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Verslag Inloopavond Windproject Brielse Brug 21 nov 2022 
 

Introductie 

Op 20 september 2022 heeft een informatieavond plaatsgevonden over het project Brielse Brug. Tijdens 

deze avond heeft een groep direct omwonenden een verzoek gedaan voor een plenaire avond waarbij er 

voor de omwonenden de mogelijkheid was om vragen te stellen en hier antwoord op te krijgen. Naar 

aanleiding van dat verzoek is er op 21 november 2022 een informatieavond georganiseerd waarvan u hier 

het verslag kan lezen.  

 

Vanuit het project zijn er tussen deze avond in november en de informatieavond van 20 september geen 

nieuwe ontwikkelingen geweest. De inhoud van de informatie die op deze avond gedeeld wordt, is 

daarmee hetzelfde als de informatie in september. Er is echter nog een keer de mogelijkheid geboden om 

vragen te stellen. 

 

Om te zorgen dat er vanuit het project zo goed mogelijk antwoord gegeven kon worden op de vragen die 

spelen vanuit de omgeving, konden omwonenden bij de aanmelding voor deze avond hun vragen vooraf 

insturen. Na het behandelen van deze vooraf gestelde vragen, werden vragen die op de avond zelf 

gesteld werden, beantwoord. In sommige gevallen was het lastig om direct een antwoord klaar te hebben, 

op deze vragen wordt in dit verslag alsnog antwoord gegeven. Ook is er soms extra informatie 

beschikbaar die het antwoord kan verduidelijken, deze is weergegeven in tekstvakken.  

 

Dit verslag heeft de volgende hoofdstukken: 

 

Introductie 1 

Aftrap  2 

Behandeling vragen vanuit de zaal na behandeling schriftelijk gestelde vragen 2 

Planning ______________________________________________________________________ 2 
Slagschaduw __________________________________________________________________ 2 
Geluid  _______________________________________________________________________ 7 
Procedure en locatie ____________________________________________________________ 9 
Gezondheid __________________________________________________________________ 10 
Diversen _____________________________________________________________________ 14 
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Aftrap 

De avond wordt geopend door Bart Krol, die als gespreksleider optreedt. De avond start met de 

behandeling van de vragen die door de omwonenden vooraf ingestuurd zijn. Nadat deze vragen 

beantwoord zijn, is er ruimte voor aanvullende vragen vanuit de zaal. De vragen die vooraf ingestuurd zijn, 

hebben betrekking op: 

• de planning,  

• de locatie van de windturbines,  

• de afmetingen van de windturbines,  

• geluidshinder,  

• hinder van slagschaduw,  

• wat het project betekent voor Roompot,  

• hoe het zit met de netaansluiting en  

• mogelijke gezondheidseffecten van windturbines.  

Het antwoord op deze vragen is met behulp van een PowerPoint presentatie besproken.  

 

 

 

Voor de start van de presentatie is de vraag gesteld of de gemeente en de wethouder aanwezig zullen zijn 

op deze avond. Dit is niet het geval, hoewel zij wel uitgenodigd zijn. Wel zijn er een aantal leden van 

verschillende politieke partijen aanwezig, waaronder leden van Partij Voorne aan Zee, de VVD, IBV en 

Ons Brielle. 

 

Behandeling vragen vanuit de zaal na behandeling schriftelijk gestelde vragen 

In dit hoofdstuk wordt verslag gelegd van de vragen die tijdens de avond gesteld zijn. Om een goed 

overzicht te geven zijn de vragen per thema gesorteerd.  

 

Planning 

Vraag: De planning die gepresenteerd wordt, is dat jullie planning? 

Antwoord: Ja, dat is de planning die wij zelf aanhouden en hoe wij verwachten dat het project zal gaan. 

 

Slagschaduw 

Vraag: Is het kaartje van de slagschaduw voor 1 of voor beide turbines:? 

Antwoord: Het eerste kaartje, zoals ook weergegeven in figuur 0.1, is een schematische weergave van 

het slagschaduwgebied van één windturbine. Waar de slagschaduw komt is namelijk afhankelijk van de 

stand van de zon. In het westen zal in de ochtend slagschaduw optreden, en in het oosten tijdens de 

avonduren. Afhankelijk van de stand van de zon ten opzichte van de aarde, zal de locatie waar de 

slagschaduw optreedt per dag verschuiven. Het gevolg hiervan is dat tijdens de zomermaanden de 

slagschaduw ten zuiden van de windturbine valt en tijdens de wintermaanden de slagschaduw juist ten 

noorden van de windturbine zal vallen.  

 

Dit verslag gaat in op de aanvullende vragen die tijdens en na de PowerPoint presentatie zijn gesteld. 

De PowerPoint presentatie met van tevoren ingestuurde vragen is meegestuurd met dit verslag, hier 

staat veel informatie in die aan het begin van de avond is besproken.  
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Figuur 0.1 Schematische weergave van locatie van slagschaduw 

  

 

Het onderstaande kaartje, figuur 0.2, geeft de slagschaduwsituatie weer voor de situatie in Brielle. Hierin is 

het effect van beide windturbines cumulatief (opgeteld) weergegeven.  

