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Onderwerp

Afdoening motie Maatregelen windmolen Leidschenveen

Uw raad heeft bij de bespreking van de commissiebrief Voortgang onderzoek geluidsoverlast
windturbine, Westvlietweg 7 (RIS298118) op 23 november de door het raadslid mevrouw Van de Bijl
ingediende motie O/2 RIS 298503 ‘Maatregelen windmolen Leidschenveen aangenomen. Hierbij
informeert het college de raad over de afdoening van de motie.
De motie luidt als volgt:
De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 23 november 2017 ter bespreking van de
windmolen Leidschenveen.
Overwegende dat:
- de communicatie met omwonenden over de plaatsing van de windmolen in de vlietzone
niet voldoende is geweest,
- er bij omwonenden veel geluidshinder wordt ervaren en ook onderzocht moet worden hoe
deze hinder kan worden verminderd,
- er bij omwonenden veel vragen zijn over de duur waarop de windmolen op de aangewezen
locatie kan blijven staan en zij de wens hebben uitgesproken de windmolen zo spoedig
mogelijk op deze locatie weg te halen gezien de ligging van een woonwijk in de directe
omgeving,
- draagvlak bij inwoners van de stad voor de energietransitie heel belangrijk is,
Verzoekt het college:
- om in overleg te gaan met omwonenden, eigenaar De Wolff en de gemeente LeidschendamVoorburg over de plaatsingsduur van de windmolen en mogelijkheden om deze eventueel
te verminderen en de bereidheid om de geluidshinder te verminderen,
- en de raad over de uitkomsten en (financiële) implicaties hiervan uiterlijk in februari 2018
te informeren.

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie.
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Er heeft de afgelopen periode overleg plaatsgevonden met omwonenden van de windturbine, de
gemeente Leidschendam-Voorburg en de eigenaar van de windturbine De Wolff Nederland
Windenergie. Op 18 december 2017 is overlegd met de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op 11
januari 2018 heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden van de windturbine. Bij dit overleg
was een afvaardiging van de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone aanwezig bij partyboerderij
Hijdra te Den Haag. Op 9 januari en 30 januari 2018 is overlegd met De Wolff. De motie is bij
deze overleggen met de verschillende partijen besproken en er is antwoord gevraagd op de
volgende twee vragen:
 De plaatsingsduur van de windmolen en de mogelijkheden om de plaatsingsduur te
verminderen;
 De bereidheid om de geluidshinder te verminderen.
Onderstaand wordt op beide punten ingegaan.
Plaatsingsduur windturbine
Omwonenden
De omwonenden zijn eensgezind in hun streven naar een zo kort mogelijke plaatsingsduur. In het
overleg geven de omwonenden aan wat de overlast is sinds de windturbine is geplaatst en wat het
met de omwonenden doet. Er wordt dagelijks veel hinder ervaren op het gebied van geluid, zicht
en veiligheid. Er wordt een flinke aantasting van de leefbaarheid in de wijk ervaren. De
omwonenden zijn zeer ontstemt dat gezien alle bezwaren die er zijn de windturbine blijft staan en
er geen maatregelen worden genomen.
De eigenaar De Wolff Nederland Windenergie
De eigenaar De Wolff Nederland Windenergie meldt dat de windturbine een technische
levensduur heeft van tussen de 25 en 30 jaar. Het break-even point ('omslagpunt' waarbij verlies
omslaat in winst) zal naar verwachting liggen tussen de 15 en 20 jaar. Het is zeer lastig om dit
punt exact van tevoren te bepalen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder
bijvoorbeeld de hoeveelheid wind en onderhoudskosten van de windmolen. De Wolff Nederland
Windenergie geeft aan de windturbine in ieder geval 25 jaar te willen laten staan. De Wolff heeft
aangegeven dat aan vermindering van plaatsingsduur tot aan einde technische levensduur alleen
te willen overwegen als hier financiële compensatie tegenover staat. De Wolff Nederland
Windenergie heeft vooralsnog geen berekeningen overlegd als het gaat om het verkorten van de
plaatsingsduur van de windturbine.
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft laten weten dat plaatsingsduur van de windturbine zo
kort mogelijk moet zijn en dat de exploitant en CEVA primair verantwoordelijk zijn voor het
vinden van mogelijkheden hiertoe.
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Bereidheid om geluidshinder te verminderen
Omwonenden
Tijdens het overleg met omwonenden wordt aangegeven dat verschillende opties worden gezien
voor het verminderen van overlast. Het gaat om voorstellen van het verwijderen van de
windturbine, het ’s nachts stilzetten van de turbine, tot het aanpakken van laag frequent geluid of
het uitkopen van de omwonenden.
De eigenaar De Wolff Nederland Windenergie
Bij de bouw van de windturbine is rekening gehouden met geluidswerende maatregelen. De
rotorbladen van de windturbine zijn bijvoorbeeld uitgevoerd met haaientanden. Dit is de minst
overlast gevende methode. De Wolff Nederland Windenergie heeft in het gesprek ons het beeld
gegeven niet de intentie te hebben om de windturbine te verwijderen en de windturbine op
bepaalde momenten stil te zetten. Dit gaat ten koste van de exploitatie. De windturbine voldoet
aan de verschillende regelgevingen.
Gemeente Leidschendam-Voorburg
De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft weer dat het effectief verminderen van de
geluidhinder door de windturbine gevonden zou moeten worden in maatregelen aan (de
bedrijfsvoering van) de windturbine.
De gemeente Leidschendam-Voorburg is bereid mee te werken aan maatregelen ter (visuele)
afscherming, in samenhang met de compensatie/herplanting van de voor uitbreiding van de NSwerkplaats gekapte bomen.
Ook wij zijn bereid om, in overleg, de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.
Meetresultaten Omgevingsdienst Haaglanden
Separaat aan deze afdoening van de motie wordt een commissiebrief inzake de voortgang
geluidsonderzoek verstuurd aan de raad.
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Peter Hennephof

Pauline Krikke
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