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Uw kenmerk . Uw brief van Ons kenmerk 

Onderwerp: 
Kennis te nemen van het akoestisch rapport van bureau Peutz 

Geachte leden van de raad, 

In deze collegebrief wordt u geïnformeerd over de twee rapporten van het bureau Peutz dat in 
opdracht van de gemeente een akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd bij het Windpark Houten. 

Aanleiding 
Voor het windpark aan de Veerwagenweg in Houten gelden maatwerkvoorschriften. Hierin staan 
onder meer grenswaarden voor geluid opgenomen. Eneco heeft conform de vereisten uit de 
maatwerkvoorschriften een onderzoeksrapport overgelegd. De gemeente ziet toe op het nakomen van 
de maatwerkvoorschriften door Eneco. Uit het rapport (van Eneco) blijkt dat er wordt voldaan aan de 
maatwerkvoorschriften. Verschillende omwonenden melden echter overlast te ervaren van het geluid 
van het windpark. Dit was voor de gemeente de aanleiding om zelf opdracht te geven voor een 
onafhankelijk onderzoek. In deze brief gaan wij kort in op de uitkomst van de geluidsmeting die in 
opdracht van de gemeente is uitgevoerd. 

Kernboodschap 
Bureau Peutz heeft gedurende 4 weken (van 25 februari 2014 tot 25 maart 2014) bij de 3 turbines èn 
bij 3 woningen metingen uitgevoerd. Dit betrof een onbemande continu meting. Daarnaast zijn 
gedurende vier nachten, bemande metingen uitgevoerd. Bij een onbemande meting wordt geluid 
gemeten en vastgelegd , zonder dat iemand daarbij fysiek aanwezig is; bij een bemande meting is er 
wèl iemand ter plaatse. Bij een bemande meting is daardoor beter te bepalen wat de herkomst van 
stoorgeluiden is omdat de aanwezige persoon dit ter plaatse kan zien en horen. 
De onderzoeksresultaten geven weer dat er, behoudens twee korte overschrijdingen, wordt voldaan 
aan de maatwerkvoorschriften. 

Bemande metingen 
De meetresultaten van het namens de gemeente verrichte bemande onderzoek komen overeen met 
het door Eneco overlegde rapport.Uit de conclusies van het rapport van Peutz blijkt uit de tabellen 5.1, 
5.2 en 5.3 (blz. 17t7m 19): 
- dat er geen overschrijdingen zijn geconstateerd van de maximaal 

toelaatbare geluidniveaus op de meetplaat tijdens de bemande metingen. Er zijn derhalve 
geen overschrijdingen van het maatwerkvoorschrift geconstateerd bij windturbine 1. 

- dat er overschrijdingen zijn geconstateerd van de maximaal toelaatbare 
geluidniveaus op de meetplaat van ten hoogste 4,6 dB(A). Er zijn aldus overschrijdingen 
vastgesteld van geluidgrenswaarden van het maatwerkvoorschrift tijdens deze metingen 
aan windturbine 2. 

- dat er marginale overschrijdingen (ten hoogste 0,2 dB) zijn opgetreden 
tijdens de metingen aan windturbine 3. Gezien een realistische meet- en 
rekennauwkeurigheid van 1 à 2 dB(A) zijn deze geconstateerde overschrijdingen als 
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verwaarloosbaar te beschouwen. Derhalve dient geconcludeerd te worden dat tijdens de 
geluidmetingen aan windturbine 3 voldaan wordt aan de geluidgrenswaarden uit het 
maatwerkvoorschrift. 

Uit het bovenstaande tweede aandachtstreepje (zie tabel 5.2 van het onderzoek) blijkt dat er tijdens 
de metingen overschrijdingen van de geluidnormen zijn geconstateerd. 
Tijdens de metingen is er sprake geweest van twee korte geluidoverschrijdingen. Dit kan zijn 
veroorzaakt doordat Eneco de aanbeveling van LBP om de turbines in bepaalde situaties stil te zetten 
niet heeft opgevolgd, of dat er sprake is geweest van een technische fout. 

Onbemande metingen 
De resultaten van het onbemande onderzoek geven slechts een grove indicatie. 
De resultaten van dit onderzoek zijn statische gegevens die vanwege het ontbreken van een 
waarnemer niet in alle gevallen te herleiden zijn tot de oorsprong van het gemeten geluid. 
Zo zijn uit de metingen bij de woningen, door teveel stoorgeluid, nauwelijks conclusies te trekken. De 
metingen bij de meetplaten (op 150 meter afstand) geven weliswaar een betere indicatie (minder 
stoorgeluid vanwege de kortere afstand tot de turbine), maar niet voldoende om hieruit conclusies te 
kunnen trekken. Dit komt omdat niet elk stoorgeluid te herleiden is naar de oorzaak daarvan. 
Dit is te lezen op pagina 21 van het rapport van het onbemande onderzoek. 

De bevindingen van de gemeente zullen onder de aandacht van Eneco worden gebracht. Er is een 
bestuurlijke waarschuwing verzonden aan Eneco met het verzoek om voor 15 juni 2014 met een 
verklaring voor de overschrijdingen te komen en met een oplossing, zodat zich niet nogmaals 
overschrijdingen voordoen. 

Consequentie 
Uit beide onderzoeken blijkt dat wordt voldaan aan de maatwerkvoorschriften. Daar waar sprake is 
van overschrijdingen als gevolg van onvoorziene omstandigheiden, danwel technische of andere 
onvolkomenheden, wordt direct actie ondernomen en zo nodig handhavend opgetreden. 
Ondanks het feit dat de maatwerkvoorschriften worden nageleefd en correct worden uitgevoerd, 
kunnen er altijd omwonenden zijn die overlast blijven ervaren. 

Wat betekent dit voor de raad (procedureel) 
Voor de raad hebben de resultaten van het onderzoek geen gevolgen. Indien nodig zullen wij u van 
nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer E. Huffels via telefoonnummer (030) -
63 92 611. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris, de burgemeester, de burgemeesl 
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H.S. den Bieman W.M. de Jong 
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