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12. Mededinging 

Schaarse publieke rechten 

12.1 Het ministerie van EZ en IM handelt in strijd met het primaire Unierecht, artikel 101 en 102 

VWEU, ter bescherming van de mededinging en het verbod misbruik te maken van de machtspositie, de 

wet vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van dienstverlening, respectievelijk art. 49 VWEU en art. 56 

VWEU en beginselen zoals gelijke behandeling, non-discriminatie, evenredigheid en transparantie. 

Daarmee wordt in strijd gehandeld met de Aanbestedingsrichtlijn en Dienstenrichtlijn, als 

geïmplementeerd in het nationaal Nederlands recht, namelijk de Aanbestedingswet 2012 en de 

Mededingingswet art. 6 Mw. Tevens is sprake van ongeoorloofde staatssteun, in strijd met art. 107 

VWEU. 

12.2 Voor schaarse publieke rechten, zoals de SDE subsidie en betreffende vergunningen, moet door 

het bestuur op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte worden geboden om naar de 

beschikbare subsidie en vergunningen mee te dingen. Met nadruk zij op gemerkt dat onder (schaarse) 

publieke rechten zowel (schaarse) vergunningen als (schaarse) subsidies vallen. Deze paragraaf zal dan 

ook zowel de verlening van de schaarse vergunning als de schaarse subsidies behandelen. 

12.3 Onderhands mag het bestuur de subsidie en vergunningen niet verlenen aan een bepaalde 

aanvrager. De minister van EZ heeft, met medewerking van de provincie Groningen initiatiefnemers van 

windpark N33, bij 'preferred supplier' RWE lnnogy Windpower Netherlands, Blaaswind BV en Yard 

Energy bevoordeeld door hen zonder een duidelijke reden boven andere aanvragers te positioneren. Dit 

is in strijd met het verbod van willekeur en het formele gelijkheidsbeginsel. 

12.3 De SDE kan bij uitstek beschouwd worden als een schaarse subsidie. Een definitie die hiervan 

gegeven wordt is "als de som van de omvang van de aanvragen het aantal beschikbare publieke rechten 

overtreft". De hoeveelheid publieke middelen voor SDE+ is beperkt. Zo is er in de voorjaarsronde 2016 4 

miljard euro beschikbaar gesteld voor de SDE+. Ook de vergunningen voor windturbines zijn schaars als 

gevolg van fysieke schaarste door een beperkt zoekgebied en technische schaarste als gevolg van 

voorschriften met betrekking tot minimale afstanden tussen externe objecten. 

12.4 De schaarste heeft als gevolg dat er op de een of andere manier een mogelijkheid voor 

potentiële gegadigden moet worden geboden om naar de vergunning en/of de subsidie mee te dingen. 

Hiervoor is geen enkele verdelingsprocedure uitgesloten. De SDE+ wordt aldus het Besluit Stimulering 

Duurzame Energieproductie verdeeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij is wel het vereiste dat moet 

worden vastgesteld dat het plan uitvoerbaar, technisch, financieel en economisch haalbaar is, wat niet zo 

is. 
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12.5 In het kader van het Europees recht heeft het Hof van Justitie bepaald dat (onder meer in 

gevolge art. 49 en 56 VWEU) een vergunningstelsel toegestaan is, maar stelt het Hof eisen aan de 

toepassing daarvan. Voor deze artikelen geldt het beginsel van gelijke behandeling (gelijkheidsbeginsel), 

het verbod van discriminatie en de transparantieverplichting. Allereerst dient de overheid op grond van 

het gelijkheidsbeginsel daadwerkelijke mededingingsruimte met betrekking tot de verlening van de 

vergunning en de verlening van de vergunning te waarborgen. De transparantieverplichting houdt 

vervolgens in dat de overheid aan elke potentiële inschrijver voor de subsidie of een vergunning, een 

passende mate van openbaarheid betracht. De passende mate van openbaarheid ziet op de 

verdelingsprocedure en de criteria, voorwaarden en modaliteiten die bij de verdeling worden toegepast. 

De verdelingscriteria moeten objectief, niet-discriminerend, duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn 

omschreven. Verder valt onder het transparantiebeginsel dat iedere vorm van favoritisme en willekeur 

moet worden voorkomen. 

12.6 Ook met betrekking tot de verlening van subsidies dient de overheid vanuit het perspectief van 

Europees recht, op grond van het gelijkheidsbeginsel en het daaruit voortvloeiende 

transparantiebeginsel, een reële mogelijkheid te bieden voor potentiële gegadigden een eerlijke en gelijke 

kans te bieden om naar de subsidie mee te dingen en dient deze mogelijkheid naar de eisen van het 

transparantiebeginsel te zijn ingericht. 

12.7 Bovenstaande houdt in dat informatie met betrekking tot de procedure op tijd en voldoende 

duidelijk beschikbaar dient te zijn. Tevens moeten de criteria op basis waarvan een vergunning c.q. een 

subsidie al dan niet wordt verleend, ondubbelzinnig zijn en niet discriminerend, duidelijk en voldoende 

precies zijn omschreven. 

12.8 Ook naar Nederlands recht geldt een dergelijke verplichting voor de overheid om een reële 

mogelijkheid te bieden voor potentiële gegadigden mee te dingen naar schaarse publieke rechten, zodat 

wordt voorkomen dat het bestuur sommige aanvragers naar willekeur bevoordeelt. Tevens dient de 

uiteindelijke verlening gebaseerd te zijn op transparante, ondubbelzinnige en duidelijke criteria, die voor 

de potentiële gegadigden kenbaar en voldoende precies dienen te zijn. Er moet met andere woorden 

sprake zijn van een passende mate van openbaarheid bij de uiteindelijke verlening. Passend betekent 

tijdig, adequaat en voldoende duidelijk, precies en ondubbelzinnig formuleren van de verdeelregels. 

12.9 Bovenstaande verplichting om aan potentiële gegadigden een reële mededingingsmogelijkheid 

te bieden wordt gebaseerd op het formele gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen. De eis 

van een voldoende mate van passende openbaarheid is gebaseerd op (het) transparantie(beginsel). 

12.10 Toegepast op windpark N33, achten reclamanten de procedure van zowel de verlening van 

subsidie als de verlening van de vergunning niet in overeenstemming met het beginsel van gelijke 

behandeling en het daaruit voortvloeiende transparantiebeginsel. Het verlenen van de subsidie en 

vergunningen aan RWE lnnogy Windpower Netherlands, Blaaswind BW en Yard Energy wekt de schijn 

van willekeur. Reclamanten hebben het vermoeden dat bij voorbaat onderling afspraken zijn gemaakt, die 
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zij in het licht van de mededingingswet plaatsen om deze feitelijke gedragingen tevens ter toetsing voor te 

leggen. Vooral gezien het feit dat initiatiefnemers al aanzienlijke kosten hebben moet maken ter 

voorbereiding van de vestiging van het windpark. Reclamanten achten het niet aannemelijk dat 

initiatiefnemers dit zonder voorafgaand groen licht hebben geïnvesteerd. 

12.11 In strijd met het gelijkheidsbeginsel ziet het zoekgebied niet op andere alternatieve locaties. De 

mededinging wordt uitgesloten omdat toegang tot de markt feitelijk wordt voorbehouden aan locaties van 

grondposities die zich binnen het zoekgebied bevinden. 197 

12. 12 De eis van een passende mate van openbaarheid specificeert de tijdige verstrekking van 

informatie; de adequate bekendmaking van de informatie; de duidelijke, precieze en ondubbelzinnige 

formulering van de verdeelregels. Aldus kunnen alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende 

inschrijvers de juiste draagwijdte ervan begrijpen, wordt de discretionaire bevoegdheid van de verlenende 

overheid afgebakend en wordt voorkomen dat de criteria op willekeurige wijze worden gebruikt. In het 

SDE+ besluit is niet nader gespecificeerd en verduidelijkt wat onder 'voldoende vertrouwen in de 

economische haalbaarheid' moet worden verstaan. Het gaat om een erg vage norm, waardoor het 

Agentschap NL een onaanvaardbare beleids- en beoordelingsvrijheid heeft. Onduidelijk voor reclamanten 

is welke maatstaven worden aangehouden voor het beoordelen van de economische haalbaarheid. Zeker 

nu uit een recente inventarisatie van het Financieel Dagblad blijk dat windturbines op grote schaal 

verlieslatend zijn doordat de kosten voor onderhoud hoger zijn dan de baten van de opgewekte energie. 

Aldus voldoet het bestreden besluit niet aan de vereiste passende mate van openheid. 

12.13 Uit een brief van de minister van 20 mei 2014 blijkt dat de vraag of bepaalde alternatieven 

onderzocht konden worden, onder meer afhing van de vraag of de initiatiefnemer die de alternatieve 

locatie wilde onderzoeken, beschikte over grondposities.198 Zo wordt de facto de vergunningverlening en 

de subsidieverlening in handen gelegd van de grondeigenaren in het gebied. In de procedure voor het 

MER en het inpassingsplan is gebleken dat de provincie Groningen en het Rijk star vasthouden aan de 

reeds vastgestelde locaties en daarvan niet wilden afwijken, ondanks aantoonbare, diverse herhaald 

verzoeken om bepaalde alternatieven te doen onderzoeken. Op deze manier worden wederom de 

huidige initiatiefnemers bevoordeeld en wordt geen enkele andere initiatiefnemer de mogelijkheid 

geboden om naar een vergunning en/of subsidie mee te dingen. De verhoudingen naar zogenaamde 

"voorkeursleveranciers" positie behoort tot een door reclamanten geconstateerd complex geheel aan 

feitelijke gedragingen waartoe zij aangewezen autoriteit raadplegen. 

Aanbesteding 

12.14 Wanneer de vergelijkende toets plaatsvindt door middel van het criteria dat de laagste prijs of 

economisch meest gunstige inschrijving, spreekt men van een aanbesteding, dit wordt aangemerkt als 

een bijzonder vergelijkende toets. De bijlagen bij de vergunningsaanvragen van deelwindparken 

197 ECLl:NL:RVS:2016:2927. 
198 Bijlage 3: Bijlagenbundel locatieoverwegingen, Brief van de Minister van Economische Zaken, 33612, Nr. 44, 20 mei 

2014. 
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Menterwolde DWE, Eekpolder en Vermeer geven aan dat de vergunning een basis vormt voor de 

aanvraag voor de SDE+. Volgens deze vergunningaanvragen vindt er een aanbesteding plaats na de 

aanvraag van de vergunning. De SDE+ wordt, ingevolge het Besluit Stimulering Duurzame 

Energieproductie verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst. Aldus kan hier niet van een 

aanbesteding worden gesproken. Onduidelijk is dan ook waarom de vergunningaanvraag de 

aanbesteding als verdeelsleutel acht. 

12.15 Reclamanten stellen dat dit project wel in de vorm van een aanbesteding zou moeten 

geschieden. Het Rijk is immers een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012; en 

de geraamde waarde van de opdracht overschrijft de Europese drempelwaarde ruimschoots. 

12.16 Ingevolge Richtlijn 2014/24/EU en de implementatie daarvan in de Aanbestedingswet 2012, is er 

sprake van een aanbestedingsplicht indien een aanbestedende dienst een opdracht verstrekt en de 

waarde van de opdracht de drempelwaarde overschrijdt. Van een overheidsopdracht is sprake indien 

tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer een overeenkomst onder bezwarende titel is 

gesloten, welke de ondernemer direct dan wel indirect verbindt tot het uitvoeren van het 

werk/diensUlevering van een werk waar de overeenkomst op ziet (art. 2 lid 1 sub 6 Richtlijn 2014/24/EU). 

Van een aanbestedende dienst is in ieder geval sprake als het gaat om een staats-, regionale en lokale 

overheidsinstantie of publiekrechtelijke instelling (art. 2 lid 1 sub 1 Richtlijn 2014/24/EU). Op grond van 

art. 4 Richtlijn 2014/24/EU is tevens het drempelbedrag overschreden. 

12.17 De vraag is in dit geval of er sprake kan zijn van een overheidsopdracht, omdat er sprake moet 

zijn van een overeenkomst onder bezwarende titel en het in het onderhavige geval gaat om een 

subsidieverlening in welke verhouding doorgaans geen sprake is van een overeenkomst onder 

bezwarende titel. Dit kan echter anders zijn indien de overheid bij de verlening van de subsidie dusdanige 

voorwaarden stelt, dat de facto sprake is van een aanbestedingsplichtige opdrachtverstrekking. In art. 9 

lid 2 van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016 wordt de 

ontvanger van de SDE subsidie verplicht om de productie-installatie (de windturbine(s)) binnen 4 jaar in 

gebruik te nemen. Naar de mening van reclamanten en ook in het licht van de uitspraak van het Hof van 

Justitie in de zaak Helmut Muller (HvJEU 25 maart 2010, C-451/08), is om die reden sprake van een 

aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. In de zaak Helmut Muller stelde het HvJ nog vast dat voor het 

begrip 'overheidsopdracht voor werken' niet vereist is dat de werken waarop de opdracht ziet, materieel 

of fysiek ten behoeve van de aanbestedende dienst worden uitgevoerd wanneer deze werken in het 

rechtstreekse economische belang van deze dienst worden uitgevoerd. Dat is in het onderhavige geval 

een gegeven, omdat het Rijk door middel van de subsidieverlening een financiële bijdrage levert aan de 

uitvoering van het windpark. 

12.18 Uit bovenstaande volgt dat het Rijk naar de mening van reclamanten onzorgvuldig handelt door 

de exploitatie van het windpark N33 aan de huidige initiatiefnemers uit te besteden, zonder een openbare 

aanbestedingsprocedure. Wat de evidente en essentiële voordelen kunnen zijn van een procedure van 

aanbesteding bij het bouwen van een windpark, blijkt uit de enorm goedkope aanlegkosten die Dong 
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Energy heeft voor het bouwen van windpark Borssele aan de Zeeuwse kust. In het onderhavige geval zijn 

de initiatiefnemers echter reeds bekend, anders dan bij het bouwen van een windpark op zee. In dat 

proces stelt het Rijk een inpassingsplan op, waarna de initiatiefnemer met het beste plan (Dong Energy in 

dit geval) het windpark mag bouwen. 

12.19 Aanbesteding als verdeelsleutel heeft als zeer positief effect dat de innovatie - daadwerkelijk en 

duurzaam - bevorderd wordt. De overheid ziet in dat indien in 2022/2024 een doorgroei naar meer 

productie van wind op land moet plaatsvinden, dit slechts mogelijk is via de weg van innovatie. Door bij 

voorbaat de exploitatie van het windpark N33 aan de huidige initiatiefnemers te gunnen, belemmert de 

overheid haar eigen doelstellingen, aldus beperkt zij innovatie. Met name in de duurzame energiesector, 

waar technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen in een rap tempo opgevolgd worden, zal dit de 

efficiëntie en effectiviteit ten goede komen. Dit blijkt uit de recente tender voor het windpark Borssele voor 

de Zeeuwse kust. Er kan uiteindelijk voor 2. 7 miljard minder subsidie gebouwd worden dan waarmee 

rekening werd gehouden. Daaromtrent spreekt minister Kamp zijn lof uit of het Nederlandse systeem voor 

aanbestedingen voor wind op zee, waarbij bedrijven moet elkaar moeten concurreren. Onbegrijpelijk is 

dan ook dat de minister voor wind op land niet een zelfde systeem hanteert. 

12.20 Bovendien heeft de 'first carne, first served' manier van de SDE regeling als gevolg dat 

installaties subsidie verkrijgen, waarvan later blijkt dat de exploitatie economisch niet haalbaar is. De 

haalbaarheidstoets is niet voldoende kenbaar en deugdelijk. Dit heeft als consequentie dat ander (meer) 

geschikte projecten van concurrenten vanwege de overschrijding van het subsidieplafond worden 

geweigerd. 

staatssteun 

12.21 Gezien deze marktsturende verkrijging van subsidiegelden en vergunningen is er sprake van 

staatssteun ex. art. 107 (1) VWEU. Er is een voordeel verschaft, met staatsmiddelen bekostigd, toe te 

rekenen aan de staat, die selectief is, en verstrekt aan een of meer ondernemingen waardoor de 

mededinging op de interne markt wordt vervalst en het handelsverkeer tussen de lidstaten nadelig wordt 

beïnvloed. 

12.22 Voor verboden staatssteun ex art. 107 lid 1 VWEU is ten eerste vereist dat er sprake is van een 

onderneming in de zin van dit artikel, uitgelegd naar het Europees Recht. Volgens het EU-recht is een 

onderneming iedere entiteit die een economische activiteit uitvoert. Een economische activiteit bestaat 

vervolgens uit iedere activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen en/of diensten op de markt. In 

casu gaat het om de initiatiefnemers die door het exploiteren van een windturbine op hun grond, kunnen 

worden aangemerkt als onderneming in de zin van art. 107 VWEU. 

12.23 Ten tweede dient de staatssteun door staatsmiddelen te zijn bekostigd. Daaraan wordt in casu 

in, aangezien de overheid door middel van subsidie te verlenen een financiële tegemoetkoming levert ten 

koste van staatsmiddelen. 
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12.24 Ten derde moet er sprake zijn van economisch voordeel dat onder normale omstandigheden niet 

zou zijn verkregen. Ook hieraan is voldaan. Onder normale, vrije markt omstandigheden zou namelijk 

geen subsidie zijn ontvangen en zou de exploitant van de windmolen niet het verschil in basisbedrag en 

marktprijs vergoed krijgen. 

12.25 Ten vierde geldt dat de maatregel selectief moet zijn. Dit houdt in dat de vermeende verboden 

steun slechts aan een of enkele onderneming wordt verleend. Formeel gezien kan iedere onderneming in 

aanmerking komen voor de SDE+ subsidie. Echter, materieel gezien is er in het onderhavige geval 

sprake van verboden selectiviteit. In een brief (van 2 mei 2014) van de minister aan de provincie 

Groningen noemt de minister een drietal voorwaarden aan de hand waarvan moet worden bepaald of een 

alternatieve locatie kan en moet worden onderzocht. Een van die voorwaarden is dat de initiatiefnemer 

moet beschikken over grondposities. Op deze wijze worden de aanvankelijke initiatiefnemers die reeds 

over grondposities beschikken, materieel boven de initiatiefnemers zonder grondposities bevoordeeld. 

Blaaswind BV, waarin grondeigenaren die een windturbine op hun grond willen plaatsen zijn verenigd, 

krijgt op deze manier zelfs de facto de bevoegdheid om te beslissen wie een SDE+ subsidie kan 

aanvragen. Immers, door de voorwaarden die de minister stelt in zijn brief van 2 mei 2014 kunnen alleen 

initiatiefnemers die met Blaaswind BV (willen) samenwerken over grondposities rond de N33 beschikken. 

12.26 Kortom het is duidelijk dat niet wordt voldaan aan de regels van aanbesteding/mededinging en 

dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun en (vooringenomen) verlening en vaststelling van 

toelaatbare subsidie. Bij gebrek aan wetenschap daaromtrent, volharden reclamanten in hun verzet en 

vragen het bestreden besluit te herroepen. 
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13. Voorzorg 

13.1 De zorgplicht is in artikel 1.1 a Wm vervat. Dit artikel regelt dat een ieder voldoende zorg voor het 

milieu in acht moet nemen, waaronder in ieder geval wanneer diegene weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat door handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, 

verplicht is dat handelen achterwege te laten of maatregelen te nemen ter voorkoming of beperking of 

ongedaanmaking van die gevolgen. Deze voorzorg werkt uit in onder andere het preventiebeginsel en 

voorzorgsbeginsel. In dit hoofdstuk wordt onderbouwd waarom reclamanten primair het preventiebeginsel 

en secundair het voorzorgsbeginsel van toepassing achten. Er is sprake van schending van deze 

beginselen en de zorgplicht door het bestreden besluit. 

Primair: het preventiebeginsel 

13.2 Het preventiebeginsel uit artikel 191 lid 2 VWEU is erkend in zowel het internationale als het 

nationale milieurecht. Het houdt in dat de minister preventieve maatregelen dient te nemen, als - en naar 

wat reclamanten hier aanvoeren dat - vaststaat dat bij een project/plan-activiteit onherstelbare 

milieugevolgen kunnen ontstaan. Dit beginsel ziet op het principe dat voorkomen beter is dan genezen en 

onderscheidt zich van het voorzorgsbeginsel omdat zeker is dat de gevolgen ontstaan. 199 Het principe is 

op zich algemeen en heeft geen directe werking. Toch geeft de Wm in twee artikelen, te weten: artikel 

10.1 jo. 8.11 lid 3 een uitwerking van het preventiebeginsel in het nationale milieurecht. Voorop staat het 

voorkomen van nadelige gevolgen die een inrichting aan het milieu kan veroorzaken. Het beginsel is 

belangrijk bij de beoordeling of de minister onrechtmatig handelt, dus of de minister onvoldoende 

onderneemt om hinder te voorkomen wat beter is dan de latere gevolgen te bestrijden. 200 

13.3 Zoals in deze zienswijze uitvoerig en gemotiveerd wordt gesteld door reclamanten, is er sprake 

van hinder en gezondheidsrisico als gevolg van het bestreden besluit van de minister, met name door 

geluid, laagfrequent geluid, slagschaduw en lichthinder. De minister is bekend met de ongewenste 

effecten van deze factoren dat zal worden veroorzaakt door Windpark N33 en probeert deze - naar 

reclamanten constateren onvoldoende - te beperken door het hanteren van normen en mitigerende 

maatregelen. Normen zijn niet toereikend en het met mitigerende maatregelen beperken of voorkomen 

van gezondheidsrisico is niet voldoende, waardoor de minister zich gedraagt in strijd met het 

preventiebeginsel. De milieugevolgen, meer bepaald de door reclamanten aangevoerde 

gezondheidsrisico's, zijn groot en het nemen van noodzakelijke, tevens toereikende maatregelen is niet 

(te) bezwaarlijk. Reclamanten menen derhalve dat de minister in strijd handelt met zijn zorgplicht 

respectievelijk het preventiebeginsel. 

13.4 Met het streven naar het voorkomen van onherstelbare milieuschade, in casu 

gezondheidsschade, of aantasting van milieu en gezondheid, doet het preventiebeginsel een constant 

beroep op de best beschikbare wetenschap en techniek om die processen en voorzieningen te 

199 Th. G. Drupsteen, 'Het preventiebeginsel', Men R 2000, Data Juridica, 1 januari 2000, p. 216. 
200 Rb. Den Haag 24 juni 2015, ECLl:NLLRBDHA:2015:7145, AB 2015/336 (Urgenda), r.o. 4.60 en 4.61. 
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ontwikkelen en toe te passen die preventie werkelijk garanderen.201 Dit volgt bijvoorbeeld ook uit het lvb 

waar artikel 5a.1 lid 1 sub h aangeeft dat het bevoegd gezag bij de bepaling van de voor een inrichting in 

aanmerking komende BBT rekening houdt met onder andere het preventiebeginsel. Reclamanten 

betwisten dat voor Windpark N33 de BBT zijn gebruikt. 

13.5 Een andere belangrijke maatregel ter preventie ligt in de locatiekeuze van de inrichting. 

Ruimtelijke ordening heeft een essentiële rol. 202 Zoals reclamanten aangeven in hoofdstuk 14 en 15 

aangaande geluid en laagfrequent geluid, worden huidige geluidsnormen van Lden=47 dB en Lnight=41 

dB overschreden. Een andere locatiekeuze kan die overschrijding voorkomen. Ditzelfde geldt voor de 

hinder en gezondheidsrisico's als gevolg van slagschaduw en lichthinder. De locatiekeuze heeft direct 

invloed op de plaats en de hoeveelheid hinder die reclamanten zullen ondervinden. 

13.6 Bij het bepalen van de zorgplicht is onder andere van belang de bezwaarlijkheid van het treffen 

van maatregelen.203 Een andere locatiekeuze is een eenvoudige preventieve maatregel, waarmee de 

zeker te ontstane gezondheidsschade belet kan c.q. zal kunnen worden. De minister handelt in strijd met 

zijn zorgplicht, het preventiebeginsel en de voorzorg nu hij afdoende preventieve maatregelen nalaat om 

het intreden van aantasting van gezondheid en gezondheidsschade af te wenden. 

Secundair: het voorzorgsbeginsel 

13.7 Uitvoering van activiteiten in de leefomgeving kan onzekere risico's met zich meebrengen. Deze 

onzekere risico's worden genormeerd door het voorzorgsbeginsel. Ook naast het milieurecht wordt - met 

name in het internationaal recht - het voorzorgsbeginsel steeds vaker toegepast. In art. 191 VWEU wordt 

het beginsel genoemd maar niet gedefinieerd. Ondanks verschillende interpretaties in het supranationaal 

recht keren er drie wezenlijke elementen telkens terug in de betekenis van het beginsel: 1. dreigende 

(milieu)schade; 2. onzekerheid betreffende de kans op het intreden van deze schade; 3. actie om de 

dreigende schade te voorkomen. 204 Men kan deze elementen samenvatten tot de volgende definitie van 

het voorzorgsbeginsel, namelijk: 'De plicht tot het ondernemen van proportionele en effectieve actie tegen 

ernstige of onomkeerbare (milieu)schade, indien op basis van de best beschikbare wetenschap deze 

schade te vermoeden maar niet te garanderen valt'.205 Reclamanten menen dat met de huidige kennis en 

daaruit af te leiden onzekere gevolgen voor de gezondheid van geluid, laagfrequent geluid, slagschaduw, 

(radioactieve) fijnstof en lichthinder door de komst van 35 windturbines in hun leefomgeving, de minister 

met de vaststelling van het inpassingsplan (en verwante MER) en bij verlening van de ontwerp

vergunningen dientengevolge in strijd handelt met zijn zorgplicht respectievelijk het voorzorgsbeginsel. 

13.8 Niet enkel in het Europees milieurecht (art. 191 VWEU) is het voorzorgsbeginsel van toepassing. 

Maar wordt het nationaal toegepast ter voorkoming van negatieve gevolgen voor de gezondheid en 

201 Th. G. Drupsteen, 'Het preventiebeginsel', Men R 2000, Data Juridica, 1januari2000, p. 216. 
202 Th. G. Drupsteen, 'Het preventiebeginsel', Men R 2000, Data Juridica, 1 januari 2000, p. 221. 
203 A.G. Castermans, 'Het klimaatgevaar en het gouden kelderluik', Ars Aequi, januari 2016, p. 34; Rb. Den Haag 24 juni 

2015, ECLl:NL:RBDHA:2015:7145, AB 2015/336 (Urgenda) r.o. 4.63. 
204 M.J.W. Timmer, 'Het voorzorgsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?', Ars Aequi, september 2014, 

p.2. 
205 Ibid. 
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veiligheid van de mens. Mens en dier dienen tegen onzekere risico's beschermd te worden. Het HvJEU 

oordeelt op 5 mei 1999: 'Bij onzekerheid omtrent het bestaan en de omvang van risico's voor de 

menselijke gezondheid moeten de instellingen evenwel beschermende maatregelen kunnen nemen, 

zonder te behoeven wachten totdat ten volle blijkt dat deze risico's inderdaad bestaan en groot zijn'.206 

Art. 2 EVRM, het recht op leven, verplicht de overheid om actief op te treden om dit recht te 

waarborgen. 207 Overtreding van dit recht geschiedt via handelen of nalaten. Door middel van preventieve 

handelingen dienen risico's voor gevaren op het recht op leven door de overheid te worden voorkomen. 

Dit betekent dat de Staat dient te zorgen voor 'wettelijke en bestuurlijke maatregelen die effectief 

werkzaam zijn tegen de gevaren die het recht op leven bedreigen'.208 Betrokkenen dienen over deze 

risico's en gevolgen 'actief, tijdig en adequaat te worden geïnformeerd'. 209 Reclamanten menen dat dit i.c. 

niet is gedaan zodat de minister zich hier gedraagt in strijd met art. 2 EVRM, art. 6 IVBPR, art. 12 

IVESCR ('highest attainable standard of health') en art. 25 (1) UVRM, respectievelijk het recht op leven 

als fundamenteel mensenrecht. 

13.9 Daaronder begrepen hoewel hiertoe niet beperkt: de conclusies van de minister dat laagfrequent 

geluid gemeten kan worden met de normale geluidnormering uit art. 3.14a Activiteitenbesluit, wat volgens 

reclamanten geen adequate vorm van reageren is en in strijd is met zijn maatschappelijke zorgplicht. 

Deze conclusies zijn gefundeerd met rapporten, die reclamanten betwisten. Het Literatuuronderzoek, het 

RIVM-rapport en de brief van de Staatsecretaris van l&M zijn geen van alle gebaseerd op klinisch 

objectiveerbare onderzoeken. Waarbij evenmin is onderzocht de lange termijneffecten van laagfrequent 

geluid veroorzaakt door windturbines gelet op de ernst, aard, omvang, duur en frequentie en intensiteit 

daarvan op de volksgezondheid. Daar komt bij dat de impact van i.c. enorme windturbines op het gebied 

van laagfrequente geluidsgolven niet bekend zijn, wat onzekerheid met zich meebrengt (zie verder onder 

'Laagfrequent geluid'). Gezien de wetenschappelijke onzekerheden over de risico's van langdurige 

blootstelling aan laagfrequent geluid, is dit voor het welzijn van omwonenden van windturbines van groot 

belang. Reclamanten eisen dan ook een wetenschappelijk onafhankelijk en klinisch objectief onderzoek 

naar deze lange termijneffecten, alvorens besloten kan worden om grote windturbines in de leefomgeving 

van reclamanten te plaatsen. Reclamanten menen namelijk dat blootstelling aan laagfrequent geluid 

negatieve impact heeft op de gezondheid van mens en dier dat onder 'Laagfrequent geluid' wordt 

onderbouwd door contra-expertises. Indien de minister niet bereid is om dit te realiseren aanvaardt hij de 

risico's en gedraagt hij zich jegens reclamanten onrechtmatig, in strijd met de maatschappelijke 

zorgvuldigheid op grond van art. 6:162 BW en het voorzorgsbeginsel. Volgens reclamanten dient een 

onderzoek naar de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid op lange termijn te worden onderzocht. 

Immers het is rechtens ontoelaatbaar - met zojuist gestelde schending met het voorzorgsbeginsel - indien 

de minister dit aanvankelijk onvoorzien gevaar voor de gezondheid veronachtzaamt tegen beter weten in, 

en eenmaal gewaarschuwd. De aanwezigheid van een potentieel absoluut gevaar brengt eveneens strijd 

met het voorzorgsbeginsel met zich mee. Gebleken is dat 'Bij onbekend, in concreto onvoorzienbaar en 

206 HvJ EG 5 mei 1998, c-180/96, Jur, 1998, p. 1-02265 (Verenigd Koninkrijk/Commissie) r.o. 99. 
207 EHRM 30 november 2004, AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2005, p. 287-311 (Öneryilidiz/Turkije), m.nt. A.J.Th. 

Woltjer. 
208 Idem, p. 309. 
209 Idem, p. 311. 
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niet kenbaar gevaar een verscherpte waakzaamheid vereist is en een verscherpte zorgvuldigheid is 

geboden'.
210 

Reclamanten constateren derhalve dat de minister met het bestreden besluit hieraan niet 

voldoet. 

13. 10 Daarnaast werkt het feit dat er geen nationale wet- en regelgeving is voor de normering van 

laagfrequent geluid volgens reclamanten hier schadelijk uit. Ernstige gezondheidsklachten voor bewoners 

door handelen en/of nalaten van de overheid leveren een schending op van art. 8 EVRM, het recht op 

privé leven, familie- en gezinsleven.211 Volgens Europese rechtspraak is bijvoorbeeld op deze wijze al 

grondwater- en luchtverontreiniging afkomstig van bronnen die op 100 tot en met 400 meter van 

woningen afliggen en ernstige gezondheidsklachten met zich meebrengen, waarbij de overheid geen 

passende maatregelen tegen neemt, in strijd met art. 8 EVRM.212 Die noodzaak klemt temeer ten aanzien 

van het ongepast en onbegrensd toelaten van een grootschalig windpark dat laagfrequente 

geluidsgevolgen veroorzaakt en evenzo grootschalige ernstige gezondheidsklachten met zich meebrengt. 

Afstanden tussen de windturbines en woningen liggen binnen een straal van twee kilometer e.v. De 

windturbines met een maximale tiphoogte van 200 meter veroorzaken laagfrequente geluidsgolven die 

qua impact zeer ernstige gezondheidseffecten voor omwonenden met zich mee kunnen brengen, 

waartegen de minister geen passende maatregelen treft of voorziet. Er bestaan immers geen wettelijk 

vastgelegde 'veilige' minimumafstanden voor windturbines ten opzichte van woningen met het oog op de 

bescherming van de volksgezondheid. In de rechtspraak wordt een minimale afstand van 400 meter met 

het oog op geluid aanvaardbaar geacht, maar voor laagfrequent geluid is dit niet aanvaardbaar gezien de 

aard en impact van deze vorm geluidgolven (zie verder onder 'Laagfrequent geluid'). Gezien de 

negatieve effecten op de gezondheid door dit geluid is deze afstand onvoldoende toereikend voor het 

uitsluiten van verhoogde gezondheidsrisico's. Er bestaat onzekerheid over wat een juiste minimale 

afstand zal kunnen zijn tussen windturbines en woningen, omdat de effecten van laagfrequent geluid op 

lange termijn door de minister niet onderzocht zijn. Dit brengt niet alleen voor dit windpark bij reclamanten 

maatschappelijke onrust met zich mee, maar ook in andere procedures van windparken. Reclamanten 

menen derhalve dat hun gezondheid en die van dieren bij het inpassingsplan, ontwerp-vergunningen en 

het MER onvoldoende is meegewogen, wat getuigt van een onzorgvuldige voorbereiding op grond van 

art. 3:2, 3:4 en 3:46 Awb. De minister heeft op grond van het voorzorgsbeginsel daarmee 'een vergaande 

en stelselmatige onderzoeksplicht en een plicht om zo nodig maatregelen te treffen'.213 Reden waarom 

reclamanten stellen dat van dit windplan moet worden afgezien. Reclamanten houden hierbij eraan vast 

dat in casu sprake is van een nul-afstand nu zij niet alleen naast turbines wonen maar te midden van 

tientallen windturbines fn een windpark. 

13.11 De norm uit de Activiteitenregeling die de minister hanteert inzake slagschaduw is sterk 

verouderd. Dit constateren reclamanten en derden, waarbij ook wordt verwezen naar paragrafen 17.2, 

210 W.TH. Braams, 'Déja Vu. Het voorzorgsbeginsel en de aansprakelijkheid voor onbekende gevaren', TMA 2003, nr. 6, 
p. 147-150. 

211 EHRM 2 mei 2011, Men R, 2011-155 (Dubetska/Oekraine). 
212 EHRM 2 mei 2011, Men R, 2011-155 (Dubetska/Oekraine). 
213 L.J. Smale en J.P. van der Sluijs, 'Magnetische velden van hoogspanningslijnen en kinderleukemie: het 

voorzorgsbeginsel in het Nederlandse omgevingsrecht en in het aansprakelijkheidsrecht', TMA 2010-4, p. 150. 
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17.3, 17.4 en 17.5. De norm vloeit voort uit een Afdelingsuitspraak uit 1996 en tussentijdse toetsing is 

achterwege gebleven. Vanwege de sterke progressie in omvang, hoogte en megawatt kan niet met 

zekerheid worden gesteld dat gezondheidsschade wordt beperkt. Reclamanten verlangen daarom een 

onderzoek naar de effecten, nu de schadebeperkende werking van de norm wordt betwist en nu zij 

menen dat hun gezondheid niet afdoende is meegewogen in de totstandkoming van het bestreden 

besluit. Het voorzorgsbeginsel en de zorgplicht van de minister brengen met zich mee dat de 

slagschaduw niet zonder behoorlijke redengeving en zonder nader onderzoek mag worden gehanteerd. 

13.12 Volgens reclamanten worden met het inpassingsplan, zoals toegelicht en geadstrueerd in 

navolgende hoofdstukken, verschillende milieunormen geschonden waarmee de minister zich 

onzorgvuldig gedraagt. Dit in strijd handelen en nalaten aangaande publiekrechtelijke voorschriften is 

toerekenbaar. Praktisch verloopt handhaving van de wettelijke vastgelegde geluidsnormen voor 

windturbines nu al moeilijk en lijkt effectief onmogelijk (zie verder onder 'Geluid'). Overschrijding van deze 

milieunorm is volgens reclamanten niet te voorkomen wat leidt tot een gebrekkig toezicht en 

ontoereikende handhaving, en getuigt van onrechtmatig handelen en/of nalaten. De geluidsnorm voor 

windturbines heeft ten doel om burgers te beschermen tegen onaanvaardbare geluidshinder om de 

kwaliteit van leven te behouden. Nu uit praktijkvoorbeelden blijkt dat handhaving praktisch onmogelijk is 

en daarmee deze norm niet gewaarborgd kan worden, wordt het risico op gezondheidsschade onder de 

concrete gevalsomstandigheden ontoelaatbaar vergroot. 

13.13 Alleen in geval van onmogelijkheid van maatregelen of onbetaalbare maatregelen bestaat er een 

rechtvaardigingsgrond voor het schenden van de zorgplicht c.q. preventiebeginsel of 

voorzorgsbeginsel. 214 Reclamanten betwisten op voorhand dat een objectieve rechtvaardigingsgrond 

aanwezig is. De minister betracht niet de vereiste en benodigde voorzorg, waarmee hij zijn zorgplicht en 

het preventiebeginsel hetzij voorzorgsbeginsel schendt. 

214 G. Boogaard, 'Urgenda en de rol van de rechter: Over de ondraaglijke leegheid van de trias politica', Ars Aequi, 
januari 2016, p. 26. 
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14. Geluid 

14. 1 Het geluidsonderzoek dat ten grondslag ligt aan het bestreden besluit is onvoldoende zorgvuldig 

uitgevoerd. Onjuiste uitgangspunten worden toegepast en daaruit volgende conclusies zijn incorrect, 

bevatten bovendien halve waarheden. Omwonenden zullen geluidshinder ondervinden van Windpark 

N33. In art. 3.14a van het Activiteitenbesluit milieubeheer is geregeld dat 'een windturbine of een 

combinatie van windturbines voldoet ten behoeve van het voorkomen of beperken van geluidshinder 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'.215 Het voorkeursalternatief dat is bepaald in het inpassingsplan laat 

zien dat er geen overschrijding van deze normen zal plaats vinden. 216 Reclamanten menen echter dat dit 

wel het geval zal zijn. Deskundigen onderschrijven dit. 217 De conclusie in het MER over de 

geluidbelasting van de zes onderzochte varianten is dat er enkel voor variant 3 mitigerende maatregelen 

genomen moeten worden om te kunnen voldoen aan de geluidsnorm.218 In het MER wordt 

dientengevolge geconcludeerd dat bij alle varianten de normen Lden=47 dB en Lnight=41 dB niet 

overschreden zullen worden. Deze geluidsnorm wordt echter door de komst van bestreden 

windbedrijvigheid overschreden, omdat de berekeningen en motiveringen - onderliggende aan de 

uitkomsten en de daaruit getrokken conclusies - incorrect zijn. 

14.2 De aangevraagde vergunningen voor windpark Eekerpolder, Vermeer Noord, Vermeer Midden 

en Vermeer Zuid bestaan in totaal uit 35 windturbines. Windpark Eekerpolder bestaat uit 15 windturbines, 

windpark Vermeer Noord uit 12 windturbines, windpark Vermeer Midden uit 4 windturbines en Vermeer 

Zuid ook uit 4 windturbines. Deze betwisting ziet op de turbines 1, 2, 3, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24 

(Windpark Vermeer Noord), 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 (Windpark Eekerpolder), 28 

Urn 31 (Windpark Vermeer Midden) en 32 Urn 35 (Windpark Vermeer Zuid). Waar dat verlangd wordt 

zullen de turbines specifiek worden benoemd. Voor het overige wordt volstaan met een verwijzing naar 

deze genoemde turbines. 

14.3 In het akoestisch onderzoek zijn 17 (referentie)toetspunten gebruikt. 219 Reclamanten menen dat 

deze toetspunten onvoldoende representatief zijn voor het bepalen van geluidbelasting voor omringende 

woningen van het windpark. Voor het noordelijk gebied (windpark Eekerpolder en Vermeer Noord) zijn in 

totaal 7 toetspunten gebruikt. Bij gebied Midden en gebied Zuid zijn voor elk deel 5 toetspunten 

gehanteerd. In verhouding is dit opmerkelijk omdat er in het noordelijke deel aanzienlijk meer 

windturbines geplaatst gaan worden, namelijk 27 windturbines. In het midden en zuiden bedraagt dit voor 

beide delen 4 windturbines.220 Bij het voorkeursalternatief, hierna: VKA, zijn de toetspunten bij gebied 

215 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr.07 .00113, Staatsblad 2007/415. 
216 MER, p. 93. 
217 Lievense CSO. 
218 MER, p. 93. 
219 MER, bijlage 5, p. 7. 
220 Op pagina 58 van akoestisch rapport bij vergunning 'midden' is - als voorbeeld - een kaart te zien van de situering van 

deze maatgevende toetspunten. 
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Midden en Zuid uitgebreid naar 6.221 Voor het gebied Noord is het aantal van 7 toetspunten hetzelfde 

gebleven.222 Het verschil in het aantal toetspunten in verhouding tot het aantal windturbines is in dat 

geval nog kleiner geworden. Deskundige derden zeggen hieromtrent: "Op basis van een vergelijking 

tussen figuur 6.1 en figuur 6.2 in het MER wordt geconcludeerd dat bepaalde clusters woningen 

onterecht onvoldoende worden gepresenteerd door de gekozen toetspunten. Het betreft bijvoorbeeld de 

woningen gelegen aan de Herenweg in Meeden of de woningen in Sorghvliet ten westen van de industrie 

die ten onrechte zijn gekwalificeerd als bedrijfswoningen."223 

14.4 Landbouwpercelen zijn tevens aan te merken als geluidgevoelige terreinen. Landbouwgronden 

en gebouwen dienen derhalve een zekere mate van bescherming te bezitten, indien er gedurende 

langere tijd mensen verblijven. 224 In het MER wordt niet ingegaan op geluidsbelasting bij 

landbouwpercelen in de nabijheid van windpark N33. Een aanvaardbare werk- en verblijfsomgeving wordt 

hiermee niet gewaarborgd 

14.5 In het akoestisch onderzoek van de ontwerp-vergunningaanvraag van Windpark Eekerpolder 

wordt aangegeven dat het plangebied van het noordelijk gebied voornamelijk in gebruik is als agrarisch 

gebied.225 Reclamanten merken op dat het geluidniveau van agrarische werkzaamheden slechts 

incidenteel voorkomen en slechts een aantal dagen per jaar qua geluidniveau pieken kent. De impact van 

geluid afkomstig van de geplande windturbines zullen volgens reclamanten groter zijn dan gesteld. 

Maatwerkvoorschriften dienen te zorgen voor behoud van dit lage referentieniveau: 'Volgens hoofdstuk 4 

van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening hoort bij een dergelijk gebied een richtwaarde 

van 40 dB(A) etmaalwaarde, dat globaal overeenkomt met Lden=38 dB en een richtwaarden va 30 dB(A) 

in de nachtperiode, dat globaal overeenkomt met Lnight=29 dB. De richtwaarden die het huidige woon

en leefklimaat van het gebied typeren, zijn fors lager dan de grenswaarde van Lden=47 dB en Lnight=41 

dB. Deze typering van het huidige woon- en leefklimaat is naar mening van reclamanten een bijzondere 

omstandigheid; als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, om bij maatwerkvoorschrift een lagere 

grenswaarde op te leggen.'226 Volgens reclamanten is dit tevens het geval in het plangebied en dient de 

minister bij de vergunningverlening dergelijke maatwerkvoorschriften op te leggen c.q. garanderen. 

14.6 Ter zake stelt geverseerd geluidkundige dat er geen rekening wordt gehouden met het type 

woonomgeving in het akoestisch onderzoek van Pondera Consult. In het RIVM-rapport 'Evaluatie nieuwe 

normstelling windturbinegeluid' (rapportnr. 680300007/2009) uit 2009 is onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden van een nieuwe normstelling op basis van een jaargemiddelde dosismaat Lden. In dit 

rapport wordt er op het gebied van windturbinegeluid gekeken naar een ondergrens (richtwaarde) en een 

bovengrens, hetgeen ook bij weg-, rail- en industrielawaai van toepassing is. Bij het verlenen van 

vergunningen voor bedrijven worden richtwaarden gebruikt afhankelijk van de aard van de 

221 MER, bijlage 5, p. 28. 
222 Zie tabel 5-1: rekenresultaten voorkeursalternatief, MER, bijlage 5, p. 28. 
223 Lievense CSO. 
224 DPAJCauberg-Huygen, 'Windpark Wieringermeer; beoordeling geluid en slagschaduw', rapport 20150260-03, 15 juni 

2015, hierna: OPA Wieringermeer, par. 3.1.1. 
225 Vergunningaanvraag Windpark Eekerpolder, bijlage 5a, p. 2. 
226DPA Wieringermeer par. 3.1.1. 
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woonomgeving. Zodoende is er voor landelijk gebied een richtwaarde van 40 dB(A) (etmaalwaarde) 

toegepast, maar voor een woonwijk in de stad een richtwaarde van 50 dB(A). Een soortgelijke methodiek 

met richt- en grenswaarden wordt door het RIVM in voornoemde rapport eveneens aangestuurd met 

betrekking tot windturbinegeluid. Door de overheid is echter uiteindelijk gekozen voor een vaste 

grenswaarde waarbij het type woonomgeving geen enkele rol meer speelt. Er wordt derhalve geen 

rekening gehouden met het verschil in geluidbelasting bij een woning gelegen bij een snelweg of in een 

rustige, landelijke omgeving. Reclamanten concluderen dan ook dat in het laatste geval de 

geluidbelasting bij woningen 'zonder meer met 15 a 20 dB' kan toenemen na realisatie van een 

windturbinepark. 227 

14.7 Reclamanten menen dat er sprake is van bijzondere lokale omstandigheden doordat een 

kernkarakteristiek van het gebied stilte betreft.228 Volgens de Handreiking Industrielawaai en 

vergunningverlening hoort bij een dergelijk gebied een richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde hetgeen 

globaal overeenkomt met Lden=38 dB en een richtwaarde 38 dB(A) in de nachtperiode hetgeen 

overeenkomt met Lden=29 dB. 229 De richtwaarden in het plangebied die het huidige woon- en leefklimaat 

typeren aanzienlijk lager. Dit kan worden gedefinieerd als een bijzondere lokale omstandigheid zoals 

vastgelegd in art. 3.14a lid 3 Activiteitenbesluit. Op grond van deze bepaling kan een lagere grenswaarde 

worden bepaald. Feitelijk onderzoek laat zien dat Windpark N33 is gelegen in een landelijk gebied en dit 

geen aanname betreft. Er is sprake van een laag achtergrondniveau van geluid dat een lagere norm 

hiervoor gehanteerd dient te worden. Dit blijkt uit het onderzoek van LievenseCS0. 230 

Sfeerwoningen 

14.8 "Op basis van art. 3.14a lid 1 van het Besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer 

(Barim) zijn de normen voor geluidshinder van toepassing op de gevel van gevoelige gebouwen. Met 

betrekking tot het optreden van slagschaduw is een voorschrift opgenomen in art 3. 12, lid 1 van de 

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Rarim) welke betrekking heeft op gevoelige 

objecten. In art. 1 Barim zijn gevoelige objecten gedefinieerd als "gevoelige gebouwen en gevoelige 

terreinen". In datzelfde artikel zijn gevoelige gebouwen gedefinieerd als "woningen en gebouwen die op 

grond van artikel 1 van de Wet geluidshinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, 

met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting. '.231 

14.9 De normen voor geluidshinder en slagschaduw gelden dus niet voor gebouwen "behorende bij 

de betreffende inrichting". Het inpassingsplan en het MER geven een tegenstrijdige, onduidelijke en 

onterechte invulling aan de betekenis van de uitzondering in dit artikel, waardoor een groot aantal 

bewoners van onterecht aangewezen '"gebouwen behorende bij de betreffende inrichting" 

227 Peutz, Windmolenpark De Drentse Monden: second opinion geluid en laagrequent geluid, 8 april 2016 (hierna: 
Peutz), p. 10. 

228 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020, p. 128. 
229 AbRS 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228, r.o. 48.2. 
230 Lievense CSO. 
231 Lievense CSO. 
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onaanvaardbaar en onrechtmatig gedupeerd worden doordat geluids- en slagschaduweffecten hun 

gezondheid en woongenot schaden. 

14.10 De situering van deze woningen is te vinden in plankaart 3 van het inpassingsplan.
232 

Hieronder 

een globale tekening, met gearceerd de 'sfeerwoningen'. Een aantal Deze woningen liggen binnen de 

geluid en/of slagschaduwcontouren zoals weergeven in bijlage 6, 7, 8 van bijlage 5 van aanvraag 

Vermeer-Midden, aanvraag Vermeer-Zuid . 
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14. 11 "Uit de milieuonderzoeken blijkt dat ter plaatse van deze onterecht aangemerkte 'sfeerwoningen' 

niet in alle gevallen voldaan kan worden aan de daar geldende grenswaarden. Het plan is 

daarmee niet uitvoerbaar. Het niet voldoen aan de geldende grenswaarden voor geluid 

en/of slagschaduw blijkt heel duidelijk uit: 

- De situering van de 13 sfeerwoningen in Blad 3 van de verbeelding van het RIP; 

- De ligging van deze woning binnen de geluid- (Lden = 47 en Lnight=41 dB) en/of 

slagschaduwcontouren (5 uur) van de inrichting Vermeer-Midden (bijlage 6, 7 en 8 

van bijlage 5 van de aanvraag= digitale pagina 134-136 van deze aanvraag); 

- De ligging van deze woning binnen de geluid- (Lden = 47 en Lnight=41 dB) en 

slagschaduwcontouren (5 uur) van de inrichting Vermeer-Zuid (bijlage 6, 7 en 8 van 

bijlage 5 van de aanvraag= digitale pagina 128-130 van deze aanvraag). 

Het resultaat van de vergelijking van de ligging van de 13 sfeerwoningen met de genoemde contouren is 

opgenomen in onderstaande tabel: 

Voldoet aan grenswaarde 

Adres Geluid L.i.., GeluidL..... Slagschaduw 5 uur 

Vosseveldl Ja Ja Nee 

Vosseveld2 Nee Nee Nee 

Vosseveld4 Nee Nee Nee 
Vosseveld5 Nee Nee Nee 

Vosseveld 7 Nee Nee Nee 

Vosseveld9 Nee Nee Nee 

Vosseveld 9a Ja Ja Nee 
Vosseveld 11 Ja Ja Ja 

Jan Kokweg 1 / la Nee Nee Nee 
JanKokweg2 Nee Nee Nee 
Jan Kokweg4 Nee Nee Nee 

Jan Kokweg6 Ja Ja Nee "233 

14.12 Om te vallen onder de uitzondering "gebouwen behorende bij de betreffende inrichting" als in 

art. 1 Barim, toont de vaste praktijk met jurisprudentie aan dat er aan bepaalde voorwaarden, functionele 

eisen en feitelijke gedragingen voldaan moet worden. Reclamanten betwisten dat de in het 

inpassingsplan, het MER en in de vergunningen (onduidelijk en tegenstrijdig) aangewezen woningen die 

niet onder toetsing van de wettelijke norm vallen, ook wel genoemd 'sfeerwoningen' in art. 11.4 Regels 

inpassingsplan, onder de uitzondering "gebouwen behorende bij de betreffende inrichting" als in art. 1 

Barim vallen. Hiermee zijn ze niet uitgesloten van de wettelijke eisen voor slagschaduw en geluid, er "kan 

niet voldaan worden aan de geldende grenswaarden en dit maakt het plan niet uitvoerbaar. "234 

"In de regels behorende bij het inpassingsplan is in art. 11.4 de aanduiding "Overige zone - woning in de 

sfeer van het windpark" opgenomen. Het artikel luidt: "ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone -

woning binnen de sfeer van het windpark' wordt de woning tevens aangemerkt als een woning in de sfeer 

van het windturbinepark". In de regels is geen nadere toelichting opgenomen met betrekking tot de 

233 Lievense CSO. 
234 Lievense CSO. 
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functie van deze woning. In de toelichting behorende bij de regels wordt voor de aanduiding "Overige 

zone - woning in de sfeer van het windpark" verwezen naar paragraaf 6.2 en 6.3 van de toelichting. In 

deze paragrafen wordt de volgende toelichting gegeven "De woningen in de sfeer van de inrichting die als 

beheerderswoning deel uitmaken van het windpark, worden van een passende aanduiding in de 

planregeling voorzien. Hiermee is voor eenieder duidelijk dat deze woningen niet in de toetsing voor de 

wettelijke geluidsnormen (paragraaf 6. 2 p. 45)/ slagschaduw (paragraaf 6. 3 p. 46) worden betrokken. In 

paragraaf 6.2.2 wordt nader ingegaan op de woningen welke tot de sfeer van de inrichting kunnen 

worden gerekend (p. 43). "De eigenaren van deze woningen hebben, gelet op de door hen te verrichten 

taken, een zodanige betrokkenheid bij de inrichting dat deze woningen om die reden tot de sfeer van de 

inrichting kunnen worden gerekend en geen bescherming behoeven. De bewoners van de betreffende 

woningen houden visueel toezicht op de goede werking van de windturbines en zorgen ervoor dat 

onbevoegden niet in de directe omgeving van de turbines komen. Bovendien zijn de eigenaren van de 

woning(en) ook eigenaar van gronden waarop een windturbine wordt gerealiseerd en deelnemende 

initiatiefnemer van het park. Zij hebben derhalve een direct belang bij de goede werking van de turbines. 

De initiatiefnemers hebben met de eigenaren van de woningen schriftelijke afspraken gemaakt over de 

door hen te verrichten taken. ·'235 Volgens het inpassingsplan zijn eigenaren van 'sfeerwoningen' ook 

eigenaar van de gronden waarop de windturbines worden gerealiseerd. Daardoor zouden zij een direct 

belang hebben bij de goede werking van de turbine. Reclamanten betwisten dat alle aangewezen 

'sfeerwoningen' eigenaar zijn van gronden waarop een windturbines gepland is. Dit is feitelijk niet 

mogelijk, aangezien er soms meer sfeerwoningen dan turbines aangewezen zijn: " ... daar het 

inpassingsplan voorziet in 13 woningen die tot de sfeer van de inrichting behoren voor het beheer van 35 

windturbines. 8 'sfeerwoningen' zijn gesitueerd nabij de 4 windturbines van het deelgebied Vermeer 

Midden en 5 'sfeerwoningen' nabij de 4 windturbines van het deelgebied Vermeer Zuid. (. . .) De noodzaak 

van - in aantal - meer 'sfeerwoningen' dan windturbines bij de deelgebieden Vermeer Zuid en Vermeer 

Midden is niet aangetoond en daarmee ook niet de binding met de inrichting. (. .. ) "236 

14.13 Bovendien zijn reclamanten bekend met aangeboden akkoorden waarin woningeigenaren, van 

woningen die in het lnpassingsplan niet als 'sfeerwoning' zijn aangemerkt, die aldus geen initiatiefnemer 

of grondeigenaar van 'windturbinegronden' zijn, om-. uit~ en afgekocht worden door middel van 

privaatrechtelijke overeenkomsten waarin zij afstand doen van enige vorm van rechtsbescherming.237 

Exemplarisch .gaat het om een woning die volgens YARD op de meest korte afstand tot de .turbines 

gesitueerd is: Wildervanksterdallen 1, Veendam. En ook worden in de mail van 8 oktober 2015 door . 

 deze adressen genoemd die binnen de contour vallen:  Veendam;  

 Meeden;  Zuidbroek;  Zuidbroek.238 Reclamanten zijn van mening dat 

mensen ongeacht deze overeenkomst onverkort aanspraak kunnen maken op rechtsbescherming. Zij zijn 

doelbewust, door onjuiste weergave van (juridische) feiten buiten de wettelijke ·bescherming van de 

235 Lievense CSO. 
236 Lievense CSO. 
237 Bijlagenbundel Sfeerwoningen. 
238 Bijlagenbundel Sfeerwoningen. 
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geluids- en slagschaduweffecten van het windpark gehouden, zij vallen niet onder de uitzondering van 

art. 1. Barim. Dit maakt het plan onhoudbaar. 

14.14 Reclamanten betwisten dat, met betrekking tot woningen waar eventueel wel eigenaren van 

gronden van geplande windturbines locaties wonen, het enkel zijn van eigenaar van deze gronden 

betreffende bewoners, hun laat vallen onder de "gebouwen behorende bij de betreffende inrichting" als in 

art. 1 Barim. "In de toelichting bij het inpassingsplan wordt aangegeven dat woningen binnen de sfeer 

van het windpark woningen zijn van beheerders die daarnaast ook grondeigenaar en initiatiefnemer 

kunnen zijn. In de lijn van de uitspraak van 11 juli 2001 is daarmee echter nog niet aangetoond dat er een 

zodanige binding is dat de woning hoort bij de sfeer van de inrichting. Dit geldt des te meer voor de 

woningen waar de binding te maken heeft met enkel eigendom of een (financiële) investering in het 

project. "239 

14.15 Het inpassingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning Windpark Vermeer Zuid zijn 

tegenstrijdig als het gaat om aanwijzing van sfeerwoningen: "In bijlage 1 behorende bij de Aanvraag 

Omgevingsvergunning Windpark Vermeer Zuid wordt op p. 19120 gesteld: "Bij Windpark Vermeer Zuid 

zijn er meerdere woningen die binnen de sfeer van de inrichting behoren (zoals woningen van 

initiatiefnemers, beheerders, grondeigenaren of andere bij de inrichting betrokkenen) en waar derhalve 

niet wordt getoetst aan de wettelijke normen voor wat betreft geluid en slagschaduw". Het betreft 5 

woningen gelegen aan de Jan Kokweg. In bijlage 1 behorende bij de Aanvraag Omgevingsvergunning 

Windpark Vermeer Midden is op pagina 21 een vergelijkbare passage opgenomen die betrekking heeft 

op 8 woningen aan de Vosseveld. In de Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Vermeer Noord en de 

Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Eekerpolder is een dergelijke passage niet opgenomen. In de 

Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Eekerpolder wordt vermeld dat "geen woningen aanwezig zijn 

die binnen de sfeer van de inrichting behoren (zoals woningen van initiatiefnemers, beheerders, 

grondeigenaren of andere bij de inrichting betrokkenen)" (p. 21). -> In de aanvragen 

Omgevingsvergunning wordt wat betreft woningen binnen de sfeer van de inrichting een onderscheid 

gemaakt tussen woningen van initiatiefnemers, beheerders, grondeigenaren of andere bij de inrichting 

betrokkenen. Deze categorie is dus ruimer dan alleen de beheerderswoningen zoals aangegeven in de 

toelichting van het inpassingsplan. In de lijn van de uitspraak van 11 juli 2001 is daarmee niet 

aangetoond dat er een zodanige binding is dat de woning hoort bij de sfeer van de inrichting" 

14.16 Voor reclamanten is het duidelijk dat initiatiefnemers met vooropgezette redenen de status van 

woningen veranderen, die binnen de afstandscontour als benodigd ter voorkoming van schending van 

geluids- en slagschaduwnormen vallen, waarbij inkleding van de bewoordingen "gebouwen behorende bij 

de betreffende inrichting" doelbewust naar hun hand wordt gedraaid waardoor er onterecht woningen 

hieronder gekwalificeerd worden. Dit wordt erkend door gerenommeerd expert: "In het rapport Akoestisch 

onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder en productieberekeningen van het op re richten Windpark 

N33 van Pondera Services met kenmerk S11088 ASP WP N33 Veendam V11 d.d. 20 november 2015 

wordt op p. 7 gesproken over "21 zogenaamde eigen (bedrijfs)woningen (. . .) die niet hoeven te worden 

239 Lievense CSO. 
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getoetst". Vervolgens wordt op p. 28 van het rapport bij de uitwerking van het voorkeursalternatief 

opgemerkt: "Door de gekozen turbineposities in het VKA wijzigt de geluidbelasting bij een tweetal 

bedrijfswoningen,  en   Deze woningen worden niet meer als 

bedrijfswoning maar als woning van derden en daardoor als additionele toetspunten beschouwd". Dit 

betekent dat de status van de woningen wijzigt als gevolg van het wijzigen van de turbineposities (en het 

al dan niet kunnen voldoen aan grenswaarden voor geluid en of slagschaduw) en niet is gekoppeld aan 

de taken van de bewoners in relatie tot de windturbines. De correcte volgorde is dat een woning op basis 

van de relatie met de inrichting wordt beschouwd als een bedrijfswoning en op grond daarvan wordt 

uitgesloten van toetsing. De bedrijfs- of sfeerwoningen hoort te worden vastgesteld op basis van het 

barim en het rarim en daarmee samenhangende jurisprudentie en gedurende het milieuonderzoek; 

afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek"240 Hiermee wordt het doel van de bewoordingen van 

de uitzondering "gebouwen behorende bij de betreffende inrichting" van art. 1 Barim ernstig ondermijnd 

en vindt er een onaanvaardbare, onrechtmatige schending plaats van slagschaduw- en geluidsnomen. 

14.17 Reclamanten betwisten dat het zijn van initiatiefnemer, grondeigenaar, beheerder of andere bij 

de inrichting betrokkene vallen onder bewoners van "gebouwen behorende bij de betreffende inrichting" 

als in art. 1 Barim." "Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State blijkt 

dat "voor de vraag naar de noodzaak van een bedrijfswoning is van belang, of de bedrijfsprocessen ter 

plaatse zoveel tijd en aandacht van de aanvrager opeisen, dat op grond daarvan een redelijk belang om 

op het perceel te wonen aanwezig moet worden geacht" (ECL/:NL:RVS:2015:3947). Niet is gemotiveerd 

waarom de bedrijfsprocessen zoveel tijd en aandacht vragen van initiatiefnemers, grondeigenaren of 

andere bij de inrichting betrokkenen dat hun woningen, naast de woningen van beheerders, moeten 

worden aangemerkt als woningen binnen de sfeer van de inrichting en daarom uitgesloten worden van 

wettelijke toetsing. Onder meer in de NOTITIE AARDBEVINGEN EN WINDPARK N33 (bijlage 8C van de 

MER en de aanvragen van de omgevingsvergunning) is gesteld dat "Een windturbine is een zelf 

opererende installatie waarbij geen aanwezigheid van mensen benodigd is." Een beheerder ter plaatse is 

derhalve niet nodig, dan wel de rol van een bewoner van een sfeerwoning als beheerder is dermate 

beperkt dat- in de lijn van de uitspraak van 11 juli 2001 - geen sprake is van een functionele binding met 

de inrichting. De rol van een eigenaarl(financieel) initiatiefnemer is - voor zover deze geen beheerder is -

nog beperkter, zodat ook voor eigenaren/(financieel)initiatiefnemers geen sprake is van een functionele 

binding. De woningen van beheerders, eigenaren en (financieel}initiatiefnemers zijn om die redenen 

onterecht aangemerkt als woningen behorende tot de sfeer van de inrichting. "241 

14. 18 De bedrijfsvoering van het windturbinepark vergt dus niet zodanig veel tijd en aandacht dat het 

noodzakelijk is om uit het oogpunt van een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is om ter plaatse 

woonachtig te zijn, zoals dat bij exploitatie van een boomkwekerij wel het geval is (zie uitspraak van de 

Afdeling van 23 december 2015, ECLl:NL:RVS:2015:3947). In tegenstelling tot een boomkwekerij hebben 

windturbines geen dagelijks onderhoud nodig, en voor zover er wel onderhoud nodig is gebeurt dit door 

specialistische windturbinebedrijven, niet woonachtig op deze onterecht aangewezen bedrijfswoningen. 

240 Lievense CSO. 
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Bovendien zijn windturbines feitelijk en praktisch niet diefstal gevoelig. Het inpassingsplan stelt dat 

bewoners van de sfeerwoningen visueel toezicht houden op de goede werking van de windturbines en 

zorgen ervoor dat onbevoegden niet in de directe omgeving van de turbines komen. Reclamanten 

betwisten dat zij vanuit deze functie vallen onder de uitzondering "gebouwen behorende bij de 

betreffende inrichting" als in art. 1 Barim. "Op p. 37 van het Milieueffectrapport Windpark N33 is het 

volgende opgenomen: "De aansturing van de windturbine vindt automatisch plaats door 

computerbesturing. Het functioneren van de windturbine en de prestatie kan op afstand gevolgd en indien 

wenselijk bijgestuurd worden. Het controlesysteem kan een windturbine automatisch stilzetten bij 

geconstateerde fouten of ongunstige weersomstandigheden". Vergelijkbare passages zijn opgenomen in 

de aanvragen omgevingsvergunning in de betreffende paragrafen Veiligheid in hoofdstuk 4. Aangezien 

het functioneren van de windturbine en de prestatie op afstand kan worden gevolgd is er geen noodzaak 

voor visueel toezicht op de goede werking van de windturbines. De bedrijfsprocessen van de windturbine 

vragen daarmee niet zoveel tijd en aandacht dat een bedrijfswoning (dan wel het grote aantal 

bedrijfswoningen zoals momenteel opgenomen in het plan) ter plaatse noodzakelijk is. Uit de uitspraak 

van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State van 13 januari 2010 blijkt dat kans op vandalisme 

en diefstal geen argumenten zijn voor de noodzaak van een bedrijfswoning. Het is mogelijk om dergelijke 

onwenselijk geachte situaties te voorkomen door het treffen van andere maatregelen. Vanuit het oogpunt 

van ervoor zorgen dat onbevoegden zich niet bevinden in de directe omgeving van de turbines is het 

eveneens niet noodzakelijk is dat ter plaatse een bedrijfswoning (dan wel het aantal bedrijfswoningen 

zoals momenteel opgenomen in het plan) aanwezig is. ,,2
42 

"Het houden van toezicht wordt vaak ook noodzakelijk geacht vanwege: 

1. een verhoogde kans op calamiteiten waarbij alleen door onmiddellijk ingrijpen een calamiteit kan 

worden voorkomen; 

2. bijzondere bedrijfsprocessen waarbij continue aanwezigheid noodzakelijk is om het bedrijfsresultaat te 

bereiken; 

3. het product dat het bedrijf aanbiedt maakt het noodzakelijk dat producten frequent en/of op 

ongeregelde tijden worden aan- of afgevoerd waarbij deze aan- of afvoer niet op een andere wijze 

georganiseerd kan worden. 

Ad 1. De windturbines worden voorzien van een geautomatiseerd systeem dat de turbine automatisch stil 

kan zetten bij fouten of ongunstige weersomstandigheden. Er is daarmee geen sprake van een 

verhoogde kans op calamiteiten die alleen kunnen worden voorkomen door onmiddellijk ingrijpen ter 

plaatse. 

Ad 2. Er is geen sprake van bijzondere bedrijfsprocessen. De bedrijfsprocessen worden volledig 

automatisch gestuurd én kenmerken zich door een vrijwel continue bedrijfsvoering. 

Ad 3. Het product van de windturbines (elektriciteit) wordt automatisch geleverd aan het netwerk. 

Aanwezigheid in verband met de afvoer van product is niet noodzakelijk. 

242 Lievense CSO. 
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Uit bovenstaande afweging blijkt dat er geen noodzaak is voor de aanwezigheid van (dit groot aantal) 

woningen behorende bij de inrichting. In de documenten wordt geen onderbouwing gegeven waarom (dit 

aantal) bedrijfswoningen wel noodzakelijk is vanuit het oogpunt van bedrijfsprocessen of toezicht. 

Integendeel: zoals reeds gesteld onder 5.1.5 dient een aantal van de 13 'sfeerwoningen' als gevoelig 

gebouw te worden aangemerkt waar de grenswaarden voor geluid en slagschaduw van toepassing zijn. 

Uit de milieuonderzoeken blijkt dat ter plaatse van deze onterecht aangemerkte 'sfeerwoningen' niet 

voldaan kan worden aan de daar geldende grenswaarden. Het plan is daarmee niet uitvoerbaar. "243 

Aldus vergen de bedrijfsprocessen ter plaatse niet zoveel tijd en aandacht van de aanvragen dat op 

grond daarvan een redelijk belang om op het perceel te wonen aanwezig moet worden geacht. 

14. 19 Bovendien is het houden van toezicht op het windturbine park niet noodzakelijk. Daarmee vallen 

de in het inpassingsplan beschreven 'sfeerwoningen' niet onder de definitie "gebouwen behorende bij de 

betreffende inrichting" als in art. 1 Barim, zijn de grenswaarden op die gebouwen van toepassing, worden 

de woningen onaanvaardbaar aangetast en is het plan onhoudbaar. 

14.20 Voor zover de woningen een agrarische bestemming hebben, gaan zij nu onrechtmatig ook bij 

een tweede inrichting behoren: "Een aantal van deze sfeerwoningen behoren tot andere, agrarische 

inrichtingen. Ingeval één of meerdere van deze woningen ook tot de inrichting van het Windpark Vermeer 

Midden of Windpark Vermeer Zuid gaan behoren, dan gaan deze woningen tot 2 inrichtingen behoren. Dit 

past niet in de systematiek van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen milieubeer. Een 

perceel kan immers niet tot twee inrichtingen behoren, omdat daarmee onduidelijkheid zou ontstaan over 

welke regelgeving van toepassing is. In haar uitspraak van 1 juli 2015 (zaaknr. 201311005!1/R4) heeft de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een soortgelijke situatie geoordeeld dat het 

bevoegd gezag de omgevingsvergunning ten onrechte heeft verleend (afweging 28.3 van de uitspraak). 

Dus: of de woning blijft tot de agrarische inrichting behoren en is daarmee een gevoelig gebouw in de zin 

van het Activiteitenbesluit. Of de woning gaat tot de sfeer van het windmolenpark behoren, waardoor de 

voormalige agrarische bedrijfswoning niet meer wordt beschermd tegen de activiteiten van het agrarische 

bedrijf (want geen agrarische bedrijfswoning meer). "244 

Cumulatie 

14.21 Ten onrechte is geen of onvoldoende rekening gehouden met cumulatie van geluid die ontstaat 

door andere activiteiten in de omgeving, dan windbedrijvigheid en verwante activiteiten. Onvoldoende is 

onderzocht of door cumulatie van deze activiteiten met activiteiten rondom en werking van het windpark 

wordt voldaan aan de geldende grenswaarden. In het onderstaande wordt dit nader onderbouwd. 

14.22 Reclamanten menen dat de berekeningen van cumulatieve geluidbelasting, met de conclusie dat 

dit geen slechte akoestische kwaliteit van de omgeving zal zijn, onjuist zijn. In het akoestisch onderzoek 
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wordt cumulatie getoetst aan de hand van de methode Miedema.245 Een cumulatieve geluidsbelasting 

van :S50 dB Lden wordt daarin gekwalificeerd als 'goed'. Reclamanten achten het opmerkelijk dat er bij de 

waardering van deze geluidsniveaus niet wordt gekeken naar het type woonomgeving. Of bij een 

geluidniveau van 50 dB Lden sprake is van een 'goed akoestisch klimaat' hangt in de praktijk uiteraard 

nauw hiermee samen. In het centrum van een drukke stad wordt een geluidniveau van 50 dB anders 

beleefd dan in een open, landelijke natuurrijke omgeving. 246 Hiertoe vergelijkt men de cumulatieve :S50 

dB Lden normering met de richtwaarde van 40 dB (A) etmaalwaarde bij industrielawaai in een landelijke 

omgeving die gehanteerd wordt bij vergunningverlening. De 40 dB (A) etmaalwaarde bij industrielawaai 

komt overeen met een cumulatie van 41 dB Lden. Reclamanten menen dat deze redenering vervolgens 

kan worden doorgetrokken, dat in een landelijke omgeving sprake is van een goed akoestisch klimaat 

indien de geluidbelasting beperkt blijft tot maximaal 41 dB Lden en komen tot de conclusie dat deze 

waarde 9 dB lager is dan in het MER gehanteerde grenswaarde van 50 dB.247 

14.23 Daarnaast is cumulatie van windturbinegeluid met Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 

(DOM-OM) - rechtens onjuist - onvoldoende berekend en/of gemeten in het akoestisch onderzoek. In het 

MER van Windpark DOM-OM wordt over cumulatie met dit windpark geschreven: 'Door de grootte van 

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer gaat het ook een relatie aan met de overige windparken 

die in het kader van de Structuurvisie Windenergie Op Land in de planvormingsfase zitten. Het meest 

relevant is het Windpark N33, naast N34/Emmen. Een goede afstemming tussen de initiatieven maakt 

het mogelijk om in de Veenkoloniën en daarmee ook in Noord-Nederland een betekenisvolle serie van 

windparken te realiseren. Deze afstemming is reeds gezocht door het opstellen van een gezamenlijke 

landschappelijke visie.'248 Een akoestisch onderzoek naar geluidbelasting voor omwonenden van beide 

windparken ontbreekt, hetgeen een risico van onaanvaardbare geluidshinder impliceert. Via 

geluidcontouren van 42 en 47 Lden en Lden 42 tot 37 dB is getoetst naar Lcum dB. Interferentie met 

geluidsbelasting van Windpark DOM-OM is op onjuiste wijze betrokken in het onderzoek. De minister 

heeft op deze wijze geen zorgvuldige afweging c.q. voorbereiding van het plan gerealiseerd. 

14.24 In het akoestisch onderzoek worden cumulatieve geluidseffecten beoordeeld volgens de 

methode Miedema. 249 Een geluidbelasting van :S50 dB (A) Lden wordt niet beschouwd als 

geluidshinder.250 De methode van Miedema schrijft voor dat een toename van 3 dB door toevoeging van 

een of meer geluidsbronnen tot overlast leidt. Peutz en Lievense CSO plaatsen vraagtekens met 

betrekking tot deze methodiek toegepast in het MER dat 'een relatief grote toename van de 

geluidbelasting binnen een betreffende kleurcode niet als een verslechtering wordt gezien terwijl een 

relatief kleine toename waarbij een andere kleurcode van toepassing is, wordt wel als verslechtering 

aangemerkt, (voorbeeld: een toename van 40 naar 50 dB wordt niet als verslechtering gezien terwijl een 

245 MER, bijlage 5, p. 17; lnpassingsplan, p. 48. 
246 Peutz, p. 2. 
247 Peutz, p. 2. 
248 MER, p. 60. 
249 MER, p. 60; MER, bijlage 5, p. 17. 
250 Zie tabel 6.2 MER, bijlage 5, p. 5. 
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toename van 50 naar 51 dB dit wel is)'.251 Volgens huidige rechtspraak leveren feitelijke/empirische 

metingen een meest zuivere vaststelling van omgevingsgeluid op. 252 Reclamanten menen dat het beter 

zou zijn als voorbeeld om bij een beoordeling iedere toename van s 3 dB als verslechtering aan te 

merken zodat dit 'meer recht zou doen aan de werkelijke hinderbeleving'.253 Het menselijk gehoor werkt 

namelijk min of meer volgens een logaritmische schaal. Vanaf een toename van 2 dB wordt over het 

algemeen gesproken van een hoorbare toename. Een toename van 5 dB is een significante toename. Op 

basis van de foutieve toepassing van de methode Miedema concludeert Pondera Services dat in alle 

situaties de kwaliteit ten hoogste 1 klasse slechter wordt. Ten gevolge van de extra klasse 'zeer goed' 

voor Lden s 45 dB in de door de RIVM gehanteerde waardering, zijn er meerdere toetspunten -

bijvoorbeeld punt 1000 en 614 - waarbij in geval van het voorkeursalternatief de situatie 2 klassen 

slechter wordt: namelijk van 'zeer goed' naar 'redelijk'. Bij de worstcase variant in het voorkeursalternatief 

worden er zelfs toenames tot 13 dB vanwege het windpark berekend - bijvoorbeeld punt 1000. Het MER 

schiet hierin tekort, omdat de milieueffecten van het plan onderschat zijn.254 De toepassing in dit concrete 

geval van methode Miedema, is juridisch en feitelijk incorrect, gelet op hier aangehaald specifiek geluid 

en wetenschappelijk inzicht.255 

14.25 In geval van een windturbinepark zijn geluidoverdrachtsberekeningen noodzakelijk over zeer 

grote afstanden. Net bij deze grote afstanden is het effect van de bodemfactor groot. Door voor alle 

bodemgebieden - met uitzondering van de terreinverharding van industriegebieden en wegen, wateren en 

woongebieden - uit te gaan van een volledig absorberende bodem (algemene bodemfactor B=1) wordt in 

de berekeningen onterecht te veel verzwakking toegekend aan het geluid bij de overdracht van bron naar 

ontvanger. Het berekende geluid bij de ontvanger is daardoor lager dan hetgeen in werkelijkheid zal 

optreden. De berekende geluidbelastingen - en dus ook de effecten van het windturbinepark - worden 

daardoor onderschat. De werkelijke optredende geluidbelastingen zijn derhalve hoger dan de berekende 

geluidbelastingen. Dit betekent dat niet is aangetoond dat bij alle woningen in werkelijkheid voldaan wordt 

aan de wettelijke grenswaarden. Het MER schiet op dit punt ook tekort omdat de milieueffecten vanwege 

het plan onderschat zijn. 256 

14.26 Er is onvoldoende rekening gehouden met de cumulatieve effecten van geluid afkomstig van 

agrarische e.v. industriële inrichtingen en activiteiten die zich in het gebied bevinden. Dit blijkt uit onder 

meer - hoewel hiertoe niet beperkt - het akoestisch onderzoek waarin enkel onderzoek is gedaan naar de 

cumulatieve effecten van 'de snelweg A7, de autoweg N33, vier relevante weggedeelten rond en in 

Veendam, de spoorlijnen Stadskanaal - Zuidbroek en Scheemda - