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1.1 Inleiding 

Bosch & van Rijn heeft een akoestische studie uitgevoerd naar de geluid-
productie van diverse opstellingen van windturbines en het effect daarvan 
op nabijgelegen woningen ten behoeve van een milieueffectrapportage 
(MER). 

1.2 MER 

Het plangebied voor het MER strekt zich uit aan weerszijden van de A16 
tussen de Moerdijkbrug en de grens met België bij Hazeldonk. 
 
Het MER beschouwt elf alternatieven. De alternatieven variëren in aantal-
len windturbines, afmetingen en locaties. Er worden in totaal drie klassen 
windturbinetypes onderzocht (Tabel 1). 

Tabel 1 – Windturbineklassen in de MER-alternatieven. 

Klasse Ashoogte (m) Rotor (m) Tiphoogte (m) 

Beperkt 100 100 150 

Laag 120 120 180 

Hoog 139,5 141 210 

 
De aantallen windturbines per alternatief staan in Tabel 2. 

Tabel 2 - MER-alternatieven. 

Alternatief Aantal windturbines Vermogen 

 beperkt laag hoog totaal MW (±) 

M1 1 0 29 30  124  

M2 1 3 25 29  115  

M3 1 0 25 26  108  

M4 1 0 24 25  103  

M5 1 32 5 38  104  

M6 1 0 25 26  108  

M7 1 0 26 27  112  

M8 0 38 3 41  108  

M9 0 0 30 30  126  

M10 0 36 3 39  103  

M11 3 0 28 31  125  

 
De locatie van de windturbines per alternatief is in Figuur 2 opgenomen. 
In de bijlagen van dit onderzoek staan grotere afbeeldingen per alterna-
tief. 
 
 

Figuur 1: Plangebied van het MER. Geluidsgevoelige objecten (woningen) zijn als zwarte 
stippen aangeduid. Bestaande windturbines zijn wit (NL) en oranje(België) 
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Figuur 2 Overzicht van de 11 MERalternatieven. 

 

1.3 Windturbinetypen 

Voor elke windturbineklasse is een bestaand windturbinetype gekozen om de geluidsberekeningen uit 
te voeren. Uitgangspunt hierbij is om representatieve geluidseffecten in beeld te brengen. Daarom is 
per klasse gekozen voor een type dat niet de stilste en niet de luidste is. 
Deze typen staan in Tabel 3. 

Tabel 3 – Windturbinetypes die in de berekening zijn gebruikt. 

Klasse Type Ashoogte (m) Rotor (m) Tiphoogte (m) 

Beperkt Lagerwey L100 2.5MW 100 100 150 

Laag Siemens SWT-2.5-120 120 120 180 

Hoog Enercon E-141 EP4 139,5 141 210 

 
Zie Bijlage A voor toelichting van deze windturbinekeuze. De locaties van de windturbines in de MER-
alternatieven zijn gegeven in onderstaande tabel. 

1.4 Wettelijke norm 

De windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maximaal toegestane 
waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten1 47 dB LDEN en 41 dB LNight. Voor woningen behorende 
‘tot de sfeer van de inrichting’ geldt geen maximale geluidsdruk. De norm staat beschreven in artikel 
3.14a van het Activiteitenbesluit. 

                                                           
1  Onder geluidsgevoelige objecten worden verstaan: woningen van derden, onderwijsgebouwen, zieken-

huizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwa-
genstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. Bron: Wet geluidhinder. 
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1.5 Beoordelingscriteria MER 

In het milieueffectrapport waar dit onderzoek een bijlage van is wordt het milieueffect geluid beoor-
deeld aan de hand van de volgende criteria: 
 

a) Aantal woningen met Lden > 47 dB 
b) Aantal woningen met Lden > 42 dB 
c) Aantal woningen met Lden > 47 dB per geproduceerde GWh 
d) Aantal woningen met Lden > 42 dB per geproduceerde GWh 

Daarnaast wordt het milieuaspect ‘gezondheid’ ook betrokken op (de cumulatie van) geluid: 
e) Verslechtering GES-score o.b.v. toename cumulatief geluidsniveau 
f) Verslechtering GES-score per geproduceerde GWh 

 
De beoordelingscriteria a, b en e worden in dit onderzoek behandeld. De criteria b, d en f komen in 
het MER zelf aan bod. Dit zijn aanvullende beoordelingscriteria in het MER, waarmee de verschillen 
tussen de alternatieven in relatie worden gebracht met de energieproductie. 
 
Er is geen beoordelingscriterium opgenomen voor de norm aangaande nachtelijke geluidsbelasting 
(Lnight). Dit omdat de Lden-norm doorgaans maatgevend is en dergelijke beoordeling voor de vergelijking 
van de MER-alternatieven geen extra informatie oplevert. Per toetspunt is de Lnight-waarde wel bere-
kend; zie Bijlage F. 

1.6 Cumulatie 

De geluidsbelasting ter plaatse van geluidsgevoelige objecten als gevolg van de elf MER-alternatieven 
wordt in eerste instantie berekend zonder andere geluidsbronnen mee te nemen. 
 
De geluidsbelasting a.g.v. de MER-alternatieven wordt opgeteld bij andere geluidsbronnen (wegen, 
spoorwegen, bestaande windturbines) om zo te kunnen berekenen wat de toename is van het gecu-
muleerde geluidsniveau als gevolg van de nieuwe windturbines. 

1.7 Referentiesituatie 

De geluidsbelasting als gevolg van de MER-alternatieven wordt in eerste instantie beschouwd zonder 
deze af te zetten tegen de referentiesituatie voor geluid (bestaande windturbines, wegverkeer, rail-
verkeer, industrie).  
 
Cumulatie met deze andere geluidsbronnen wordt wel meegenomen bij het bepalen van de toename 
van het gecumuleerde geluidsniveau. Dit is onderdeel van een apart beoordelingscriterium (zie 1.5). 
Zie hiervoor Hoofdstuk 5. 
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Het geluidsniveau bij omliggende woningen is berekend met een reken-
model waarin de windturbines als puntbronnen zijn opgenomen. Bij de 
woningen is een ontvangerhoogte van 5 meter aangehouden. Het ge-
bruikte rekenmodel is GeoMilieu V4.21. Zie de Bijlagen voor de invoer-
gegevens. De berekening is uitgevoerd conform het ‘Reken- en meet-
voorschrift windturbines’ (Activiteitenregeling milieubeheer, bijlage 4). 
Bij het inrichten van het rekenmodel is voor wat betreft de toetspunten 
(geluidsgevoelige objecten) gebruik gemaakt van gegevens aangeleverd 
door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

2.1 Bodemabsorptie en -reflectie 

Hoe ver het geluid van windturbines reikt is onder meer afhankelijk van 
de hardheid van de bodem: harde bodems reflecteren geluid, zachte bo-
dem absorberen geluid.  
 
Zachte en harde bodems hebben in het Reken- en meetvoorschrift Wind-
turbines een bodemfactor van 1, respectievelijk 0 (Reken- en meetvoor-
schrift windturbines, paragraaf 3.11.2). De afbeelding hiernaast toont de 
bodemfactor rondom het beoogde windpark.  

2.2 Schermwerking 

Door de grote bronhoogte is er weinig sprake van afscherming door tus-
senliggende gebouwen. Dergelijke afscherming is niet meegenomen in 
de berekening. 

2.3 Spectrale verdeling 

De spectrale verdeling van een windturbine beschrijft hoe het geluid ver-
deeld is over de verschillende toonhoogten. Voor deze verdeling is aan-
gesloten bij de gegevens van de fabrikanten van de onderzochte wind-
turbines.  Zie de bijlagen voor de waarden. Bij de berekening van de be-
staande windturbines was het niet in alle gevallen mogelijk het typische 
spectrum van de windturbines te achterhalen. In dat geval is een stan-
daard kenmerkend spectrum voor windturbines gebruikt. 
 
Ook laagfrequent geluid maakt deel uit van het spectrum van een wind-
turbine. 
 
 

Figuur 3: Hardheid van de bodem langs de A16. 
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2.4 Windaanbod 

Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80 - 120 meter over 
het windsnelheidsaanbod op basis van langjarige gemiddelden van het KNMI, voor 
zowel dag, avond en nacht, conform bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieube-
heer.  
 
Het plangebied is in 5 deelgebieden verdeeld; vervolgens is binnen elk deelgebied de 
windsnelheidsverdeling bepaald op de verschillende hoogten. Alle windturbines in de 
MER-alternatieven binnen hetzelfde deelgebied en van dezelfde klasse hebben de-
zelfde windsnelheidsverdeling gekregen. Het verschil in jaargemiddelde windsnel-
heid tussen gebied A en gebied E is ca. 0,2 m/s. 
 
Per deelgebied is op basis van de windsnelheidsverdeling op 80, 100 en 120 meter 
een extrapolatie uitgevoerd om de windsnelheidsverdeling op 140 meter ashoogte 
te schatten. Nadere toelichting is gegeven in Bijlage D. Hieronder zijn ter illustratie 
de windsnelheidverdelingen op 100, 120 en 140 meter hoogte gegeven in deelgebied 
A. Op grotere hoogte komen hogere windsnelheden vaker voor, wat resulteert in een 
hogere gemiddelde windsnelheid. 

 

Figuur 5 Windsnelheid. Links de windsnelheidsverdeling in deelgebied A. Rechts de gemiddelde windsnelheid is alle 
deelgebieden. 

 

 

Gebied Ashoogte 

 100m 120m 140m 

A 7,0 7,2 7,5 

B 7,0 7,2 7,4 

C 6,9 7,1 7,4 

D 6,9 7,1 7,3 

E 6,9 7,1 7,3 

 
Voor bestaande windturbines is zijn de windsnelheidsverdelingen uit GeoMilieu gebruikt. Voor wind-
turbines in België is de windsnelheidsverdeling van deelgebied E gebruikt. 

2.5 Toetspunten 

Toetspunten (geluidsgevoelige objecten in Nederland) zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Mid-
den- en West-Brabant. Om het aantal rekenpunten te beperken zijn eerst geluidscontouren berekend 
voor de 11 alternatieven. Alle toetspunten die binnen 300m van tenminste eén 42 dB Lden-contour 
liggen zijn meegenomen in de berekening. Het betreft 3.036 toetspunten. De 42 dB Lden-contour is een 
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Figuur 4: Binnen elk van de vijf deelgebieden hebben windturbines met dezelfde ashoogte dezelfde 
windsnelheidsverdeling gekregen in de berekening. 
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denkbeeldige lijn rondom een windturbineopstelling. Buiten deze lijn is 
de jaargemiddelde geluidsbelasting Lden 42 dB of lager; binnen de lijn is 
deze hoger dan 42 dB. 
 
Het invloedsgebied reikt tot over de grens met België. Hier zijn eerst alle 
gebouwen betrokken uit het GRB (Grootschalig Referentiebestand, versie 
mei 2017). Dit bestand maakt echter geen onderscheid tussen gevoelige 
objecten en andere objecten. Voor gebouwen nabij de windturbines (bin-
nen 300m van de 42 dB Lden-contouren ) is via een Google StreetView-
inspectie bekeken welke gebouwen woningen betreffen. Dit zijn er 29. 
Toetspunten op grotere afstand zijn niet meegenomen. 

2.6 Rekenmethode Lden  

Met het softwarepakket GeoMilieu is voor alle nabijgelegen woningen de 
jaargemiddelde geluidsbelasting berekend per periode (dag, avond, 
nacht) en voor het gehele etmaal Lden. Lden is een speciaal gemiddelde, 
waarbij de avond- en nachtperiode zwaarder meetellen door een straf-
factor van respectievelijk 5 en 10 dB. Daarnaast zijn per alternatief ter il-
lustratie twee contouren getekend, van Lden 42 en 47 dB. Dit zijn immers 
de MER-beoordelingscriteria. 

2.7 Mitigatie 

Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen garanderen kun-
nen geluid reducerende maatregelen worden getroffen in geval van 
normoverschrijding. De windturbines kunnen bijvoorbeeld in een geluid 
reducerende modus draaien op bepaalde momenten van de dag, waarbij 
de geluidsemissie wordt gereduceerd ten koste van energieopbrengst.  
 
Op basis van gegevens van fabrikanten blijkt dat de diverse geluidsmodi 
een reductie tot ca. 5 dB kunnen realiseren. Daarnaast is het mogelijk om 
een windturbine gedurende bepaalde perioden geheel stil te zetten. 
 
Bij het beoordelen en vergelijken van de MER-alternatieven is niet geke-
ken naar eventueel vereiste mitigatie; het aantal woningen binnen de 
normgrens is immers al een beoordelingscriterium. Voor het voorkeursal-
ternatief zal mitigatie wel worden beschouwd. 

Figuur 6 – Overzicht van alle toetspunten (geluidsgevoelige objecten). De oranje onder-
broken lijn toont de maximale reikwijdte van de 42 dB Lden-contour van alle alternatie-
ven. De rode en roze stippen zijn toetspunten binnen 300m van deze contour in Neder-
land resp. België. Zwarte stippen zijn toetspunten die niet in de berekening zijn opgeno-
men. 
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2.8 Laagfrequent geluid 

Een gedeelte van het geluid dat windturbines produceren heeft een frequentie van 4-100 Hz en wordt 
daarom geclassificeerd als laagfrequent geluid. 
 
Uit zienswijzen op eerdere windprojecten is gebleken dat de vrees bestaat dat laagfrequent geluid 
mensen ziek maakt en dat de Nederlandse geluidsnorm onvoldoende bescherming biedt, omdat bij de 
vaststelling van de voor windturbinegeluid geldende norm van 47 dB op basis van Lden met deze infor-
matie geen rekening zou zijn gehouden. 
 
Om deze reden heeft de Staatssecretaris van I&M enige tijd geleden een brief aan de Tweede Kamer 
gestuurd2 met twee onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een 
literatuurstudie naar laagfrequent geluid door Bureau LBP/Sight. 
 
Op grond van inzichten uit deze onderzoeken concludeert de Staatssecretaris dat de huidige norm voor 
geluidhinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 dB-Lnight) en het bijbehorende reken- en meetvoor-
schrift voldoen en geen wijzigingen behoeven. 
 
Laagfrequent geluid draagt inderdaad voor een klein deel bij in de hinderervaring van windturbinege-
luid. Echter, deze hinder is op een verantwoorde manier voldoende beperkt door de huidige norm. De 
Staatssecretaris erkent dat gemiddeld 9 procent van de bewoners van woningen die op de normgrens 
belast zijn met windturbinegeluid ernstig zal zijn gehinderd. Dat is ook in lijn met de toelichting in 2009 
van de toenmalige minister van VROM op de ontwerp-norm voor windturbinegeluid. Zoals al eerder is 
betoogd, is dat een beleidskeuze geweest waarbij de verschillende belangen zijn afgewogen. 
 
 
 
  

                                                           
2 kenmerk brief: IENM/BSK-2014/44564 
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3.1 Inleiding 

De berekening in dit onderzoek kent twee stappen. Eerst zijn van alle al-
ternatieven twee contouren berekend: Lden = 47 dB en Lden = 42 dB. Op 
basis van de 42 dB Lden-contour zijn de toetspunten geselecteerd waar-
voor de jaargemiddelde geluidsbelasting is berekend. 

3.2 Contouren 

Per alternatief zijn de geluidscontouren berekend van de windturbineop-
stellingen. Een voorbeeld staat hiernaast (alternatief M5). Alle alternatie-
ven staan in Bijlage E. 
Dergelijke contouren geven grafisch weer hoe hoog de jaargemiddelde 
geluidsbelasting is op elke plek rondom het windpark. Een 47 dB Lden-con-
tour wil zeggen dat de jaargemiddelde Lden-geluidsbelasting binnen de 
contour hoger is dan 47 dB en erbuiten 47 dB of lager. Naast de Lden 47 
dB-norm (zie ook paragraaf 1.4) geldt ook dat de jaargemiddelde geluids-
belasting in de nacht Lnight niet hoger mag zijn dan 41 dB. In de praktijk 
geldt vrijwel altijd dat, als aan de Lden 47 dB-norm is voldaan, ook aan de 
Lnight 41 dB norm wordt voldaan. Daarom is deze contour niet apart gete-
kend. Wel is voor alle omliggende woningen de Lnight-waarde berekend 
(zie Bijlage F). In Bijlage E zijn de contouren op groot formaat weergege-
ven. 
 
Er mogen volgens het Activiteitenbesluit geen windturbines worden ge-
bouwd waarvan de 47 dB Lden-contour woningen omvat. Als dat wel het 
geval zou zijn moeten mitigerende maatregelen worden getroffen. Het 
MER beschouwt geen mitigerende maatregelen: het aantal woningen 
binnen de 47 dB Lden-contour is immers een beoordelingscriterium. 
 
Omdat de milieueffecten niet ophouden bij de normgrens is ook een ex-
tra contour getekend van 42 dB Lden. Het aantal woningen binnen deze 
contour is een aanvullend beoordelingscriterium. 