 

Figuur 0.2 werkelijke slagschaduw situatie voor de windturbines in Brielle.  
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Het bovenstaande kaartje geeft de situatie weer voor beide windturbines voor Windproject Brielse Brug. Je 

kan daarin dezelfde ‘vlindervormige’ figuur terugzien.  

 

Er zijn verschillende lijnen te zien op de kaart. Buiten de groene lijn zal er geen slagschaduw optreden. 

Tussen de rode en groene lijn tussen de 0-6 uur per jaar, tussen de grijze en rode lijn 6 tot 16 uur en 

binnen de grijze lijn meer dan 16 uur per jaar.  

 

Om de hinder door slagschaduw op woningen te beperken is er op een eerder moment door de 

initiatiefnemers van het project gekozen om de slagschaduw op woningen als gevolg van de nieuwe 

windturbines te beperken tot maximaal 1 uur slagschaduw per jaar. Daarmee is gekozen voor een 

strengere norm van de jaarlijkse slagschaduw dan de slagschaduwnorm in het Activiteitenbesluit, die in de 

praktijk vaak vertaald wordt naar 6 uur slagschaduw per jaar. Deze norm van 0-1 uur slagschaduw wordt 

vastgelegd in de vergunning en de initiatiefnemers zullen hieraan gehouden worden.  

 

 

Vraag: Ik geloof er niets van dat jullie je gaan houden aan 0-1 uur slagschaduw 

Antwoord: De initiatiefnemers hebben de keuze gemaakt om een strengere norm toe te passen dan de 

wettelijke norm. Dit hebben ze niet alleen mondeling toegezegd, maar de initiatiefnemers hebben ervoor 

gekozen om deze bovenwettelijke norm te verankeren in de vergunningsaanvraag. Omdat dit in de 

vergunningsaanvraag staat, zijn de initiatiefnemers verplicht zich hier aan te houden.  

 

Vraag: Stel dat de turbines er komen en er is 0-1 uur slagschaduw per jaar afgesproken, wat als dat 

tegenvalt of als er meer slagschaduw is dan afgesproken? Wie ga ik aanspreken als het er toch over de 

afgesproken norm wordt gegaan.  

Antwoord: We snappen deze angst. Met 0 tot 1 uur wordt geprobeerd de slagschaduw helemaal te 

minimaliseren. Het is niet mogelijk om 0 uur te beloven. Dit komt omdat er ook reactietijd nodig is om de 

windturbines uit te schakelen. Deze reactietijd is kort, maar 0 uur kan niet gegarandeerd worden. De 

initiatiefnemers hopen met deze strengere norm de overlast van slagschaduw te beperken. Voor 

handhaving van de norm kunt u zich rechtstreeks wenden tot het bevoegd gezag, dat zijn de 

omgevingsdienst, gemeente of provincie.  

 

 

Extra informatie:  

Op basis van het activiteitenbesluit is de algemene norm opgenomen dat er 

- Maximaal 17 dagen per jaar zijn met meer dan 20 minuten slagschaduw 

- Dit komt overeen met circa 14-16 uur per jaar 

- In de praktijk is deze norm veelal vertaald naar een maximale slagschaduwduur van 6 uur 

per jaar 

 

Windproject Brielse Brug heeft ervoor gekozen om zelf een strengere norm toe te passen waarbij 

er maximaal 1 uur slagschaduw per jaar optreed bij gevoelige objecten (inclusief woningen). 

Extra informatie:  

Het bevoegd gezag bestaat uit de omgevingsdienst Haaglanden, de gemeente Voorne aan Zee, de 

provincie Zuid-Holland en het DCMR. Het DCMR ofwel de Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke 

omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en dertien gemeenten in de regio Rijnmond. Het 

DCMR is betrokken bij vergunningverlening, toezicht en advies en monitoring op het gebied van 

milieu en ruimtelijke planprocessen.  
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Vraag: Met 6 uur slagschaduw, heb je dan elke 18 seconde een slagschaduw gedurende de uren dat de 

zon schijnt?  

Antwoord: Binnen een norm gaat het niet om de secondes dat er daadwerkelijk een schaduw over de 

woning valt. Een periode waarin achtereenvolgend slagschaduw optreedt wordt als geheel geteld als 

periode van slagschaduw, dus niet alleen het precieze moment waarop de slagschaduw voorkomt. Als 

voorbeeld; als er 15 minuten lang elke 20 seconden, één slagschaduw van een seconde langskomt, telt dit 

als 15 minuten slagschaduw en niet als 45 seconden slagschaduw.  

 

Vraag: In Heenvliet zetten ze de windturbine niet stil, ook al is er overlast en wordt dat gemeld.  

