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• 2 windturbines langs de Brielse Brug

• Bijbehorende voorzieningen:

• Fundering

• Kraanopstelplaats

• Bouwwegen (tijdelijk)

• Toegangswegen 

• Inkoopstation

• Netaansluiting Stedin

Het project



• 2014: De provincie Zuid-Holland heeft ‘locaties windenergie’ 
aangewezen in de Visie Ruimte en Mobiliteit en bijbehorende 
Verordening Ruimte (2014 en herziening in 2018)

• De provincie organiseert informatieavonden over de plannen 
(2018)

• Voorne-Putten doet voorstel aan de provincie gedaan voor 45 
MW aan windturbines op land. Ondernemingspolder is hier 
onderdeel van

• 2018: Bestuursovereenkomst tussen gemeente Brielle en 
Provincie Zuid Holland voor het realiseren van windenergie in de 
Nieuwe Ondernemingspolder 

• Regie ligt bij de gemeente Brielle

• Gemeente organiseert twee informatieavonden (maart 2019 en 
juni 2019)

• Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
haalbaarheidsvisie windenergie in de Ondernemingspolder.

Traject tot nu toe

‘locaties windenergie’ aangewezen in de Visie Ruimte en Mobiliteit en 
bijbehorende Verordening Ruimte (2014 en herziening in 2018)



Traject tot nu toe 
• 2019/2020: Plannen zijn gemaakt en principeverzoek is 

ingediend - 2 initiatieven  
• Initiatief Rodenburg:

• Februari 2020: 2 windturbines met 155 meter ashoogte en 155 meter
rotordiameter (=232,5 meter tiphoogte)

• Initiatief Dabaghian

• 2021/2022: stappen
• Samenwerking tussen beide initiatiefnemers. Resultaat = 1 

plan
• Nieuw principe verzoek (december 2021). Tiphoogte tot maximaal 250 

meter

• Natuuronderzoeken uitgevoerd

• Geluids-, slagschaduwonderzoeken

• Overige onderzoeken tbv aanvraag omgevingsvergunning, 
zoals veiligheid, luchtvaart en defensieradar

• Juli 2022: omgevingsvergunning is aangevraagd 
• In de vergunning is een aanvraag gedaan voor een windturbine 

binnen de bandbreedte van 230 – 249 meter tiphoogte



• Juli 2022 vergunning aanvraag ingediend

• Februari/ Maart 2023 Ontwerpbesluit

• Maart 2023 Ter inzage legging (6 weken)

• Juni 2023 Definitief besluit

• Juli 2023 ter inzage definitief besluit

→ Binnen 6 weken na definitief besluit mogelijkheid tot instellen beroep bij Raad van State

• Medio/ eind 2024 Bouw windproject

• Medio 2025 Oplevering en operationeel Windproject

Planning vervolg, data bij benadering



Locatie windturbines

• Op Basis van het zoekgebied van Visie Ruimte en Mobiliteit 
van de Provincie

• Locatiebepaling binnen de gronden van de initiatiefnemers

Hierbij is er gekeken naar overige belemmeringen 
(afstand tot woningen, wegen etc.) en het borgen van 
een minimale onderlinge afstand tussen de windmolens 
zodat ze elkaar wind niet te significant zullen afvangen.

Windturbine X-coördinaat Y-coördinaat

Windturbine 1 73.026 434.800

Windturbine 2 73.379 434.586



De afmetingen van de 
Turbine

De opwek van elektriciteit hangt af van verschillende factoren. 
Dit zijn onder andere:

• De lengte van de wieken, ook wel de rotordiameter genoemd

• De windsnelheid

• De generator die in de windturbine zit

In de vergunning een bandbreedte:

• Nu nog niet in de aanbestedingsfase, flexibiliteit behouden 

Dit betekent niet op voorhand dat er wordt gekozen van een turbine van 
249m tiphoogte. De uiteindelijk te kiezen turbineafmetingen is afhankelijk 
van de beschikbaarheid en prijs van turbinetypes en de resultaten van de 
uiteindelijke energie opbrengstberekeningen. De energie 
opbrengstberekeningen zijn ook afhankelijk van eventuele 
productieverliezen door maatregelen om aan de afgesproken normen 
voor geluid en slagschaduw te voldoen. Deze productieverliezen zijn weer 
afhankelijk van het gekozen turbinetype.