3.3 Nabijgelegen woningen 

Voor alle nabijgelegen toetspunten is berekend hoe hoog de jaargemid-
delde geluidsbelasting als gevolg van het windpark is, voor alle MERalter-
natieven. De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel en in de-
tail weergegeven in Bijlage F. Als nabijgelegen toetspunten beschouwen 
we alle toetspunten die binnen 300 meter van de berekende 42 dB Lden-
contour van tenminste eén van de elf MER-alternatieven zijn gelegen. 
 

Figuur 7 – Geluidcontouren van MER-alternatief M5. 
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Tabel 4 Aantal woningen met Lden groter dan 42 en 47, per alternatief. 

Alternatief Aantal woningen met Lden > 47 dB  Aantal woningen met Lden > 42 dB 
 NL B Totaal  NL B Totaal 

M1 23 2 25  270 6 276 

M2 34 2 36  361 8 369 

M3 25 2 27  678 6 684 

M4 13 2 15  407 6 413 

M5 79 2 81  534 7 541 

M6 23 2 25  281 6 287 

M7 36 2 38  192 9 201 

M8 33 0 33  264 4 268 

M9 30 0 30  159 4 163 

M10 34 0 34  262 4 266 

M11 27 0 27  130 4 134 

 
N.B. In bovenstaande tabel zijn ook de woningen meegeteld die eventueel kunnen gaan behoren tot 
de sfeer van de inrichting (bedrijfswoningen, behorend bij het windpark). Welke woningen dit zijn 
hangt af van de uiteindelijk te realiseren windpark en is in deze fase dus niet bekend.  
 
De totale aantallen woningen zijn hieronder in een figuur weergegeven. 

Figuur 8 Aantal woningen met Lden groter dan 42 (geel) en 47 (rood) dB, per alternatief.  
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Hoofdstuk 4 Cumulatie 
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4.1 Inleiding 

Het plangebied voor windenergie ligt aan weerszijden van de rijksweg 
A16. Het is de verwachting dat veel woningen nabij de nieuwe windtur-
bines ook belast worden door wegverkeersgeluid. Op diverse locaties zal 
ook ander geluid optreden, zoals spoorweggeluid, industriegeluid of ge-
luid van bestaande windturbines.  
In dit hoofdstuk worden deze verschillende geluidsbronnen eerst be-
schreven. Vervolgens is per geluidsbron de belasting op woningen in de 
omgeving van de MER-alternatieven berekend. Tenslotte is het opge-
telde geluidsniveau berekend, zowel met als zonder de MER-alternatie-
ven.  
Interessant daarbij is de toename van het opgetelde geluidsniveau. Hier-
voor is een beoordelingscriterium opgesteld aan de hand van de GES-
methodiek, waarbij GES staat voor gezondheidseffectscreening. 
 
Het onderzoek beperkt zich tot de volgende geluidsbronnen: 

 Windturbines (LWT) 
 Wegverkeer (LVL) 
 Spoorwegverkeer (LRL) 
 Industrie (LIL) 

Andere geluidsbronnen hebben geen significante bijdrage, of hebben 
een dermate plaatselijk karakter dat er geen berekening mogelijk is (bij-
voorbeeld ruisende bladeren). Dit heeft geen effect op de vergelijking 
tussen de MER-alternatieven. De toename van het opgetelde geluidsni-
veau wordt wellicht iets overschat. 

4.2 Geluidsbronnen 

4.2.1 Bestaande windturbines 

Binnen en nabij het plangebied staan reeds diverse windturbines. Het 
geluid van deze windturbines is op dezelfde manier berekend als de 
MER-alternatieven. De eigenschappen van de verschillende types zijn te 
vinden in de bijlagen. Zie figuur hiernaast. 
 
Eventuele afbraak van bestaande windturbines als gevolg van de bouw 
van nieuwe windturbines langs de A16 is niet meegenomen in de bere-
kening. Dit resulteert eventueel in een kleine overschatting van de totale 
toename van het gecumuleerde geluidsniveau. 

Figuur 9 – Geluidscontouren (42 en 47 dB Lden) van bestaande windturbines in of nabij 
het plangebied. 
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4.2.2 Wegverkeer 

Met GeoMilieu is een berekening uitgevoerd. Het gaat daarbij om de rijkswegen, aangevuld met de 
N285, de Backer en Ruebweg en de N263 / Graaf Engelbertlaan. 
Deze berekening houdt rekening met de hoogte van bron en ontvanger, bodemgebieden en gebou-
wen. Ook zijn geluidsschermen meegenomen in de berekening. 
Het model is opgesteld door gespecialiseerd adviesbureau dBvision. 

4.2.3 Spoorwegverkeer 

Analoog aan wegverkeer is ook voor railverkeer een GeoMilieu berekening uitgevoerd door dBvision. 
Hierbij zijn alle hoofdspoorwegen in het gebied meegenomen. 

4.2.4 Industrie 

Er ligt een gezoneerd industrieterrein nabij het plangebied:  Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. 
Hieromheen ligt een Geluidzone. Buiten deze zone mag de geluidbelasting vanwege alle bedrijven op 
het industrieterrein niet hoger zijn dan 50 dB(A). 

Figuur 10 – Geluidzone industrieterrein Moerdijk. Zoals te zien liggen er geen woningen binnen de geluidzone. De belas-
ting als gevolg van industrielawaai is dus bij alle toetspunten lager dan 50 dB(A). 

 
 
Voor woningen nabij de geluidscontour is per woning de geluidsbelasting als gevolg van industriela-
waai aangeleverd door de provincie Noord-Brabant. 

Woningen wegbestemd als gevolg 
van Logistiek Park Moerdijk. 



 

Windenergie A-16 zone 
Akoestisch onderzoek MER-alternatieven   

 
 

  

Cumulatie 
18 

4.3 Optelling verschillende geluidsbronnen 

Onderstaande tekst is overgenomen uit Bijlage 4 van activiteitenregeling (nieuwe bijlage op grond van 
wijziging windturbines): Reken- en meetvoorschrfit windturbines, hoofdstuk 4. 
 

Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan 
meer dan één geluidsbron. Onderstaande is grotendeels overgenomen van het 
vergelijkbare voorschrift (Rekenvoorschrift wet geluidhinder), met de toevoe-
ging van de omrekeningsformule voor windturbines, en enige aanpassing ten 
gevolge van de toepassing buiten Wgh kader (zoals bv. MER of WRO). 
 
De methode berekent de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met 
de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen. Ten 
behoeve van deze rekenmethode dient de geluidsbelasting bekend te zijn van 
ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort 
geldt. De verschillende geluidsbronnen worden hieronder aangeduid als LRL, LLL, 
LWT, LIL, LVL waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, lucht-
vaart, windturbine, industrie en (weg)verkeer. De ingevolge artikel 110g van de 
wet bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij deze rekenmethode 
niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in Lden, met uitzon-
dering van industrielawaai waarbij de geluidsbelasting volgens de geldende 
wettelijke definitie wordt bepaald. 
L*RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroor-
zaakt als een geluidsbelasting LRL vanwege spoorwegverkeer. L*RL wordt als 
volgt berekend: 
L*RL= 0,95 LRL –1,40 
Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), 
industrie (index IL) windturbines (index WT) en wegverkeer (index VL). De re-
kenregels hiervoor zijn: 
L*LL = 0,98 LLL + 7,03 
L*IL = 1,00 LIL + 1,00 
L*VL = 1,00 LVL + 0,00 
L*WT= 1,65 LWT -20,05 
Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan 
kan de gecumuleerde waarde worden berekend door middel van de zoge-
noemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is 

 𝑳𝑪𝑼𝑴 = 𝟏𝟎 𝒍𝒈 (∑ 𝟏𝟎
𝑳∗

𝒏
𝟏𝟎𝑵

𝒏=𝟏 ),  

waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan 
staan voor RL, LL, IL, WT en VL. 

 
Deze optelling rekent dus alle geluidsbelastingen om naar de een geluidsbelasting vanwege wegver-
keer die dezelfde hinderbeleving kent. De gecumuleerde geluidswaarde LCUM heeft dus de eigenschap-
pen van wegverkeerslawaai. 
Voor alle nabijgelegen toetspunten is het volgende berekend: 
1)  het plaatselijke gecumuleerde geluidsniveau , zonder de nieuwe windturbines (zie Figuur 11); 
2) het plaatselijke gecumuleerde geluidsniveau, inclusief de nieuwe windturbines is  
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3) de toename is van het gecumuleerde geluidsniveau (Bijlage G).  
 
Per toetspunt is van alle geluidsbronnen de belasting gegeven in Bijlage 
H, inclusief de cumulatieresultaten. 

4.4 GES-methodiek 

GES staat voor gezondheidseffectscreening. GES is ontwikkeld om bij 
ruimtelijke planvorming in beeld te brengen wat de werkelijke gezond-
heidsrisico’s zijn rondom enkele milieufactoren, in aanvulling op wette-
lijke milieunormen of afspraken, die lang niet altijd voldoende zijn om 
risico’s en klachten te vermijden. Niet alleen de feitelijke kwaliteit in de 
omgeving wordt daarbij in aanmerking genomen, maar ook het aantal 
blootgestelde mensen. Geluid is één van de milieusegmenten die beoor-
deeld wordt op mogelijke gezondheidseffecten. (Bron: InfoMil). 
 
Voor windenergie geldt dat geluid het enige aspect is dat in verband 
wordt gebracht met gezondheid. Daarom wordt bij de bepaling van de 
GES-score enkel de geluidsbelasting ter plaats van omliggende wonin-
gen beschouwd. 
 
Aangezien de cumulatieregels alle geluid omrekenen naar wegverkeer-
equivalente geluidsniveaus wordt de GES-beoordeling van wegverkeer 
gehanteerd om het gecumuleerde geluidsniveau om te rekenen naar 
een GES-score. Op deze manier krijgt dus elke woning een GES-score. 
Een GES-score is een getal van 0 t/m 8, waarbij bij score 6 het Maximaal 
Toelaatbare Risico wordt overschreden. 
 
De GES-methodiek hanteert de volgende tabel3: 

Tabel 5 – Indeling van LCUM in GES-scores, indien is omgerekend naar wegverkeer-equi-
valente geluidsniveaus. 

Geluidbelasting  
LCUM (dB) 

Ernstig gehin-
derden (%) 

GES-score 
Milieugezondheid- 

kwaliteit 

< 43 0 0 Zeer goed 

43-47 0 – 3 1 Goed 

48-52 3 – 5 2 Redelijk 

53-57 5 – 9 4 Matig 

58-62 9 – 14 5 Zeer matig 

63-67 14 – 21 6 Onvoldoende 

68-72 21 – 31 7 Ruim onvoldoende 

≥ 73 ≥ 31 8 Zeer onvoldoende 

 

                                                           
3 Gezondheidseffectscreening. Gezondeheid en milieu in ruimtelijke planvor-
ming. Handboek voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. Ministerie 
van VWS, versie 1.6, juni 2012. Pagina 131. 

Figuur 11 – Gecumuleerde geluidsbelasting, zonder de nieuwe windturbines. 
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Alleen gevoelige objecten die nabij de MER-alternatieven liggen zijn meegenomen in de cumulatiebe-
rekening. Dit zijn de 3.016 toetspunten in Nederland. Omdat er geen invoergegevens beschikbaar zijn 
voor de woningen in België zijn deze niet betrokken in de cumulatieberekening. 
De som van de GES-scores van alle toetspunten is een (versimpelde) maat voor het totale gezondheids-
effect van een situatie. De toename van deze totale GES-score is een beoordelingcriterium voor het 
MER. 

4.5 Resultaten 

Tabel 6 – Effect van cumulatieve geluidsbelasting, uitgedrukt in GES-scores. 

