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Onderwerp

Uitgevoerde metingen Windturbine, Westvlietweg 7

Geachte voorzitter,
Voor de aan de Westvlietweg gerealiseerde windturbine is de Omgevingsdienst Haaglanden (hierna te
noemen: ODH) belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke norm en voert naar aanleiding
van klachten omtrent geluidsoverlast onderzoek uit naar het geluid van de windturbine. Hierbij
informeer ik u over de voortgang van het geluidsonderzoek.
Aan Bureau M+P is gevraagd een geluidmeting naar de wettelijke norm uit te voeren. Volgens de regels
die daarvoor gelden moet op 150 meter achter de rotor en bij minstens windkracht 4 worden gemeten,
zodat kan worden bepaald of aan de wettelijke jaargemiddelde geluidsnormen wordt voldaan. Om
verstoring van de meting te voorkomen door andere geluidbronnen, kan er alleen gemeten worden in
de late avond en nacht en als er sprake is van een zuidoostenwind met voldoende windkracht. Op 13 en
14 februari 2018 zijn metingen door M+P uitgevoerd.
Bureau M+P heeft naar aanleiding van de uitgevoerde metingen een rapportage opgesteld. Het rapport
van bureau M+P is in de bijlage terug te vinden. De ODH heeft vastgesteld dat het onderzoek is
uitgevoerd overeenkomstig de meet- en berekeningsmethode die daarvoor in de regeling bij het
Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen. Het ingekomen M+P rapport is door de ODH akkoord
bevonden. Door de ODH is geconcludeerd op basis van het onderzoek van het bureau M+P dat de
windturbine niet meer geluid maakt dan de fabrieksspecificaties van de windturbine waarmee het
akoestisch rapport van de Omgevingsvergunning procedure en het onderliggende akoestisch model
rekent. Door de ODH wordt aangegeven dat derhalve wordt voldaan aan de geluidnorm van het
Activiteitenbesluit milieubeheer en dat er geen grondslag is voor handhaving. In de bijlage is de memo
van de ODH terug te vinden.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Joris Wijsmuller
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