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Even voorstellen

Paul van Ruitenbeek  - wethouder duurzaamheid, gemeente Houten
Ruud Emous – communicatieadviseur, gemeente Houten
Bregje Tettelaar – programmamanager duurzaamheid, gemeente Houten
Stefan Flanderijn – technisch adviseur duurzame energie, Pondera Consult
Paul Janssen – teammanager milieu en ruimte, Pondera Consult
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Programma

• Welkom door Paul van Ruitenbeek (wethouder duurzaamheid)
• Opzet van de avond – Ruud Emous

Deel 1: Heroverweging
• De uitkomsten en conclusies – Paul van Ruitenbeek
• Vragen en opmerkingen

Pauze

Deel 2: Vergunningstraject
• Het proces en de planning – Bregje Tettelaar
• Vragen en opmerkingen over proces en planning
• Normen voor de milieueffecten – Paul Janssen
• Vragen en opmerkingen over beoordeling

• Afsluiting – Ruud Emous 



Heroverweging

Paul van Ruitenbeek



Heroverweging windpark Goyerbrug - Coalitieakkoord

Coalitieakkoord:

We realiseren ons dat er bij omwonenden weerstand is tegen windpark Goyerbrug 
en gaan serieus verkennen of er een vergelijkbaar in opbrengst en tijdig te 
realiseren alternatief voor het windpark is. We kijken hiernaar met realisme en 
nemen de juridische en financiële belangen van de gemeente en gemeenschap 
serieus.



Heroverweging windpark Goyerbrug - Onderzoeksopdracht

Onderzoeksvragen:

AKD Advocaten (Amsterdam):
• Is het juridisch nog mogelijk om de realisatie van Windpark Goyerbrug te 

stoppen?
Nee > waarom niet & welke risico’s kent voortzetting van de procedure?
Ja > wat is de beste aanpak & welke gevolgen heeft eventuele vertraging?

Krachtwerk (Amsterdam):
• Kosten en financiële risico’s bij niet doorgaan Windpark Goyerbrug?
• Kosten en financiële risico’s als Windpark Goyerbrug wordt doorgezet?
• Is er een tijdig te realiseren alternatief in Houten mogelijk met vergelijkbare 

opbrengst? (Binnen afspraken RES 1.0)



Heroverweging windpark Goyerbrug - Onderzoeksopdracht

Uitkomsten



Heroverweging windpark Goyerbrug - Conclusies

• Gemeente gaat verder met de vergunning windpark Goyerbrug

• College van B&W legt een ontwerp Verklaring van Geen 
Bedenkingen voor aan de gemeenteraad

• College neemt een besluit over de normen die voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad
(Pondera gaat vanavond verder in op de normen) 



Heroverweging windpark Goyerbrug

Vragen en opmerkingen



Pauze



Het vergunningstraject

Bregje Tettelaar



Het vergunningstraject

• Historie
• Procedure en planning
• Randvoorwaarden over het stellen van normen



Het vergunningstraject - Historie

• Locatie in beeld sinds 2000, initiatief meldt zich in 2009.
• Locatie in 2011 als zoekgebied vastgelegd in structuurvisie Eiland v. Schalkwijk.
• Vergunningaanvraag januari 2019, vergunning verleend okt. 2019.
• Raad van State vernietigt vergunning op 28 juli 2021, reden: “Nevele-arrest”.
• Windpark Goyerbrug onderdeel van RES 1.0, vastgesteld door gemeenteraad 

oktober 2021.
• Nieuw besluit van de gemeente nodig, inclusief eigen normen.
• Raad van State mei 2022: besluit uiterlijk 12 oktober, anders dwangsom.



Het vergunningstraject – Procedure en planning 

4B 6/9 RTG

4c 20/9 Raadsdebat

6 29/9 tot 10/11 Tervisielegging 
(indienen zienswijzen)



Het vergunningstraject - Normen

• Gemeente moet eigen normen stellen voor geluid, slagschaduw & externe 
veiligheid, omdat het Activiteitenbesluit niet gebruikt mag worden.

• Normen zijn een afweging tussen de belangen van omwonenden en de 
productie van duurzame energie.
= Wat vindt de gemeente (en Raad van State) daarin redelijk? =

• Eigen normen moeten onderbouwd worden met “actuele, deugdelijke, op 
zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivatie”.

• De gemeente heeft eerder de normen van het Activiteitenbesluit gebruikt.
De gemeente vond deze normen toen dus acceptabel.



Onderzoek milieueffecten normering 
WP Goyerbrug
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Inhoud

1. Aanleiding

2. Wat is er onderzocht?

3. Geluid

4. Slagschaduw

5. Externe veiligheid
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Aanleiding

• Uitspraak 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1395) windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding
• Windturbinebepalingen niet zondermeer toepasbaar
• Bevoegd gezag kan zelf normen/bepalingen vastleggen
• “Het bevoegd gezag moet de beoordeling en het daarop gebaseerde besluit nu 

voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde 
zijnde situatie toegesneden motivering”

• Initiatiefnemers hebben onderzoek gedaan naar oa. geluid, slagschaduw en 
externe veiligheid en verzoek tot stellen van lokale normen ingediend op basis 
van deze stukken.

• Pondera heeft gemeente en omgevingsdienst geholpen met het (technisch) 
beoordelen van deze onderzoeken
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Uitgangspunten voor een milieunorm

• Iedere ontwikkeling (weg, industrie, recreatie, windturbines, etc.) heeft bepaalde 
gevolgen voor de leefomgeving (milieugevolgen);

• Een normstelling is een afweging tussen het ene beperken (negatieve gevolgen) 
versus iets anders mogelijk maken (positieve gevolgen);

• Daarbij is het uitgangspunt: zo laag als redelijkerwijs mogelijk (ALARA), maar niet ‘nul’. 
Anders zijn geen ontwikkelingen mogelijk.

• Uiteindelijk: politieke afweging van het belang van het realiseren van duurzame 
energieproductie tegen het belang van het woon- en leefklimaat van de omgeving. 
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Wat is er onderzocht?

• Wat is de huidige milieusituatie in de omgeving van het windpark?

• Wat zijn de gevolgen van het realiseren van het windpark voor de omgeving?

• Gevolgen van een bepaalde norm voor de omgeving versus gevolgen voor 
energieopwekking/het project?

• Op basis hiervan: 

1. initiatiefnemer doet aanvraag voor een specifieke norm voor deze locatie.

2. Ponder beoordeelt aanvraag en maakt gevolgen van keuze voor college 
inzichtelijk
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Geluid
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• Geluid is een bron van hinder

• Afhankelijk van het niveau en soort geluid 
is het meer/minder hinderlijk.

• Hinder kan leiden tot bijvoorbeeld stress 
en daarmee effect hebben op de 
gezondheid en welbevinden, maar is per 
persoon sterk verschillend.

• Hoe hinderlijk geluid wordt ervaren is 
naast de geluidsterkte ook afhankelijk van 
persoonlijke omstandigheden

• Laagfrequent geluid van windturbines is 
niet substantieel anders dan voor andere 
geluidbronnen (verkeer, industrie, etc.)

Activiteit/geluidbron Percentage ernstig 
gehinderden

snelwegverkeer ~14 %

railverkeer ~16 %

industrie/bedrijvigheid ~9 %

grote luchthavens ~54 %

windturbines
(norm 47 dB Lden)

~9 %

Percentage potentieel ernstig gehinderden bij 
maximaal toelaatbaar geluidniveau per geluidbron 



Geluid – huidige situatie plangebied WP Goyerbrug
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Huidige akoestische situatie 
bepaald door:

• Wegverkeer (lokale wegen)
• Scheepvaartverkeer (niet in 

kaart weergegeven)



Geluid – Gevolgen toevoegen windturbines?
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• Circa 96 woningen in de omgeving van het windpark krijgen mogelijk relevante 
geluidbelasting als gevolg van het windpark (woningen ≥ 37 dB Lden), wanneer er 
luide windturbines worden gerealiseerd (worst case)

• Uitgaande van 2,4 personen per huishouden (CBS) zijn dit circa 230 personen. 
• 11 woningen van derden hebben (zonder maatregelen) een geluidbelasting van > 

45 dB Lden, waarvan 5 meer dan 47 dB Lden

Situatie
Ernstig gehinderd (binnenshuis)

Aantal
% van de 
omwonenden

Zonder geluidnorm voor windpark met luide 
windturbines
Max 50 dB Lden

6,2 2,7%



Geluid – Gevolgen toevoegen windturbines?
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Geluid – effecten van verschillende normen
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Situatie
(windpark met gemiddelde 
windturbines)

Ernstig gehinderd (binnenshuis)
Gevolgen voor verwachte 

energieopwekking van het windpark

Aantal
% van de 

omwonenden
GWh per jaar 

verlies1

Elektriciteitsverbruik 
aantal huishoudens

Zonder geluidmitigatie 
(max. 50 dB Lden)

5,3 3,2% 0 (0%) 0

Indien beperkt tot 49 dB Lden 4,4 2,7% 0,99 (1,2%) ~330

Indien beperkt tot 48 dB Lden 3,6 2,2% 2,98 (3,7%) ~1.000

Indien beperkt tot 47 dB Lden 3,0 1,8% 4,89 (6,1%) ~1.600

Indien beperkt tot 46 dB Lden 2,2 1,4% 9,53 (11,9%) ~3.200

Indien beperkt tot 45 dB Lden 1,6 1,0% 14,03 (17,5%) ~4.700

1: gemiddelde van meerdere windturbinetypes die binnen bandbreedte vallen; zowel luidere als stillere 
turbinetypes, ten opzichte van geen geluidmitigatie



Geluid – Samenvatting

12

• Zonder normen zou het windpark maximaal Lden 50 dB veroorzaken op de 
dichtstbijgelegen woning en circa 5,3 ernstig gehinderden veroorzaken. 

