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1. Inleiding 
 
De Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken wordt 
onder meer geïnvesteerd in het opwekken van meer windenergie. Door de Provincie Noord-Brabant is op 1 
december 2015 een convenant gesloten met de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert waarin 
afgesproken is dat er een Provinciaal Inpassingsplan wordt opgesteld om windturbines langs de A16 mogelijk te 
maken. In totaal zullen 28 windturbines worden geplaatst, verdeeld over 4 clusters (zie tabel 1): 
- Klaverpolder (9 turbines); 
- Zonzeel/Nieuwveer (8 turbines); 
- Galder (3 turbines); 
- Hazeldonk/Zundert (8 turbines). 
 
Voor het kunnen realiseren van de windturbines hebben Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant op 
28 september 2018 een Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. Op 1 oktober 2018 zijn de benodigde 
omgevingsvergunningen verleend door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna OMWB), namens 
Gedeputeerde Staten.  
 
Bij het in gebruik zijn van de windturbines mogen de belangen van omwonenden niet in het geding komen. Zij 
zijn erbij gebaat dat de windturbines zo min mogelijk hinder veroorzaken. Om hinder te voorkomen zijn normen 
opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer ten aanzien van geluid, slagschaduw en schitteringen.  
 
Mede ter bescherming van de belangen van omwonenden is de onderhavige toezichts- en handhavingsstrategie 
opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt hoe de Provincie Noord-Brabant zal bepalen of de normen ten aanzien van 
geluid, slagschaduw en lichtschittering worden nageleefd en wat zij gaat doen wanneer blijkt dat deze normen 
(dreigen te) worden overschreden.  
 
In deze strategie is uitgewerkt hoe toezicht en handhaving in de publiekrechtelijke sfeer m.b.t. de verstrekte 
omgevingsvergunningen en rechtstreeks werkende regelgeving plaats zal vinden. Daarnaast zal in op te stellen 
convenanten tussen initiatiefnemers en bevoegd gezag nadere afspraken worden gemaakt over monitoring, 
mitigerende maatregelen, klachtenmelding en de wijze van communicatie over (de effecten van) de 
inrichtingen. 
 

2. Wettelijk kader 
 

2.1 Activiteitenbesluit en -regeling 
Zoals hiervoor aangegeven zijn de normen die van toepassing zijn op de windturbines opgenomen in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit). Deze normen zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 
van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat deze op zowel windturbines die worden aangemerkt als type B-
inrichting (meldingsplichtig) als op windturbines die worden aangemerkt als type C-inrichting 
(vergunningplichtig) van toepassing zijn. In de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna Activiteitenregeling) en 
het Reken- en meetvoorschrift windturbines zijn de normen verder uitgewerkt. Hierna zal separaat op de 
aspecten geluid, slagschaduw en lichtschittering worden ingegaan.  
 

2.2 Algemene wet bestuursrecht 
Bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. In hoofdstuk 5 
wordt onder meer omschreven welke bevoegdheden toezichthouders hebben en welke eisen gelden als wordt 
overgegaan tot handhavend optreden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom of een last 
onder bestuursdwang.  
 

2.3 Bevoegd gezag 



 

Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 
bevoegd gezag zijn voor de vergunningverlening en handhaving van de windturbines. Dit vloeit voort uit de 
Elektriciteitswet. Het toezicht en de handhaving worden namens de provincie Noord-Brabant uitgevoerd door de 
OMWB. 
 
 
 

3. Aspecten 
 

3.1 Geluid 
3.1.1 Normen 
In artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit zijn de geluidsnormen opgenomen waaraan een windturbine dient te 
voldoen: 
“een windturbine of een combinatie van windturbines voldoet ten behoeve van het voorkomen of beperken van 
geluidhinder aan de norm van ten hoogste 47 dB Lden en aan de norm van ten hoogste 41 dB Lnight op de gevel 
van gevoelige gebouwen, tenzij deze zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein, en bij gevoelige terreinen 
op de grens van het terrein”. 
 
Op grond van dit artikel zijn er twee beoordelingsgrootheden waaraan moet worden getoetst: 

1. Lden, gewogen gemiddelde over de dag-, avond- en nachtperiode; 
2. Lnight, gewogen gemiddelde over de nachtperiode.  

 
Het gaat in beide gevallen om een jaargemiddelde norm. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de 
geluidbelasting door middel van directe immissiemetingen vast te stellen. Om handhaving mogelijk te maken is 
de exploitant van de windturbine, op grond van artikel 3.15 van het Activiteitenbesluit in combinatie met artikel 
3.14e van de Activiteitenregeling verplicht een registratie bij te houden van de volgende gegevens: 
a. de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 4 (Reken- en meetvoorschrift windturbines), 

gebaseerd op de effectieve werking gedurende het afgelopen kalenderjaar, en 
b. de voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4 (Reken- en 

meetvoorschrift windturbines) benodigde gegevens ter bepaling van de windsnelheid op ashoogte. 
 
Met behulp van deze gegevens kan het bevoegd gezag inzicht krijgen in de geluidsproductie van een 
windturbine of combinatie van windturbines gedurende een kalenderjaar en of daarmee aan de eisen uit het 
Activiteitenbesluit wordt voldaan.  
 
