡n de endolymfe, cle vloeistof in het b¡nnenoor, en heÞben geen contact met het
tector¡åal membraan. ZiJ worden geinnerveerd door zenuwvezels betrokken bU gehoor, zij bewegen
alleen door voortgeleide trlllingen van voldoende sterkte, en worden daardoor n¡et ¡n beweglng gebracht
door de trtlllngen van laagfrequent geluld (LFG).

De oHC's worden geinnerveerd door zenuwvezels die niet betrokken zijn bij het bewust ,horen,. De cilia
(trilharen) van de oHC's hebÞen e€n innig contact met het tector¡aal mernbraan, Deze mechanische





verbondenheld zorgt eryoor dat ziJ gevoellger z¡Jn voor verplaatslngen, waðrdoor ¿¡J wel reageren op de
drukgolven van LFG en ínfrasound. Dlt bledt een verklaring voor onderzoek waarbiJ al biJ veel lagere dan
de hoorbare frequenties de cochlea worc,t geprlkkeld en mensen ffsieke hinder kunnen ervaren van LFG,6

Laagfreguent gelu¡d

Geluidsgolven zijn als geluíd waarneemþaer voor het menselijk oor bij freouenHes tussen 16 en
16'000 Hz' Daarboven bevindt zich het ultrasound, daaronder het laagfrequent geluid (LFG) of
infrasound' Het hoorbare geluid brengt - vanaf een voldoende sterkte (uitgedrukt in decibel) - in de
cochlea de binnenste haarcellen (inner hair cel/s, IHCt) in beweging, waarna impulsoverdracht
plaatsvinrlt via de gehoorzenuw' De lage bewegingsenergie van laagfreqr.rent geluid hrengt de IHC,s
niet in beweging en is daardoor voor de meeste mensen niet hoorbaar. Echter, bij experimenteel
onder¿oek blijkt blootstell¡ng aan laagfrequent geluid tot robuuste elektrische respons van de cochleâ
te leiden'¡ Dit kan worden verklaard door de verschillende mechanísche eigenschappen van de
binnenste en buitenste haarce[en (outer hair cel/s, oHC,s) (zie kader)"

Verklaringsmodel

De afgelopen jaren is vooral door akoestici gepubliceerd over de gevolgen van windturbines, zoals
door prof' dr, colln Hansen in zijn boek wlnd Farm Noise, measurementt assessment, and cantrol,
met daar¡n honcterden literatuurven¡rijzingen naar wetenschappelijk onderzoek.T

open-guotechronisch slaaptekort bij kinderen remt de ontwikkelíng
van hun hersenenclose-quote

De schattingen van het percentage mensen dat gevoelig is voor laagfrequent geluid variëren tussen

10 en 20 procent, Mensen lijken bovendien in de loop van de t'rjd steeds gevoeliger te worden voor

iaagfrequent ge¡uid. Onrjer aneleren de Porlugese oncler¿oekster perelrä heeft htervoor een

verklaringsrnodel ontwikkeld.S In dierexperimenteel onderzoek werden ratten blootgesteld aan

laagfrequent geluid vergelijkbaar met werknemers op een luchtmachtbasis (vijf dagen van de week,

negen uur per dag)' Pereira vond in elektronenmicroscopische opnamen van de cochlea verklevingen

tussen de OHC's en het tectoriaal membraan (ae foto). Dit zou ¡eiden tot een toename vän de

gevoeligheid voor laagfrequent geluid na langere blootstelling. Een belangrijke reden om jonge

kinderen niet langdurig in de directe nabiJheid van windturbines te laten verblijven.

{/pîm.i. ,iillt la *,* ^G T" ,





-s

I
fr 'tIE-{ù

Eicktrone¡m¡crÖscoplschc opnðfte v¿n dè cùchle¡ v¡n een.õt no expoc¡g¿ aön ]ragfrequent gcluid. Her t€cto¡¡üü¡ mcmbrð¡n tggefuseerd met de c¡lta (trilhðren) en de cilia zijn onde¡llng verkleeñd,

Slaapstoornis

Mensen reageren ook in hun slaap op omgev¡ngsgeluiden. Zelfs geluidsn¡veaus van slechts 33 dB

kunnen autonome, mnlorísche en cortíçale reacties veroorzaken, zoals tachycardie,

lichaamsbeweg¡ngen en ontwaken. ouderen, jonge kinderen en bewoners met een pre-existente

slãapstoornis zijn extra at risk voor verstor¡ng van de slaap door geluid. voor de kinderen onder hen
geldt dat chronisch slaaptekort de ontwikkeling van hun hersenen remt.9-10

Iri een NederlancislZweeds ondelzsek hebben Janssen e.a. de ervaren geluidshinder van

windturb¡nes vergeleken met de ervaren hinder door weg-, vlieg- en railverkeersgeluid. Ðe hinder
van windturbines werd al op lagere niveaus gerapporteerd.ll Met de huidige richgiJn voor
geluidsbelasting van 41 Lden gedurende de nacht wordt geaccepteerd dat 10 procent van de

omwor¡enden hinde¡ ervaart van turb¡nes.

omdat de nieuwe en grotere types windturbine meer laagfreguent geluid produceren, zal ook de
hinder toenemen. Dit bleek in Houten, waar sinds de plaatsing van een aantal hoge turbines, de

omwonenden over geluidsoverlast klagen. Toch heeft het drie {!) jaðr geduurd voordat onderzoekers

van de universiteit vari utreçht konden bewijzerr rlat de overlast gevende toon gerelateerrí was aan
de turbines' De exproitanten moeten nu de coating van de btaden aanpassen,
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Gidslanden tot inkeer

In Denemarken wordt momenteel een bigdataonderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen

windrichting en -kracht en een aantai gezonciheidsafgeieiden. Dii betreft ziekenhuisopn¿t¡¡es





vanwege acuut coronair syndroom, vroeggeboortes en de prescripties van bloeddrukmedicatie,
antidepressiva en slaapmedicatie.12 In añruachting van de uitkomsten heeft een groot aantal Deense
gemeenten de bouw van onshoreturbínes gestopt. In Beieren - voorloper in windenergie - heeft de
feclerale overheid in 2016 besloten dat de manimale afstand tussen turlrines en þewoning tienmaal de
t¡phoogte moet bedragen: de l0-H-regel. Deze maatregel heeft ook ¡n hoger beroep stand
gehouden' Dlt betekent de facto een bouwstop ln 90 procent van de deelstaat. Blijkbaar komen de
gidslanden tot inkeer. Andere overheden zouden hierdoor gealarmeerd moeten zijn,

Goed onderzoek lnltiëren

onder¿oek naar de effecten van windturbines op omwonenden beperkt zich in de regel tot f nterviews
en vragenlijsten, ook ín Nededand. Mede hierdoor ¡s het niet goed mogelijk om vofdoende

wetenschappelíjke bewijskracht te verzamelen. Er wordt nauwelijks tot geen b¡omedlsch ondezoek
gedaan' Dat moet beter' Te denken valt rtan aan polysomnografie voor en na plaatsing, meting van
stimulus-responst¡jden biJ kinderen voor en na plðats¡ng (computerspelletjes?), aan tensie- en

hartslagmetingen (gedurende de nacht) voor en na plaatsing, enzovoort.

Vorig jaar is het eerste onderzoek verschenen waarin een statistisch signifícante relatie wordt
aangetoond tussen cle plaatsing van wíndturbines en verhoging van het aantal suieides-13

zolang onvofdoende bekend is of de plaatsing van turbines nabij bewoning veilig is, dient de
overheíd goed onderzoek te initiëren, tot die tÍjd het voozorgbeginsel toe te passen en van plaatsing
¡n stedelijke gebieden af te zien. Dit geldt des te meer omdat er voldoende alternatieven voor de

opwekking van groene energle treschikbaar zijn.
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Aan Gedeputeerde Staten
Provincie Zuíd-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Geachte Gedeputeerden,

Hellevoetsluis, 28 maart 2017

lk.stuur u bij deze het.DCMR Japport'Geluidscontrole XL Wind'toe. Tijdens míjn inspreken
bij de Statenvergadering van 20 december 2017 heb t J tret DCMR rapport ín een envelop
al eerder getoond.

Aanleidíns
Op 25 Oktober 2o17 heb ik, namens de. Stichting Wíndmolens N57 Nee! ingesproken bij decommissie Ruimte en Leefomg.eving. Hierbij neõ * u"*."n naar een geluidsrapport van deDCMR, opgesteld voor de w¡nãturbfnes langs nãt n"rt"lrã*atop RotteîJ"á" gibnogebied
ter hoogte van GeervlieþHeenvliet.
lk heb dit ondezoek genoemd in relatie met het ondezoek Moller, Dit ondezoek toont aandat de berekeningen achter de tekentafel aan de hano van de opg€geven gãludg"gevens
van.de te plaatsen windturbines in_ de praktijk niet kloppen. l" o,iþtJtt¡r is'"1ärä u"n 

""nveel hogere geluídsbelasting met taalrreqúent geluiå iveroãr te noemen Lfg) in de nabijgelegen woningen.
ln het goedgekeurde..Projectplan Mer, zoals dit is opgesteld voor de windturbines ter hoogtevan GeervlieþHeenvliet.voordat deze ziin gebouwd, ì"r voà, oe geluì¿sËelàît¡nåäreteno
met geluidscontouren die toelaatbaar z¡n iot maxímaal 400 meler afstand þt jeä woning.

Het DCMR ¡apport lescjl[tt echter gefuidsoverschrijdingen gemeten bij woningen inGeervliet- Haenvliet op 50ó, 600 en ã00 meter vanaioeiind''turbines. ri"t oclün rapportonderschrijft daarmes de.bevindingen van het ondezoe¡< Mol¡er, dat.tussen de gegevens opde tekentafel en de praktijk grote vãrschíuen waam""r¡"ãi iin. w"lrrããi ãõ ñãt sebiedvan Db(A) maar dit effect zal zeker ook optreden als de ocrr¡n z¡ctr zou ¡chü õ het metenvan het zogenaamde raagfrequent geruid, waar het ono"Lã* Moilerzich óñ;hi:
Antwoord oedeputeerde
Gedeputeerde Bom-[emstra heeft tijdens deze commissievergadering aan de statenledenbeloofd te komen met de resultaten ian dit ondezoek ãããi áJoc¡¡Èen het kwjijke effectvan laagfrequent geluid n.a..v het inspreken door onze siiãt¡ng op de motie 205.ln haar brief van 27 november 2017 äan PS meraioãgãäËpîteeroe dat de DSMR Milieu-díenst Rijnmond geen 'rapport heeft uitgebracht r"rrä"n ãdvies heefr opgesteld voor degemeente Hellevoetsluis.

upgem€rKt client te worde¡ dat bij de eerste meetsessies de indruk wordt gewekt dat veelvan de geluidsmetingen de grenswaarde volgens rããt*i[uäorschrift 1 niet hebbenovercchreden. Het rapport díánt u daarom te lezen met Jã oäL dat demaatwerkvoorschrifren en de Lden-norm e"n ¡aãrgãmidd;il betreft. pieken metgeluidsoverlast mogen dus, z_olang zø mtaar u¡nnàñ ñei iaãiããm iooeroe va ilen.Juist van die geluidsoverschrijdinfen worden mensen 
"ñãËr¡noeren 

in Geervliet enHeenvliet's nachts wakker.





Bij de latere geluidmetingen wordt emstige overlast waargenomen tot welB00 meter vanaf
de windturbines, waarbij zelfs bewonersin pyama op straät worden gesignaleerd die niet
kunnen slapen.

Kosten ondezoek
Door stichting zijn in het Wob vezoek de kosten die gepaard gaan met het opstellen ven een
dergelijk rapport opgevraagd. Een rapportage maken] inctus¡ei inzet person"'elvan diverse
afdelingen, kost 1S0 en 2S0 uur. Dit is gemiãdeld 200 uur,
Het geschaüe uurloon ligt gemiddetO o[ eS euro. Dit brángt de totale kosten op 12.g00 euro.

9ndersteunino buroers bii klaphten
De Dcmr is een verlengd lokaálbestuur en de kosten voor het opstellen van een dergelijkrapport zijn daardoor niet te vergelijken met die van e€n commel'c¡eel bedrijf. Waaiourgers
toe aangew.ezen ziin. Hiervan zuuen de kosten aanmerkeliji t,og"r liggen.
Een dergelijk bedrag toont aan dat contraexpertise ooor uúrgêrð u¡ uärtourende klachtenover windturbinegeluidsoverlast gelet op de kosten niet of nãuwet¡i<s te organiseren valt.Burgers staan hierdoor in de kou. De klächten worOán 

"ig"d*n 
met > valt binnen demaatwerkvoorschriften. Maar in de praktijk ís er wel oegJlur i"ts aan de hand.

Ons vezoek is om dit verschil tussen de tekentafel geluidsberekeningen en de praktijk alsonderwerp 
9P uw vergadering te zetten en te kijken;;;;;urgers in hun klachten overgeluidsoverlast door windturbines kan ondersteun"n.'óooi ñ¡îoorneeu meer ondezoek terplaatse te laten doen om een juist beerd van oe situatieiã xiüé"n in de praktijk.

Een kopie van deze brief wordt tevens vezonden naar de st¡atenleden.

groet,
Windmolens NS7 Neel
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Beschikking

AANTEKENEN

Ons kenmerk

999962400_99993741 81

Contactpersoon

Windmolens aan de N57 Nee

Uw kenmerk

Telefoonnummsr

010 - 246 86 83

Aântål bijlagen

6

Afdel¡ng

lnspectie en Handhaving

iriiiri¡rl¡.;irr3

Parallelwag 1

Postbus 843

3100 AV Sch¡edem

Ï 010 - 246 80 00

F 010 - 246 82 83

E ¡nfo@dcmr.nl

W www-dcmr.nl

Datum

15 november 2017

IT

ft

Ondemerp

Wob-besluit

Geachte mevrouvf

op 25 oktobe r 2017 heb ik uw verzoek in het kader van de wet openbaarheid van bestuur (Wob)
ontvangen.

U hebt de DCMR verzocht de praktijkmetingen, uitgevoerd bij de windturbines aan het Hartelkanaal,
waarbij ondezocht is tot hoever het geluid en de geluidshinder meetb aar zilntot, dan wel in de
woníngen in Geervliet/Heenvliet, openbaar te maken. ln het verlengde daarvan vezoekt u om
bijbehorende informatie hoe deze praktijkgegevens zich (niet) verhouden met de geluidcontouren diegehanteerd worden in het pran MER voor de betreffende windturbines.
Daarnaast verzoekt u het bedrag dat de DCMR in rekening brengt voor de uitvoeríng van een dergelijkpraktijkonderzoek bij de gemeente, openbaar te maken.

Ovenregingen
Ten aanzien van uw verzoek overweeg ik als volgt.
op grond van artikef 3, eerste lid, van de wob kan een ieder een vezoek om ínformatie, neergelegd indocumenten over een bestuurlíjke aangelegenheid, richten tot een bestuursorgaan. lngevolge artikel 3,vijfde líd, van de wob wordt een verzoek om informatie ingewillígd met inachtneming van het bepaalde
in de artikelen 10 en 11 van de wob. Dit betekent dat de DCMRals uitgangspunt hanteert dat a¡e
documenten díe zich bij de DGMR bevinden in beginsel openbaar zijn. De DSMR kan of moet
openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten, indien zich een of meer van de in deartikelen 10 en 11 van de wob genoemde uitzonderingen of beperkingen voordoen. De DCMR weegt
hierbij het algemeen berang van openbaarheid af tegen het specifieke berang van de
uitzonderingsgrond of beperking.
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ln het onderhavig geval bevatten de gevraagde documenten persoonsgegevens, zoals namen van
betrokkenen. Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals bedoeld in artikel
10, tweede lid onder e, van de Wob , acht ik ten aanzien van deze gegevens groter dan het belang dat
u hebt bij volledige openbaarmaking van de gevraagde documenten. ln jurisprudentie is immers
bepaald dat persoonsgegevens, waaronder namen van betrokkenen, aan de openbaarheid kunnen
worden onttrokken aangezien openbaarmaking van de gevraagde documenten meebrengt dat de
inhoud daarvan voor een ieder openbaar is.

Besluit
lk besluit de door u opgevraagde jnformatie openbaar te maken, met uitzondering van de daarín
opgenomen persoonsgegevens.

Ïen aanzien van uw verzoek om bi.ibehorende informatie hoe deze praktijkgegevens zich (niet)
verhouden met de geluidcontouren die gehanteerd worden in het Plan MER voor de betreffende
windturbines, merk ik het volgende op.
U doelt met uw verzoek zeer waarschijnlíjk op het planMER dat is opgesteld in het kader van de
partiële herziening voor de provinciale Visíe Ruimte en Mobiliteit voor Windenergie. Echter, het
windpark Hartelbrug ll maakt geen onderdeel uit van dit planMER. De vraag hoe de geluídmetingen
zich verhouden tot het planMER kan feitelijk niet worden beantwoord.
Het planMER is openbaar en kunt u vínden via website van de provincie I l! ps.llw_y,,ry,¿q 

i d _

tt

Met betrekking tot de kosten die de DCMR bij de gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van
een meetonderzoek, merk ik het volgende op. Deze kosten zijn onderdeel van de jaarlijkse afspraken
van het werkplan met de gemeente; de kosten worden niet uitgesplitst naar specifieke metingen en zijn
daarom niet exact bekend.
De voornaamste kosten bestaan uit de tijdbestedíng van alle medewerkers (meldkamer, adviseurs,
juristen, communicatie etc.) die in meer of mindere mate bij deze metingen zijn betrokken.
De inschatting is, dat tussen 100 en 200 uur was benodigd voor de uitgebreide meetrapporten van
2014 en circa 50 uur voor de kortere controles die daarna zijn uitgevoerd.