• Bij een norm van 47 dB Lden zijn er nog 3 ernstig gehinderden te verwachten en moeten 
maatregelen genomen worden aan de windturbines. Dit zorgt voor  ongeveer  6,1% 
minder elektriciteitsproductie (bij gemiddelde windturbine)

• Bij een norm van 45 dB Lden zijn er nog 1,6 ernstig gehinderden te verwachten. Het 
opbrengstverlies neemt daarbij toe tot gemiddeld 17,5%.

• Een geluidnorm van 47 dB Lden betekent concreet geluidniveau van max circa 
44-45 dB(A) op de gevel / 25-30 dB(A) binnen (afhankelijk van turbinetype / type woning)

• In deze situatie leidt het stellen van een lagere norm dan Lden 47 dB tot een relatief forse 
beperking voor het windpark (17,5% minder elektriciteitsproductie), tegen een relatief 
beperkte milieuwinst (1,4 minder ernstig gehinderden)



Slagschaduw
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• Slagschaduw is hinderlijk, maar niet schadelijk voor de gezondheid mits 
frequenties beneden 2,5 Hz blijven.

• Blootstellingsduur beperken om daarmee hinder te voorkomen. 

• Wie wordt beschermd?:
• Gevoelige objecten conform wet Geluidhinder: woningen, stand- en ligplaatsen, 

zorginstellingen, scholen (164 objecten)

• Slagschaduw kan optreden tot een afstand waarop nog 20% van de zon wordt 
afgedekt door het windturbineblad. Daarbuiten te vage schaduw om nog 
hinderlijk te zijn. 

• Overige objecten (61 met slagschaduw) worden niet beschermd; zonder mitigatie 
één object met maximaal gemiddeld 20u55m slagschaduw per jaar, de rest 14u of 
minder (34 van de 61 minder dan gemiddeld 2u per jaar)
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Slagschaduw 

• totaal circa 164 
woningen met enige 
vorm van 
slagschaduw 

(1 minuut of meer)

• Bij circa 2/3 van de 
woningen < 6 uur 
per jaar

• 50 woningen > 6 uur 
per jaar



Slagschaduw – mogelijke normstelling
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• Voorheen (Activiteitenbesluit): 
gemiddeld 17 dagen met meer dan  20 minuten slagschaduw 

Dit komt overeen met circa 14-16 uur per jaar

(letterlijke interpretatie, vaak wordt ook strengere interpretatie van 6 uur per jaar toegepast)

• Windpark Goyerbrug: maximaal 20 minuten per dag én maximaal 6 uur per jaar 
Andere normstellingen zijn ook onderzocht:

• 14 uur per jaar i.c.m. maximaal 20 minuten per dag
• ~0 uur per jaar



Slagschaduw – mogelijke normstelling 
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Verlies1 in GWh/yr
(t.o.v. 47 dB Lden en 
geen slagschaduw-
mitigatie)

Verlies in %
(t.o.v. 47 dB Lden en 
geen slagschaduw-
mitigatie)

Elektriciteitsverbruik 
aantal huishoudens

zonder slagschaduw-
mitigatie

-- 0% --

Max 14 uur/jaar én 
20 minuten per dag

0,6 0,9% ~210

Max 6 uur/jaar én
20 minuten per dag

0,7 1,1% ~250

~0* uur/jaar 1,1 1,5% ~350

1: gemiddelde van onderzochte windturbines, bij een geluidnorm van 47 dB Lden
*: in de praktijk is dit tussen de 0 en 1 uur per jaar ivm benodigde tijd om te stoppen  



Slagschaduw - samenvatting

• Voor windpark Goyerbrug strengere norm aangevraagd (6 uur per jaar en 20 
min op één dag) dan in het Activiteitenbesluit

• Geen dagen met meer dan 20 minuten slagschaduw: groot deel van hinder 
wordt beperkt. 

• Productieverlies circa 740 MWh (1,1%) per jaar bij maximaal 6 uur slagschaduw 
per jaar en maximaal 20 minuten per dag. 

• Maximaal 6 uur per jaar biedt voldoende bescherming tegen hinder als gevolg 
van slagschaduw (~0,14% van de daglichtperiode per jaar)

• Overige objecten liggen dikwijls in de buurt van woningen waarvoor stilstand zal 
plaatsvinden en profiteren derhalve mee; geen aanvullende normstelling voor 
deze objecten
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