Alternatief Aantal woningen per geluidsbelastingklasse  

LCUM <43 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 ≥ 73 Toename GES-score t.o.v.  
Referentiesituatie GES-score 0 1 2 4 5 6 7 8 

Referentiesituatie 1 155 989 1476 303 83 9 0  

M1 1 103 868 1560 372 99 13 0 338 

M2 0 21 918 1584 381 98 14 0 465 

M3 1 104 876 1519 406 98 12 0 357 

M4 1 104 901 1497 408 93 12 0 324 

M5 1 99 845 1528 417 109 15 2 448 

M6 1 93 848 1631 337 95 11 0 329 

M7 1 102 899 1575 328 100 11 0 261 

M8 1 103 797 1685 322 87 17 4 363 

M9 1 105 863 1626 311 96 13 1 276 

M10 1 103 812 1669 317 96 16 2 350 

M11 1 98 660 1817 327 100 13 0 513 

Figuur 12 Toename van de som van de GES-scores van alle omliggende woningen, per alternatief. 

 
N.B. Het feit dat GES-score 3 niet bestaat is meegenomen in bovenstaande resultaten. Een woning die 
van GES-score 2 naar 4 telt mee als een toename van 1 klasse. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 
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5.1 Inleiding MER 

In dit onderzoek zijn t.b.v. een milieueffectrapportage elf alternatieven onderzocht. Per alternatief is 
de jaargemiddelde geluidsproductie berekend en weergegeven in de vorm van geluidscontouren. 
Daarnaast is het jaargemiddeld geluidsniveau ter plaatse van nabijgelegen gevoelige objecten bere-
kend. 
 
In het milieueffectrapport waar dit onderzoek een bijlage van is wordt het milieueffect geluid beoor-
deeld aan de hand van de volgende criteria: 

a) Aantal woningen met Lden > 47 dB 
b) Aantal woningen met Lden > 42 dB 
c) Aantal woningen met Lden > 47 dB per geproduceerde GWh 
d) Aantal woningen met Lden > 42 dB per geproduceerde GWh 

Daarnaast wordt het milieuaspect ‘gezondheid’ ook betrokken op (de cumulatie van) geluid: 
e) Verslechtering GES-score o.b.v. toename cumulatief geluidsniveau 
f) Verslechtering GES-score per geproduceerde GWh 

 
De beoordelingscriteria a, b en e zijn in dit onderzoek behandeld. De criteria b, d en f komen in het 
MER zelf aan bod. Dit zijn aanvullende beoordelingscriteria in het MER, waarmee de verschillen tussen 
de alternatieven in relatie worden gebracht met de energieproductie. 
 

5.2 Beoordelingscriteria geluid 

De berekening resulteert in onderstaande tabel: 
Alternatief Aantal woningen met Lden > 47 dB  Aantal woningen met Lden > 42 dB 

 NL B Totaal  NL B Totaal 

M1 23 2 25  270 6 276 

M2 34 2 36  361 8 369 

M3 25 2 27  678 6 684 

M4 13 2 15  407 6 413 

M5 79 2 81  534 7 541 

M6 23 2 25  281 6 287 

M7 36 2 38  192 9 201 

M8 33 0 33  264 4 268 

M9 30 0 30  159 4 163 

M10 34 0 34  262 4 266 

M11 27 0 27  130 4 134 
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5.3 Beoordelingscriterium cumulatie/gezondheid 

Tabel 7 – Effect van cumulatieve geluidsbelasting, uitgedrukt in GES-scores. 

Alternatief Aantal woningen per geluidsbelastingklasse  

LCUM <43 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 ≥ 73 Toename GES-score t.o.v.  
Referentiesituatie GES-score 0 1 2 4 5 6 7 8 

Referentiesituatie 1 155 989 1476 303 83 9 0  

M1 1 103 868 1560 372 99 13 0 338 

M2 0 21 918 1584 381 98 14 0 465 

M3 1 104 876 1519 406 98 12 0 357 

M4 1 104 901 1497 408 93 12 0 324 

M5 1 99 845 1528 417 109 15 2 448 

M6 1 93 848 1631 337 95 11 0 329 

M7 1 102 899 1575 328 100 11 0 261 

M8 1 103 797 1685 322 87 17 4 363 

M9 1 105 863 1626 311 96 13 1 276 

M10 1 103 812 1669 317 96 16 2 350 

M11 1 98 660 1817 327 100 13 0 513 
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Hoofdstuk 6 Bijlagen 
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Bijlage A Keuze windturbinetypen 

Voor het bepalen van het door te rekenen windturbinetype per klasse is eerst een lijst opgesteld 
met een aantal verschillende types van verschillende fabrikanten. Hiervan is de jaargemiddelde 
geluidsemissie bepaald op de betreffende ashoogte (100, 120 of 140 meter), met de windsnel-
heidsverdeling van deelgebied A. Deze lijst is niet uitputtend, maar dient om aan te tonen dat er 
verschillende typen beschikbaar zijn, elk met een eigen geluidsemissie. 

Tabel 8 – Jaargemiddelde bronsterkte van een aantal verschillende windturbinetypes. 