Antwoord: De situatie in Heenvliet is genuanceerder. Als er hinder ervaren wordt, is dit niet direct doordat 

het project zich niet aan de normen houdt. De norm betekent namelijk niet dat er nooit hinder mag 

optreden, maar dat hinder tot een minimaal niveau beperkt wordt. De DCMR heeft in het geval van 

Heenvliet een aanvullend onderzoek gestart om te onderzoeken of de turbines over de vooraf vastgelegde 

normen gaan. Vervolgens is zijn daar aanvullende maatwerkvoorschriften gesteld. Het is niet zo dat een 

project direct wordt stilgelegd als er iemand een melding doet van hinder, dit kan je vergelijken met het 

melden van geluidsoverlast van industrie of wegverkeer. 

 

Vraag: Op sommige locaties heb je ook al slagschaduw van de windturbines langs de A15. Daar komen 

straks de turbines van windproject Brielse Brug bij. Hoeveel slagschaduw komt er dan in totaal? 

Antwoord:  

De totale slagschaduw zal voor de bestaande turbines niet veranderen. Voor deze turbines aan de A15 

geldt dat zij zich moeten houden aan de huidige norm waarbij er maximaal 17 dagen meer dan 20 minuten 

slagschaduw op gevoelige objecten mag vallen (hieronder vallen woningen, onderwijsgebouwen, 

ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven).  

De windturbines van windproject Brielse Brug kunnen daarbovenop maximaal 0-1 uur extra slagschaduw 

per jaar op woningen veroorzaken.  

 

 

 

Het onderstaande kaartje geeft de situatie weer voor de huidige windturbines in combinatie met de 

windturbines van windproject Brielse Brug. Het kaartje laat echter niet zien dat de windturbines van 

windproject Brielse Brug worden gemitigeerd (stilgezet) om aan de aanvullende norm van 0-1 uur 

slagschaduw te voldoen. In het tweede plaatje zie je de huidige situatie, dus alleen de slagschaduw van 

de bestaande windturbines zonder de windturbines van Brielse Brug.  

 

Let op: de onderstaande kaartjes geven dus de situatie weer waarin de windturbines niet stil worden gezet 

om aan de normen te voldoen, op sommige plekken (vooral bij woonhuizen) zal er dus minder 

slagschaduw zijn dan de kaart aangeeft.  

Op het moment van de informatieavond was er geen kaartje met de cumulatieve (opgetelde) 

slagschaduw beschikbaar. Deze wordt nu gedeeld in dit verslag.  
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Vraag: Er worden nu andere getallen genoemd voor het aantal uur slagschaduw dan eerder? Hoe kan 

dat? 

Vraag: Hoe kan je dan nu opeens minder uur slagschaduw krijgen? 

Antwoord: Tijdens een eerdere informatieavond (in juni) was het nog niet duidelijk dat de initiatiefnemers 

een bovenwettelijke (strengere) norm gingen hanteren voor slagschaduw voor gevoelige objecten. In de 

huidige visualisaties is deze strengere norm verwerkt. Om slagschaduw te voorkomen zullen de 

windturbines af en toe stilstaan. Voor niet-gevoelige objecten kan dit ook een positief gevolg hebben; als 

een windturbine namelijk stil wordt gezet voor een gevoelig object, kan dit ook zorgen voor minder 

slagschaduw voor een niet-gevoelig object.  

 

Geluid 

Vraag: Hoe zit het met het cumulatieve geluid? 

Antwoord: Tijdens de bijeenkomst was er geen kaartje van de cumulatieve geluidsbelasting beschikbaar. 

Van de cumulatieve geluidbelasting (Lcum) in het algemeen zijn ook geen kaarten beschikbaar. Wel is er 

een kaart beschikbaar van het cumulatieve windturbinegeluid, waarin zowel de bestaande windturbines als 

de te realiseren windturbines zijn beschouwd.  

 

 

 

In bovenstaand figuur wordt met een rode lijn de 47 dB Lden contour getoond, de waarde die hoort bij de 

geluidnorm uit het Activiteitenbesluit, waarbij zowel de (worst-case) windturbines van Windproject Brielse 

Brug als de bestaande windturbines zijn beschouwd.  

Let op: het rekenprogramma houdt bij het berekenen van de geluidcontouren minder rekening met 

afscherming door gebouwen, daardoor kan het geluid op de gevel minder hoog zijn dan het op de kaart 

lijkt. Belangrijk is om te vermelden dat er op enkele woningen op dit moment al een geluidbelasting van 48 
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dB Lden is als gevolg van de bestaande windturbines. De bijdrage van Windproject Brielse Brug is daar 

beperkt.  

 

Vraag: Wordt ook het geluid van de industrie, wegen en treinen meegenomen? Als je een nom (nul op 

meter) woning hebt, mag je maar 30 dB binnen hebben. Hoe gaan we om met al bestaand geluid? 

Antwoord: Dit is berekend op basis van de methode Miedema. In het akoestisch onderzoek wordt ook 

gekeken naar industrie, rail- en verkeerslawaai. Er wordt bij deze berekeningen altijd gekeken naar 

geluidniveau op de gevel van woningen, niet naar het geluid binnen. Dit komt omdat de isolatie van 

woningen verschilt. 

 

 

 

Vraag: Hoe zit het met de invloed van de windrichting op het geluid? 