Geluid

Geluid door: 

• de bewegende onderdelen in de gondel

• de bladen die door de lucht ‘zoeven’

We berekenen geluidbelasting in decibel (dB) Lden of dB Lnight

• Lden is een gewogen jaargemiddelde geluidsbelasting tijdens de dag-, de avond- en de nachtperiode

• De avond- en nachtperiode krijgen bij het berekenen van het gewogen jaargemiddelde een opslag van 
respectievelijk +5 dB en +10 dB omdat in deze periode geluid hinderlijker wordt ervaren

Op basis van het Activiteitenbesluit is er een norm vastgesteld voor geluidsgevoelige objecten (woningen, 
scholen en zorginstellingen). Voor overige objecten (zoals bedrijven en kantoren) geldt geen norm. 

De norm voor geluidsgevoelige objecten is: 

• 47 dB Lden 

• 41 dB Lnight



Geluid
Voor verschillende toetspunten is de 
geluidsbelasting berekend. 

Dit is gedaan voor de situatie nadat 
de windturbines gemitigeerd worden 
zodat ze voldoen aan de norm 47 dB 
Lden en 41 dB Lnight voor 
geluidsgevoelige objecten.

Geluidsgevoelige objecten zijn:

• woningen

• onderwijsgebouwen

• ziekenhuizen en verpleeghuizen

• verzorgingstehuizen

• psychiatrische inrichtingen

• kinderdagverblijven.



Geluid met mogelijk zonnepark
Mogelijk zonnepark opgenomen in 
de berekeningen.

Invloed zichtbaar met stippellijn.



Slagschaduw
• De draaiende rotorbladen van windturbines kunnen een 

bewegende schaduw op hun omgeving werpen

• Activiteitenbesluit
• maximaal 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten slagschaduw 

• komt overeen met circa 14-16 uur per jaar 

• in de praktijk veelal vertaald naar een maximale slagschaduwduur van 6 uur per 
jaar

• Windproject Brielse brug heeft een bovenwettelijke norm waarbij 
er voor gevoelige objecten gemitigeerd wordt naar 0-1 uur.

• Geluidsgevoelige objecten zijn:

• woningen

• onderwijsgebouwen

• ziekenhuizen en verpleeghuizen

• verzorgingstehuizen

• psychiatrische inrichtingen

• kinderdagverblijven.



Slagschaduw
Situatie waarbij er niet gemitigeerd 
wordt. 

De initiatiefnemers hebben besloten 
om een bovenwettelijke norm van 0-1 
uur slagschaduw per jaar voor 
gevoelige objecten in de vergunning 
te verankeren. 

Hiervoor is gekozen om overlast voor 
de bewoners te beperken.

Voor het vakantiepark van de 
Roompot lopen onderzoeken om hier 
ook zoveel mogelijk te mitigeren



Roompot

In de berekening voor Lden zit ook de 
opslag van respectievelijk +5 dB en +10 
dB voor de avond- en nachtperiode.

De norm 47 dB Lden en 41 dB Lnight
geldt niet voor Roompot. 

Toetspu

nt
Omschrijving

Geluidbelasting*

Lnight Lden

R01 Vakantiepark 36 43

R02 Vakantiepark 32 39

Toetspunt
Slagschaduw per jaar

[u:mm]

R01 42:13

R02 19:48

R03 30:10

De slagschaduw vindt plaats tussen 
eind april en half augustus tussen 
19:00 en 21:00 uur.

We zijn op dit moment aan het 
kijken wat de mogelijkheden zijn 
voor mitigatie van slagschaduw op 
het vakantiepark, hiervoor gaan we 
graag met de toekomstige 
eigenaren van het park in gesprek



Netaansluiting

•Voor de aansluiting met Stedin is een 
overeenkomst gesloten voor 
windproject Brielle

•De aansluiting zal plaatsenvinden in 
het onderverdeelstation in van 
Geervliet

•Aansluiting op 25kV. Op het 
onderstation 



Schakelen zonnepanelen sneller af als er 
windmolenparken worden geplaatst?

Nee, zonnepanelen schakelen niet sneller af door 
windparken. Zonnepanelen op woningen zijn namelijk 
aangesloten op het laagspanningsnetwerk. En windparken 
zijn aangesloten op het hoog- dan wel 
middenspanningsnetwerk. Omdat onze hoog-, midden- en 
laagspanningsnetwerken gescheiden zijn van elkaar, zijn 
spanningen in het net afzonderlijk te regelen. Dit betekent 
dat klanten met zonnepanelen, die zijn aangesloten op het 
laagspanningsnetwerk, geen last hebben van spanningen 
bij windparken.