3.1.2 Definitie gevoelig gebouw/gevoelig terrein 
De geluidsnormen gelden enkel ter plaatse van gevoelige gebouwen of op de grens van een gevoelig terrein. 
Onder gevoelige gebouwen worden in het kader van het Activiteitenbesluit verstaan woningen en andere 
geluidsgevoelige gebouwen. Wat andere geluidsgevoelige gebouwen en gevoelige terreinen zijn blijkt uit de Wet 
geluidhinder. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholen, ziekenhuizen, standplaatsen voor woonwagens en 
ligplaatsen van woonschepen.  
 
Van belang is om op te merken dat gebouwen en terreinen alleen beschermd worden als het gebruik 
planologisch is toegestaan. Illegaal bewoonde gebouwen worden derhalve niet beschermd. Ook komt geen 
bescherming toe aan recreatiewoningen waar planologisch gezien geen permanente bewoning plaats mag 
vinden. Daarnaast geldt dat een bedrijfswoning niet wordt beschermd tegen geluid afkomstig van de eigen 
inrichting.  
 
3.1.3 Maatwerk 
Op grond van artikel 3.14a, lid 2, van het Activiteitenbesluit is het mogelijk om lagere waardes voor het aspect 
geluid vast te stellen als dat nodig is vanwege cumulatie van geluid als gevolg van een andere windturbine of 
een andere combinatie van windturbines. Op grond van artikel 3.14a, lid 3, van het Activiteitenbesluit kunnen 
afwijkende waarden worden vastgesteld in verband met bijzondere lokale omstandigheden. In een aantal 
gevallen (zie tabel 1) zal van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt. Ten aanzien van toezicht en 
handhaving geldt dat vervolgens dezelfde werkwijze wordt gevolgd als hierna opgenomen.  
 
3.1.4 Melding Activiteitenbesluit 
Op grond van het Activiteitenbesluit moet bij oprichting en wijziging van een inrichting (ook als sprake is van 
een vergunningplicht) een melding worden ingediend. Op grond van artikel 1.11, lid 3, onder a, 
Activiteitenbesluit moet bij deze melding een rapportage van een akoestisch onderzoek worden gevoegd. In 
artikel 3.14a van de Activiteitenregeling is uitgewerkt welke gegevens in de rapportage opgenomen moeten 
worden. Uit de rapportage moet, op basis van metingen of berekeningen, blijken of aan de geldende 
geluidsnormen kan worden voldaan en welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de normen 
worden overschreden.  



 

 
In geval van een melding zal bij oprichting of wijziging van een windturbine of windpark of wijzigingen hiervan 
doorgaans door middel van berekeningen volgens het Reken- en meetvoorschrift windturbines (hoofdstuk 3) 
worden aangetoond of kan worden voldaan. Hierbij zal worden uitgegaan van een bepaald (lees: gecertificeerd 
op grond van IEC 61400-11) bronvermogen van de windturbine en de lokale langjaargemiddelde 
windsnelheidsverdeling).  
 
3.1.5 Toezichts- en handhavingsmogelijkheden 
Bovenstaande wet- en regelgeving biedt de volgende mogelijkheden om toezicht te houden en handhavend op 
te treden: 

- controleren of aan de normen wordt voldaan; 
- controleren of verplichte registratie plaatsvindt; 
- controleren of het bronvermogen overeenkomt met de melding Activiteitenbesluit. 

 
Wanneer en op welke wijze van deze mogelijkheden gebruik zal worden gemaakt, wordt hierna toegelicht.  
 

3.2 Slagschaduw en lichtschittering 
3.2.1 Eisen slagschaduw 
Uit artikel 3.14 van het Activiteitenbesluit jo. artikel 3.12 van de Activiteitenregeling vloeit voort dat een 
windturbine voorzien moet zijn van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien 
slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten. Deze voorziening is alleen vereist als: 

- de afstand tussen de windturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter 
bedraagt, en 

- gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan 
optreden, en 

- voor zover zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige 
gebouwen of woonwagens ramen bevinden.  

Met de stilstandvoorziening mag dus maximaal 17 dagen per jaar tot 20 minuten per dag slagschaduw 
optreden. Overigens is in het kader van het totale project Windenergie A16 als uitgangspunt genomen dat wij 
woningen van derden een gezamenlijke slagschaduwnorm moet worden voldaan. Dit betekent dat woningen 
cumulatief gezien niet meer dan 5 uur en 40 minuten slagschaduw per jaar mogen ontvangen van alle 
inrichtingen die tot het project horen. Bij alle windturbines die in het kader van het project Windenergie A16 
worden opgericht, dient een stilstandvoorziening aanwezig te zijn.  
 
3.2.2 Eisen lichtschittering 
Lichtschittering moet op grond van artikel 3.14 van het Activiteitenbesluit  jo. artikel 3.13 van de 
Activiteitenregeling zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt door toepassing van niet reflecterende 
materialen of coatinglagen op de betreffende onderdelen. Het meten van reflectiewaarden vindt plaats 
overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode. 
 
3.2.3 Maatwerk 
Ten behoeve van zowel slagschaduw als lichtschittering  is het mogelijk om maatwerkvoorschriften op te stellen 
als de hiervoor genoemde eisen in een specifiek geval niet toereikend zijn. In een aantal gevallen zal van deze 
mogelijkheid gebruik worden gemaakt (zie tabel). Ten aanzien van toezicht en handhaving geldt dat vervolgens 
dezelfde werkwijze wordt gevolgd als hierna opgenomen. 
 
3.2.4 Toezichts- en handhavingsmogelijkheden 
Bovenstaande wet- en regelgeving biedt de volgende mogelijkheden om toezicht te houden en handhavend op 
te treden: 

- controleren of een stilstandvoorziening aanwezig is; 
- controleren of stilstandvoorziening juist functioneert; 
- controleren of niet reflecterende materialen of coatinglagen zijn gebruikt.  

 
Wanneer en op welke wijze van deze mogelijkheden gebruik zal worden gemaakt, wordt hierna toegelicht.  
 
 

4. Toezicht  
 
4.1 Algemeen 
Inrichtingen worden periodiek gecontroleerd op naleving op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het 
uitvoeren van een periodieke fysieke controle bij een windturbine is weinig relevant. Het betreden van een 
windturbine is niet eenvoudig. Bovendien blijkt met name uit registratiegegevens of aan de geldende wet- en 



 

regelgeving wordt voldaan. Toezicht op het functioneren van de windturbines zal dan ook met name 
administratief plaatsvinden. Hierbij zal er per kalenderjaar op worden toegezien dat aan de eisen op het gebied 
van geluid en slagschaduw wordt voldaan. Eventuele ingediende klachten kunnen er toe leiden dat vaker of op 
een andere wijze controle plaatsvindt. Op het aspect lichtschittering zal met name naar aanleiding van klachten 
worden gecontroleerd. In een convenant tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag kunnen, los van klachten, 
nadere afspraken worden gemaakt over controle, monitoring en toezicht. 

 
4.2 Geluid 
4.2.1 Controleren op normen 
Zoals reeds vermeld zijn de opgenomen normen jaargemiddelde normen. Dit betekent dat het niet mogelijk is 
om de geluidbelasting door middel van kortdurende directe immissiemetingen vast te stellen. Of de 
jaargemiddelde normen worden overschreden dan wel dreigen te worden overschreden kan worden vastgesteld 
op basis van de gegevens die door de inrichtinghouder geregistreerd moeten worden (emissieterm LE, lokale 
windsnelheidsverdeling op ashoogte).  
 
In het Activiteitenbesluit is enkel bepaald dat de emissiegegevens geregistreerd moeten worden. Er is niet 
bepaald op welke wijze deze gegevens moeten worden geregistreerd en dat deze (al dan niet met een bepaalde 
frequentie) aan het bevoegd gezag toegestuurd moeten worden. Op grond van artikel 5:17 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan een toezichthouder inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. Op grond 
van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder verplicht aan een toezichthouder binnen de 
door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de 
uitoefening van zijn bevoegdheden. Met behulp van deze artikelen kan een toezichthouder op elk gewenst 
moment van de inrichtinghouder verlangen dat de registratiegegevens toegezonden worden.  
 
Er wordt met alle inrichtinghouders afgesproken dat voornoemde gegevens periodiek worden toegezonden. Ook 
zijn er mogelijkheden om de gegevens in digitale systemen (bijvoorbeeld Lden-monitor) te registreren en 
derden zoals de OMWB hier toegang tot te verlenen. Hiermee kan op elk gewenst moment de stand van zaken 
worden bekeken. Door middel van een convenant met de inrichtinghouders zal worden bewerkstelligd dat de 
registraties periodiek (termijn nog nader te bepalen) worden toegezonden dan wel dat er real-time gemonitoord 
kan worden.  
 
Met behulp van de geregistreerde gegevens kan gedurende het kalenderjaar in de gaten worden gehouden hoe 
de jaargemiddelde geluidsbelastingen Lden en Lnight zich ontwikkelen. Periodiek zal worden bepaald of er 
mogelijk een risico op normoverschrijding bestaat. Hierbij wordt dan voor het resterende deel van het jaar 
gerekend met het historisch gemiddelde windaanbod.  
 
Als er een risico op normoverschrijding is, dan zal de inrichtinghouder worden verzocht aan te geven welke 
maatregelen zullen worden genomen om normoverschrijding te voorkomen, bijvoorbeeld door het tijdelijk 
stilzetten van de turbine. Als een maand later, op basis van de registratiegegevens, blijkt dat er nog steeds 
risico bestaat op normoverschrijding dan zal worden overgegaan tot het nemen van preventieve 
handhavingsmaatregelen.  

 
4.2.2 Herhaling referentiemetingen 
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant is door de OMWB in de periode van november 2017 tot en met 
augustus 2018 onderzoek gedaan naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid (rapport 17022155 d.d. 
11 december 2018). De metingen hebben plaatsgevonden op 10 punten nabij woningen waar in de nabijheid 
windmolens zijn voorzien.  
 
Na het oprichten en in werking treden van de windturbines wordt het onderzoek door de OMWB op gelijke wijze 
herhaald. Als de resultaten van dit nieuwe onderzoek significant afwijken van de ingeschatte geluidsbelasting 
vanwege de windturbines (op basis van de aanvragen en verleende vergunningen) of van het eerder 
vastgestelde referentieniveau van het omgevingsgeluid, kan dit aanleiding zijn om aanvullend emissie- en 
immissie-onderzoek (conform Reken- en meetvoorschrift windturbines) uit te voeren.  
 
4.2.3 Controleren op registratieplicht 
Om op een goede wijze te kunnen monitoren of aan de geluidsnormen wordt voldaan is het van essentieel 
belang dat de registratieplicht wordt nageleefd. Als geen registratie wordt bijgehouden dan zal de 
inrichtinghouder op basis van artikel 3.15 van het Activiteitenbesluit jo. artikel 3.14e van de Activiteitenregeling 
worden aangeschreven de registratie alsnog bij te gaan houden. Als er wel registratie plaatsvindt maar de 
gegevens niet worden aangeleverd dan zal de inrichtinghouder op basis van de artikelen 5:17 en 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht worden aangeschreven dat deze alsnog moeten worden aangeleverd. Gebeurt dit 
niet, dan zal worden overgegaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen.  
 



 

Mochten gegevens niet meer achterhaald kunnen worden vanwege bijvoorbeeld een storing in het 
registratiesysteem dan zullen de gegevens op basis van aannames, met behulp van bijvoorbeeld gegevens van 
het KNMI, aangevuld moeten worden. Aanschrijvingen vanuit toezicht zullen er in dat geval op zijn gericht dat 
het registratiesysteem weer in orde moet worden gemaakt en dat de registratie wordt aangevuld op basis van 
de aannames. Als dit niet spoedig genoeg gebeurt, dan zullen ook in dit geval handhavingsmaatregelen worden 
genomen.  
 
4.2.4 Controleren bronvermogen 
In het Reken- en meetvoorschrift windturbines is een meetmethode aangereikt voor het uitvoeren van 
emissiemetingen om te controleren of het bronvermogen van de windturbine overeenkomt met het 
bronvermogen dat is opgenomen in het akoestisch rapport behorende bij de melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit. Na het oprichten en in gebruik nemen van een windturbine of windpark zal door of namens 
het bevoegd gezag in principe eenmalig een meting worden uitgevoerd om per type windturbine het 
windsnelheidsafhankelijke bronvermogen te controleren. Mocht in de loop der jaren het beeld ontstaan, 
bijvoorbeeld vanwege een toename van het aantal klachten, dat het bronvermogen is gewijzigd of afwijkt dan 
kan deze meting worden herhaald. 

 
Als wordt geconstateerd dat het bronvermogen (in negatieve zin) afwijkt is sprake van een wijziging van de 
inrichting. Dit betekent dat een nieuwe melding ingediend moet worden met daarbij een akoestisch rapport 
waaruit blijkt dat ook met het gewijzigde bronvermogen, al dan niet door het nemen van aanvullende 
maatregelen, voldaan kan worden aan de geluidsnormen dan wel dienen maatregelen te worden genomen om 
het bronvermogen in overeenstemming te brengen met het bronvermogen zoals opgenomen in de eerder 
ingediende melding. Wordt hieraan niet voldaan dan zullen handhavingsmaatregelen worden genomen.  
 
4.2.5 Toezichtsaspecten geluid samengevat 
- periodiek nagaan of registraties worden toegestuurd; 
-  op basis van registratie op 1 september van ieder kalenderjaar beoordelen of een overschrijding wordt 

verwacht; 
-  zo ja, dan na één maand (1 oktober) beoordelen of maatregelen zijn genomen; 
-  na ingebruikname windturbine binnen een half jaar bronvermogen controleren; 
- is het bronvermogen gewijzigd, dan aanschrijven dat een nieuwe melding Activiteitenbesluit, inclusief 

akoestisch rapport, moet worden ingediend waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de geldende 
geluidnormen (al dan niet na het treffen na maatregelen, lees: geluidmodus). 

 

4.3 Slagschaduw en lichtschittering 
4.3.1 Controleren of een stilstandvoorziening aanwezig is 
Na het in gebruik nemen van de windturbine wordt gecontroleerd of de stilstandvoorziening aanwezig is. Mocht 
de voorziening niet aanwezig zijn dan zal de inrichtinghouder worden aangeschreven dat deze alsnog wordt 
aangebracht. Wordt hiertoe niet overgegaan dan zullen handhavingsmaatregelen worden genomen.  
 
4.3.2 Controleren of stilstandvoorziening werkt en goed is ingeregeld 
Bij de melding Activiteitenbesluit moet een omschrijving van de aard en omvang van een inrichting worden 
verstrekt. In dit kader kan van de inrichtinghouder worden verlangd dat hij een slagschaduwrapport bij de 
melding overlegt waaruit blijkt hoe de stilstandvoorziening moet worden ingeregeld. Een dergelijk 
slagschaduwrapport is voor alle windparken reeds overgelegd.  
 
Er zal steekproefsgewijs worden getoetst of de stilstandvoorziening goed is ingeregeld. Hiertoe zal in het jaar 
na oprichting van de windturbines minstens vier maal worden gecontroleerd of de stilstandvoorziening aanwezig 
is en er inderdaad voor zorgt dat de windmolens niet meer draaien dan blijkens het Activiteitenbesluit dan wel 
de gestelde maatwerkvoorschriften is toegestaan. Hiertoe dient de OMWB toegang te hebben tot het windfarm 
management system (bijvoorbeeld: Breeze). Blijkt dat de stilstandvoorziening niet juist werkt, dan zal de 
inrichtinghouder worden aangeschreven dat de voorziening en/of de inregeling daarvan moet worden 
aangepast. Mocht hiertoe niet worden overgegaan dan zullen handhavingsmaatregelen worden genomen.  
 
In het eerdergenoemde convenant zal worden opgenomen dat de verschillende inrichtinghouders gezamenlijk 
moeten aantonen dat ter plaatse van woningen, die door turbines behorende tot aparte inrichtingen worden 
belast, wordt voldaan aan de cumulatieve norm. De rapportage die naar aanleiding hiervan wordt opgesteld kan 
aanleiding geven om nader onderzoek te doen naar de werking van één of meerdere windturbines. 
Verderworden op dit aspect, behoudens in het geval van klachten, in principe geen controles uitgevoerd. 
 
4.3.3 Controleren of niet reflecterende materialen of coatinglagen zijn gebruikt 
Na het in gebruik nemen van de windturbine kan fysiek worden gecontroleerd of niet reflecterende materialen 
of coatinglagen zijn gebruikt. Om te kunnen toetsen of ook aan de NEN-EN-ISO 2813 wordt voldaan zal echter 
ook informatie van het bedrijf nodig zijn. Deze kan met behulp van de artikelen 5:17 en 5:20 van de Algemene 
wet bestuursrecht opgevraagd worden. Wordt de informatie niet overgelegd dan kan handhavend worden 



 

opgetreden. Als blijkt dat geen reflecterende materialen of coatinglagen zijn gebruikt en/of als niet wordt 
voldaan aan de NEN-EN-ISO 2813 dan zal worden overgegaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen. 
 
4.3.4 Toezichtsaspecten slagschaduw en lichtschittering samengevat 
- na ingebruikname windturbine binnen een half jaar controleren op aanwezigheid stilstandvoorziening en 

gebruik van niet reflecterende materialen dan wel coatinglagen en opvragen van gegevens over 
gebruikte materialen/coatinglagen; 

- na ingebruikname windturbine binnen een jaar minimaal viermaal controleren of de stilstandvoorziening 
is ingeregeld conform het slagschaduwrapport. 

 

5. Handhaving 
 

5.1 Algemeen 
De Provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant volgen bij 
handhavingsprocedures de Landelijke Handhavingsstrategie. Uitgangspunt hierbij is een matrix waarbij 
afhankelijk van het soort overtreder (goedwillend, bewust, structureel) en de ernst van de overtreding (van 
vrijwel nihil naar aanzienlijk) op een bepaalde wijze wordt opgetreden tegen de overtreding. Optreden kan 
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. Hierna wordt enkel ingegaan op de bestuursrechtelijke handhaving. 
Afhankelijk van de uitkomst op basis van de Landelijke Handhavingsstrategie, zal ook beoordeeld worden of 
strafrechtelijke handhaving aan de orde is.  
 

5.2 Dwangsom/bestuursdwang 
Als wordt overgegaan tot bestuursrechtelijk optreden dan kan worden gekozen voor het opleggen van een last 
onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Bij een last onder bestuursdwang wordt de overtreding door 
het bevoegd gezag, op kosten van de overtreder, ongedaan gemaakt. Bij het opleggen van een last onder 
dwangsom moet de overtreder zelf de overtreding ongedaan maken. Doet hij dit niet, of niet tijdig dan wordt 
een dwangsom verbeurd. De hoogte van een dwangsom wordt gebaseerd op de kosten die een inrichtinghouder 
moet maken om de overtreding ongedaan te maken met daarbij een financiële prikkel die er voor moet zorgen 
dat de overtreding daadwerkelijk wordt opgeheven.  
 
Voordat kan worden overgegaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang dan wel dwangsom moet 
een inrichtinghouder op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid worden 
gesteld om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt verwerkt in het voornemen tot het opleggen van 
de last onder bestuursdwang dan wel dwangsom.  
 
Het hele proces van toezicht en handhaving ziet er dan als volgt uit: 
1. controle op de hiervoor genoemde punten; 
2. bij constatering van overtredingen wordt een hersteltermijn gegeven om de overtreding alsnog ongedaan te 

maken; 
3. hercontrole; 
4. zijn de overtredingen niet ongedaan gemaakt dan wordt een voornemen tot het opleggen van een last 

onder dwangsom/bestuursdwang toegezonden (zonder begunstigingstermijn); 
5. mogelijkheid indienen zienswijzen gedurende twee weken; 
6. definitieve last onder bestuursdwang/dwangsom met begunstigingstermijn; 
7. hercontrole na afloop begunstigingstermijn; 
8. zijn de overtredingen niet ongedaan gemaakt dan uitvoeren bestuursdwang dan wel verbeuren 

dwangsommen; 
9. kostenverhaal in geval van last onder bestuursdwang/invordering dwangsommen in geval van last onder 

dwangsom. 
In spoedeisende gevallen (bijvoorbeeld bij hoge overschrijdingen) kan van dit proces worden afgeweken en 
meteen worden overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom dan wel een last onder 
bestuursdwang. Ook kan bijvoorbeeld uit de Landelijke Handhavingsstrategie voortvloeien dat naar aanleiding 
van een uitgevoerde controle geen hersteltermijn wordt geboden maar meteen een handhavingsprocedure 
wordt opgestart.  
 
Hierna zal worden ingegaan op de wijze waarop zal gehandhaafd op de verschillende toezichtsaspecten.  
 

5.3 Geluid 
5.3.1 Registratieplicht wordt niet nageleefd 
Als wel registratie plaatsvindt maar de gegevens niet worden toegestuurd dan zal, op grond van de artikelen 
5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, een procedure tot het opleggen van een last onder 
dwangsom worden gestart. Aangezien het dan enkel gaat om het toesturen van gegevens die al aanwezig zijn, 



 

zal hierbij een korte begunstigingstermijn worden opgenomen (enkele dagen). Hiermee wordt voorkomen dat 
het te lang duurt voordat de gegevens worden aangeleverd en te laat kan worden vastgesteld of een 
overschrijding wordt verwacht.  
 
Als de registratieplicht niet wordt nageleefd dan kan worden aangeschreven op grond van de artikelen 3.15 
Activiteitenbesluit jo. artikel 3.14e Activiteitenregeling. Ook hiervoor zal een procedure tot het opleggen van 
een last onder dwangsom worden gestart. Aangezien de ontbrekende gegevens ook met behulp van aannames 
op basis van bijvoorbeeld gegevens van het KNMI kunnen worden aangevuld is het ongedaan maken van de 
overtreding op korte termijn mogelijk. Er kan derhalve een korte begunstigingstermijn worden opgenomen 
(enkele dagen). Hiermee wordt voorkomen dat het te lang duurt voordat de gegevens worden aangeleverd en 
te laat kan worden vastgesteld of een overschrijding wordt verwacht. 
 
In beide gevallen zal, bij het niet voldoen binnen de begunstigingstermijn, een dwangsom ineens worden 
verbeurd. Hiermee wordt de grootst mogelijke prikkel bij de inrichtinghouder gelegd en wordt voorkomen dat 
de handhavingsprocedure te lang gaat duren. Als onverhoopt toch niet wordt voldaan dan zal moeten worden 
afgewogen of nogmaals een last onder dwangsom wordt opgelegd met een hoger te verbeuren bedrag of wordt 
overgegaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang waarbij, op kosten van overtreder, de 
registratie op basis van aannames zal worden aangevuld. De keuze zal met name afhangen van de vraag in 
welke periode van het jaar de overtreding zich voordoet. Naarmate het einde van het kalenderjaar nadert zal 
het steeds belangrijker worden dat de gegevens snel beschikbaar zijn.  
 
5.3.2 Risico op normoverschrijding vastgesteld 
Als is vastgesteld dat er een groot risico op normoverschrijding is en de inrichtinghouder neemt geen of niet 
afdoende maatregelen dan wordt een preventieve last onder dwangsom vanwege overtreding van artikel 3.14a 
van het Activiteitenbesluit opgelegd. Aangezien het in dat geval gaat om het voorkomen van een overtreding 
hoeft aan een dergelijke last geen begunstigingstermijn te worden verbonden. Ook in dit geval zal een 
dwangsom ineens worden verbeurd omdat hiermee de grootst mogelijke prikkel bij de inrichtinghouder wordt 
gelegd.  
 
Bijkomend probleem bij deze overtreding is dat als hij éénmaal is vastgesteld (jaargemiddelde norm wordt 
overtreden) de overtreding niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Er kan enkel worden bewerkstelligd dat 
de overschrijding niet nog meer toeneemt. Blijkt derhalve dat, na het verbeuren van de eenmalige dwangsom, 
nog geen maatregelen worden genomen om verdere overschrijding tegen te gaan dan zal door middel van het 
toepassen van bestuursdwang de windturbine stil worden gezet.  
 
5.3.3 Bronvermogen is gewijzigd 
Als vanwege de constatering dat het bronvermogen is gewijzigd, geen volledige nieuwe melding, inclusief 
akoestisch rapport, in het kader van het Activiteitenbesluit wordt ingediend dan kan handhavend opgetreden 
worden vanwege overtreding van artikel 1.10 en 1.11 van het Activiteitenbesluit. Er zal een last onder 
dwangsom worden opgelegd waarbij, na afloop van de begunstigingstermijn, per constatering dat nog geen 
volledige melding is ingediend een dwangsom wordt verbeurd. Hierbij zal maximaal éénmaal per week worden 
gecontroleerd of de melding is ingediend. Er zal maximaal zesmaal een dwangsom worden verbeurd. Als na het 
verbeuren van de totale dwangsom nog geen volledige melding is ontvangen dan zal een nieuwe last onder 
dwangsom met een hoger dwangsombedrag worden opgelegd.  
 
5.3.4 Handhavingsaspecten geluid samengevat 
- bij het niet naleven van de registratieplicht wordt een last onder dwangsom opgelegd. Er wordt een 

korte begunstigingstermijn gehanteerd en de dwangsom wordt, bij niet voldoen in één keer verbeurd; 
-  als er een groot risico op normoverschrijding is, wordt een preventieve last onder dwangsom opgelegd. 

Er wordt geen begunstigingstermijn gehanteerd en de dwangsom wordt, als de norm wordt overtreden, 
in één keer verbeurd; 

- wordt geen (volledige) melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend vanwege wijziging van 
het bronvermogen dan wordt een last onder dwangsom opgelegd. Hieraan wordt een ‘normale’ 
begunstigingstermijn verbonden. De dwangsom zal in zes afzonderlijke delen worden verbeurd.  

  

5.4 Slagschaduw en lichtschittering 
5.4.1 Geen stilstandvoorziening aanwezig  
Bij het ontbreken van een stilstandvoorziening wordt een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding 
van artikel 3.14 Activiteitenbesluit jo. artikel 3.12 Activiteitenregeling. De last onder dwangsom is erop gericht 
dat alsnog een stilstandvoorziening wordt aangebracht. De begunstigingstermijn moet worden afgestemd op de 
tijd die de inrichtinghouder redelijkerwijs nodig heeft om de voorziening aan te brengen. Omdat het niet 
wenselijk is dat de overtreding, in verband met mogelijke hinder voor omwonenden, langer voortduurt dan 
noodzakelijk wordt een dwangsom ineens verbeurd als de overtreding niet tijdig wordt opgeheven. Hiermee 
wordt de grootst mogelijke prikkel bij de inrichtinghouder gelegd en wordt voorkomen dat de 
handhavingsprocedure te lang gaat duren.  



 

 
Als onverhoopt toch niet wordt voldaan dan zal moeten worden afgewogen of nogmaals een last onder 
dwangsom wordt opgelegd met een hoger te verbeuren bedrag of wordt overgegaan tot het opleggen van een 
last onder bestuursdwang waarbij windturbine zal worden stilgezet totdat de vereiste voorziening is 
aangebracht. De keuze zal met name afhangen van de vraag hoeveel hinder wordt veroorzaakt. 
 
5.4.2 Stilstandvoorziening werkt niet en/of is niet goed ingeregeld 
Bij het niet goed werken van de stilstandvoorziening wordt een last onder dwangsom opgelegd vanwege 
overtreding van artikel 3.14 Activiteitenbesluit jo. artikel 3.12 Activiteitenregeling. De last onder dwangsom is 
erop gericht dat de stilstandvoorziening wordt aangepast en/of opnieuw wordt ingeregeld. De 
begunstigingstermijn moet worden afgestemd op de tijd die de inrichtinghouder redelijkerwijs nodig heeft om 
de voorziening aan te passen en/of in te regelen. Omdat het niet wenselijk is dat de overtreding, in verband 
met mogelijke hinder voor omwonenden, langer voortduurt dan noodzakelijk wordt een dwangsom ineens 
verbeurd als de overtreding niet tijdig wordt opgeheven. Hiermee wordt de grootst mogelijke prikkel bij de 
inrichtinghouder gelegd en wordt voorkomen dat de handhavingsprocedure te lang gaat duren.  
 
Als onverhoopt toch niet wordt voldaan dan zal moeten worden afgewogen of nogmaals een last onder 
dwangsom wordt opgelegd met een hoger te verbeuren bedrag of wordt overgegaan tot het opleggen van een 
last onder bestuursdwang waarbij windturbine zal worden stilgezet totdat de voorziening is aangepast en/of 
opnieuw ingeregeld. De keuze zal met name afhangen van de vraag hoeveel hinder wordt veroorzaakt. 
 
 
5.4.3 Geen of onjuiste niet reflecterende materialen of coatinglagen gebruikt 
Bij het ontbreken van niet reflecterende materialen of coatinglagen of als de toegepaste reflecterende 
materialen of coatinglagen niet voldoen wordt een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van 
artikel 3.14 Activiteitenbesluit jo. artikel 3.12 Activiteitenregeling. De last onder dwangsom is erop gericht dat 
alsnog (juiste) niet reflecterende materialen of coatinglaten wordt aangebracht. De begunstigingstermijn moet 
worden afgestemd op de tijd die de inrichtinghouder redelijkerwijs nodig heeft om de voorziening aan te 
brengen. Omdat het niet wenselijk is dat de overtreding, in verband met mogelijke hinder voor omwonenden, 
langer voortduurt dan noodzakelijk wordt een dwangsom ineens verbeurd als de overtreding niet tijdig wordt 
opgeheven. Hiermee wordt de grootst mogelijke prikkel bij de inrichtinghouder gelegd en wordt voorkomen dat 
de handhavingsprocedure te lang gaat duren.  
 
Als onverhoopt toch niet wordt voldaan dan zal moeten worden afgewogen of nogmaals een last onder 
dwangsom wordt opgelegd met een hoger te verbeuren bedrag of wordt overgegaan tot het opleggen van een 
last onder bestuursdwang waarbij de windturbine, op kosten van de inrichtinghouder, zal worden voorzien van 
de benodigde materialen of coatinglagen. De keuze zal met name afhangen van de vraag hoeveel hinder wordt 
veroorzaakt. 
 
5.4.4 Handhavingsaspecten slagschaduw en lichtschittering samengevat 
- bij het niet hebben van een stilstandvoorziening wordt een last onder dwangsom opgelegd. Er wordt 

een ‘normale’ begunstigingstermijn gehanteerd en de dwangsom wordt, bij niet voldoen in één keer 
verbeurd; 

-  bij het niet juist functioneren van een stilstandvoorziening wordt een last onder dwangsom opgelegd. Er 
wordt een ‘normale’ begunstigingstermijn gehanteerd en de dwangsom wordt, bij niet voldoen in één 
keer verbeurd; 

- bij niet (juiste) reflecterende materialen of coatinglagen wordt een last onder dwangsom opgelegd. Er 
wordt een ‘normale’ begunstigingstermijn gehanteerd en de dwangsom wordt, bij niet voldoen in één 
keer verbeurd. 

 

6. Toekomstige ontwikkelingen 
 

6.1 Wijzigingen binnen de windparken 
Het uitgangspunt voor het totale project Windenergie A16 is, voor wat betreft het aspect geluid, dat bij 
woningen van derden aan de 47 dB Lden-contour moet worden voldaan als gevolg van alle beoogde windturbines 
in het plangebied gezamenlijk. Hiermee wordt een strenger uitgangspunt gehanteerd dan opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. Op grond van het Activiteitenbesluit geldt de norm namelijk per windturbine dan wel 
combinatie van windturbines. Als gevolg hiervan zijn voor een aantal windturbines dan wel combinatie van 
windturbines maatwerkvoorschriften opgesteld. Hiermee zijn lagere normen gesteld, zodanig dat de totale 
belasting van alle nieuwe inrichtingen samen de normgrens niet overschrijdt. Ook voor het aspect slagschaduw 
is als uitgangspunt genomen dat bij woningen door alle nieuwe windturbines gezamenlijk aan de 
slagschaduwnorm uit het Activiteitenbesluit moet worden voldaan. Door middel van maatwerkvoorschrift is 
bewerkstelligd dat woningen cumulatief gezien niet meer dan 5 uur en 40 minuten slagschaduw per jaar 
ontvangen.  



 

 
Het is reeds bekend dat een aantal windparken op termijn gesplitst zal worden. Hierdoor kan de 
geluidsbelasting en/of slagschaduw op een woning toenemen ten opzichte van voornoemde uitgangspunten. 
Derhalve zullen wij op het moment dat een melding Activiteitenbesluit en/of aanvraag om een 
omgevingsvergunning om dit te bewerkstelligen door ons worden nagegaan of nieuwe maatwerkvoorschriften 
nodig zijn om te blijven voldoen aan voornoemde uitgangspunten.  

 
6.2 Verandering in wetgeving 
Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Op het moment dat deze wet, en de bijbehorende 
regelgeving, in werking treedt zullen onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het 
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling komen te vervallen. Nagegaan is of reeds bekend is of het 
toetsingskader onder de Omgevingswet significant afwijkt ten opzichte van het huidige toetsingskader. Mocht 
dit het geval zijn dan is het immers wenselijk om hiermee, voor zover mogelijk, reeds rekening te houden bij 
het oprichten in werking brengen van de windturbines.  
 
In het kader van de onderhavige strategie gaat het te ver om het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet 
volledig uit te werken. Belangrijkste conclusie is echter dat zowel de normen voor het aspect geluid als 
slagschaduw en lichtschittering blijven bestaan. De normen voor geluid zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving. In artikel 5.74 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is voorgeschreven dat in een 
omgevingsplan dat het exploiteren van een windturbine of windpark toelaat, de standaardwaarde 47 dB Lden en 
41 dB Lnight moet bevatten. In het omgevingsplan mogen hogere of lagere waarden worden opgenomen. Lagere 
waarden zijn alleen toegestaan als dat gelet op cumulatie met het geluid van een andere windturbine of van 
een ander windpark of gelet op de bijzondere aard van het gebied is aangewezen. Geconcludeerd kan dan ook 
worden dat de normen overeenstemmen met de normen die thans gelden. Voor slagschaduw en lichtschittering 
zijn geen normen in het Besluit kwaliteit leefomgeving opgenomen. De thans geldende normen blijven echter 
via het Invoeringsbesluit Omgevingswet wel van toepassing.   
 
  



 

 
 
Tabel 1 

Nr Aanvrager Maatwerk geluid Maatwerk 
slagschaduw 

1 Windenergie A16 WP Waaijenberg Nee Ja 
2 Windenergie A16-De Roover BV Nee Ja 
3 Windenergie A16-WP Hazeldonk West/Donkse Wind BV Nee Ja 
4 Windenergie A16-WP Nieuwveer Ja Nee 
5 Windpark Lage Zwaluwe Ja Ja 
6 Windpark Gezamenlijk plan Zonzeel Nee Nee 
7 Windpark Galder Nee Nee 
8 Windpark E-7 Raedthuys Nee Ja 
9 Windpark E456 (Raedthuys) Ja Ja 
10 Windpark A16 RWS Ja Ja 
11 Windpark Breda Hazeldonk II BV Ja Ja 
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