Antwoord: In de berekening is uitgegaan dat de wind altijd ‘in de richting van de ontvanger’ staat. Dit is 

daarmee een “worst case” benadering. In de praktijk is dat niet altijd zo, het geluid kan dus ook meevallen.  

 

Vraag: Als het geluid een jaargemiddelde is, en het periodes windstil is, betekent het dan dat het geluid op 

momenten dat het wel waait, erg hard is? 

Antwoord: De berekening van het geluid is gebaseerd op hoeveel geluid de windturbine produceert bij 

bepaalde windsnelheden. Vervolgens wordt er op basis van data uit het verleden en voorspellingen 

bepaald hoe hard het op deze locatie waait en hoeveel geluid de windturbines maken. De windturbine kan 

nooit meer geluid maken dan het maximale bronvermogen, dat meestal bij windkracht 5-6 bereikt wordt. 

Het geluid kan bij deze harde wind ongeveer 2-4 dB luider zijn dan het jaargemiddelde niveau. Het wordt 

dus niet ineens veel luider dan het gemiddelde maar het geluidsniveau kan wel hoger en lager zijn op 

bepaalde momenten.  

 

Vraag: Wat is het maximale geluid?  

Antwoord: Dat is afhankelijk van het specifieke windturbinetype. Bij een woning waar de geluidbelasting 

47 dB Lden is (het maximale onder de huidige norm), is normaal gesproken het geluidsniveau op een 

bepaald moment maximaal 45 dB(A). Dit komt omdat er in de Lden benadering een straffactor voor avond 

en nacht zit. 47 dB Lden komt overeen met een jaargemiddelde van 41 dB(A). Als het heel hard waait, is het 

(afhankelijk van het windturbinetype) 43-45 dB(A), bij een woning die nog net voldoet aan de norm. 

 

Vraag: Is er rekening gehouden met de zonnepanelen en richting waarin deze staan? En heeft de 

opstelling van de zonnepanelen invloed op de geluidbelasting bij woningen als gevolg van de 

windturbines?  

Antwoord: Harde oppervlakken, zoals bestrating en ook zonnepanelen, kunnen inderdaad 

geluidsbelasting verhogen. Er is nu in de berekeningen (worst case) vanuit gegaan dat het hele oppervlak 

wordt bedekt met zonnepanelen. De richting van de zonnepanelen is buiten beschouwing gelaten, omdat 

in de voorgeschreven rekenmethode alleen de reflectie van horizontale en verticale vlakken/objecten 

wordt beschreven. In de praktijk is er ruimte tussen de panelen die dempend werkt en is dus niet het hele 

De methode Miedema is een rekenmethode uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines waarmee 

de gecumuleerde geluidbelasting berekend wordt, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen 

in dosis-effectrelaties van de geluidsbronnen. 42 dB Lden aan windturbinegeluid wordt bijvoorbeeld als 

hinderlijker ervaren dan 42 dB Lden aan wegverkeerslawaai. Door de geluidbelastingen eerst om te 

rekenen naar één vergelijkbare geluidbelasting, kunnen ze vervolgens samen worden gevoegd. 
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vlak geluidsversterkend. Omdat er een ‘worst case’ berekening is gemaakt, is er dus uitgegaan van een 

volledig hard oppervlak waardoor er nu een overschatting gedaan wordt van de invloed van de 

zonnepanelen op het geluid.  

 

Vraag: De normen voor geluid gelden alleen per project. Wat weerhoud initiatiefnemers om elke keer weer 

nieuwe turbines bij te plaatsen? Dan blijft het cumulatieve geluid optellen.  

Antwoord: De gemeente heeft de beslissing gemaakt om voor twee turbines te kiezen in de 

Ondernemingspolder. In de huidige aanvraag is geen uitbreiding mogelijk.  

  

Vraag: Zijn deze berekeningen wel voor windturbines op 250 meter hoog? Want zoveel van die hoge 

turbines staan er toch nog niet? 

Antwoord: Ja, in de berekeningen wordt uitgegaan van windturbines van 249 meter tiphoogte. De 

effecten kunnen ook voor deze hoogte uitgerekend worden met de huidige rekenmodellen. 

  

 

 

Procedure en locatie 

Vraag: Wat is er precies aangevraagd? En waarom duurt dit zo lang?  

Antwoord: De vergunningsaanvraag die is ingediend is een aanvraag ‘omgevingsvergunning in afwijking 

van het bestemmingsplan’. De doorlooptijd van deze procedure is 26 weken plus een eventuele verlenging 

van 6 weken.  

Vraag: Is er een principebesluit of omgevingsvergunning aangevraagd? 

Antwoord: Beide. Er is eerst een principeverzoek ingediend. Nadat hier een positieve reactie op is 

gekomen is er een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning in afwijking van het 

bestemmingsplan. 

 

Vraag: Waarom worden de windturbines niet op de Maasvlakte geplaatst? 

Antwoord: De locatie is bepaald op basis van de visie van de gemeente en de verordening van de 

provincie Zuid-Holland. De locatie is daarmee beleidsmatig vastgesteld.  