Tegen het besluit om de documenten te verstrekken, kan betrokkene bezwaar aantekenen en een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Hierna is de betreffende
ínformatie opgenomen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel z:1 vande Algemene wet
bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken
na de dag van bekendmaking of verzending van het besluit worden verzonden, onder vermelding
van "Wob-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de envelop van het bezwaarschrift. Het bezwaar
moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, postbus g43,
3100 AV Schiedam,
Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit
besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaarwordt gemaakt - ingevolge artikel g:g1
van de Algemene wet bestuursrecht, een vezoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
worden ingediend.
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DCMR
milieudienst
Rijnmond

Het verzoek om een voorropige voorzíening kan worden ingediend bij de
Voorzieníngenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank te Rotterdam, postbus 50950,
3007 BL Rotterdam.

voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bíj de hierboven genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur DCMR Mitieudienst Rijnmond,

ùn

| .: i

, ,,,( or
bureauhoofd inspectie haven en industrie
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ùnNotitie DCMR
milieudienst
Rijnmond

Aan

X

Kople aan

Datum

3 oktober
2016
Ondeniverp

Documentnummêt Project

Windpark XL Wind
Auteur

X

Geluidscontrole XL Wínd op 29 september 2016

Deze notitie geeft een beschrijving van de bevindingen tijdens een geluidscontrole die ter
qia3_tse van woningen in Geervliet en Heenvliet is uitgevóerd door ien X, op 2g september
2016, met betrekking tot het windpark van XL Wind aãn de Nieuwesluisweg'te Rottårdam.
Bij de controle is geen overschrijding geconstateerd van maatwerkvoorschiift 1 behorende bij
de beschikking met kenmerk 21Tg9468 I 43OB7Z d.d. 10 juni 2014.

Kader:
Activititenbesluit, maatwerk.

Eerdere metingen:

?y-?19?4!5,3, Metingen windturbinegetuid XL wind op 12 augustus 2014, in Geervliet
Dlvl21894520, Metingen windturbinegeluid XL Wind oþ 10 deõembe r 2014 in Geervtiet en
Heenvliet
DM 21929979, Geluidscontrole XL Wind in de nacht van 28 februari op 1 maart 2015
DM 22000036, Geluidscontrole xL wind in de nacht van 13 op 14 juti 2015
DM 22100101, Geluidscontrole XL Wind op 11 november 2015

Meetlocaties:
Geluídsmetingen zijn bemand uitgevoerd voor de voorgevel van de woningen aan het
Professor Oudpleín X, Professor Gebrandypleín X en Doctor Willem Dreeðplein X te Geervliet
g.n voo.l de_zijgevel van de woningen aan de Heerenlaan X en de coolwíjkseweg x te
Heen_vliet' De geluidsmetingen heUOen plaatsgevonden op een hoogte vãn 4-5 

-meter 
boven

het plaatselíjke maaiveld, op een afstand van ã meter uoor oe gevei van de betreffende
woníngen.

Windmetingen hebben onbemand plaatsgevonden bovenop de Brielse Maasdijk, ter hoogte
van het viaduct van de rijksweg 415 over de ClydeswegÂÂ/elplaatweg, waar de windmete-r staat
di,e door XL Wind gebruikt wordt. De windmetingen heb-ben ptaatsgeionoen op een hoogte van
10 meter boven de dijk.

ln Fíguur 1 is de ligging van de meeflocaties aangegeven.
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Figuur l: Llgglng van de windturbines en de meetlocetles.

Toetsingskader:
Het toetsingskader is de beschikking d,d. 10 juni 2014 met kenmerk 21739468 I 430872
14bb2144.1n deze beschikking zÛn de volgende maatwerkvoorschr¡ften opgenomen:

1.

ln aanvultíng op dê ¡n arlikel 3.14a, 1" lid, van het Activiteitenbesluít genoemde norm
van 41 dB L,1¡s¡¡ mag, wanneet in de periode føssen 22:50 uur en 06:50 uur de per 10

m¡nuten vectòrgemiddeldewindrichting tussen 90" en 310'is, afhankeliikvan de in
deze 10 minuten vectorgemiddelde windsnelheid, het equivalente geluidsniveau
(exclusief de meteoc1rrectieterm) over de direct daarop volgende 10 minuten (Leøq,o

^in¡) 
op de gevel van gevoetige gebouwen en bii gevoelige terreinen op de grens van

hót terrein, niet meêr bedragan dan de waarden die zijn aangegeven in onderstaande
tabel:

2.

Binnen één maand na ¡nwerk¡ng treden van dit besluit dient een permanente windmeter
door de drijver van de inrichting gebrui4t te worden voor de aansturing van de
windturbines, ten einde te voldoen aan de grenswaarden die ziin opgenomen in

voorschr¡ft 1. Deze windmeter dìent gebruikt te worden voor het bepalen van de in
voorschrift 1 bedoelde windsnelheid op 10 meter hoogte en d¡ent te liggen in het

Windsnelheid op
10 meter hooqte in m/s

<3 3-4 5-6 7 I I 10 11 >12

Grenswaarde
Lo*,r*,.rin dB(A)

35 36 37 38 39 41 42 43 45

Bled 2 ven 5



gebied zu¡del¡ik van het windturbinepark, op een afstand van ten m¡nste tweemaal de
rotordiameter en niet meer dan 1.5 km van een van de tat de inrichting behorende
windturbínes. De afstand van de meetlocatie tot gebouwen of bouwwerken dient ten
minste twee maal zo groot te zijn ats de hoogte van de betreffende gebouwen of
bouwwerken.

Geluidsmeting:
De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 23:

lntegrerende geluidsniveaumeter fabricaat Rion type NA-29
Microfoon voorversterker fabricaat Rion type NH-23Microfoon fabricaat Rion type UC-59
Windbol (diameter circa 20 cm) fabricaat Rion type WS-08
Akoestische kalibrator fabricaat Rion type NC-7a

De gebruikte meetapparatuur is gecontroleerd en gecertificeerd Ín overeenstemming met de
richtlijnen uit de HMRI. De ceftificaten van de genruikte meetapparatuur zijn opvraa[baar bij
bureau Geluid van de DCMR Milieudienst Rrynmond. De geluid'meetapparátuui is zowelvoor
als na de meting gekalibreerd, waarbij geen relevante añrrr¡kingen zijn geconstateerd.

Voor de motivering van de maatwerkvoorschriften wordt ven¡vezen naar de beschikking.

Meetapparatuur:
Windmeting:
De metingen van de windsnelheid zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 31:Meter fabricaat B&K type 2250 serienr. 3000202windsensor fabricaat B&K Mlvt-ogto-n weather station kit

serienr. 00770475
serienr. 70488
serienr. 00523
(serienr. nvt)
serienr. 34873153

Bevindingen in Geervliet:
Aankomst in Geervliet was om 05:30 uur. Te zien was dat de windturbines in werking waren,
waarbij ongeveer eenmaal per seconde een wiek de paal van de turbine passeerde.
Gehoormatig werd het geluidbeeld in belangrijke mate bepaatd door het i¡eruis van de wind in
de.bomen, dit geluid wordt in deze notitie vérder aangeduid als'bomenruis'. De bomen in de
wrj]< Sten nog vol blad. De bomenruis bepaalde in belangrijke mate de fluctuaties van het
geluidniveau. Verder was wegverkeer op de Groene t<ruisweg hoorbaar. Geluid van de
windturbines was af en toe hoorbaar als korte pieken van het-"zoevende" wiekgeluid. Dit geluid
was niet overheersend aanwezig. Een bromtoon, van de generator van de winãturbines, ívas
niet opvallend aanwezig (buiten de woningen) -

Professor Oudplein X
Tussen 06'00 uur en 06.10 uur is een geluidsmeting verricht voor de gevel van de woning aan
het Professor Oudplein X.
Voor het tijdvak van 05:50-06:00 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid I m/s.
Conform maatwerkvoorschrift 1 bedraagt de grenswaarãe voor het windturbinegeluid in de
periode van 06.00 uur en 06.i0 uur dan 39 dB(A),
Het g-emeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 43 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsniveau van 40 dB(Ã) voor Èet
totaal van windturbinegeluíd en overíg omgevingsgeluid. Omdat het overige omgevinisgetuiO
overheersend was, zou een stoorgeluidcorrect¡e gioter zijn dan de maximäal toðgestãnã
waarde van 3 dB. Daarom kan gesteld worden Oãt net niúeau van het windturbínégeluid lager
was dan 37 dB(A).
Hiermee wordt geconcludeerd dat het windturbinegeluid de grenswaarde volgens maatwerk-
voorschrift 1 niet heeft overschreden.

Professor G ebra ndyplein X
Tussen 06.14 uur en 06.20.uur is een geluidsmeting verricht voor de gevel van de woning aan
het Professor Gebrandyplein X. Gehoormatig was gedurende deze periode de bomenruiã
overheersend, van de windturbines was alleãn af en toe (gedurende enkele tot een tiental
seconden) enig wiekgeluid hoorbaar.
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Voor het tijdvak van 06:00-06:10 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid I m/s.

Conform maatwerkvoorschrift 1 bedraagt de grenswaarde voor het windturbinegeluid in de
periode van 06.00 uur en 06.10 uur dan 39 dB(A).
i-.let gemeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 42 dB(A)

Na aftrek van 3 dA gevelreflectie resulteert een invallend geluidsniveau van 39 dB(A) voor het

totaal van windturbiñegeluid en overig omgevingsgeluid. Orndat het overige omgevingsgeluid
overheersend was, zou een stoorgeluidcorrectie groter zijn dan de maximaal toegestane
waarde van 3 dB. Daarom kan gesteld worden dat het niveau van het windturbinegeluid lager
was dan 36 dB(A).
Hiermee wordt geconcludeerd dat het windturbinegeluid de grenswaarde volgens maatwerk-

voorschrift 1 niet heeft overschreden.

Doctor Willem Dreesplein X
Tussen 06.25 uur en 06.30 uur is een geluidsmeting verricht voor de gevel van de woning aan

het DoctorWillem Dreesplein X, Gehoormatig was gedurende deze periode de bomenruis
overheersend, het geluid van de windturbines was vrijwel niet hoorbaar of in elk geval niet

opvallend of herkenbaar.
Voor het tijdvak van 06:10-06:20 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 8 m/s.

Conform maatwerkvoorschrift 1 bedraagt de grenswaarde voor het windturbinegeluid in de
periode van 06,00 uur en 06.10 uur dan 33 dB(A).
ilet gemeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 42 dB(A).

Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsniveau van 39 dB(A) voor het

totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid. Omdat het overige omgevingsgeluid
overheersend was, zou een stoorgeluidcorrectie groter zijn dan de maximaal toegestane
waarde van 3 dB. Daarom kan gesteld worden dat het niveau van het windturbinegeluid lager

was dan 36 dB(A).
Hiermee wordt geconcludeerd dat het windturbinegeluid de grenswaarde volgens maatwerk-

voorschrift 1 niet heeft overschreden.

Bevindingen in Heenvliet:
Aankomsiin Heenvliet was omstreeks 06.40 uur. De wíndturbines waren zichtbaar in werking,

waarbij ongeveer per seconde een wiek de paal van de windturbine passeerde (rotatiesnelheid

circa 20 rpm). Het geluidbeeld werd bepaald door geruis van de bomen tussen de
Coolwijkseweg en de Wieldijk en de bomen die verspreid in de wijk staan. Het
windturbinegeluid was gehoormatig niet herkenbaar.

Heerenlaan X
Tussen 06.45 uur en 06.50 uur is een geluidsmeting verricht voor de zijgevel van de woning

aan de Heerenlaan 44 Gehoormatig was gedurende deze periode de bomenruis
overheersend, daarnaast was het wegverkeer op de Groene Kruisweg goed hoorbaar. Het
geluid van de windturbines was níet hoorbaar of herkenbaar.
Voor het tijdvak van 06:30-06:40 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 8 m/s.

Conform maatwerkvoorschrift 1 bedraagt de grenswaarde voor het windturbinegeluid in de
periode van 06.00 uur en 06.10 uur dan 39 dB(A).
Het gemeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 41 dB(A)

Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsniveau van 38 dB(A) voor het

totaal van windturbiñegeluid en overig omgevingsgeluid. Omdat het overige omgevingsgeluid
overheersend was, zou een stoorgeluidcorrectie groter zijn dan de maximaal toegestane
waarde van 3 dB, Daarom kan gesteld worden dat het niveau van het windturbinegelutd lager

was dan 35 dB(A).
Hiermee wordt geconcludeerd dat het windturbinegeluid de grenswaarde volgens maatwerk-
voorschrift 1 niet heeft overschreden.

Coolwijkseweg X
Tussen 06.56 uur en 07.00 uur is een geluidsmeting verricht voor de zijgevel van de woning

aan de Coolwijkseweg X. Gehoormatig was gedurende deze periode de bomenruis
overheersend, het geluid van de windturbines was niet hoorbaar of herkenbaar.
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Voor het tijdvak van 06:40-06:50 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 7 m/s.
Conform maatwerkvoorschrift 1 bedraagt de-grenswaarðe voor het windturbinegeluid in de
periode van 06.00 uur en 06,10 uur Oan ¡A Oe(n).
Het g-emeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 44 dB(A)
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend gelui-idsniveau van 41 dB(Ã) voor het
totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid. Omdat het overige omgeviígsgetuiO
overheersend was, zou een stoorgeluidcorrectie gioter zijn dan de maximãal toãgestãnã
waarde van 3 dB. Daarom kan gesteld worden Cat net niúeau van het windturbinãgeluid lager
was dan 38 dB(A).
Hiermee.wordt geconcludeerd dat het windturbinegeluíd de grenswaarde volgens maatwerk-
voorschrift 1 niet heeft overschreden.

Geluidnîveaus na 0T:00 uur, zonder maatwerkvoorschrift
Voor de periode 07:00 uur tot 23:00 uur is alleen de jaargemiddelde geluidnorm van het
Activiteitenbesluit van kracht. Voor dit windpark betekent-dit dat de tulb¡nes in deze periode
zonder.beperkìng van de geluidproductie in werking kunnen zijn. ln de minuten na 07:00 uur
was te.horen dqt d_e geluidproductie van de windturbines geleidelijk aan toenam. Lopend in de
omgeving van de Coolwijkseweg X (binnen een straal van circa 5ô meter) werd het wiekgeluid
van de windturbines duidelijk hoorbaar, evenals de (bij eerdere metingen geconstateerdã)
bromtoon 

¡ran de generator. Een groot deel van het wãar te nemen gãtuiOïero nog steeãs
veroorzaakt door de bomenruis en het (op dit tijdstip toegenomen¡ uiegverkeer op ãe Groen
Kruisweg. Op de geluidmeter was te zien dat dô totale gãluidniveáus, inclusief al'het
stoorgeluid, circa 5 dB(A) waren toegenomen ten opzichte van voor 07:00 uur.
Op basis van het akoestisch onderzoek mag van de windturbines een equivalent geluidnivea
verwacht worden tot circa 45.d8(A) ter plaatse van de woningen (zie de motiverin! van
maatwerkvoorschriften in de beschikking d.d, 10 juni 2014). óe nìetingen geven geen
aanleiding om een overschríjding te vermoeden úan dit geíuidniveau.

Gonclusies:

aO¡.lagis. van de geluidsmetingen kan met zekerheid worden gestefd dat op 29 september
2016, in het tijdvak tussen 06:00 uur en 07:00 uur, het windtuibinegeluid Oä grenswaarcån
volgens maatwervoorschrift 1 niet heeft overschreden-
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Notitie

Datum

17 februari
2A16

BCMR
milieudienst
Rijnmond

Aan

X

Kopie aan

Documentnummer Projecl

Windpark XL Wind
Auteur

22100101

Onderwerp

Geluidscontrole XL Wind op 11 november 2015

Deze notitie geeft een beschrijving van de bevindingen tijdens een geluidscontrole die ter
plaatse van woningen in Geervliet en Heenvliet is uitgevoerd door X en X, op 11 novernber

2015, met betrekking tot het windpark van XL Wind aan de Nieuwesluisweg te Rotterdam.

Bij de controle is geõn overschrijding geconstateerd van maatwerkvoorschrift 1 behorende bij

de beschikking met kenmerk 217394681 430872 d.d. 10 juni2014.

Meetlocaties:
Geluidsmetingen zijn bemand uitgevoerd voor de voorgevel van de woníngen aan Hooftweg X

en Professor Oudplein X te Geervliet en voor de zijgevel van de woning aan de Heerenlaan X

te Heenvliet. De geluidsmetingen hebben plaatsgevonden op een hoogte van 5 meter boven

het plaatselijke mlaiveld, op een afstand van 2 meter voor de gevel van de betreffende
woningen.

Windmetingen hebben onbemand plaatsgevonden bovenop de Brielse Maasdijk, ter hoogte

van het viaãuct van de rijksweg 415 over de ClydeswegMelplaatweg, waar de windmeter staat

die door XL Wínd gebruikt wordt. De windmetíngen hebben plaatsgevonden op een hoogte van

10 meter boven de dijk.

ln Figuur 1 is de ligging van de meetlocaties aangegeven,

X
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Figuur l: Ligging van do windturbinea en de meeflocaties.