- Antwoord Stedin

24-10-2022 

Zonnepanelen op uw woning kunnen afschakelen door 
spanningsproblemen. Hier kunnen twee oorzaken voor zijn

- Spanningsproblemen op het netwerk waar de panelen 
op aangesloten zijn (laagspanningsnetwerk)

- Spanningsproblemen binnen de woning
- Bij de helft van de meldingen blijkt de oorzaak van het 

spanningsprobleem – waardoor de omvormer afschakelt –
binnenshuis te liggen. Bijvoorbeeld in de (te dunne) kabel van  de 
omvormer naar de meterkast. Installateurs kunnen u hierover 
adviseren.  

- Tip: hebben uw buren ook zonnepanelen en ervaren 
zijn geen problemen? Dan is de kans groot dat het 
probleem in uw eigen installatie zit. Ervaren de buren 
ook problemen? Neem dan zeker contact op met uw 
netbeheerder

• https://www.stedin.net/aansluiting/ik-ga-energie-
opwekken/spanningsproblemen

• https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/zonnepan
elen-en-spanningsproblemen-dit-kunt-u-zelf-doen

Netaansluiting 

https://www.stedin.net/aansluiting/ik-ga-energie-opwekken/spanningsproblemen
https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/zonnepanelen-en-spanningsproblemen-dit-kunt-u-zelf-doen-1495#:~:text=Wanneer%20het%20lokale%20laagspanningsnet%20%E2%80%93%20het,apparatuur%20of%20risico%20op%20kortsluiting.


Gezondheid

Hinder als gevolg van geluid
• Geluidbronnen (wegen, treinverkeer, vliegtuigen, industrie, recreatie/horeca, windturbines) kunnen hinder 

veroorzaken. 
• Of er sprake is van hinder is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder luidheid van het geluid, perceptie 

van ontvanger over de geluidbron, gevoeligheid van de ontvanger, etc. 
• Daarom normen die uitgaan van dosis-effectrelatie die geldt voor gemiddelde bevolking, gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek. 
• Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat die dosis-effectrelatie die wordt gevonden 

vergelijkbaar is in verschillende studies: nieuwe studies laten geen duidelijk andere resultaten zien.  
• Geen direct oorzakelijk verband tussen windturbines – gezondheidseffecten (niet anders dan voor andere 

geluidbronnen) – internationale onderzoeken volop gaande
• Norm = afweging tussen verschillende belangen door de overheid. Nul hinder bestaat daarbij niet (zie ook 

andere landen)



Gezondheid

De afmetingen van de windturbine
• Afmetingen zijn bepalend voor effecten slagschaduw en veiligheid.

• Grotere windturbines hebben geen wezenlijke verandering in de geluidproductie t.o.v. kleinere (LBP)

• Dosis-effect relatie leidend: afmetingen van de windturbines daarbij niet van belang.  

Trillingen
• Trillingen in exploitatiefase; windturbines geven beperkt trillingen door aan de ondergrond via het 

fundament, maar uit metingen aan bestaande turbines (o.a. Eemshaven) blijkt dat die binnen enkele 
tientallen meters niet boven achtergrondniveau uitkomen.

• Trillingen tijdens bouw (heien) zijn lokaal, tijdelijk en worden gemonitord. Niet anders dan voor andere 
bouwprojecten. 



Financiën 

Het project verwacht op dit moment een rendement te behalen van 7% – 9%

Het uiteindelijke rendement is afhankelijk van

• De stroomprijs

• De elektriciteitsproductie

• De kosten van de windturbine (staal)

• De kosten van de netaansluiting

• De bouwkosten (staal, beton, arbeid)

• Rente stand

• Operationele (onderhouds) kosten 

De omgeving kan ook voor 25% investeren in het project. Dit kan via een nader te bepalen coöperatie. Bij vergelijkbare windprojecten in 
Nederland waar de omgeving ook kan participeren, ligt het rendement rond de 3-6%. 



www.windprojectbrielsebrug.nl

http://www.windprojectbrielsebrug.nl/


Dank voor uw aanwezigheid

Overige vragen en of opmerkingen:
✓ info@windprojectbrielsebrug.nl
✓Contactformulier op de website 
www.windprojectbrielsebrug.nl
✓Projectleider Björn Konink, 06 11 00 73 94

mailto:info@windprojectbrielsebrug.nl
http://www.windprojectbrielsebrug.nl/
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