Of er op de Maasvlakte ook ruimte is voor windenergie, staat los van dit initiatief. Met dit project wordt 

invulling gegeven aan de visie die opgesteld is door de provincie en overgenomen is door de gemeente. 

De initiatiefnemers hebben geen rol gespeeld in het aanwijzen van de locaties en het beleid van de 

gemeente en provincie.  

 

Vraag: Waarom zijn omwonenden die op 3 km afstand wonen niet uitgenodigd voor deze avond? 

Vraag: Waarom is er voor deze specifieke avond niet gekozen de direct omwonenden uit te nodigen 

binnen een afstand van 10x tiphoogte = 2,5 km.  

Antwoord: Deze informatieavond was op verzoek van een aantal direct omwonenden. De insteek was om 

met de eerste cirkel belanghebbenden in gesprek te gaan. Voor andere informatieavonden zijn wel 

bewoners met een grotere afstand tot het project uitgenodigd en heeft er o.a. een advertentie in het Briels 

Nieuwsland gestaan. Vanavond is dezelfde informatie beschikbaar als op de vorige avonden waar wel 

meer mensen waren uitgenodigd.  

 

Extra informatie: windturbines van 249m tiphoogte zijn inderdaad vrij nieuw. Er staan al wel een aantal 

turbines van deze hoogte (bijvoorbeeld bij windpark Groen in Flevoland) dus we weten dat de huidige 

rekenmethodes ook voor windturbines van deze afmetingen valide zijn.  
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Vraag: Wij hebben geen uitnodiging gekregen terwijl wij wel dichtbij, binnen 1000 meter, wonen. Is dat 

bewust? We hopen wel een brief te krijgen?  

Antwoord: Alle bewoners binnen 1000 meter vanaf de turbines zijn uitgenodigd. Als een straat langer 

doorloopt buiten deze zone zijn de bewoners niet uitgenodigd. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen 

terwijl u die wel had moeten krijgen willen wij daar onze excuses voor aanbieden, het is mogelijk dat er 

een fout is gemaakt tijdens de verzending.  

 

Vraag: Is er nog een manier om tegen te houden dat er straks op deze locatie windturbines worden 

geplaatst?  

Antwoord: Er wordt door de initiatiefnemers een aanvraag ingediend bij de gemeente Brielle voor een 

omgevingsvergunning om de windturbines te plaatsen. Zodra de gemeente een ontwerpbesluit neemt, kan 

iedereen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden dan meegenomen in het definitieve besluit 

voor de omgevingsvergunning. Tegen het definitieve besluit mogen belanghebbenden vervolgens in 

beroep gaan. In beroep gaan tegen een besluit is een proces dat via de rechter verloopt.  

 

Vraag: Tegen wie span je dan beroep aan?  

Antwoord: Dan stel je beroep in tegen het besluit van de gemeente Brielle/Voorne aan Zee.  

 

Vraag: Er wordt gesproken over draagvlak, we willen draagkracht tussen bewoners. Hoe wordt dit 

draagvlak getoetst? Hoe weten wij of er draagvlak is.  

Antwoord: Hier wordt altijd naar gestreefd. Nederland is echter een drukbevolkt land en er veranderd iets 

wezenlijks in de leefomgeving. Hier gaat nooit helemaal overeenstemming over worden bereikt maar we 

doen hier wel ons best voor.  

Vraag: Wat is voor jullie een acceptabele hoogte van draagvlak en hoe toetsen we dat?  

Antwoord: Als initiatiefnemer bent, streef je altijd naar een hoog draagvlak . Dit doe je door het geven van 

informatie en het aanbieden van participatie (financiële en proces).  

Er is geen manier om te beoordelen wat de hoogte van het draagvlak is, dat is namelijk subjectief. Wel is 

het uiteindelijk aan de overheid (hier de gemeente) om een afweging te maken tussen het belang van 

duurzame energieontwikkeling en de belangen van omwonenden.  

 

Gezondheid 

Vraag: Ik maak me zorgen om de effecten van de turbines op mijn gezondheid want dit is nooit goed 

onderzocht. Ik vind dat dit eerst gedaan worden voordat de turbines er komen.  

Antwoord: De initiatiefnemers begrijpen deze zorg. Er zijn wel onderzoeken uitgevoerd op het gebied van 

slagschaduw, geluid en zicht, op basis van het meest recente wetenschappelijke onderzoek. Deze 

resultaten zijn ook gedeeld en gepresenteerd. Er is inmiddels zo’n 25 jaar aan kennis over het effect van 

windturbines op de omgeving.  

 

Vraag: Zorgboerderij Landgoed maakt zich zorgen over de gezondheid. Er verblijven namelijk mensen 

met verstandelijk en psychiatrische beperkingen. Is er ook met deze mensen rekening gehouden?  

Antwoord: Voor de zorgboerderij worden dezelfde normen gebruikt als bij woningen. Het is namelijk een 

‘gevoelig object’ wat betekent dat er rekening gehouden wordt met mogelijke overlast voor de mensen die 

er verblijven. Ook voor de bewoners van de Zorgboederij zal de slagschaduw op het terrein beperkt 

worden tot 0-1 uur slagschaduw per jaar.  
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Vraag: In Nederland zijn ze nu bezig het opstellen van nieuwe normen. Waarom wordt er dan nu 

uitgegaan van deze oude normen? 

Antwoord: De huidige normen gelden nog wel voor 1 of 2 windturbines, alleen voor windparken worden 

nu andere normen opgesteld. Als de relevante normen worden aangepast, worden deze uiteraard ook hier 

toegepast.  

 

Vraag: De EU uitspraak is dat de SMB richtingslijn gevolgd moet worden, dus dat is niet genoeg. 

Antwoord: Als de Raad van State zegt dat het zo moet, dan zal dit worden nageleefd. De Raad van State 

heeft op dit moment gezegd dat dat de huidige normen blijven gelden voor 2 windturbines, maar dit project 

moet zich uiteraard ook houden aan de wet.  

 

Vraag: Is er gezondheidsonderzoek gedaan?  

Antwoord:  

Voor windproject Brielse Brug is er geen projectspecifiek gezondheidsonderzoek uitgevoerd. Dit is ook niet 

mogelijk als het project nog niet is gerealiseerd. Als onderdeel van de vergunningsaanvraag voor 

windproject Brielse Brug is in de ruimtelijke onderbouwing een paragraaf opgenomen over gezondheid bij 

windturbines. De vergunningsaanvraag en bijbehorende stukken worden bij een ontwerp-beschikking ter 

inzage gelegd. In deze paragraaf (paragraaf 5.5) is een overzicht gemaakt van de laatste 

wetenschappelijke inzichten over dit onderwerp, waarbij alleen gebruik gemaakt is van studies die 

voornamelijk  door onafhankelijke medici of gezondheidsinstituten zijn uitgevoerd. In de ruimtelijke 

onderbouwing wordt het volgende geconcludeerd: "Windturbines kunnen bij individuen wel tot het ervaren 

van hinder leiden en daardoor indirect tot gezondheidseffecten. Er is echter geen rechtstreeks verband 

tussen windturbines en gezondheidseffecten aangetoond. Economische aspecten kunnen van invloed zijn 

op de ervaring van hinder door windturbines. Gelet op de uitkomsten van de onderzoeken naar de effecten 

op de omgeving (zoals geluid en slagschaduw) kan geconcludeerd worden dat het windproject 

gerealiseerd kan worden binnen de geldende wet- en regelgeving en is er voor de desbetreffende 

aspecten sprake is van een goede ruimtelijke ordening." Verder verwijzen wij ook door naar de website 

van het RIVM over gezondheid en windmolens: https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid. 

 

Vraag: Er wordt gevraagd wat de invloed is op epilepsie.  

Antwoord: De hier te realiseren windturbines draaien langzaam (bij nominaal vermogen ongeveer 12 

toeren per minuut = (12*3)/60 = 0,6Hz). Uit onderzoek is gebleken dat risico’s op epileptische aanvallen 

pas aan de orde zijn bij lichtflitsen van meer dan 3Hz1. De slagschaduw van moderne windturbines zit daar 

ruimschoots onder.  

 

 

 

Vraag: Ik maak me zorgen om de trillingen, voornamelijk van houten huizen. Tot waar gaan de trillingen, 

en zorgt dit voor scheuren?. Hoe gaan de trillingen gemonitord worden. Wordt de windturbine gedempt (zit 

er een demper in)?  

Antwoord: Trillingen bij windturbines vinden plaats in twee fases, namelijk tijdens de bouw en gedurende 

exploitatie (als de windmolen draait). Tijdens de bouw zijn de trillingen relatief het grootst als gevolg van 

 
1 https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/windturbines-meer-ergernis-dan-lawaai/ 

Extra informatie: we begrijpen dat deze vraag relevant kan zijn voor zorgboerderij Landgoed. Het is 

daarom belangrijk om te vermelden dat door de locatie van de zorgboerderij er geen slagschaduw 

optreedt op de boerderij zelf, alleen op een klein deel van hun grond (0-1 uur per jaar) 

https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid
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heien. Dit wordt gemonitord en wordt er een nulmeting gedaan. Tijdens de exploitatie fase zijn de trillingen 

veel kleiner. Dit is bijvoorbeeld onderzocht en gemeten bij een project in de Eemshaven door 

ingenieursbureau Fugro. Dit onderzoek wijst uit dat op circa 30 tot 40 meter afstand de trillingen door de 

windturbine niet boven de normale achtergrondtrillingen in de bodem uitkomen. De dichtbijgelegen 

woningen voor dit project liggen op afstanden die circa 10x zo groot zijn.  

 

Vraag: Hoeveel dB was de nul meting.  

Antwoord: De nulmeting is voor de trillingen van heien. Bij geluid wordt er geen nul meting gedaan, omdat 

er bij het bepalen van de effecten van windturbinegeluid wordt gekeken naar dosis-effectrelaties van 

specifiek windturbinegeluid. Dus welk effect treedt op bij welke hoeveelheid dB., waarbij het 

achtergrondgeluid niet relevant is.  

 

Vraag: Hoe zit het met de vogels die tegen de windturbines aanvliegen? 

Vraag: Mag je wel gaan bouwen nu, er zijn toch stikstofnormen? 

Antwoord: Er wordt een wnb ontheffing aangevraagd voor vogels en vleermuizen en wnb vergunning 

aangevraagd voor stikstof. Wnb staat voor wet natuurbescherming. De provincie besluit over de wnb 

ontheffing voor de vogels.  

Wat betreft stikstof, tijdens de exploitatiefase stoten de windturbines geen stikstof uit. Tijdens de bouwfase 

is het mogelijk om aan de stikstofnorm te voldoen, ook bijvoorbeeld door het toepassen van maatregelen 

zoals elektrificeren.  

 

Vraag: Ik woon in het slagschaduw gebied. Daarnaast heb ik ook een huisje gekocht bij Roompot, daar 

kan meer slagschaduw komen. Je kan nooit 12 uur slagschaduw hebben, want zon draait.  

Antwoord: Er wordt nog gekeken naar slagschaduw op Roompot. Hier komen wij later op terug. 

 

Vraag: De opgave voor Brielle vanuit de RES is 6-9 MW voor Brielle. In de huidige plannen wordt er 

gesproken over 12-15 mw. Is het project ook haalbaar als we terug naar 6-9 gaan? Of gaat dan de stekker 

uit het project.  

Antwoord: Dat is tweeledig. De opgave van de RES gaat over de capaciteit van de generator. De 

capaciteit van de generator zelf, dus als de generator meer of minder MW capaciteit heeft, zorgt niet voor 

een ander effect op de omgeving. Het handhaven op het aantal MW heeft dus geen effect. Wat wel effect 

heeft, is het handhaven en reguleren van milieu effecten (zoals de norm met betrekking tot geluid of 

slagschaduw). De windturbines, onafhankelijk van de capaciteit, moeten binnen de vooraf gestelde milieu 

effecten blijven. De vraag of het project haalbaar is voor een andere capaciteit van windturbine generator 

is niet zomaar te beantwoorden, want dit hangt af van de windturbine en de milieu effecten die deze 

veroorzaakt.  

 

 

Vraag: Is de beslissing van 2014 ondertussen niet gedateerd? Moet er nu niet worden afgezien van deze 

locatie? In Denemarken en Duitsland is de minimale afstand tot woningen veel groter.  

Antwoord: De gemeente heeft in 2018 de afspraak met de provincie van 2014 wederom bekrachtigd. Met 

de huidige aanvraag voldoen wij aan de eisen gesteld door de overheid. 

 

Aanvulling: 

Voor de volledigheid is het belangrijk aan te geven dat de 6-9 MW die is aangegeven niet vanuit de 

RES komt maar vanuit een eerder convenant.  
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Vraag: Worden zonnepanelen op daken van woningen eerder afgeschakeld door de komst van de 

windturbines? 

Antwoord: Deze vraag hebben wij met Stedin overlegd. Stedin geeft aan dat de zonnepanelen op 

woningen aangesloten zijn op het laagspanningsnetwerk. De windturbines zijn aangesloten op het hoog- 

en/of middenspanningsnetwerk. De windturbines worden aangesloten op het onderstation Geervliet waar 

er de mogelijkheid is om de stroom in te voeden op het hoogspanningsnetwerk. De hoog-, midden- en 

laagspanningsnetwerken zijn gescheiden van elkaar. Dit betekent dat klanten met zonnepanelen, die zijn 

aangesloten op het laagspanningsnetwerk, geen last hebben van spanningen bij windparken. 

Spanningsproblemen op het laagspanningsnetwerk kunnen leiden tot het afschakelen van zonnepanelen, 

maar de spanningsproblemen van het laagspanningsnetwerk worden dus niet veroorzaakt door meer 

spanning op het midden- en hoogspanningsnetwerk.  

 

Opmerking (vanuit de zaal): Alles wordt gebagatelliseerd. Besef welke invloed dit heeft op de emoties. 

Ook door het proces. Kijk naar de menselijk maat.  

 

Vraag: Hoe zit het met de financiële opbrengsten. Er is maar een beperkt risico van wege de SDE++ 

regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie). Een paar mensen worden nu heel rijk en de omgeving 

wordt armer en ziek. Daarnaast zullen de waarde van de woningen dalen. Wat zullen de opbrengsten zijn 

van dit project?.  

Antwoord: Het op dit moment verwachtte rendement zal rond de 7-9% zijn. Het is op dit moment niet hard 

te maken want er zijn nog veel factoren die effect zullen hebben. De huidige SDE++ prijs is dusdanig laag 

dat enkel met de SDE++ prijs geen rendabel project is. Daarom moeten wij nu uit gaan van nog onzekere 

andere factoren die invloed hebben. De huidige hoge elektriciteitsprijzen zullen naar verwachting dalen. 