Toetsingskader:
Hettoetsingskader is de beschikking d.d. 10 juni 2014 metkenmerk 21739468 t 4}OBT2
14bb2144,1n deze beschikking zijn ðe votgeñde maatwerkvoorsch¡ften opgenomen:

1.

ln aanvulling op de ¡n aftiket 3.14a, 1e lid, van het Activiteitenbesluit genoemde norm
vall 4.1 dB L¡¡s¡¡ mag,.wanneer in de periode fussen 22:50 uur en 06:50 uur Ae per lO
ry¡nute.n vectorgemiddelde windrichting fussen g0" en 310" is, afhanketijk van de in
deze 10 minuten vectorgemíddetde windsnelheid, het equívalente geluidsniveau
(exclusief de meteocarrectigterm) over de direc! daarop votgendeiO minuten (Le"qpa

f,,1. ?p d7 øevelvan gevoel¡ge gebouwen en bij gevoetige {erreinen op ae greài'iå'n
het terrein, niet meer bedragen dan de waarden die zijiaangegeven'¡n onãerstaande
tabel:

2.
Binnen één maand na inwarking treden van dit bestuit dient een permanente windmeter
door de drijver van de inrichting gebruikt te worden voor de aansturing van de
windturbines, ten einde te votdoen aan de grenswaarden die zijn opgànomen in
voorschrift 1. Deze windmeter dient gebruiht te worden voor het nàp=alen van de in
voorschrifr 1 bedoelde wìndsnetheid op l0 meter hoogte en dient te liggen in het

Windsnelheid op
10 meter hooqte in m/s

<3 3-4 5-6 7 I I 10 11 >12
Grenswaarde
La*lr*,n,in dBlA) 35 36 37 38 39 41 42 43 45
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geb¡ed zuidelijk van het windturbinepark, op een afstand van ten minste tweemaal de

iotordiameter en niet meer dan 1.5 km van een van de tot de inrichting behorende
windturbines. De afstand van de meetlocatie tot gebouwen of bouwwerken dient ten

minste twee maal zo groot te zijn als de hoogte van de betreffende gebottwen of
bouwwerken.

Voor de motivering van de maatwerkvoorschriften wordt verurezen naar de beschikking'

Meetapparatuur:
Windmeting:
De metingen van de windsnelheid zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 31:

Meter fabricaat B&K type 2250 serienr. 3000202
windsensor fabricaat B&K MM-0316-A Weather station kit

Geluidsmeting:
De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 23:

lntegrerendã geluidsniveaumeter fabricaat Rion type NA-28 serienr. 00770475
Microfoon voorversterker fabricaat Rion type NH-23 serienr. 70488

Microfoon fabricaat Rion type UC-59 serienr- 00523
Windbol (diameter circa 20 cm) fabricaat Rion type WS-03 (serienr. nvt)
Akoestische kalibrator fabricaat Rion type NC-74 serienr. 34873153

De gebruikte meetapparatuur is gecontroleerd en gecertificeerd in overeenstemming met de

richtlijnen uit de HMRI. De certifiõaten van de gebruikte meetapparatuur zijn opvraagbaar bij

bureãu Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De geluidmeetapparatuur is zowel voor
als na de meting gekalibreerd, waarbij geen relevante afwijkingen zijn geconstateerd.

Bevindingen in Geervliet:
Aankomsiin Geervliet was om 22.15 uur. Om een beeld te krijgen van de situatie hebben we
rondgelopen door de wijk tussen de Hooftweg en de Polderlaan, en op het Egmondplein. De

wind[urbines waren zichtbaar in werking, waarbij ongeveer per seconde een wiek de paal van

de windturbine passeerde (rotatiesnelheid circa 20 rpm). Het geluid van de windturbines was
duidelijk waarneembaar en herkenbaar aan het putserende, zoevende wiekgeluid en de (ook

bij eerãere metingen geconstateerde) 100 Hz bromtoon van de generator waarvan de luidheid

ritmisch in sterkte fluctueerde (amplitudemodulatie, gelijklopend met de wiekfrequentie).
Hierdoor was het windturbinegeluid duidelijk añruijkend van het overige omgevingsgeluid.
Lopend van de Hooftweg richting de Polderlaan (toenemende afstand tot de windturbines) was

hoorbaar dat het windturbinegeluid in absolute luidheid afnam. Het windturbinegeluid bleef
opvallend en duidelijk herkenbaar, ook op het Egmondplein.
De bomen in de wijk en aan de Hooftweg hadden geen blad waardoor er, ten opzichte van

eerdere meting Ín juli 2015, weinig 'bomenruis' hoorbaar was.

Klokslag 23.00 uur was te horen dat het geluid van de windturbines abrupt in sterkte afnam. De

terugregeling, die vereist is om te kunnen voldoen aan maatwerkvoorschrift '1, was in werking
getráOen. Dã windturbines bleven in werking, de wiekfrequentie was niet opvallend anders dan

voorheen (nog steeds eirca 20 rpm). Echter de geluidsproductie was sterk afgenomen ten

opzichte van de situatie vóór 23:00 uur.

Na 23.00 uur hebben we wederom rondgelopen door de wijk tussen de Hooftweg en de

Polderlaan, en op het Egmondplein. De windturbines bleven zichtbaar in werking. Het

windturbinegeluid was nàuwelijks nog afzonderlijk waarneembaar, maar was de gehele tijd
sterk vermengd met het windgeruis in de woonwijk. Slechts af en toe was korte tijd enigszins
een zoevend wiekgeluid hoorbaar, maar niet bijzonder opvallend of contrasterend met het

overige omgevingsgeluid. De 100 Hz bromtoon was wel vrijwel continu hoorbaar, maar zo

zachidat dãze, lõpend op straat, niet brjzonder opvallend was (binnen woningen kan de

100 Hz bromtoon opvallender hoorbaar worden, doordat het meer hoogfrequente windgeruis
en overige geluid door de gevels van woningen beter geisoleerd wordt dan de 100 Hz

bromtoon).
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Opvallend was de rust die na het wegvallen van het windturbinegeluid overbleef en die sterk
contrasteerde met de situatie voorafgaand aan 23.00 uur, toen de windturbines nog onbeperkt
in werking waren. De omschakeling gaf een beeld van hoe indringend en vermoeiend het-
windturbinegeluid kan zijn als het overheersend aanwezig is. Van het omschakelmoment is een
geluidopname gemaakt.

Ïussen 22.36 uur en 22.46 uur is een geluidsmeting verricht voor de gevel van de woning aan
Hooftweg X. Voor dit tijdvak bedroeg de vectorgemiddetde windsnetháid 7 m/s.
Voor dit tijdvak ls geen grenswaarde van toepassing op het geluíd van de windturbines (alleen
de jaargemiddelde norm conform het Activiteitenbesluit). Het maatwerkvoorschrift is op dit
tijdvak niet van toepassing.
Het gemeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 47 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsnivea u van 44 dB(Ã) voor het
totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid.

Tussen 22.53 uur en 23.00 uur is een geluidsmeting verricht voor de gevel van de woning aan
het Professor Oudplein X. Voor dit tijdvak bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 7 m/s.
Voor dit tijdvak is geen grenswaarde van toepassing op het geluid van de windturbines (alleen
de jaargemiddelde norm conform het Activiteitenbesluit). He[ maatwerkvoorschrift is op dit
tijdvak niet van toepassing.
Het gemeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 45 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsnivea u van 42 dB(Ã) voor het
totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid.

Tussen 23.10 uur en 23.20 uur is een geluidsmeting verricht voor de gevel van de woning aan
het Professor Oudplein X.
Voor het tijdvak van 23:00-23:10 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 7 m/s.
Conform maatwerkvoorschrift 1 bedraagt de grenswaarde voor het windturbinegeluid in de
periode van 23.00 uur en 23.10 uur dan 38 dB(A).
Het gemeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 41 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend gelurïsniveau van 38 dB(Ã) voor Èet
totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid. Hiermee kan met zekerheid gesteld
worden dat het windturbinegeluid de grenswaarde volgens maatwervoorschrift 1 niet ñeeft
overschreden.

Bevindingen in Heenvliet:
Aankomst in Heenvliet was omstreeks 23.30 uur. Om een beeld te krijgen van de situatie
hebben we rondgelopen door de wijk zuid-westelijk van de Coolwijkséweg. De windturbines
waren zichtbaar in werking, waarbij ongeveer per seconde een wiek de pãal van de
windturbine passeerde (rotatiesnelheid circa 20 rpm).
Het geluidbeeld werd bepaald door geruis van de bomen tussen de Coolwijkseweg en de
Wieldijk en de bomen dÍe verspreid in de wijk staan. Het windturbinegeluid, inclusiét Oe IOO Hz
bromtoon, was af en toe enigszins hoorbaar en herkenbaar, maar noôit overheersend
aanwezig. ln de Heerenlaan was het windturbinegeluid nog het beste hoorbaar,

Ïussen 23.40 uur en 23.50 uur is een geluidsmeting verricht voor de zijgevel van de woning
aan de Heerenlaan X. Gedurende de meting was af en toe enig windturbinegeluid hoorbaai,
maar het grootste deel van de tijd was het overige omgevingsgeluid overheersend,
Voor het tijdvak van 23:30-23:40 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 7 m/s.
Conform maatwerkvoorschrift 1 bedraagt de grenswaarde voor het windturbinegeluid in de
periode van 23.40 uur tot 23.50 uur dan 38 dB(A).

Het g-emeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 39 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsniveau van 36 dB(Ã) voor het
totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid. Hiermee kan met zekerheid gesteld
worden dat het windturbinegeluid de grenswaarde volgens maatwervoorschrift 1 nÍet ñeeft
overschreden.
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Gonclusies:
Geconstateerd is dat op 1 1 november 2015 tussen 22.30 uur en 23.00 uur het windpark van XL
Wind aan de Nieuwesluisweg te Rotterdam in werking was en dat, lopend in de nabijgelegen
woonwijk van Geervliet, het door de windturbines veroorzaakte geluid duidelijk waarneembaar
en herkenbaar was.
Geconstateerd is dat op 1 1 november 2015 om 23.00 uur de geluidsproductie abrupt in sterkte
afnam.
Tussen 23.10 uur en23.20 uur is een geluidsmeting uitgevoerd in Geervliet, en tussen 23.40
uur en 23.50 uur in Heenvliet. Op basis van de geluidsmetingen kan met zekerheid gesteld

worden dat het windturbinegeluid de grenswaarden volgens maatwervoorschrift 1 níet heeft
overschreden.
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1 lnleidíng

3il:,.il3ff:i'',í:;å'1äîJ,'::,':#::¿::Jiii#i'ñit,tt,ñ-" ,beden

geluidsconkole uitgevoerd nabijde inrichting van iL Wind gevestígd aan de Nieuwesluisweg
110 te Rotterdam, hierna genoemd: de inrichting. De inrichõng ¡etiett I wíndturbines die
geplaatst zijn tussen de Nieuwesluisweg en het Harlelkanaal.

Aanleiding voor het uitvoeren van de geluidscontrole zijn meldingen die bewoners van
Geervliet en Heenvliet bij de DCMR gedaan hebben oúer geluidJoverlast sinds de windturbines
in werking zijn.

Uit de meldingen blijkl dat de overlast wordt ondervonden in vele woningen binnen een brede
strook parallel aan de lijn door de 8 windturbines (over de spreiding van de klachten wordt
separaat gerapporteerd). op basis van de meldingen zijn voor de geluidscontrole een aantal
meetlocaties geselecteerd.
Voorliggende rapportage betreft geluidsmetingen die zijn uitgevoerd bij drie woningen in
Geervliet, op afstanden van 450 meter tot 600 meter vãn oe w¡n¿turbines:

:i¡j[{ill'dll"ndypenf
Tegelijkertijd met de geluidsmetingen zijn windmetingen uitgevoerd bovenop de Brielse
Maasdijk, tussen Geervliet en Heenvliet (ter hoogte van neipompstation van Evides¡.

Ac h te rg ro n d i n form atie:
De bouw van de windturbines is begin 2014 afgerond. Nadat de windturbines diverse testen
hebben doorlopen, zijn ze medio mei 2014 in glbruir gesteld ten behoeve van productie.

Er is een maatwerkvoorschrift opgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsniveaus van de
windturbines, zie de beschikking d.d. 10 juniZAM met kenmerk z1TJg46B t43087214bb2144,
Het maatwerkvoorschrift is van kracht in de nachtperiode wanneer sprake is van zuidelijke
windrichtingen, Voor de motivering van het maatwerkvoorschrift wordt verwezen naar dL
beschikking.

Leeswijzer:
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de omgeving van de windturbines en de meeilocaties.
f n hoofdstuk 3 is het toetsíngskader opgenomen. Hóofdstuk 4 beschrijft de details van oe 

-'
toegepaste meetapparatuur.en de instellingen daarvan. Hoofdstuk S bevat een Uesctrr¡ving
van de waarnemingen van de toezichthouders.
Hoofdstuk 6 beschrijft de analyse van de meetgegevens, ten aanzien van het karakter van het
windturbinegeluid, de verwerking van stoorgeluiOên Oe bepallng van de meetresultaten
waarmee het geluíd van de windturbines getoetst kan worden. 

-
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2 Situatiebeschrijving

2.1 Ligging van de inrichting

De inrichting is gevestigd aan de Nieuwesluisweg 110 te Rotterdam en betreft I windturbines

van het type Enercon E-101 die geplaatst zijn tussen de Nieuwesluisweg en het Hartelkanaal

westehlk van afrit 15 van de rijksweg 415 De ligging van de vier oostelijke windturbínes is

aangegeven in Figuur 1. De overige ioi de inrichting behorende windturbines liggen westelijk

van de in Figuur 1 aangegeven windturbines-

2.2 Llgging van ds meatlocaties

ln Figuur 1 en Figuur 2 is de ligging van de locaties äangegeven waar op 12 augustus 2014
geluidsmetingen zijn uitgevoerd. ln Figuur 1 is tevens de locatie aangegeven waar
windmetingen zijn uitgevoerd.

Figuur l: Ligglng windturbinst bil Goervliot en meetlocaties l2 auguttu* 201,{

De woningen aan de Flooftweg (zie Figuur 2) hebben de kleinste afstand tot de windturbínes.

Direct aan de overzijde van de Hooftweg, op eirca 15 meter van de woningen, staan hoge

bornen die vol blad waren Als gevolg van de wrnd gaf dit het rlcgige stoorgeluid. Daarom zt¡n

ln eerste instantre meetlocaties gekozen aan de Sclrepenweg I en het ProfeSssr
Gerbrandyplein I Door de grotere afstand tot de bomen aan ciãl{ooftweg (40-50 meter) had

het rursen van dãwind in de bomen hier minder invloed op de meetresultaten-

windmeetlocatie wlndturbines van XL Wind

Professor Gerbrandyplein I

Schepenweg I
Polderlaanf

ì

II
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De afstand tussen de meetlocaties en de dichtstbijzijnde windturbine bedraagt voor de
Schepenweg I circa 500 meter en voor het Profeséor Gerbrandyplernf circã 450 meter

De meetlocatie aan de Polderlaan 53 is gekozen om een beeld te krijgen van de invloed van
het windturbinegeluid op grotere afstand, verder de woonwijk ¡n De afstand tot de dichtst-
bi¡zijnde windturbine bedraagt circa 600 rneter Ook voor deze afstand zijn veel meldingen van
geluidsoverlast gedaan
Op circa 10 meter afstand van de gevel van de woning aan de Pofderlaan 53 zijn enkele
bomen met blad aanwezig waardoor stoorgeluid optreedt wannêer de wind hier doorheen waait
brl windvlagen

Flguur 2: Ligglng (aangegeven mel eên gele pljl) en bomen in Geervtiet.

Alle geluidsmetingen hebben plaatsgevonden op een hoogte van circa 5 meter boven het
plaatselijke maaiveld, op een afstand van 2 meter voor de gevel van de betreffende woningen

De windrneetlocatie is gekczen bovenop de Brielse Maasdrlk, ter hoogte van het pompstafion
van Evides (ongeveer halverwege tussen Geervliet en Heenvfíet), De afstand van de wind-
meetlocatie tot de windturbine bedraag22A meter. De windmetirrgen hebben plaatsgevonden
op een hoogte van 10 meter boven de di¡k.
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3 Toetsingskader

Het toetsingskader is de beschikking d.d. 10 juni 2014 met kenmerk 21739468 I 430872
14bb2144.ln deze beschikkíng zijn de volgende maatwerkvoorschriften opgenomen:

1.

In aanvulling op de in artikel 3.14a, 1o lid. van het Activiteitenbesluit genoemde norm
van 41 dB L¡¡s¡¡ mag, wanneer in de periode tussen 2?:5A uur en 06:50 uur de per 10

minuten vectorgemiddetde windrichting tussen 90' en 310" ,s, afhankeliik van de in

deze 10 minuten vectorgemiddelde windsnelheid, het eguívalente geluidsniveau
(exclusief de meteocorrectieterm) over de direct daarop volgende 10 mínuten (Lneq'o

,in¡) op de gevet van gevoelige gebouwen en bii gevoelige terreinen op de grens van

het terrein, niet meer bedragen dan de waarden die zijn aangegeven in onderstaande
tabel:

Windsnelheid op
10 meter hooote in m/s

<3 3-4 5-6 7 I I 10 11 >12

Grenswaarde
L¡pn rominr in dB(A)

35 36 37 38 39 41 42 43 46

2.

Binnen êén maand na inwerking treden van dit bes/uif dient een permanente windmeter
door de drijver van de inrichting gebruikt te worden voor de aansturing van de

windturbines, ten einde te voldaen aan de grenswaarden die ziin opgenomen in

voorschrift 1. Deze windmeter dient gebruikt te worden voor het bepalen van de ìn

voorschrift 1 bedoelde windsnetheid op 10 meter hoogte en dient te liggen in het
gebied zuidelijk van het windturbinepark, op een afstand van ten minste tweemaal de
rotordiameter en niet meer dan 1.5 km van een van de tot de inrichting behorende
windturbines. De afstand van de meetlocatie tot gebouwen of bouwwerken dient ten

minste twee maal zo groot te zijn ats de hoogte van de betreffende gebouwen of
bouwwerken.

Voor de motivering van de maatwerkvoorschriften wordt verwezen naar de beschikking.

Aangezien de in voorschrift 2 bedoelde windmeter nog niet gerealiseerd is, zijn windmetingen
op 10 meter hoogte gedaan op de in hoofdstuk 2 aangegeven locatie. De gehanteerde
wíndmeetlocatie voldoet aan de in voorschrift 2 gestelde randvoorwaarden.
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4 Meetmethode en meetapparatuur

4.1 Meetmethode

Voor het bepalen van het equivalente geluidsniveau per 10 minuten is gebruik gemaakt van de
meetmethoden van de Handleiding Meten en Rekenen lndustrielawaailVnOm, 1ggg, verder
afgekort tot HMRI), voor comptexe situaties (methode ll).

Omdat op een afstand van 2 meter voor de gevel is gemeten, is op de meetresultaten een
gevelcorrectie van 3 dB ín míndering gebracht, om het invallende geluidsniveau te bepalen (z¡e
HMRI paragraaf 8.1).

4,2 Meetapparatuur

Windmeting:
De metingen van de windsnelheid zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 31:Meter fabricaat B&K type 2250 serienr. 3000202Windsensor fabricaat g&K MM_0316_A Weather station kit

Geluidsmeting:
De metingen ter plaatse van de woningen zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 22:

lntegrerende geluidsniveaumeter fabrícaat Rion type NA-28 serienr. OO77O4Z4
Microfoon voorversterker fabricaat Rion type NH-23 serienr. 704g7MÌcrofoon fabricaat Rion type uc-Sg serienr. 00517
windbol (diameter circa 20 cm) fabricaat Rion type ws-03 (serienr. nvt)
Akoestische kalibrator fabricaat Rion type NC-74 serienr, 34g7g130

De gebruíkte meetapparatuur is gecontroleerd en gecertificeerd in overeenstemming met de
richtlijnen uit de HMRI. De certificaten van de gebruikte meetapparatuur zijn opvraaibaar bij
bureau Geluid van de DCMR Milieudienst Ríjnmond. De geluid'meetapparatuur is zoLel voor
als na de meting gekalibreerd, waarbijgeen relevante af,vi¡t<ingen zijn geconstateerd.

Met de geluidsmeter zijn de equivalente geluidsniveaus per 100 ms vastgelegd in tertsbanden
en zijn geluidsopnamen gemaakt. Met de geluídsopnamen kan het gemeten geluid achteraf
worden teruggeluisterd.

Windbol:
Wind over een microfoon veroorzaakt ruis. Bíj een grotere windbol zijn deze ruisniveaus lager
dan bij een kleinere windbol. Om zeker te kunnen stellen dat de meetresultaten niet relevait
beTnvloed zijn door deze ruis, moeten de specificaties van de windbol bekend zijn. De windruis-
specificaties van de gebruikte windbol zijn weergegeven in Figuur 3. Uit de figuúr blijkt dat met
name bij de lage frequenties (. Z0O Hz) sprake kan zijn van relevante windruisniveaus. De
gespecificeerde windruis-niveaus kunnen gebruikt worden bÌj de stoorgeluidcorrectie.
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5 Bevindingen

5.1 Schepenwegf

De geluídsmetingen voor de gevel van de woning aan de schepenweg I treouen
plaatsgevonden tussen 02.0S uur en 03.00 uur.

Visuele waarnemingen:
Vanaf de meetlocatie was zichtbaar dat de windturbines in werking waren. Ongeveer eenmaal
per seconde passeerde één wiek de paal van de windturbine. De wiekfrequentie was hiermee
circa 1 Hz. De stand van de rotors van de, vanaf de meetlocatie zichtbare, windturbines was
nagenoeg parallelaan het Hartelkanaal tussen Geervliet en Heenvliet, wat ongeveer 3'10" is.
Vanaf de meetlocatie was het zicht op de meest nabij gelegen windturbine vrijwel loodrecht op
de rotor. De meetlocatie was hiermee pal bovenwinds van de windturbines.

Windturbinegeluid:
Ter plaatse van de woningen was het zoevende wiekgeluid van de windturbines duidelijk
hoorbaar. Het wiekgeluid had een ruisachtig karakter en vertoonde een regelmatige fluótuatie
in geluidssterkte (verder aangeduid als amplitude modulatie) gelijklopend met Oe wiet-
frequentie.
Naast het wiekgefuid was een bromtoon hoorbaar met een frequentie (toonhoogte) in de
100 Hz tertsband. Ook deze bromtoon vertoonde een regetmatige amplitude módulatie met
een frequentie gelijk aan de wiekfrequentie. Gedurende het groótste deel van de tijd was de
frequentie van de bromtoon nagenoeg constant. Een enkele keer is waargenomendat de
toonhoogte van de bromtoon kortstondig iets daalde, om daarna weer terug te komen op de
oorspronkelijke toonhoogte van circa 100 Hz. Het karakter van het geluid vãn de bromtoon
was, afgezien van de amplitude modulatie, enigszins gelijkend op het geluid van een grote
transformatorr.

Stoorgeluid
Stoorgeluid bestond uit enkele kortstondíge geluidpieken als gevolg van het klappen van een
tuinhek in de wind en het praten van personen (passanten). Bü harde wíndvlagen was
kortstondig ook een ruisachtig geluid hoorbaar van de wind in de bomen tussen de Hooftweg
en de Noorddijk (zie Figuur 2), ln dit rapport wordt dit geluid verder aangeduid als'bomenruii'.
De 'bomenruis'was duidelijk te onderscheiden van het windturbinegeluid, omdat het
geluidsniveau ervan niet de amplitude modulatie met de wiekfrequentie had. Bovendien was de
toonhoogte van de 'bomenruis' duidelijk hoger dan die van het windturbinegeluid. De
'bomenruis' was met name h oogfreq uent, tenrvij I het windturbinegelu id vooinamelij k
middenfrequent en laagfrequent was.
Tijdens de meting is bliksem gezíen op grote afstand noordelijk van de meeflocatie, maar
donder is niet gehoord. Af en toe was kortstondig sprake van regen. Bij regen is de meting
gestopt.
Geluid van de industrie in de Bottek was niet waarneembaar.
Gedurende een groot deel van de tijd was geen ander geluid hoorbaar dan het geluid van de
wíndturbines. Het geluíd van de windturbines overstemde al het overige geluid. Ál het hoorbare
geluid kwam duidelijk uit de richtíng (zowel horizontaal als verticaal) van de windturbines.
Een stoorgeluidsmeting waarbij de windturbines tijdelijk zijn stilgezet, heeft niet
plaatsgevonden.

1 
Mogelíjk wordt de bromtoon veroorzaakt door de (spoelen van) de generator van de

wíndturbine, waarbii de amplitudemodulatie ontstaat doordat de geluidsuitstraling van de
generator ríchting de woning telkens kortstondig wordt afgeschermd door de wíeken.
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5.2 Polderlaanf

De geluidsmetingen voor de gevel van de woning aan de polderlaan I neUUen
plaatsgevonden tussen 03.15 uur en 03.50 uur.

Visuele waarnemingen:
De beschrijvíng van de vísuele waarnemingen is gelijk aan die ter plaatse van de meting aan
de Schepenweg I zie paragraaf 5.1 .

Windturbinegeluid:
De waarnemingen met betrekking tot het windturbinegeluid waren in grote lijnen hetzelfde als
bij de meting aan de Schepenweg ! zie paragraaf 5-.1.

Stoorgeluid
Rond 03,20 uur zijn enkele bewoners naar buiten gekomen en is enkele m¡nuten een gesprek
gevoerd.
Bij harde windvlagen was sprake van stoorgeluid in de vorm van 'bomenruis' (zie Figuur 2 voor
de ligging van de bomen in de directe nabijheid van de meetlocatie). Voor een groot deel van
de tijd was de 'bomenruis' niet waarneembaar, doordat het werd overstemd door het
windturbinegeluid.
Geluid van de industrie in de Botlek was niet waarneembaar.

5.3 ProfessorGerbrandypleinf

De geluidsmetingen voor de gevel van de woning aan het Professor Gerbrandyplein I nebben
plaatsgevonden tussen 04.00 uur en 05.00 uur. De meting is en¡ge tijd onderbroken lanwege
een regenbui.

Visuele waarnemingen:
De beschrijvíng van de visuele waarnemingen is gelíjk aan die ter plaatse van de meting aan
de Schepenweg 19, zie paragraat 5.1.

Windturbinegeluid:
De waarnemingen met betrekking tot het windturbinegeluid waren in grote lijnen hetzelfde als
bij de meting aan de Schepenweg I zie paragraaf S-.1.
Daarnaast is af en toe een gefuid raErgenomen dat lijkt op dat van een overkomend vliegtuig
Op die momenten werden er echter geen vliegtuigen waargenomen. Het betreffende geluid
was de gehele tijd dat het optrad afkomstig uit de richting van een van de windturbines.

Stoorgeluid
Ter plaatse van Professor Gerbrandyplein I was vrijwel voortdurend sprake van relevant
stoorgeluid vanwege de bomen op hei plein, nabij de meetlocatie. Voor deze meting moet
daarom rekening gehouden worden met een relevante ínvloed van stoorgeluid.
Geluid van de industrie ín de Botlek was niet waarneembaar.

5.4 Brielse Maasdijk

Op de Brielse Maasdijk zijn, gelijktijdig met de geluidsmetingen, windmetingen verricht op
l0 meter hoogte. Gedurende de gehele meetperiode stond er een matige wind, waarbij
loshangende kleding flappert, uít zuidwestelijke richting (200-220'). Om te kunnen tuisteren
zonder overheersende windruis (door turbulentie rond het hoofd van de luisteraar), moest een
beschutte plek gezocht worden. ln dit geval was dat achter een bestelbus, met het hoofd vlak
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tegen de bus. Er is aan beide zijden van de bus geluisterd, om zo een beeld te krügen van de
geluiden uit zowel bovenwindse als benedenwindse richting,

Visuele waarnemingen:
De visuele waarnemingen waren grotendeels gelijk aan die ter plaatse van de meting aan de
Schepenweg ! zie pãragraat 5.{. Aanvullend was vanaf de meetlocatie te zien dat de bomen
aan de Níeuwesluisweg enigszins bewogen in wind.
Ook vanaf deze locatie was duidelijk zicht op de bliksem op grote afstand noordelijk van de
meetlocatie, maar is de donder niet gehoord.

Windturbinegeluid:
De waarnemingen met betrekking tot het windturbinegeluid waren vergelijkbaar met die bij de
meting aan de Schepenweg lzie paragraaf 5.1.
Aanvullend is een ko¡tstondige daling van de toonhoogte van de bromtoon waargenomen,
voorafgaand aan het naar de wind richten van de rotor. De proces verliep als volgt:
L Windturbine is in werking zonder opvallende variaties, bromtoon hoorbaar met constante

frequentie van circa 100 Hz;
2. Frequentie van de bromtoon zakt naar circa 80 Hz, geluidniveau van het windturbinegeluid

neemt af met circa 3 dB;
3. De rotor draait langzaam om de verticale as van de windturbine (wordt naar de gewijzigde

windrichting gericht). Dit is een proces dat een tiental seconden in beslag neemt;
4. Frequentie van de bromtoon loopt op tot de oorspronkelijke circa 100 Hz en het

geluidniveau van het windturbinegeluid neemt met circa 3 dB toe tot ongeveer het
oorspronkelijke niveau ;

5. Windturbine is in werking zonder opvallende variaties, bromtoon hoorbaar met constante
frequentie van circa 100 Hz,

Overig geluid:
Naast het windturbinegeluid was enige'bomenruis' hoorbaar van de bomen aan de
Nieuwesfuísweg. Ruis van andere bomen, bijvoorbeeld zuidelijk van het Voedingskanaal, was
niet of nauwelijks waarneembaar. Ook op deze locatie was het geluid van de 'bomenruis'
duidelijk te onderscheiden van het windturbinegeluid (zie paragraal 5.2 voor toelichting).
Geluid van de industrie in de Botlek was niet waarneembaar. Af en toe was enig geluid
hoorbaar van een vrachtwagen die over de Nieuwesluisweg reed. Het geluid van deze
vrachtwagen was echter ondergeschikt aan het windturbinegeluid en de 'bomenruis' en leidde
niet tot een meetþare verhoging van het geluidsniveau,

Vanaf de meetlocatie konden de schepen die op het Hartelkanaal voorbij kwamen varen zowel
visueel als gehoormatig duidelijk worden waargenomen. De tr¡-dstippen zijn genoteerd ten
behoeve van de controle op stoorgeluíd op de meetlocaties ter plaatse van de woningen. De
uitlaten van de scheepsmotoren produceerden een lage bromtoon. De door de schepen
veroorzaakte bromtoon was duidelijk te onderscheiden van de bromtoon die door de
windturbines werd veroorzaakt. De bromtoon van de schepen had een andere frequentie,
veelal Ín de 125 Hz tertsband, dan de windturbines en vertoonde daarnaast geen amplitude
modulatie.
Tijdens de meetperiode van 02.00 tot 05.00 uur zijn in totaal 10 schepen gepasseerd.
Gedurende het grootste deel van de tijd waren geen schepen aanwezig op het deel van het
Hartelkanaal tussen de inrichting en de meetlocaties ter plaatse van de woningen.

Verder is een overkomend vliegtuig waargenomen, zowel visueel (lichten van het vliegtuig) als
gehoormatig. Ook hiervan is het t¡dstip genoteerd ten behoeve van de controle op stoorgeluid
op de meetlocaties ter plaatse van de woningen.
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6 Meetresultaten

om te komen tot een werkwijze waarmee de te beoordelen geluidsniveaus van de windturbinesbepaald kunnen worden, zijn onderstaand eerst enkele anaflses beschreven met betrekking totde eigenschappen van het windturbinegeluid en stoorgetuid. ótbasis van de gevonden
eigenschappen zijn de meetgegevens ñret windturbinãgelu¡d oñJerscheiden van die metstoorgeluid uit de meetgegevens met windturbinegeluiä zijn de ie ueoor¿eten equivatenìegeluidsnivea us bepaald.

6.1 Karakter van het windturbinegeluid

ln Bij.lag.e 1. zijn drie grafieken opgenornen van een tijdsvenster waarin de effecten zichtbaarzijn die in de volgende paragrafen verder worden toegelicht:
' verloop van het geruidsniveau in de tijd, vooioctaafbanden 125 Hz- g kHz;
' verloop van het geluidsniveau in de tijd, voor tertsbanden 400 Hz - 1.zs kFlz;

Verloop van het geluidsniveau in de tijd, voor tertsbanden 100 Hz, 125 Hzen 200 Hz.De genoemde octaaf- en tertsbanden en het tí.¡dvenster z¡n gesetecteerd ter illustratie vãn cteoptredende effecten.

6.1.1 Amplitude modutatie

De amplitude modulatie is gedurende de gehele meetperiode opgetreden. De sterkte van deamplitude modutatie vertoonde variatie in de tijd.

ln de grafiek met octaafbanden 125 Hz - I kHz is te zien dat de amplitude modulatie hetsterkst zichtbaar is in de octaafbanden 250 Hz en 500 Hz, maar ãrwez¡g is in de octaafbandenvan 2 kHz tot en met g kHz.
De ampfitude modulatie in de octaafbanden 250 Hz en 500 Hz loopt gelijk met de in degefuidopname hoorbare wiekfrequentie van de windturbines.
Devariatie van de geluidsniveaus in de octaafbandenvan2kHz tot en met g kHz loopt gelijk
met de in de geluidopname hoorbare ,bomenruis'.

De grafiek met tertsbanden 400 Hz - 1.2s kHz laat zien dat de, met de wiekfrequentiegelijklopende, amplitudemodulatie, sterk aanwezig is in oe terts'banden tot en met g00 Hz. Degrootste amplitudemodulatie treedt op in de tertsbãnden van 400 Hz en S00 Hz en bedraagtregelmatig circa 10 dB .

uít d.e grafieken in Bijlage 2., die nader zijn toegelicht in paragraaf 6.2, btükt dat de maxÍmalegeluidsniveaus van een individuere wiekåtag kùnnen optbpeñtot circa 50 dB(A).

6.1.2 Eramtoon

De grafiek in Brjlage 1 met tertsbanden 100 Hz, 125 Hz en 200 Hz laalzien dat de 100 Hztertsband, met bromtoon van de windturbines, circa 10 dB luider is ãan oe andere tertsbanden.

De tertsbanden 63 Hz, 80 Hz en 160 Hz laten een vergelijkbaar niveau en patroon zien als deweergegeven 125 Hz en 200 Hz tertsbanden en zijn ¿áarôm niet opgenomen.

2 
De amplitude modulatie in tertsbanden is enkele dB's groter dan die in octaafbanden. Ditkomt doordat de maxima en de minima van de modulatiã u¡ versárrittende toonhoogtes níetprecies tegelijkertijd optreden. De amplitude modutatie die wordt vastgestetd met breedbanctigemetingen geeft hierdoor onvoldoende beeld van de getroormàtig rããrg"no*"n amptitude

modulatie, die relevant is voor de hinderbeleving, daãrvoor blijkîeen smalbandige analysenoodzakelijk.
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ln de grafiek rs verrler te zten dal cie arnplrtude trodulatie in cle 100 Hz tertsband hoewel

nlndei clurdelilk afgetekend <Jan in cJe 400 llz en 500 Hz tellsband clLridelijk aanwezig is en

bedraagt 5-10 dB

Ook aan de in Figuur 4 weergegeven spectra is het tonale karakter van de 100 l{z bronrtoon te

z¡en Hoewel zwakkeí Oan de tron Or1 100 Hz, is ook een 50 Hz toon zichtbaar ln het spectrt¡m

Doordat beide tonen prècles een octaaf van elkaar verschillen, worcll het tonale karakter van

hel geir.rid versterkt

6 I 3 Ittvloerl van rLtts als gevalg va¡t çtttttd i¡t de bomert

ln aanvulhng op paragraaf 6 1 1, waarin op basis van de amplitudemodulatie het onderschetd

tussen windiurbinegeiurd en ruis in de bonlen is geillustreerd, zijn in Figuur 4 gemeìen

tertsbandspectra weergegeven ter illustratie van de invloed van dit stoorgeluid Ëen spectrunt

is weergegeven van egn motïent waalop sprake was van zeer sterke ruis van de wind in de

trornen eu een spectrum van een momenl zonrler rjeze ruis Voor de te¡tsbancien van 1 kHe en

hoger beclraagt het verschil tussen beide specir a 6'12 dB Drt versch¡l treedt kortstondig op bi1

sterke windvlagen

1,1

: ,a¿ 2')

'.. '¿¿ 1 2

Ia

'- t{.r

Nõ)

,.,/.

Figuur 4: Tertsbandspectrum ven momenten met geen (3.28.29) en zeer veel (3'28'11f

ruiu van wind in de bomen nabii de meetlocatie'

6.2 Verwerking van stoorgeluirl

ln t3rilage 2 zrln voor alle nretingen grafreken van de gemeten geltlrdsntveaus opgenomen f n

Oe graifuken iiln A* mornente;meistoorgeluid gemarkeerci Deze monlenten zt¡n niet

meágerekend br¡ het bepalen van de beoordelingsnrveaus

Daarlraast zi¡n rn de gr¿i¡eken de gelurdsnlveaus weelgegeven van de 'bomenrurs Het verloop

van deze geluidsniveaus geeft eeã Oeeld van de momenten waarop sprake ls gewee$t van

windvlagen
Kort samengevat zi¡n alle delen van de meetgegevens dle mogel¡k in een relevante mate

beïnvloed zfn door stoorgeluid. uit de meting geknrpt Zowel.in het tijddomern als rn het

frequentiedómein Wat dãn overblijft zijn de meetgegevens die bepaald zijn door het
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windturbinegeluid en waaryoor de invloed van stoorgeluid als venruaarloosbaar beschouwd kanworden. Onderstaand wordt een en ander nader toelelicht.

6.2.1 Door wind gei'nduceerde ruis bijwindbol en microfoon
Bijgeluidsmetingen die zijn uitgevoerd bij een matige wind (zie hoofdstuk S), moet rekeninggehouden worden met de invloed van de ruis.die o[treeJris g"uJg van turbutentie bij dewindbol en de microfoon. Deze invloed is groter bij lagere rr"qiãntier. tn de specificaties vande windbol is per tertsband aangegeven wäl¡.e ruiin¡räaus opit.Jrn bij een windsnelheid van5 mls over de windbol (zie paragraãf 4.2). u¡t ue meetgãjã*i'.r ol¡¡Lt dat de meetwaardenruimschoots onder de gespecifiðeerde riisníve_aus liggen (dit is desgewenst na te gaan metbehulp van Figuur 4, de A-weging en de specificatieð-uan'¿e windbol in Figuur 3). Hieruit magworden opgemaakt dat de windsñelheid over de windbol rager is tãweest dan 5 m/s.

Dat het meetresultaat in de 100 Hz tertsband ruimschoots hoger is dan in de tertsbanden van80 Hz en 125 Hz, betekent dat deze niet rerevant beïnvroed is door windruis.

Voor de tertsbanden van 80 Hz en lager is enige ínvloed van de door w¡nd geïnduceerde ruisniet uit te sluiten, uit de meetresultatãn blukt dåt de bijdrage uãn ã" g"rridsniveaus in detertsbanden van 80 Hz en lager, praktisch venuaarlooibaãr is. De bijdrage van dezetertsbanden is daarom niet relevant voor de ueooroeting v;n n"t *inaturbinegeluid en isvolledig buiten beschouwing gelaten. Hiermee kan worãen g"rtetã ã"t de invloed van de doorwind geTnduceerde ruis (bij windbol en microfoon) op de in [aragåãr 6.3 gepresenteerde
meetresultaten ven¡vaarloosbaar is.

6.2.2 Kofteverstoringen

Korte.verstoringen van de geluidmetingen, zoals het genoemde klappen van het tuinhek en hetgetuid van pratende mensen, zijn uit dã metingen geknipt. Hierbij zijn ook meetgegevens vande 2 seconden vÓór en na de verstoring uit de-met-ing"i-g"rn¡Ñ.'õþ 0".* wijze is een invtoedvan kort durende verstoringen op de mãetresultaren-voorîoren. tn'oe gratie't<*n ¡n g¡jiaôu z iuaangegeven welke momenten uit de meting geknipt zijn.

6.2.3 Ruis van wind in de bomen

op basis van de in paragraaf 6-1 beschreven eígenschappen ,bomenruis,, 
zijn demeetwaarden in de tertsbanden van 1 kHz en hoger ¡esótrouw¿ als stoorgeluio. Detertsbanden van 1 kHz en hoger zijn niet meegenornen in de berekening van de te beoordelenniveaus van het windturbinegèluid.

om de invloed van windvlagãn op de meetresultaten tot nieþrelevant te minimaliseren, zijn demeetgegevens van de 2 seconden vóór en na een windvlaag eveneens uitgesloten van deberekening van de beoordelingsniveaus (zelfde principe ars 
-o¡oã 

tort durende stoorgeluiden,zíe paragraal6.2.2).

De invloed van het windturbinegeluid in de tertsbanden van 1 kHz en hoger wordt híermeegenegeerd omdat deze onvoldoende betrouwbaar te scheiden is van het stoorgeluid.
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6.3 BeoordelingSniveaus in het kader van het maatwerkvoorschrift

op basis van de in paragraaf 6.2 beschreven werkwijze zijn de meetgegevens gefilterd.9n per

10 minuten equivatente ieiulOsn¡veaus bepaald van iret te beoordelen windturbinegeluid' ln

Tabel 1 zijn de gemeten-geluidsniveaus gegeven, samen met de (vectorgemiddelde)

windsnelheid die in de voärafgaanOe lO miñuten is gemeten en de norm die daarmee volgt uit

voorschrift 1.

Gedurende de gehele meetperiode was sprake van wind uit zuidwestelijke richting, van circa

ZOO-22Ogradeñ- Voorschrifi 1 is daarmee op de gehele meetperiode van toepassing'

Tabel 1: nte niveaus windtu

*) na aftrek van 3 dB gevelcorrectie

Uit de meetresultaten blijkt dat gedurende de gehele meetperiode de norm met 3 tot 7 dB(A) is

overschreden

Overschr'tjding
tdB(A)lLocatie

r¡¡d
Iuu.mm]

Windsnelheid
Im/sl

Norm
fdB(All

Gemeten
equivalent

geluidsniveau*
tdB(A)l

SchepenwegI
(500 m)

02.10

5-6 37

42,1 5

42,3 502.20
41,8 502.30
41.8 502.40

Polderlaan I
(600 m)

03.20
5-6 37

39,9 3

40,0 3
03,30

39,5 303.40

Professor
Gerbrandypl.l

(450 m)

04.00
5-6 37

43,6 7

43.4 6
04.10

42,2 504.50
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7 Conclusies

8q;:e1''il:ff :iì^î:JåJ[ffJ^3:,':,,ï::å::JïäJfi i'ñiì,m,ñit#beden
geluidscontrole uitgevoerd nabiide inrichting v"n xL wind gevestigd aan de Nieuwesluisweg
110 te Rotterdam, hierna genoemd: de inriciting. De inrichtìng ¡"t"r"n g windturbines diegeplaatst zijn tussen de Nieuwesluisweg en het Hartelkanaal.

Geluidsmetingen zijn uitgevoerd bij drie woningen in Geervliet, op afstanden van 4S0 meter tot600 meter van de windturbines:
. Scnepenwesl
. Fo¡oerra"n f. ProfessorGeJbrandvolein I

Tegelijkertijd met de getuidsmeúng"n7¡n windmetingen uitgevoerd bovenop de B¡elseMaasdijk, tussen Geervliet en Heenvl¡ei(ter hoogte van het pompstation van Evides).

Toets aan maatwerkvoorschrift 1:
Het toetsingskader is voorschrift 1 van de beschikking d.d. 1 0 juni 2014 met kenmerk217394681 430872 14bb2144. Uit de meetresultaten btijkt dat gedurende de gehete
meetperiode de norm met 3 tot 7 dB(A) is overschreoen. lzie rãuåiil
Tabel Gemeten van het windturbinegeluid.

Een volledig overzícht van de geconstateerde overschríjdingen per tijdsinterval en mee¡ocatieis te vinden in Tabel 1.

Locatie Overschrijding
[dB(A)l

Schepenweg (500 m) 5

(600 m)Polderlaan 3

P rofessor G erbrand yp lei n (450 m) 7

Metlngen wlndturb¡n€geluid XL Wind op 12 augustus 2014 blad l7 van 3t



Bijlage I Grafieken amplitude modulatie en 'bomenruis'

De¿e bljlage bevat dr¡e grafieken ler illustratre van de effecten van 'bomenruis' (ruis dre optreedt als gevolg van de wind die door de bomen waaiti en de

amplitudernodulatie van het wtndturbinegeluid
i ) Verloop van het gelurdsniveau in de tijd, voor octaafbanden 125 Hz * I i(Hz:

2) Vertoop van het lelurdsniveau rn de tijd, voor tertsbanden 400 Hz - l -25 kHz;

3) Verloop van het lelurdsnrveau rn de t¡0. voor lertsbanden 100 Hz. 125 Hz en 200 H¿'

ln onderstaande grafieken zr.¡n enkele marrerrngen aangegeven. De verdere beschouwing van de grafieken is besÇhreven in de hoofdtekst van dit rapport'

De weergegeven geluidsn'véau" zi¡n in dB(Z) oat wil zeggen zonder toepassing van cle A-weging
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i#ffi:?,r;ï.g¡af¡ek 
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Onderslaande graf¡ek geeft een beeld van de amplitudernodulatie van de bromtoon in de 100 Hz tertsband en het verschil in luidheid htervan ten opzichte

van de overige tertsbanden
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teetlocatie: Schepenweg 19

l-Âeq{1k-1 2i() *-* L{eqi1 0C400ì "' -*'-" stoorgeluid

4û

aq ''j

?: 1 2:55 2'.13.25 2:13 55 214.2â 2:14 55 2:15:25 2:15:55 216.25 2:16:55 2:17 25 ? 17.55 2:i8:25 ? 18:55 2'19.21

tijd [u:nm:ssl

N.B: De grafiek laat geluidspieken zien die hoger zi¡n dan 55 dB(A). Deze pieken z¡jn een gevolg vån een in de wind klappend tuinhek. Al deze pieken zün

als stOorrgeluíd gemarkeerd en daarmee niet meegenomen rn de berekening van de beoordelingsn¡veaus
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Bijlage 2 Grafieken 10 minuten-metingen

Deze bijlage bevat grafieken vãn de gemeten geluidsniveaus voor de beoordeelde 10 minuten intervallen.

itåi"Jlili:liîî!.',1;[!#f;Jïiî':îgn:i;3fi:tlä'm'ä¡îilãi5îå""1ff,i0 o" sedurende deze interva,,en semeren seruidsniveaus z'n
De gemeten geluidsniveaus z¡n tetken" *uãçug"u"n met twee grafieklíjnen. net {emelen geluidsniveau in het frequentiebereik van de tertsbanden van100 Hz tot en met 800 Hz is' buiten de intervile-n die als .M;;"ï"id gemarkeerd z¡n, oepaãto door het winoturninegeruid. Het gemeten geruidsniveau in
äiJ;:ïi."J::::ï,i:".å"J:i:::ffå#î:ji;ã*"i.-i ïãiti. ¡s, buiten ¿e iñrervaren die ars,too,éáu¡Jöemarkeerd z¡ñ, uepaarä door.bomenruis,
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teetloc¡tie: Schepenweg 1g
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teetlocatie: Professor Gerbrandyplein 6

LAeqilk-12k) "-tAeq(10ô€t0) ." .' - stoorgeiuid

(ã
<)

55

5t

o
Eou
cto

4t

2A

o

s

o

+

OO
fl

¡f

c{
ô
(a

I
ô'¡

o
n
-ú

a
4ì
J

tijd [u:rrruss]

Metingen vrindturÞinegelud XL W¡nd op l2 augustus 20f 4 Bijlage



3oo
õ-o
D*g
1t
ã
(D
al,
a
o
oo
Ë
¡¡:
Êt

tt
rD

='
ot

À

o::
râ
ô:
{
ô
È
ã3
(þ

P,c
û
xr
ä
3{:
oIt
À,
¡¡
E

{t

t\)

Iö
.ô:x

I

À)x
¡

I
II

Fo
:
c
&
c)ô

i
I
tu
ôô
þo
Ë:
c.

'¡)ü
4.Q4 2g .*;,:,

d0458 l

40528

40558

40628

40758

40828

4ù858

40928

Leq in dB(A)
A
(J!

(i (ñ
(h

40658

4Q7 28

a

äI
ã
¡rlo

U
ù)

1Í¿ô

4:09:5å



Metingen windtu rbinegelu id
XL Wind
op I A decentber 2014 ter plaatse van
woningen in Geeruliet en l'leenvliet



Heetlocatie: Professor Gerbrandyplein 6
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Notitie DCMR
mitieudienst
Rijnmond

Oatum Documentnummer proJect Auteur
12 augustus 22000036 Windpark XL Wind X
2015
Ondenrerp

Geluídscontrole XL Wind in de nacht van 13 op 14 juli 2015

Deze notitie geeft een beschrijving van de bevindingen tijdens een geluidscontrole die ter
plaatse van woningen in Geervliet en Heenvliet is uitgevoerd door X en X, in de nacht van 13
op 14 juli 2015, met betrekking tot het windpark van XL Wind aan de Nieuwesluisweg te
Rotterdam.
Bij de controle is geen overschrijding geconstateerd van maatwerkvoorschrift 1 behorende bij
de beschikking met kenmerk 21739468 I 490872 d.d. 10 juni 2014.

Meetlocaties:
Geluidsmetingen zijn bemand uitgevoerd voor de voorgevel van de woning aan Professor
Oudplein X te Geervliet en voor de zijgevel van de woning aan de Heerenlaan X te Heenvliet.
De geluidsmetingen hebben plaatsgevonden op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke
maaiveld, op een afstand van 2 meter voor de gevel van de betreffende woningen.

Windmetingen hebben onbemand plaatsgevonden bovenop de Brielse Maasdijk, ter hoogte
van het viaduct van de rijksweg A15 over de ClydeswegMelplaatweg, waar de windmeter staat
die door XL Wind gebruikt wordt. De windmetingen hebben plaatsgevonden op een hoogte van
10 meter boven de dijk.

ln Figuur 1 is de ligging van de meetlocaties aangegeven.

Kople ¡an
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Voor het tijdvakken van 23:50-00:00 bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 9 m/s.
Hiermee bedraagt de grenswaarde voor het geluidsniveau 41 dB(A).

Het gemeten geluidsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 49 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsniveau van 46 dB(A) voor het
totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid.
Omdat meer dan de helft van het omgevingsgeluid niet aan de windturbines is toe te schrijven,
zou meer dan 3 dB aan stoorgeluidcorrectie in rekening gebracht moeten worden. Een
stoorgeluidcorrectie van meer dan 3 dB op het totale geluidsniveau is echter niet toegestaan.
Er moet geconcludeerd worden dat de meting niet geschikt is voor het beoordelen van het
windturbinegeluid.

lndicatief kan worden gesteld dat het door de windturbines veroorzaakte geluidsníveaus lager
was dan 43 dB(A), waarmee aannemelijk is dat binnen de meet-onnauwkeurigheid van 2 dB
werd voldaan aan de norm. Op basis van deze meting kan hiermee niet aangetoond worden
dat sprake was van een overschrijding of dat aan de norm werd voldaan'

Gonclusies:
Bij de geluidscontrole die is uitgevoerd in de nacht van 28 februari op 1 maart 2015, heeft
geresulteerd in de volgende constateringen:
1. Om 23:00 uur is de beperking van de geluidsproductie van de windturbines in werking

getreden.
2. Ter plaatse van de woningen aan het Dr. Willem Dreesplein X te Geervliet en de

Heerenlaan X te Heenvliet was het door de windturbines veroorzaakte geluidsniveau lager
dan de grenswaarde volgens het maatwerkvoorschrift 1.

3. Ter plaatse van de woning een de Hofkesweg X te Heenvliet kon geen geldige meting
worden uitgevoerd omdat het geluid van de windturbines vrijwel volledig werd overstemd
door het overige omgevingsgeluid. De meting geeft geen aanleiding om een overschreiding
van de geluidgrenswaarde volgens het maatwerkvoorschrift 1 te vermoeden.
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\
Notitie

Kople aan

X

Datum Documentnummer Pro¡ect

30 maart 2015 21929979 XL Wind windpark X

Nieuwesluisweg te
Rotterdam

Onden rerp

Geluidscontrole XL Wind in de nacht van 28 februart op 1 maart 2015

DCMR
mitieudienst
Rijnmond

¡lan

X

Deze notitie geeft een beschrijving van de bevindingen tijdens een geluidscontrole die ter

púatse van ,ñoningen in Geervlieien Heenvliet dooÌ mii is uitgevo.erd, in de nacht van 28

ËOirari op t maañ ZO1S, màt betrekking tot het windpark van XL Wind aan de Nieuwesluisweg

te Rotterdam
Bij de controle is geen overschrijding geco11lateerd van maatwerkvoorschrift 1 behorende bij

dé beschikking m-et kenmerk 21739468 t 430872 d d' 10 juni 2014'

Meetlocaties:
Geluidsmetingen zijn bemand uitgevoerd voor de voorgevels van de woning aan de Dr' Willem

óreóspein Xîe Oeãrvtiãt áÀ vooiOe zijgevels van de woningen aan de Heerenlaan X en de

ùoffesweg X te Heenvliet. De geluidstilãt¡ngen hebben plaatsgevo-nden op een hoogte van

circa S meter boven het plaatsðlijke maaiveld, op een afstand van 2 meter voor de gevel van

de betreffende woningen.

Windmetingen hebben onbemand plaatsgevonden bovenop de Erielse Maasdiik' te-r hoogte

van het poñpstation van Evides (ongeveér halverwege tussen Geervliet en Heenvliet) De

winOmeiingen hebben plaatsgevondãn op een hoogte van 10 meter boven de dijk'

ln Figuur 1 is de ligging van de meetlocaties aangegeven'
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l: Ligg van windturbines en de

Toetsingskader:
Het toetõingskader is de beschikking d.d. 10 juni 2A14 met kenmerk 21739468 I 430872

14bb2144.lndeze beschikking zijn de volgende maatwerkvoorschriften opgenomen:

L

ln aanvuiling op de in aft¡Rel 3.14a, 1" Iid, van het Activitaitenbesluit genoemde norm

van 4l dB l^ø;t mag, wanneer in de periocle t¿rssen 22:50 uur en 06:5A uur de per 10

minuten vectórgem-iâdetde windrichting f¿rssen 9A' en 310' is, afhankeliik van de ¡n

deze 10 minuten vectorgem¡ddelde wlndsnelheid, het equivalente geluidsniveau

(oxctusief de meteocorr-ectieterm) over de direct daarop votgende 10 minuten (Lnací10
'*,,,,1 

op da gevel van gevoelige gebouwen en bü gevoelige terreinen op de grens van

iát tàrrein, niet meer-bedragen-dan de waarden die ziin aangegeven in onderstaande

tabel:

2.
Binnen één maand na inwerking treden van dit besluit dient een permanente windmeter

door de drijver van de inrichting gebruikt te worden voor de aansturing van de

w¡ndturø¡nes, ten einde te voøoen aan de grenswaarden die ziin opgenomen in

voorschrift 1. Deze windmeter dient gebruikt te worden voor het bepalen van de in

Windsnelheid op
't0 meter hooqte in m/s

<3 3-4 5-6 7 I I 10 11 >_ 12

Grenswaarde
Lo-,nn-¡^, in dB(A)

35 36 37 38 39 41 42 43 45
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voorschrift 1 bedoelde windsnelheid op 10 meter hoogte en dient te tiggen in hetgebied zuideliik van het windturbinepark, op een afstand van ten minste tweemaal de
rotordiameter en niet meer dan 1.5 km vai een van de tot de inrichting behorende
windturbines. De afstand van de meetlocatie tot gebouwen of bouwwerken dient ten
minste twee maal zo groot te zijn ats de hoogte ian de betreffende gebouwen of
bouwwerken.

Geluidsmeting:
De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 23:

lntegrerende geluidsniveaumeter fabricaat Rion type NA_2g
Microfoon voorversterker fabricaat Rion tyþe NH_23Microfoon fabricaat Rion tyþe UC_59
Windbol (diameter circa 20 cm) fabricaat Rion tyþe WS-03
Akoestische kalibrator fabricaat Rion tyþe NC-7a

De gebruikte meetapparatuur is gecontroleerd en gecertificeerd in overeenstemming met derichtlijnen uit de HMRI. De certifiðaten van de genñrnte meetafpâratuur zijn opur"jõoããi oì¡bureau Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De geluicimeetapparatuur is zowelvoor
als na de meting gekalibreerd, waarbij geen ielevante arri¡[intån ã¡tn g""onrtateerd.

Bevindingen in Geervliet:
Aankomst in Geervliet was om 22.30 uur. Om een beeld te krijgen van de situatie hebben werondgefopen door de wijk tussen de Hooftweg en de Polderlaái, en op het egmonopleln. oewindturbines waren zichtbaar in werking, waalrb¡_ongeueer pei re"onàe een üriek aå pààt van
de.windturbine passeerde (rotatiesnelháid circa'zo ipml. nåt getuid van de windturbines wasduidelijk waarneembaar en herkenbaar aan het pubärenoe, zäàvãnoe wier<géruiJ 

"n'äãtoo¡.T "."t9".t" 
metingen geconstateerde) 100 Hz bromtoon u"n ãã!Ànerator waarvan de luidheidritmisch in sterkte fluctueerde (amplitudemodulatie, ge¡¡nõpenolnät ae wiemrequentie).

Hierdoor was het windturbinegeluid dlidelijk afw¡t<e-ndiari neiovãrige omgeuingsgáuio,
Lopend van de Hooftweg richting de Polderlaan (ioenemende afstanã tot oã winãtuiuin"rl *",hoorbaar dat het windturbinegetuio ¡n absolute ¡uio¡¡eio afnam. Doordat ook de luidheid van hetgeruis van de wind in de bomen aan de Hooftweg afnam, bleef hetwindturbinegeluio áchieropvallend en duidelijk herkenbaar, ook op het Eg-mondplein.

Klokslag 23.00 uur *a: !q horen dat het geluid van de windturbines abrupt in sterkte afnam. Deterugregeling, die vereist is om te kunneñ voldoen aan maatwerkvoorschr¡ft 1, was in wáriinggetreden. De windturbines blwen in werking, de wiekfrequentie was niet opvallend anders danvoorh.een (nog steeds.circa 20 rpm). Echter de geluidspróductie wãs sterk afgenomen tenopzichte van de sítuatíe vóór 23:00 uur.

Na 23'00 uur hebben we wederom rondgelopen door de wijk tussen de Hooftweg en dePolderlaan' en op het Egmondpleín. oe úrindturbines bteven zichtbaar in werkingi Het
windturbinegeluid was nauwelijks nog afzonderlijk waarneemnaãi, maar was de-gehele tijd
sterk vermengd met het windgeruis iñ de woonwi¡r. Sþchts ar eÀ ioe was korte tiio enigsåins
een zoevend wíekgeluíd hoorbaar, maar niet bij;zðnder opvallend of contrasterenå metlet
overige omgevíngsgeluid. De ßA Hz bromtoon was wel vrijwel continu hoorbaar, maar zo
zach.t.dat deze, lopend op straat, niet bijzonder opvallend was lrinnân woningen kan de
100 Hz bromtoon opvallender hoorbaaiworden, doordat het màer noogfrequËnte winJjeruis
en overige geluid door de gevels van woningen beter geisoleerd wordt-dan de 100 Ht "---
bromtoon).

Voor de motivering van de maatwerkvoorschriften wordt verwezen naar de beschikking

Meetapparatuur:
Windmeting:
De metingen van de windsnelheid zíjn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 31;Meter fãbricaat B&K tyiå ZZSA serienr . goAO2O2Windsensor fabricaat B&K ft¡ifrl_OstO_n Weather stat¡on kit

serienr. 00770475
serienr. 70488
serienr. 00523
(serienr. nvt)
serienr, 34873153
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Opvallend was de rust die na het wegvallen van het windturbinegeluid overbleef en die sterk
contrasteerde met de situatie voorafgaand aan 23.00 uur, toen dä windturbines nog onbeperkt
in werking waren. De omschakeling gaf een ber¡ld van hoe indringend en vermoeiend het
windturbinegeluid kan zijn als het overheersend aanwezig is.

Tussen 0.00 uur en 0.10 uur is een geluídsmeting verricht voor de gevel van de woning aan het
Professor Oudplein 10.
Voor het tijdvak van 23:50-00:00 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnelheid 7 m/s.
Conform maatwerkvoorggh¡ift 1 bedraagt delrenswaarãe voor het windturbinegeluid in deperiode van 0.00 uur tot 0.10 uur dan 38 dB(Ã)

Het gemeten geluídsniveau, inclusief windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 41 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend gelu-idsniveau van 3g oB(Ã) voor Àet
totaal van windturbinegeluid en overig omgevingsgeluid, lìiermee kan met zekerheid gesteld
worden dat het windturbinegeluid de grenswaarde volgens maatwervoorschrift 1 niet ñeeft
overschreden.

Bevindingen in Heenvliet:
Aankomst in Heenvliet was omstreeks 0.25 uur. Om een beeld te krijgen van de situatie
hebben we rondgelopen door de wijk zuid-westelijk van de coàfwUf<éeweg. De windturbines
waren zichtbaar in werking, waarbij ongeveer per seconde een w¡ék de pãal van de
windturbine passeerde (rotatiesnelheid circa 2'0 rpm).
Het geluidbeeld werd b.epaald door geruís van de bomen tussen de Coolwijkseweg en de
Wíeldtjk en de bomen die verspreid in de wijk staan. Het windturbinegeluidj inclusiäf de 1û0 Hz
bromtoon, was af en toe enigszins hoorbaar en herkenbaar, maar nooít overheersend
aanwezig. ln de Heerenlaan leek het windturbinegeluid nog het beste hoorbaar.

Tussen 0.40 uur en 0.5O uur is een geluidsmeting verricht voor de zijgevel van de woning aan
de Heerenlaan 44. Gedurende de meting was afãn toe enig windtur'binegeluid hoorbààri*""t
het grootste deet van de tijd was het ovelige omgevingsgelúid overheersend.
Voor het tijdvak van 0:30-0:40 uur bedroeg Oe vectorgeri¡OOelOe windsnelheid 6 m/s. Conform
maatwerkvoorschrift I bedraagt de grenswaarde vooihet windturbinegeluid in de periode van
0.40 uur tot 0.50 uur dan 37 dB(A).

Het g-emeten geluidsniveau, inclusief windruís, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 41 dB(A).
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geluidsniveau van 3g dB(Ã) voor het
totaal van windturbinegefuid en overig omgevingsgeluid. õmdat het overige omgeùiígsgetuio
overheersend was, zou een stoorgeluidcorrectiè gioter zijn dan de maximäal toõgestãnË
waarde van 3 dB. Daarom kan gesteld worden Oat net niúeau van het windturbinãgeluid in elkgeval lager was dan 35 dB(A). Hiermee kan met zekerheid gesteld worden dat het
windturbinegeluíd de grenswaarde volgens maatwervoorscni¡ft 1 niet heeft overschreden.

Gonclusies:
Geconstateerd is dat op '1 3 juli 2015 tussen 22.30 uur en 23.00 uur het windpark van XL Wind
aan de Níeuwesluisweg te Rotterdam in werking was en dat, lopend in de nãbijgelegen
woonwijk van Geervliet, het door de windturbinðs veroorzaaí<te'geluid duidelijk ivaaineembaar
en herkenbaar was.
Geconstateerd is dat op 13 juli2015 om 23.00 uur de geluidsproductie abrupt in sterkte afnam.
Tussen 0.00 uur en 0.10 uur is een geluidsmeting uitgãvoerd ín Geervliet, en tussen 0.40 uur
en 0'50 uur in Heenvliet. Op basis van de geluidJmetingen kan met zekerheid gesteld worden
dat het windturbinegeluid de grenswaardeñ volgens maãtwervoorschrift 1 niet heeft
overschreden.
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Toetsingskader:
Het toetðingskader is de beschikking d.d. 10 juni 2014 met kenmerk 21739468 I 430872

14bb2144.1n deze beschikking zijn de volgende maatwerkvoorschriften opgenomen:

1.

ln aanvulling op de in artikel 3.14a, 1" tid, van het Activiteitenbesluit genoemde norm

van 41 dB [.,,s;t mag, wanneer in de periode t¿¡ssen 22:50 uur en 06:5A uur de per 10

minttten veCtirrge,ii¿aede windrichting fussen 90" en 310" ,s, afhankeliik van de in

deze 10 minuten vectorgemiddelde wlndsnelheid, het equivalente geluidsniveau

(exclusief de meteocorrâctieterm) over de direct daarop volgende 10 minuten (Leuqflo
'^nl 

op de gevetvan gevoetige gebouwen en biigevoelige terreinen op de grens van
'n,i 

tótre¡ni niat meelbedragen-dan de waarden die zijn aangegeven in onderstaande

tabel:

2.

Binnen één maand na inwerking treden van dit bestuit dient een permanente windmeter

door de drijver van de inrichting gebruikt te worden voor de aansturing van de

windtttrbinäs, ten einde te votloen aan de grenswaarden die ziin opgenomen in

voorschrift 1. Deze windmeter dient gebruikt te worden voor het bepalen van de in

voorschrift 1 bedoetde windsnelheid op 10 meter hoogte en dient te liggen in het
g"øi"d zuidelijk van het windturbinepark, op een afstand van ten minste tweemaal de

lotordiameter en niet meer dan 1.5 km van een van de tot de inrichting behorende

windturbines. De afstand van de meetlocatie tot gebouwen of bouwwerken dient ten

minste twee maal zo groot te ziin ats de hoogte van de betreffende gebouwen of
bouwwerken.

Geluídsmeting:
De geluidsmetingen zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 23

lntegrerende geluidsniveaumeter fabricaat Rion type NA-2!
Microfoon voorversterker fabricaat Rion Çpe NH-23

Microfoon fabricaat Rion type UC-59

Windbol (diameter circa 20 cm) fabricaat Rion type WS¡03
Akoestische kalibrator fabricaat Rion type NC-74

De gebruikte meetapparatuur is gecontroleerd en gecertificeerd in overeenstemming met de

richäijnen uit de HMäl. De certifiðaten van de gebru¡kte meetapparatuur zijn opvraagba,ar bÚ

bureãu Geluid van de DCMR Mílieudienst Rijnmond. De geluidmeetapparatuur is zowel voor

als na de meting gekalibreerd, waarbij geen ielevante afwijkingen zijn geconstateerd.

Voor de motivering van de maatwerkvoorschriften wordt verwezen naat de beschikking.

Meetapparatuur:
Windmeting:
De metingãn van de windsnelheíd zijn uitgevoerd met de apparatuur van meetset 31:

Meter fãbricaat B&K type 2250 serienr' 3000202

Windsensor fabricaat B&K MM-0316-A Weather station kit

serienr. 0077A475
serienr. 70488
ser¡enr. 00523
(serienr. nvt)
serienr. 34873153

Windsnelheid op
'10 meter hooqte in m/s

<3 3-4 5-6 7 I I 10 11 >12

Grenswaarde
LÀc¡ ¡rnm¡nr in dB(A)

35 36 37 38 39 41 42 43 45
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Bevindingen bij aankomst in Geervliet:
Aankomst in Geervliet was enkele minuten vóór 23.00 uur, ter hoogte van de kruising van deGriendweg en de Schepenweg. Hier heb ik even rondgelopen orn een beeld te krijgen van desituatie. De windturbines waren zichtbaar in werking, ,iaarn¡j onj"r""r per seconde een wiek
de paal van de windturbine passeerde (rotatiesnelhãid circa'20 rþ).
Klokslag 23.00 was te horen dat het geiuid van de windturbines in sterkte afnam. De
terugregeling was in werking getreden. Hierbij was te zien dat de wieken, na het terug regelen,
naar achteren (uit de wind) gedraaid waren.
omdat op deze locatie veel geluid hoorbaar was van het verkeer op de Groene Kruisweg, hebik hier geen meting uitgevoeid maar ben doorgereden naar het Dr. Willem Dreesplein.

Bevindingen Dr. Willem Dreesplein X:
Tussen 23:10 uur en 23:30 uur ii een geluidmeting uitgevoerd.
Het geluid van de windturbines was geioormatig htrkãnbaar, maar niet overheersend
aanwezig en sterk vermengd met hei overige omgevingsgeluio. Het overige omgevingsgeluid
bestond uit windruis (meetruis, bepaald doõr de tã"geõdtã;inooãb en ,bomenruis, (het ruisenvan de wind in de bomen).
Het herkenbare geluid van de windturbines bestond uit het zoevende wiekgeluid en de 100 Hzbromtoon. Van de bromtoon is voorstelbaar dat deze binnen woningen ats-ninAert¡t< 

"rrrãnkan worden.

Voor de tijdvakken van 23:00-23:10 uur en 23:10-23:20 uur bedroeg de vectorgemiddelde
windsnelheid g m/s. Hiermee bedraagt de grenswaarde voor het gãiuidsniv,eai ql dB(At-

H-etgemeten geluidsniveau, inclusies windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg
43-44 d8(A)' Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een iñvalend getuiosntveãü van
40-41 dB(A) voor het totaal van windturbinegeluid en overtg oræuìngrg.tuid. Dit totalegeluidsniveau is niet hoger dan de grenswaãrde die getot v;ór hä wiño[uruinegetuio.
Daarom kan met zekerheid gesteld worden dat tret winoiur¡i;"ô;ir;; tager is gäweest dan degrenswaarde die hierop van toepassíng is.

Heerenlaan X:
Tussen 23:50 uur en 0O:00 uur is een geluidmetíng uitgevoerd.
Het geluid van de windturbines *as ge-hoormatig bi¡naîiet hoorbaar of herkenbaar, ook de100 Hz bromtoon niet. Het omgevingsgelu¡d beJtond voornamelijk uit'bomenru¡s', éerìtsãì uanblaadjes op de grond en gerinkel van loszittend glas in 

""n 
o"àoiåtìäve tamp in de voortuin vande woning.

voor het tijdvak van 23:40-23:50 uur bedroeg de vectorgemiddelde windsnetheid l0 m/s.
Hiermee bedraagt de grenswaarde voor het letuidsniveãu 42 dB(A)"

Het gemeten geluidsniveau, inclusies windruis, bomenruis en gevelreflectie, bedroeg 44 dB(A)
Na aftrek van 3 dB gevelreflectie resulteert een invallend geruiãsniväau van 41 dB(A) voor hettotaal van windturbinegeluid en.overþ omgevingsgetuio. õ¡t totale getuiosniveau is Éger ¡ande grenswaarde die geldt voor het windturbinegãtüiO.
Daarom kan met zekerheid gesteld worden oairret windturbinegeluid lager is geweest dan degrenswaarde die hierop van toepassing is.

Hofkesweg X:
Ïussen 00:05 uur en 00: 10 uur is een geluídmeting uitgevoerd. om 00:1 0 uur is meting gestopt
in verband met een naderende regenbi.ri.
Het geluid van de windturbines wãs af en toe gehoormatig herkenbaar, maar niet overheersend
aanwezig en sterk vermengd met het overige ómgevingsfeluid. Het overige omgevingigéluio
bestond uit windruis en bomenruis. Het groótste oeel vãrioe tijd werd netiinotür¡ine"ærriã
volledig overstemd door de bomenruís.
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1 lnleiding

ffi :jå,,1iä:.ï,i"',,3:,'',ï.î';ìåTilJlj:Jïiffi åî.t,l'{¡ntnond een gelurdscontrole u¡tgevoerd nabr¡ de rnrichting van XLWiri,l 6¡evestigtl aan cieNteuwesluisweg '110,te Rotterclarri hterrta genoernd de inrichting De rnrrchting betrelt g
windlurbrnes rire gepiaetst ¿l{ tr¡ssen ,Je NieLlweslursweg err het Ha{elkarlaaÌ

/\;:tlJeldlng i'r:or het ullvoeren van rJe geiurdscorltrole e4n me lclirìgerì d¡e bewirner$ vål-iGeervliet en l{eenvliet bry de DCMR gå,:a"n hebben over gelurclsoverlast sincjs de wincltl¡rblr,esin rlrerking zrln

Voorliggentle rapportage betreft geluirJsmetrnqen die zìjn uitgevoerd b11 wnrrrngen in Geervlirit
'¡n lJeervliet r:¡: afslanrien varr 4r0 nleler hrt 4Su rneter varr de r,vindtr.¡rbines

: Í':,iå.î:ifn i::::JtË,

Iegr'ilrlfis¡¡1¿ met de geluidsnretutg€r) ¿tJrì wrn,crrr*tinger uttgÊvûerd bovenop cje Ëlri*.1s;eM.rar;dr¡k, tur;srln cjeervriet en Heenvtril i ter hoogte v-an rret-fomp*u,,on van Ëvjcles

t\ i: I t I e r 1¡ r o n d t n f < ¡ n ¡.t ¿t I u ;.
[)ebouwvandewindtr-¡rbtnesrsbegtn2cl4afgeron<j NadatdewlndturbinesdrversetesiÈn
hehl:en doorlopen ztJfi ze tledto tnet 2t14 ut gebruik gesteld ten belroeve varr ¡:roclur:tre varrenÊtqte

[:r is eerr mâatwerkvoo¡'schrift opgesteld voor de nrax¡rrlaal to!?laalbarÊ ge{uiclsnrve"au$ van clewindlu|bines ¿ie rle beschikking á ¡ lr:1urri2r)14 nret irennrerk ?173g46e li¡JtE72.14ór)21,14l"'let ¡raatwerkvoorsclrrift is van kracht in de n;lchtperioiJe wanneer sprak* rs van zurcelíjkewìntlrtchtrngen vOor de rtotivertng van hef rrraalv¡erkvr:orschrift n/ordt vÊr\4,,e¿e¡l naar ,Jebest.:hikkrng

Lt*:;wijzetr
lloofdstuk 2 geeft een lreschrryvincl van de omgevrng van <le r¡¡rndturbrnes L,fl de rneetlocatiesln hoofdstuk 3 is het toetsrngs¡(ådãr opgenomen Hoofdstuk 4 beschrijft de deta¡ls van cletoeflepåstÊ meetapparatuur.en de rnstellingen daai'vån HoLrfdstLrk 5 bevat een beschrijvrnqvân dó waarnernrngen van de tcle¿ichtrauJers
l"loofdstuk 6 beschrijft de analyse v¿¡n de meetgs-gevens ten aanzien van het karakter van hÊtwindtrirbinege'ilid. de verwerklng van stoorgel*d**n o,r nepat,nf ua,r de meetres¡;itatenwåaimee het gelurd van de windturbrni:s geloetst is

MÐlrnçên rvtûdltjrt),n€qel{¡rLj Xl. WrnrJ
Ëlird 4 vi¡n l1



2.1 Ligging van de inriehting

De ìnrichting is gevestigd aan de Nieuwesluisweg 110 te Êotterd;¡rn en belreft I wtndturbtnes

van het type Enercon E-101 die geplaatst z¡n tuisen r3e Nteuwesluisweg en het Hartelkanaal

wesl*h1k v;rn afnt 15 van <!e riiksweg 415 Oe tigging van de windturbines rs aûngegeven rrl

F tgrttrr 1

2.2 Ligging van de meêtloceties

ln F rguur 1 rs de ligging van de locatles äangegeven waar rle gelurdsmetingen en de

wrntlmetrngen z¡n uitgevoerd Voor de meetloãatte aan de Grrendwegll:-9:"]:l*j: O'

afsrand i<lt de dichtstbrjzilrlrle wrn,lturbtne circa 480 meter Voor cle nleetlocatle aan de

;';r*|"!nl,u lì.uíurbt is de afstand tot de dichtstbijzr¡nde windturbine circa 450 nretet

De gelurclsmetingen hebben plaatsgevonden op een hoogte van crrca 5 nleter boven het

plaatseiijke rrraaivet¿ op een atstari¿ van 2 rnetef voot de gevel van de betreffende wonrngen

[Je windnleetlocatie is gekOzen bovenop de Brieise Maasdr¡k, ter hoogte van het pompstatlon

van Evides (ôngeveer úalverwege tussen Geervliet en l{eenvliet) De afstand van de wind-

meetiocatie tot de windturbrne bldraagt 220 meter. De windmetingen hebben plaatsgevondert

op een horrgte van 1Û meter boven de diik

2 Situatiebeschrijving

Flguur l: Ligglng van de windturbines en de nreetlocaties
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3 Toetsingskader

Het toet$in$skaoer is dt-' beschrkkrng cl cl 101uni 2014 met kenmerk 2173946g t 430g72
14bb2144 ln de¿e heschikking z¡n de volgentle maatverkvoorschritten opgenomen

I
ln aartvullttrg o¡t de n a¡"ttkel 3 l4a. l" lirl, van het Acttwteitenl:esluil genttend<t nilrnt
vnn 41 tl9 L*oo¡ nag, wann*er in de periade ¡ussen 22 5t) ut.¡r ert 06 50 t.tur tlr: per t0
ntit'tuktn vectorçr:rndc|elde wìndrichting tussen 9A" en J l0" /s. afhankelijk van de t¡t
cleze l0 tnñutèn vèctcr{gem¡dttelde windsnelheid, het equivalente geluidsniveaç
(exclttslef de nteteocarrectieterrn) over cle clireet daarop vtslgende 10 rnint:ten (Lesq!to

",in) 
ep de gevel van gevoelige gelsauwen en h4 gevoelrye terrcinen op dt: gra¡1s ç¿1¡

hel terreitt, ntel meer bedragen dan ele waërden clie zrjn .sangegeverl in onderslaantJe
tabel

Wíndsrrelheid op

!û m"e-!qr |r,oogtg l!Jn{s"
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Bintrcn één ntaatttl na ¡nwork¡ng freiJefi van dit besluil drcnt een permanente wti:ndntete¡
door de drrjver van de tnrichttng gelsruikt te worrhett vaor de aanslttring va¡t t'!e
windturbines. ten einde te voldoen aan cle gra*swaarden tlie ziln opgenornen tt
vaorschnft 1 De¿.e wt¡t,Xrneter dtent gebntikl te wortlen voor het trepa/en van (le n
vçorschrift 1 bedaelde windsnelheid op 1a mebr åoogto eü rj¡eüt te liggen in heÍ
Eebrecf zuideltjk van høt *vtndturbinepark, op er¿n afstand van ten rninsla lweema€tl t!()
ratttrdiattEter en niet meer dan 1 5 lt'rn van eer¡ va* cle tat de ¡nrichtinç1 behorende
wtndturbines De afstand van de meet{ocatrc t$t gebtuwen of bauwwerken dient tert
t¡ursl¡¿ tvvee naal zo groot te ziin als de hoogte van tle lsetteffeilde gebotwen of
ltüuwwerkert

Vo*r de m0tivering van de nraatwerkvoorschriften wordt verwezen naar cle beschikking

Aangezien de ;n voorschrift 2 bedoeide windmeter nog niet gerealiseerd is, zrln wìndmetinqen
op l0 nreter hoogte geclaan op de in hoofdstuk 2 aangegevèn locatie De gehanteerOe wiñi.
meetlocatie voldoel aan de in voorschrift 2 gesteide randvor:rwaarden
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4 Meetmethode en meetapparatuur

4.1 Meetmothode

Voor hel bepalen v¡rn het eqr-rivallenle geluidsniveau per 10 minuten rs gebruik gemaakt va¡ clt:

nlgetrlellroden van de Handlerding Meten en Rekenen lndr-tstrielawaai (VROIV 1999 verdet

atgehort tot HMRI) voor corrple;re sitr^laiiee {n"iethode lii

Omilat op een afstand van 2 meter vor¡r de gevr,rl is i¡enreten, ts o¡: de nteetresitllatell (?en

geve lcorreetie van 3 dB in rninderirrg gebracht om het ,nvallende geluidsrriveau te bepalen izie
HMRI paragraaf 8 1)

4.2 Meetapparatuur

Wtnrlneting
De metrngen van de windsrelhercl zijrr urtgevoerql rnet de apparatuur van lneetset 31

Meter fabrrcaat B&K type 2250 serienr 3C002Û2

wrnrisensor fabrrcaat ll&K MM-0316. A Weather stâtlon krt

Gel¡tidsnrclinil
De metingen tc.r plaatse vá¡n cj* woning in iJeenvliet ztjn uitgevoerd met de apparatttur van

meetset 22.

lnlegrerencje geluiclsniveaunreter fabrtcaat l{Íon type NA-28 solrenr 0{1770474

Microfoon voorversterker fabrlcaat Riorr lype Nll-23 serienr 70487

Microfoon fabric¿lat Rion type uc-59 serie¡lr 0t){t17

Windbol {diameler circa ?0 cntl fabricaat flion type WS-03 isertenr tlrti
Akoestisclre kalibratc¡r fabrii:uat Rron type NC-74 ser¡enr, 34813130

De nretingerr ier plaaise van de wr)nrng in Geeiviiet zr¡n uitgevoercl ilet de apparatt¡l.lr varr

ffieeiset 23
integrerende geluirlsniveaumeler fabricaal Rion type NA-28 serienr 00770'175

Micrpfoon voorverste¡ket fabrlc.aal Rion type Nll-23 serienr 70488

Mìcrr:l'oon fabrrcaal Rion type UC-59 serienr 0l|523
Wrndl¡ol{tJrarrieter cÍrco 2tJ crn} fabricaat Rion type WS-03 (serienr. nvt}

Akoestische kalibrator fabricaat Rron type NC-74 serienr 34873153

De gebruikte nreetapparatuur ts gecontroleerd en Eecertificeerd in overeensternmittg met de

richtli¡nen uit de HMRI 0e certllicaten van de gebruikte meetappâratuur z.tjtl opvraagbaar bry

bureau Geluld van cie DCMR Milieu'Jienst Rijnmond De geluidnreetappatatuur rs zowel vo¡:r

als na de meting gekalibreerd waarbrj geen relevante afwi¡krngen zrja geconstateerd

Met tJe oeiuidsmeter zt3n de equivalente qellidsntveau.: per 100 ¡ns vastgèlegd ín tertsi:anrJen

en t-i1n gelrrdropnamen ç¡emaal<l Met cie gelulcisopn;irn{ìn ka¡r het gelneter geluid aclifer;:i
wÖ(t )ett teruQgeluisterd

bVtotf Ìt<sl

Wintl c¡vel e¿n rlrrcroioon vÊroorz¿¡al<t ruìs 8ri een groter¡3 wind{:irl ztln deee rtttsniveaug låqer

clan br.¡ ecn kleinere windbal Onr ¿eker te kunrren stellen iJat de rne€tresultåten niet tel*.rvant

beinvloerJ zijn door dez* ruis, rnoetell de specificaties'van de windi:oi bekend :-rjn De windruis-

specrfìcaties van de gebrurkle windbol zrln weergegeverÌ in Figuur 2 Urt de figuttt blijkt d¡:t nret
nan're bij de iage frequentíes (< 200 He) sprake karr ziltr van relevante r¡uindrutsniveaus Oe

gespecificeerde wrndrurs-niveaus kunnen gebruikt worilen bii de storrrgelutdr:orrectie

iri¿rd iva¡t tiM€t¡ngen windf urb¡negðluld XL Wind
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l;iguur 2: Wíndruis-specificatíes voor windl:ol type WS-03 van hef fatrricaat Rio¡.
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5 Bevinclingen

5.1 Gri*nrlwegf

Vtsitr'tlr: waat ne.nioryen
Vari;lf de fi.ìeiltlôcã!¡e wils z¡cntbaar Cat de wrndti¡l'bines in werkrng waren Onge vËe¡ esrì¡rl¡ìal

pÉ.)t s€corlde passet::r,J+ eí:n ',vrek de paal van de wtrlcJlt.:tbrne D* 'rriekfreqtlenìie was h¡er¡rlee

r:rrca i l"l: De roto¡$ yan de. vanaf dr: nl'¿etlc..jatre zrchtbate wlndturbines wilr etl geric.ht naar

tle winclr¡chting die r:rrca 200 gracicn betlroeg, zre påtâgratlf 5 3 De meetl*i:atie was hterrnee

bovenwincls van de w¡ndlL¡rbines

W t tt tl t u r lt r r t e ç¡ e I tt i tl .

Onci¡¡rrks r1e harde lvind was het gelurd van de wrn{ltljrllines dutdelr,¡k hoorb¿ar t'lr.:t geìLrtd van

de wintilurbì¡eS was te omschrijvun als een gezoenl rJat rrrel conslant ls nìâaf een dr-rtdeiilke

onr-gl;iige va¡alie heef( hli¡ wrndvlagen was aí en toe e{?n 'klappend' gelurd hoorltäi:r erlrgs¿lns

¡¡elr.¡r.encl op het kl;ippen ven een zweep Bi¡ a.:nzwelie rci¿l windkrachi was hoorb,a:r dat de

sle rkle vatr het wtnc{titrbinegeluirJ toenarn
Neal;t l-rt:t lvirrdturbirregeluirJ w¿lren geen andere Eelitirl'rbronlre¡r hoorbaal ílndÈls clan het

hrercnder betchreven sToorgsluÍd

Strsrst llt::lutt.l
Nai¡st het rvint3tlr'ninegelurd was Úok een rursachtig geiuid l'raorbr,?âr van de winci rn de bomen

tr¡sss¡r de llooftweg en de NooreJdilk Deze bomen hadden geen blad nleer 1n dtt rapparl worr'1i

dil çelurd verder aangedutd als hr¡rnerlrr-trs' De 'borner:rujs' '¡ras ciuicjeli1k te on'"lersche¡clen varl

hef :çvindtr¡rbinegeluid, onrdat het geluiclsnrveari ervilt"ì nr*t de vatiatie vatr h¡lt windtrtrbtnegelutcl

hacl cn on¡dat rle toonhnogte van de 'bomenrurs' ,Jr.lideiij{c hr:ger was dan die van het

wrirrjtLrrh:inegeluicl lle'bolnçrlrui:;'was rnet n;rme lro,lglreqL¡ent. terwi¡l het lvindliiit:irrerge:lurd

v*or n arrrelt jk nridden f ier¡r,te riI en lira gfreqLient 
"¡/ii¡ 

s

5.2 Hofkeswegf

Vi st.¡ t¡ i t w aù rn o mt nge rt

Van;rf de nleetiçcatle wâre1 lr¡¡ee windluri:ines zlclrtbãìlr één nagenoeg recht tegenover de

nler,:tlocatre eil de wlnrjiurbine oosteiilk tiaarvan Het zi,:ht op de overige v¡indt'rr'oines werr.i

afgesch*rmd cioor de aanwezig l¡ot'nen
Valral de rrreetlocåtre was zìchtbaar dat r:ie wrrrcl{i¡rbine:; tn werkrng \¡/åren rJngâveet eerlll¡âal
per seconrle passeerde één wiek de paal van de windl:"rri:íne

W¡ t t ttt u rl : i t t çtqe I t ¡ td
llel cp de meetlocatts hcorbare wirìdtLu.brnegeluuJ betrr:f een nidden'' en hoogfreqtxlni gelL¡lti

enigszins lrlkenrJ op het geluid van een draarentJe nlolor t'Tìaär dan zflrìdef laagfiequenle

co;Àprorrent en trr€l een onregelrnaitge variatie rn hei geiutd iltrdheid en karakterlfi'equentte-

inho*¿l] Oe waarEenrlrlen varialie in he1 geluid lt*p ntet gelqk nret de wiettfreiquenlte

Vr:rnir:r:¡lelill(. is de varii?f;e in het geluicJ tÕe te schri¡vcn it;Jrì de eflilcten clie de nnrustige

vlaçeriÇe harde winc1 hee{t op zowei de gek"iirls¡:rorir.¡ctie ter piå;åtse van de winciiurbine als r:p

rle gcluid:iovet'lrachi van dâ witrtJlllrþrtre naar de me¿ticcalit:

Stoorgeluid
Naasl lret wìneltr:rbinegeluid w,as ooh een rr.irsachiig geiuid har:rbasr vån de wtn.J ln t'Íe bornelt

tt.¡ssen de Coolwrlkseweg en de Wieldi¡k Deze bcrnen hatlcierl geen blad nleer Üeze

bomerrruis was duirJe¡¡k verrnengcl met hei wirrdturbin*geiirid lJet windturbrnegeluid had qua

toonhooqte eett overiap mel de ' bornÉnl'u¡s'

bj.ìrJ3ví]n 1/Me{i ngorr winrJlurtJit!ègeluid XL WintJ



5,3 Brielse Maasdijk

Op de Brielse Maasdr¡k ztjn, gehlkh;dig met de geluirlsnretingen, windrrretìngen verricht op
10 meter hoogte Gedurendç; de gehele meetperiode stond ãr een krachttgà, vlagerrge zuid-
:utclwestelijke wind met een richting circa 200 graden en een snetheid uaÀ to-timlã 1n¡ torte
wrndstoten oplopend tot circa ,t5 mis)

Vis¿¡ele waarnem,ngen
De rotors van de windturbines waren gericht naar de wíndrichting De stand van de rotór.$ was
h.¡erm-ee ûngeveðr 10 graden gedraaid {tegen de kfok in) ten opzìchte van de l¡n van ¡et
Hartelkanaal tussen Geervllet en Heenvliet.
Vanaf de meetlocatle was zichtbaâr dat de windturbines in werking waren Ongeveer eenrnaal
per seconde passeerde één wiek de paal van de w¡ndTurbine

Windturbinegeluid
let plaatse van de rneetlocat€ was hel geluid van de wincltulbines de nraatgevende bron
Afgezren van cle windruis door turbulentie ronrl het hoofd van de luisteraar was geen ander
gefuid hoorbaar dan het geiuid van de windturbrnes
Het wrndturbinegeluìd had een onr"ustig karakter doordat veel onregeknatige geluidpieken
optraden, met name bij windvlagen Hef klinkt dan alsof éán van dã wieken eãn s:ort tr:chtbel
uit elkaar slaat en daarbr¡ zelf ook in trilling komt Deze ge{uidpiekerr waren veelal circa 10 dB
hoger dan het gernrddelde geluidsniveau dat de windturbines veroorzaakten
Naast het geluid van de passerende wieken en de genoemde interactie van de wieken met
windvlagen, was een zoemtoon hoorbaar {met een}requentie van circa 1Otl H¿)
Bi¡ aanzwellende windkracht was hoorbaar dat cle sterkte vân het windturbineqeluid toenam

Metrngen winrllurbinegeluid XL Wind 8la<i lS van 17



6 Meetresultaten

Orn te komen tgt een werkwi¡ze waat'mee de te beoordelen grlluidsniveaus van de windturbtnc.ls

bepaal,J kunne¡r worden, zrjn onrJerstaand eerst enkele analyses beschreven met betiekking tot

de eigensclrappen vän het windturbinegeluid en stoorgeluid Op basis van de gevonden

eigenschappen zijn de nreetgegevens met winclturbinegeluid onderscheiden van die met

stóorgetuirJ Urt dé meetgegevens met windturbinegeluid zi¡n de te beoordelen equivafente

gelurdsnivealts bepaaltl

6.1 Karakter van het windturbinegeluid

6 I 1 lnvlaed van ruis als gevolg van wind itt de ttanon, nc:etlocatie Griendweg

Ruisachtig stoorgeluid van de wind in de bsrnen nabri'Je meetlocaiie ('tjomennris')veftr:onde

een variatie die onafhankelrjk was van de variatíes in het windturtrinegeluid Frguur 3 geeft een

voorbeefd van de frequentiespectra Voo¡ twee meetmomenten wa¿lfotl het windturbinegeluid

alle overige gelurel overstÌemde en een momelrt wâarop ook sprake was van 'bomenruis'. Van

de twee meetmomËnteñ nlet overheersend windturbinegeluid is er één op een momertt wåirrop

de wind enrge trjd in kracht was afgenomen en éðn wåarÐp de wind in sterkte was

toegenornen. De glotere windkracht had hogere geluiclsniveaus van het windturbtnegeluid lot

gevolg

1ii
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Figuur 3: Terfsbandspoctrurn vrn mrJ,ilsntên met geen (l:17:20 en I :1?:34) etr zeer veel

11:17:271ruis van wind in de bomen nabli de meetlocatie'

Urt Figuur 3 kan worden opgemâål(t dat de invbed van 'bomenruis' voor de meetlacatie aan de

Grienãweg beperkt is lot de tertsbanrlen van 2 kHz en hoger Vt:çr de tertsbanden tOt en met

1 0 kHz kan de invloed van bomenruis worden venvaarloosd

Metingen wlndfurblnageluid XL tl9tnd blãrJ ttvãrì l7



6 1 2 lnvloed van ruis a/.s gevoþ van wind n de lsonen, rneef/ocafre Hafkesweg

Êrguur 4 geeft de tertsbandspectra voor een nroment waårop urtslultend wrndturbrnegeluicJ
hclorbaar wås, ðen moment wâarûp hier enige 'bomenruis' bi¡ komt en voor een moment
waãrop roweldë bomenru¡$ als het windturbinegeluid beiden duidelijk sterk aanwezig zrjn
Frguur 5 laat aanvullend nog een moment met een ha¡de windvl"ag zr*n

-... f jf oijg. llJl0ii 11,1 :¿r 5.t14;g{j t14:ì¡ì1c.1 l¿4tì¿
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Figuur 4: Tortsbandspectrum van rnomenten met goen (1:14:05|, gematigd {1:i4:22} en
¡o0r veel (t:14:38) ruis v¡n wind in de bomen nablj de mseilocatie

Uít figuien 4 en 5 kan worden opgemaakt dåt voor de tertsbanden vån 800 Hz en hoger
rekening gehouden moet worden rnet een relevante invloed 'bomenrurs'
Uit Figuur 5 laat zien dat bij harde windvlagen niet alleen hoogfrequent stoorgefuìd optreedt
doot 'tromenruis', maar ook laagfrequent stoorgeluid als gevoig van windruis bi¡ de microfoon

Mef rñgen wlndlulbtnegetr¡rd XL W¡ncJ Biâd 12 vân 17
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Figuur 5: Te¡.tsbandspectrufn van momênten met geen {1.17.14) en gomat,gd (1'17.221

ruls van w¡nd ln de bomen nabii de meetlocat¡er en een moment {1.f 7.25) met een hârde
windviaag.

6 1 3 BrornLoan

Frguur 3 laat voor de meetlôci¡lie aan rJe Griendweg een d*irJelijk piek zien b¡ de teûsbancl van

1û0 Hz De luiclherd van f,e¿e piek neenrt [rr1 aanzwellende wlnd in ongeveer geli¡ke rnate toe

els hel overige windturbinegefuid
Voar de meetlocatie aan rle Hr:fkesweg biijkt de 100 Hz brofitoon minder dutdeli¡k äanwe¿ig
(komt ook niet terug in de beschrijving van de gehoornratige waarneming)

6 1 4 Amphlurternodulatie

Hoewel dit rn cle gehoorr.a:rtige waarnemingen minder explioet nâal vfJren gekomen ts dan bi¡

eerdere metlngen aan deze windturbines (op 12 augustus 20 14), is b4 ondethavige metrngen

aan de Grrendweg ook een amplitr¡demoduiatie geconstateerd Een amplitudenrodulaile dle

or1geveer gelijk loopt met de wiekfrequentie is een karakteristieke eigenschap van wtndturbirre-
geluid öe mate waarin het optreedt kan verschillen, afhankeltlk van ondermeer de hoek van de

rneeïocaiie ten opzrchte van het rotorvlak van de windturLrìnes en afhankeiijk van de

weersom$tandrgheden
Br¡ grotere amplitudemodu{atie wcl'dt het Eelurrl als firnderli.¡ker eívafen Bt1 eetr vari¿tie var¡ de

arrrpli(urlernoduiatie kriigt het geluíd een onrustig karaktei

Meti.lgen windtrirbinegeluid Xl- Wind blad 1J ,¡an l7
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6.2 Verwerking van stoorgeluid

ln bçlage 1 zr¡n voor alle nretirrgen grafieken van cle gerlri?ten gt:luldsnivealls üpgeflorn*n ln de

grafieke'n ziin de momente¡r met sioorgeluid genrarke*lcJ Dc;ze fiomenten zt¡n niel

rneeç¡erekend br.¡ het bepalen van de beocrdelingsnrve¿)üs

Da¿rnaast zr¡n in de qrafiehen de geluidsniveaus weçrgegevetl van de 'bo¡ret¡ruis Het velioop

van <jeze geluirisniveaLrs geelt een L¡eeld van de ntoment¡:n viaarop sprake l5 geweest vårl

wìntivlagen
Kort samengevat zijn alle delen van de nreetgegevens rlte nrogeli¡k in een relevante nate
belnvloed zrln door stoorgeiuid, uit de rnetrng geknipt. Zowel tn het trjddomeitr als tn het

frequentr*domein Wat dan overblilft z-i¡n rJe nreetgegevens die bepaald zrjn door het

wrndturbirregeluld e¡r waärvoor de invk:ed van stoorgelu¡cl als verwaarloosbaar beschouwd kan

worCen OnderstaanrJ wordt een Êin ânder nader toegeiicht

6 ?. 1 Ðoot wtn<l {lëftttlltceerde ntis bt¡ wtttdttrsl ett rnit;rafar¡n

B11 geìurc.lsnretingen ci¡e ztjn uitgevoerd bij een harde v¡ind (zie hr:ofcistuk 5), *oet rel<ening

gehouc.len worden nlei de invloecl varr rJe ruis die optreedt als gevolg van turbr.¡lentie bt1 de

win¡ibol en cl{r nllLrofoon f)eze invioed is grotår br.¡ lagere ft*qLrenlies ln de specilicðttes varl

de wrnclbol rs per tertsband aangegev-en weike ruisniveaus eiptreden bij een windsnelhetd van

å mls over de wlndbol (zre paragraaf 4 2). Uit de rneetgr;gevens bhlkt dat de meetwaarden

rurnlschoots ,¡nder de gespecificeerde ruisniveaus liggen {clit ts desgewenst n,3 te gaar} rilet

behulp van Frguur 3, de A-wegrng en de specrficaties van de windbol in Frguur 2) Hietuit ntag

wç:rtJr¡n opgemaakt dat dr¡ windsnelheirj over de windbol iager ts geweest dan 5 ¡r1s

Dat het rneetrerìultaat in de 1OfJ l-lz tertsbarlrl rurnrsclroclts iroger is rlan in de Lertsbanden vait
gC l.1z en 1ZS l4z, betekânt dat ,leze niet rei€,¡ant betni/loed rs clo¡:i wrndruis

Voclr t1e terfsbanden van 80 lle en lager is enlge lnvloed vên tJe door wind getndr:ctlerde ti.rts

ntel uit te slr-¡iten U¡l de meelresulìuten biilkt dat rle lii.¡orage van de gelrtidsniveaus in de

tertsi.¡ant1en vun 80 Hz en lager, praktrsch verwaarlûosbaar ts De i:t¡drage van deze

tertsbanrlen rs daarom nret relevant voor de beoordeling van hel windturbrnegeiutd en ts

volledig buiten beschouwing gelaten. Hiermee kan worden gesield dat de invloed van de door

wtrrd geinduceerde ruis ibij windbol én m¡crofor.¡ni op cle in paragraaf 6 3 gepresenteerde

meetresultaten veruaar{oosbaar is

ö22 K)fteverstailngën

Kort€: vefstoringen van de gelLridrnetingen. zr¡als het geluid van pratende rnensen cf een

voortrrj njdende ar"rto ziln uit de meirngen gek{ì¡pt Flierbij r-ijn ook meelgegevens van de

2 seconden vöor en na de verstoring uit de nretingen gekntpt Op deze w¡ze in een invloed vatr

kqrtdurende yeßlodngen op cte rneetresultaten vsorkÕnren ln de grafrekert in bt,¡lage 1 is

aãrìlleqevon welke momenlen ult de nrelíng geknipt ztirt

{i.? :} Ruìs van wu¡d in de bon¡t:rt

Op basts van ,Je in paragraaf 6 1 l¡eschreven eigenschappen vân de t¡crtnenruis. .rtltt als

stoargelutd beschouwtl de nleetwaarden in de terlsbarlden

: fr:ilxî:il ;#ñ::fiii:,
Deze le(sbanden arln nret meeg-enornen rn d¡.' berekenlng van de le t¡eotrrdelen niveaus v¿n

het windtulbinegeluid
Om de Ìnvloe,J van wrndvlagen op de rneet¡esultaten tot nret-relevant le mintmaltseren, ztjn de

nleètgegevens van cte 2 seconden vóór en na een wtndvlaag eveneenÊ uitgeslr^rten van de

trerekening van de lreoordelingsniveaus (zelfde principe als bij do kort durerl<le stoorgeluiden)

illad ,5 rañ t,'iletirrgen windturbanefr€luid Xl- fVlnd



De invir::ed van het winriturbtnegelirid irr de aangeceven tertsbancten wordt hiernee genegeerd
onìdat cJeze onvoldoende betrouwbaar te scheìclen is v;¡n het stoorgeluirJ

6.3 Beoordef ingsniveaus in hot kader van het maatwerkvoorschrift

Op trasrs v¿r¡ de ln paragraat 6 2 beschreven urerkwi.¡ze zijn de nreelgegevens; gelilteld Én p€ir
1Ù nlirluten equivalente gelurdsniveaus bepaald van het te be,:ordelen wrnrlturbinegeluici l¡
rabel 1 zijn ele gemetên geluidsnivea¡Js gegeven, sanren met de (vectorgenirddc.tOá)
wtndsnelheid die in de voorafgaande 10 minuten is qemeten en dà norm die cJaarmee volgt uit
voorschrift 1

Gedurende de gehele nreetperiode was sprake van wind uít zuidwestelijke richting, van circa
130-210 graden voorschrift 1 is daarmee op de gehele meetperiode van toepassing

Tabel 1: Gemeten equiva'-r' - -l
¡

Locat¡e : - ri¡u
[uu.mnr]

lente uidsniveaus

I

Windsnelheid I| [mlsl
Overschrijding

ldB{A}t

I

1

I

t
IGrten

t. -.....: ol.lo
al 2A

10

tll
ô

-1!
41

j

:

I

-¡.

0t! 9q
01 1il
a1 2ô

46

.5

I
q

t
2.

Í?
43

. 46_-
45

"t naf va li dB çlevelrxtrre<;lie

LJii rle meetresultäteo blijkt d¿rt ge<iurende rle mr:eipeÚode de norm nret Z lot 5 dtsiA) is
ÕVrlr56h¡ççjg¡

Melingen wrnfJturbineqetr¡i¡j Kt- winrJ Blad 1ô van 1l-



7 Conclusies

CIp 1tl clecembe r 2.a14 tr¡ssen 0 I 00 uur en 02 00 lrur nebben I,I u', I
I. a l te n toezictrthou der Wet rn ilieu behee r en weiR-æarn E[ DEMRTìfi e t¡d re n st

EÏnmõñA'reen ge[¡rclscontrole uitgevoerd nabij de inrichting van XL Wind gevestigd aan de
Nreuwesluisweg 110 te Rotterdam. De inrichtìng betreft I windturbines die geplaatst zr1n tussen
de Níeuwesluisweg en het Hartelkanaal

Dr: ç¡eiuidsrnetrngen zi,n uitgevoerd voor de gevel van de volgende wonlngen
. Griendweg I te Geervhet (afstand tot de windturbines crrca 480 meterl
. Hofkesweg!te Heenvliet (afstand tot de windturbines ctrca 450 meter)

I'egelr¡kertryd met de gelüiãsnretingen zrjn windmetingen uitgevoerd bovenr:p de Brielse
Maasdilk, tussen Geervliet en Heenvliei, ter hoogte van het pornpstation van Evtdes

1'oets aan maatwçrkvoorschrift 1

Heltoetsingskaderisvoorschrift1vanclebeschikkrngdd 10 juni20'14metkenn¡erk
2i739468 I 43t872 14bb2144 Uit de meeiresuitaten blijkt dat ç¡edurencie de meetper¡ode de

lorrn mêt 4 tot 5 dB(A) is overschreden, ¿ie Tabel 2

Tabel
a

!: Genglg¡ qgg-i,y alente eaus van het windturbinegeluid.

Locatie
Overschrljding

tdB(All

Griendweg I te Geervliet

Ëen volledrg overzicht van de geconstatee¡-de overschrijdingen pet irjcisinterval en meetlocatte
rs te vrncien ìn Tabei 1

blad l7 van 17Motlngen wlndturbinÐgskjid XL Wlnd



Bijlage 1: Grafieken 10 minuten-metingen

Deze bijlage be'vat grafieken van de gemeten gef uidsniveaus vûor de beoordeetde 10 mrnuten
intervallen Op de horizontale (tijd-)as zryn de intervallerr gemarkeerd waarin sprake wâs vån
stoorgeluid De gedurende deze intervalfen gemeten geluìdsniveau$ zryn niet betrokken in de
berckening van de te beoordeion niveaus van het windturbinegeluid
De gemeten gelurdsniveaus zt,n telkens weergegeven rnet twee grafieklijnen. één voor het
frequenttebereik waarin het windturbinegelurd maatgevend was dn êen voor het {hogerei
ftequentrebereik waarin de meetresultaten beinvloeá z¡n door'bomenruis' ihet geluù van cJe
wind die door de bomen waait)

Mat¡.ìgso wlndturblnegeluld XL Wlnct E¡ijlâge 1
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