BEPERKT berekend met windsnelheid op 100m  Lw,max LE,day LE,evening LE,night LE,den 
Lagerwey L100-2.5MW SE  104 99,3 99,5 99,8 106,1 
Nordex N100-3300 TES  103 98,5 98,6 98,9 105,2 
Senvion MM100 2000  103,8 100,5 100,8 101,1 107,4 

        
LAAG berekend met windsnelheid op 120m           
GE Wind GE2.75-120  106 103,4 103,6 104,0 110,3 
Nordex N117-2400  102 99,6 99,8 100,1 106,4 
Siemens SWT-2.5-120  107 103,0 103,2 103,5 109,8 

        
HOOG berekend met (geëxtrapoleerde) windsnelheid 140m       
Enercon E-141 EP4 4200  105,5 102,5 102,7 103,0 109,3 
Gamesa G132-5MW  108,2 104,4 104,6 104,9 111,2 
Senvion 3.4M140  104,0 101,7 101,9 102,2 108,5 
Siemens SWT-3.15-142  104,9 102,9 103,0 103,3 109,6 

 
In bovenstaande tabel is LW,max de maximale bronsterkte van een windturbine, zoals opgegeven 
door de fabrikant. LE,den is de jaargemiddelde bronsterkte, berekend volgens de LDEN-methodiek. 
Ook de geluidsnorm voor (onder andere) windturbines is uitgedrukt in LDEN. DEN staat hierbij 
voor Day-Evening-Night. Dit is een jaargemiddelde bronsterkte, waarbij de avond- en nachtperi-
ode zwaarder meetellen door een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB. 
 
De jaargemiddelde bronsterkte hangt af van de ‘geluidscurve’ van de windturbine (hoeveel ge-
luid de windturbine produceert bij elke windsnelheid) en het lokale windaanbod en is berekend 
met het softwarepakket GeoMilieu. De geluidscurve verschilt van type tot type.  

 
N.B. Het vreemd ogende feit dat de gemiddelde bronsterkte hoger ligt dan de maximale bron-
sterkte komt door de straffactoren die in de Lden-methode worden gehanteerd. Wanneer deze 
niet zouden worden meegenomen varieert de jaargemiddelde bronsterkte van de hierboven on-
derzochte windturbines tussen de 100 en 105 dB. 
 
Per klasse is steeds een type gekozen om mee verder te rekenen dat niet de stilste en niet de 
luidste in zijn klasse is. 
 
Hierdoor zijn de resultaten van de berekening karakteristiek voor de betreffende klasse. 
 
 



 

  
 

Bijlagen 

26 

Bijlage B Windturbinegegevens MER 

B.1 MER-alternatieven: algemene kenmerken 

Tabel 9 - Windturbinetypes – A/R/T staat voor ashoogte/rotordiameter/tiphoogte 

Klasse Type A/R/T (m) Vermogen 

Beperkt Lagerwey L100-2.5MW 100/100/150 2,5 MW 

Laag Siemens SWT-2.5-120 120/120/180 2,5 MW 

Hoog Enercon E-141 EP4 140/140/210 4,2 MW 

 
Alle invoergegevens voor de akoestische berekening, zoals bronsterkte, spectrum, windsnel-
heidsverdeling etc. zijn ook te vinden in de aparte bijlage uit GeoMilieu. 
 
De bronnen voor de geluidsgegevens staan in onderstaande tabel. 
 

Type Bron 

E-141 EP4 D0434287-5_#_de_#_Betriebsmodi_E- 
141_EP4___4200_kW_mit_TES.pdf, uit de WindPRO da-
tabase. 

L100-2.5 Data curves L100-2.5MW SE, document nr. SD210ENR2, 
24 maart 2017 

SWT-2.5-120 WindPRO database 

 

 

B.2 Bronsterkte LW 
Onderstaande figuur geeft aan hoeveel geluid de in dit rapport beschouwde windturbines pro-
duceren bij elke windsnelheid.  

Figuur 13 Geluidscurves van de verschillende types. 
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B.3 Emissie LE 
De combinatie van bronsterkte van een bepaald windturbinetype en de windsnelheidsverdeling 
op ashoogte ter plaatse resulteert in een berekening voor de jaargemiddelde geluidsemissie LE. 
Zie voor meer toelichting op het windaanbod Bijlage D. Voor alle onderzochte windturbines is 
deze emissieterm te vinden in Bijlage E.  
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Bijlage C Windturbinegegevens bestaand 

C.1 Algemene kenmerken 
Onderstaande tabel toont de gegevens van windturbines die reeds binnen of nabij het plange-
bied voorkomen. 

Tabel 10 – Bestaande windturbinetypes. A/R/T staat voor ashoogte/rotordiameter/tiphoogte. 

Fabrikant Type A/R/T  Lw,max LE,dag LE,avond Lenacht LE,den  

Lagerwey L100 NL 99/100/149  106,0 101,0 101,1 101,4 107,7 

Lagerwey LW 18/80 34/18/43  91,0 90,1 90,2 90,2 96,6 

Nordex N50 800kW 70/50/95  107,0 101,5 101,6 101,9 108,2 

Senvion 3.2M114 143/114/200  104,2 101,5 101,7 102,0 108,3 

Siemens SWT-3.2-101 94/101/145  107,0 102,0 102,2 102,5 108,8 

Vestas V52 850 kW 70/52/96  104,6 100,2 100,4 100,5 106,8 

Vestas V80 2MW 78/80/118  105,3 100,0 100,3 100,5 106,8 

Vestas V90 2MW 105/90/150  104,0 100,5 100,7 101,0 107,3 

 
C.2 Bronsterkte LW 
Onderstaande figuur geeft aan hoeveel geluid de in dit rapport beschouwde windturbines pro-
duceren bij elke windsnelheid.  

Figuur 14 Geluidscurves van de verschillende types. 

 
N.B. voor enkele oudere types (de Lagerwey LW 18/80 en de Nordex N50 800kW) zijn de fabri-
kantgegevens niet vindbaar, of niet compatibel met de huidige geluidsberekeningen. Hiervoor 
zijn (worst case) aannames gedaan. 
 

C.3 Emissie LE 
De combinatie van bronsterkte van een bepaald windturbinetype en de windsnelheidsverdeling 
op ashoogte ter plaatse resulteert in een berekening voor de jaargemiddelde geluidsemissie LE. 
Zie voor meer toelichting op het windaanbod Bijlage D. Voor alle onderzochte windturbines is 
deze emissieterm te vinden in Bijlage E.  
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Bijlage D Windaanbod 

Het softwarepakket GeoMilieu beschikt voor het ashoogtebereik 80 - 120 meter over het wind-
snelheidsaanbod op basis van langjarige gemiddelden van het KNMI, voor zowel dag, avond en 
nacht, conform bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Op basis van de windsnel-
heidsverdeling op 80, 100 en 120 meter is een extrapolatie uitgevoerd om de windsnelheidsver-
deling op hogere ashoogte te schatten. Deze extrapolatie is uitgevoerd voor 5 deelgebieden, om 
zo recht te doen aan het feit dat het windaanbod aan de noord- en zuidzijde van het plangebied 
(iets) verschilt. 
Hiertoe zijn eerst voor de windsnelheidsverdelingen op 80, 100 en 120 meter de ‘Weibull-para-
meters’ bepaald door te fitten aan de windsnelheidsverdeling. 
 
De ‘Weibull-verdeling’ is een goede benadering voor een windsnelheidsverdeling. Deze heeft de 
vorm: 

𝑓(𝑣) =
𝑘

𝐴
(

𝑣

𝐴
)

𝑘−1
exp (− (

𝑣

𝐴
)

𝑘
), 

Waarin    v: de windsnelheid (m/s),  
A:  de Weibull-schaalfactor (m/s), een maat voor de karakteristieke 

windsnelheids van de verdeling; 
K: de Weibull-vormfactor, een maat voor de vorm van de verde-

ling, met een waarde tussen 1 en 3. Een kleine waarde voor k 
leidt tot een brede piek (veel verschillende windsnelheden). Een 
grote k (smalle piek) leidt tot een constanter windaanbod. 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld: de windsnelheidsverdeling op 100 meter hoogte, 
overdag, met de bijbehorende Weibull-fit. Bij deze fit wordt opgelost naar de ‘Wind Power Den-
sity’, waardoor de windsnelheidsverdeling en de Weibull-curve dezelfde energieproductie ver-
oorzaken. 

Figuur 15 Weibull-fit van een windsnelheidsverdeling op 100m hoogte. Resulterende Weibull-parameters:  
A = 8,605 m/s, k = 2,449. 

 
 
De beide Weibull-parameters zijn vervolgens lineair geëxtrapoleerd naar 140 meter hoogte. 
Deze parameters A140 en k140 geven vervolgens weer een windsnelheidsverdeling. 
De windsnelheidsverdelingen voor dag, avond en nacht verschillen licht. We gaan voor dit ver-
schil op 140m hoogte uit van de verschillen op 120 meter hoogte. 
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De windsnelheidsverdelingen zijn te vinden in de GeoMilieu-uitdraai (Bijlage J). Onderstaande 
tabel toont de Weibull-factoren en bijbehorende gemiddelde windsnelheid. Hieruit blijkt dat het 
verschil in windsnelheid tussen noord en zuid ca. 0,2 m/s bedraagt. 

Tabel 11 Gegevens van de windsnelheidsverdeling op verschillende ashoogten en in verschillende deelgebie-
den. Zie voor een kaart met de deelgebieden Figuur 4. 

Deelgebied 
 

Hoogte 
(m) 

Bron Weilbull-A 
(m/s) 

Weibull-k 
(-) 

gem. Windsnelheid 
(m/s) 

 A 80 Weibull-fit 7,62 2,32 6,8 

 A 100 Weibull-fit 7,93 2,30 7,0 

 A 120 Weibull-fit 8,18 2,31 7,2 

 A 140 Extrapolatie 8,47 2,30 7,5 

 B 80 Weibull-fit 7,57 2,32 6,7 

 B 100 Weibull-fit 7,88 2,29 7,0 

 B 120 Weibull-fit 8,11 2,32 7,2 

 B 140 Extrapolatie 8,40 2,30 7,5 

 C 80 Weibull-fit 7,52 2,33 6,7 

 C 100 Weibull-fit 7,83 2,31 6,9 

 C 120 Weibull-fit 8,05 2,34 7,1 

 C 140 Extrapolatie 8,33 2,34 7,4 

 D 80 Weibull-fit 7,48 2,33 6,6 

 D 100 Weibull-fit 7,78 2,32 6,9 

 D 120 Weibull-fit 7,99 2,35 7,1 

 D 140 Extrapolatie 8,27 2,36 7,3 

 E 80 Weibull-fit 7,46 2,33 6,6 

 E 100 Weibull-fit 7,76 2,32 6,9 

 E 120 Weibull-fit 8,00 2,33 7,1 

 E 140 Extrapolatie 8,28 2,32 7,3 
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De onderstaande bijlagen zijn in een apart bestand gebundeld: 
 

Bijlage E Geluidscontouren 

Bijlage E toont de berekende geluidscontouren in groot formaat. 
 

Bijlage F Resultaten per toetspunt 

Bijlage F toont per woning de immissieresultaten van de MER-alternatieven. 
 

Bijlage G Toename LCUM, per alternatief 

Bijlage G toont kaarten met de geluidsbelasting per woning van andere geluidsbronnen, en de 
cumulatie. 
 

Bijlage H Cumulatie per toetspunt 

Bijlage H toont per woning de cumulatie in een tabel. 
 

Bijlage I Rapportage dBvision 

dBvision heeft een memo opgesteld waarin de uitgangspunten en gehanteerde bronnen zijn 
vermeld die zij hebben gebruikt bij het berekenen van de geluidsniveaus als gevolg van wegver-
keer en spoorwegverkeer. 
 

Bijlage J In- en uitvoer GeoMilieu 

Deze bijlage bestaat uit een aantal losse tabellen: 
 

 Windsnelheidsverdeling op ashoogte voor alle windturbines 
 Bronsterkte LW en jaargemiddelde geluidsemissie LE 
 Windsnelheidsverdeling voor bestaande windturbines 
 Lw en LE voor bestaande windturbine 
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