Het rendement van 7-9% is gebaseerd op een gedeelte eigen vermogen en een gedeelte lening van een 

bank. De verhouding tussen het eigen vermogen en de bank staat ook nog niet vast, ook dat is afhankelijk 

van de ontwikkelingen en de risico’s in het project. Er moet eerst veel geïnvesteerd worden in dit project 

voordat er vervolgens op termijn rendement kan worden gemaakt. De initiatiefnemers verwachten voor 

elke ingelegde euro 7-9% rendement te maken.  

Daarnaast is er een afspraak met de gemeente gemaakt dat het windproject een bijdrage van €1,- per 

MWh in een gebiedsfonds stort. Met de verwachte energieopbrengst (die afhankelijk is van het windturbine 

type), zal dit ongeveer €40.000,- per jaar zijn. Later in het traject zal het voor de lokale gemeenschap 

mogelijk zijn om voor 25% eigenaar te worden van het windproject. Om dit te organiseren, wordt er 

gezocht naar een samenwerking met een lokale energie coöperatie.  

 

Vraag: Hoe kijken de initiatiefnemers nu zelf tegen dit project aan? 

Antwoord: De initiatiefnemers geven het volgende aan: Wij zijn zelf niet met het idee gekomen om op 

deze locatie windenergie te ontwikkelen. Het zoekgebied is vanuit de provincie aangewezen, onze 

gronden maken hiervan een groot onderdeel uit. Om invloed te hebben in het ontwikkelproces hebben wij 

besloten zelf initiatief te nemen. Het gaat immers ook om onze eigen leefomgeving. Wij zijn niet anders 

tegen deze beslissing aan gaan kijken en staan er nog steeds achter dat wij liever zelf invulling geven aan 

de plannen van de provincie en de gemeente en dat dit niet laten doen door een externe ontwikkelaar van 

buitenaf.  

 

Vraag: Zou je zelf binnen 500 meter gaan wonen? 

Antwoord: Er zijn meerdere plekken in Nederland waar wind turbines binnen 500 meter van huizen zijn 

gebouwd. Iedereen beleeft hinder op een andere manier, ik zou inderdaad dichtbij gaan wonen, sterker 

zelfs, ik heb zelf ook dichtbij zo’n turbine gewoond.  
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Diversen 

Vragen: Is het voor de initiatiefnemers een verplichting geweest om samen te werken met Dabagian? 

Antwoord: Nee, de initiatiefnemer geeft aan dat er in overleg met de gemeente en Dabagian een 

overeenkomst tot stand is gekomen. De gemeente heeft beleid vastgesteld met daarin randvoorwaarden 

voor initiatiefnemers. Er zijn 2 initiatieven aangedragen die naderhand zijn gaan samenwerken, omdat ze 

niet beide tegelijk uitvoerbaar zijn. 

 

Vraag: Er wordt gesproken over overlast en geluid. Wij horen dat er gekozen wordt voor maximalisatie en 

niet optimalisatie. Waarom is het niet minimalisatie? Niet maximale hoogte en maximaal geluid, maar 

minimaal? Hadden we hier niet verder moeten onder zitten?  

Antwoord: Bij een vergunningsaanvraag ga je altijd uit van een “worst case” scenario. Dit betekent dat je 

de uitersten in beeld wilt brengen om te voorkomen dat een onderschatting van de effecten optreedt. De 

effecten op de omgeving zijn om deze reden maximaal bekeken en berekend. In een latere fase wordt 

gekeken welke windturbines het beste passen binnen de omgeving en de vergunning. Dan kan het zo zijn 

dat er turbines gekozen worden die niet het “worst case” scenario schetsen maar veel minder effect 

hebben.  

Wat betreft slagschaduw zitten we ver onder de bestaande norm en wordt er gekeken naar minimalisatie2.  

 

Vraag: Klopt het dat je geen bezwaar meer mag maken als je financiële compensatie krijgt?  

Antwoord: Er zijn twee manieren waarop je geld kan ontvangen, namelijk via financiële participatie waarin 

je ‘investeert’ en via planschade (als deze toegekend wordt). Onafhankelijk van je betrokkenheid bij het 

proces en of je financiële compensatie ontvangt of niet, je mag altijd bezwaar indienen en een procedure 

aanspannen.  

 

Opmerking: Bij planschade krijg je maar 1% van je 8% waarde daling, moet je dus niet doen.  

Reactie: Planschade is een recht dat je mag gebruiken, maar dat is niet verplicht. De vergoeding van 

planschade is niet door de initiatiefnemer vastgesteld maar wettelijk geregeld.  

 

 

 

 
2 In de praktijk is volledige terugregeling van slagschaduw naar 0 uur per jaar niet mogelijk. Tijdens afwisselende 

zonnige momenten kan er gedurende kortstondige duur slagschaduw aanwezig zijn en er is enige tijd nodig om de 

windturbine uit te schakelen indien slagschaduw optreedt. Deze perioden zijn nooit zodanig langdurend dat er sprake 

kan zijn van een significante hinderbeleving. Het terugregelen naar 0 tot 1 uur per jaar dient dus gelezen te worden als 

‘zoveel reductie als mogelijk’ 


