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VERSLAG/AFSPRAKENLIJST BEWONERSOVERLEG WINDTURBINE

Datum 1 februari 2018
Aanwezig Namens de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone: Fred Bezem, Berthie de Zwart, Walter
van Schevikhoven, Ineke en Gerard van Baren, Anjo van der Burgt, Hans Schrikker, Monica
Hijdra, Miranda van der Deijl, Rogier van Hemert, Anneloes Blok
Namens Gemeente Leidschendam-Voorburg: Burgemeester Klaas Tigelaar, Wethouder Floor
Kist, Marcel le Cointre, Marijke van Doeland
Afwezig Don de Greef mk
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Toelichting (puntsgewijs & concreet, geen uitgeschreven tekst)
Burgemeester Tigelaar opent de vergadering en deelt mee dat wethouder
Kist wethouder De Ridder vervangt omdat zij ziek is.
Burgemeester Tigelaar stelt voor de eerder toegezonden vragen en
antwoordlijst (bijgevoegd) per punt door te nemen.
Wijkvereniging Oud Voorburg en Anjo vd Burgt hebben net als de
gemeente zienswijzen tegen de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat
ingediend.
Er wordt geen woordelijk verslag gemaakt. De afspraken en belangrijke
conclusies nav de bespreking van de vragen en antwoorden worden in de
actiepuntenlijst hieronder genoteerd.
De afsprakenlijst wordt aan de bewonersgroep toegestuurd.
Er is afgesproken om eind juni 2018 een volgend overleg in te plannen.
Als er nav de afsprakenlijst voor die tijd informatie beschikbaar is, wordt
deze per e-mail met de bewonersgroep gedeeld.

Datum volgende vergadering: eind juni 2018
AFSPRAKENLIJST
Nr
1.

2.

Omschrijving afspraak
Gemeente Leidschendam-Voorburg (LV) zoekt uit wanneer de beantwoording van de motie van
de raad van Den Haag (DH) over het inventariseren wat het kost om de windturbine te
verwijderen in de raad van DH behandeld wordt en geeft dit door aan de bewonersgroep.
Gemeente LV stuurt de beantwoording van de motie van DH door naar de bewonersgroep zodra
deze beschikbaar is.
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Wethouder Kist brengt tijdens een overleg met de ODH eind februari aan de orde:
- de zorgen van omwonenden over het onderhoud van de windturbine
- slagschaduw (oa via reflectie van ramen)
- de Zeeheldenwijk als extra aandachtsgebied controleren.
Gemeente LV en de bewonersgroep gaan hun zienswijzen tegen de ontwerpvergunning van
RWS uitwisselen. Gemeente LV wacht de reactie van Rijkswaterstaat op hun zienswijze van
gemeente LV af en beraadt zich daarna of er nog aanvullende actie kan worden ondernomen.
Gemeente LV vraagt aan gemeente DH of er bomen in de buurt van de Zeeheldenwijk herplant
kunnen worden als compensatie voor de bomen die gekapt zijn i.v.m. de uitbouw van de hal
van de NS-werkplaats. .
Gemeente LV neemt contact op met ProRail/NS om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de
geluidhinder te verminderen van de treinen die van en naar de NS-werkplaats rijden . Ook wordt
gevraagd of het zicht op de grijze hal kan worden afgeschermd en of zij iets kunnen betekenen
in de herplant van de door hun verwijderde bomen.
Gemeente LV gaat de stapeling van geluiden in de Zeeheldenwijk onderzoeken. Daarbij zullen
de uitkomsten van het ODH-onderzoek naar het geluid van de windturbine worden
betrokken.Vervolgens wordt gekeken welke conclusies daar aan kunnen worden verbonden en
of er acties op kunnen worden ondernemen, zoals mogelijk een gesprek met Rijkswaterstaat.
Wethouder Kist merkt op dat er geen normen zijn voor gestapeld geluid; alleen voor het geluid
van bronnen apart.
Volgens mw. Van der Burgt zijn in het verleden twee delen van geluidsscherm bij oprit A4
Richting DH verwijderd, er staan lege stalen frames. De gemeente zoekt uit hoe dat zit.
Gemeente LV maakt binnenkort de locaties van de Smartcity-sensorproef bekend. Er komt één
sensorunit (met fijnstofsensoren) langs de Broekweg. De conclusies uit deze fijnstofmetingen
zullen na afloop van de proef worden gedeeld met de bewonersgroep.
Gemeente LV zoekt uit of het model dat gebruikt is bij het slagschaduwonderzoek klopt en of de
bedrijfswoning aan de Broekweg 125 daarin wel is meegenomen. Mw. Hydra geeft aan dat in
haar beleving de slagschaduw goed onder controle is.
Gemeente LV zoekt uit aan welke woning gerefereerd wordt in de omgevingsvergunning van
gemeente DH als zijnde de dichtstbijzijnde woning die op 340 meter afstand van de windturbine
staat.
Gemeente LV gaat een brief naar de VNG sturen over het ontbreken van landelijke normen voor
stapeling van geluid, slagschaduw in tuinen en een minimale afstand tussen een windturbine en
woningen.
Gemeente LV organiseert een volgend overleg eind juni en informeert de bewonersgroep
tussentijds over resultaten en ontwikkelingen rond van de afgesproken acties.

