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Onderwerp

Statenvragen PVV Noord-Brabant over WHO-geluidsnormen windturbines
Datum

5 november 2018
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2234058/4427300
Uw kenmerk

Bij brief van 13 oktober 2018, ingekomen op 15 oktober 2018, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

E. (Eltjo) Kugel

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 87 04

1. Volgens AD noemt de WHO het geluid van windmolens een potentieel
gezondheidsrisico. Bent u bereid direct te stoppen met het Brabantse
windmolenbeleid nu de Brabantse windturbines niet aan de WHO richtlijnen
voldoen? Zo nee, waarom niet? Waarom laat u bewust de Brabantse bevolking
onnodig gevaar lopen? Zo ja, op welke termijn kunnen de Staten een voorstel
zien waarin het college meldt te zullen stoppen met (het faciliteren) van de bouw
van windmolens in Noord-Brabant?
Antwoord: Nee. De WHO waarschuwt in een nieuw rapport (als vervolg op een
rapport uit 2009) voor een overdaad aan omgevingsgeluid in relatie tot de
gezondheid van mensen. Zij geeft in dit nieuwe rapport aanbevelingen voor een
maximaal aanvaardbare geluidsbelasting op de omgeving. Het gaat hierbij om
geluid van treinen, gemotoriseerd verkeer, vliegtuigen, windturbines,
evenementen, persoonlijke elektronische apparaten en speelgoed.
Het WHO-advies met betrekking tot geluid van windturbines is ‘conditional’ (een
‘zwakke’ of voorwaardelijke aanbeveling), terwijl een aanbeveling met
betrekking tot bijvoorbeeld verkeerslawaai door de WHO als ‘strong’ wordt
aangemerkt. De reden voor deze ‘zwakke’ aanbeveling is dat de WHO in haar
rapport stelt dat het bewijs voor gezondheidseffecten als gevolg van lawaai van
windturbines niet of nauwelijks aan de orde is. Er is, zo stelt de WHO, geen
bewijs dat geluid van windturbines leidt tot directe gezondheidsrisico’s.
Het RIVM bestudeert momenteel het gehele advies van de WHO. Het is aan de
wetgever of, voor welke onderwerpen en hoe dit advies overgenomen wordt.
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2. Bent u bereid om voor bestaande windturbines de maximale geluidsbelasting
te handhaven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en op welke wijze gaat u
dit vormgeven?

Datum

Antwoord: Voor windturbines gelden normen als het gaat om geluidsbelasting
van omwonenden. Alle overheden toetsen en beoordelen windplannen aan
deze normen en houden hier rekening mee bij onder meer de afgifte van
omgevingsvergunningen. Omwonenden die van mening zijn dat deze normen
overschreden worden, kunnen nu al verzoeken indienen tot handhaving. Nieuwe
maatregelen zijn naar onze mening niet noodzakelijk.
Met een project als de PIP-A16 hebben wij, in samenspraak met gemeenten,
omwonenden en ontwikkelaars, juist de ruimte in het proces gecreëerd om met
locaties en posities van windturbines te schuiven. Dit vanuit het gezamenlijk
streven dat zo min mogelijk woningen geraakt zouden worden door de
wettelijke geluidsnormen.
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3. In hoeverre is inpassing van windturbines in Noord-Brabant volgens u
überhaupt nog mogelijk indien de geluidsbelasting door deze turbines begrenst
wordt op 45dB (piek, dus niet gemiddeld)?
Antwoord: De WHO gaat in haar advies uit van een ‘average exposure’
(gemiddelde belasting) van 45 dB Lden bij windturbines en niet van een
piekbelasting. Zoals hierboven vermeldt, hanteren wij de Nederlandse wettelijke
normen. Per windturbineproject wordt in kaart gebracht wat de geluidsproductie
van de windturbines is en of deze binnen de normen blijft.
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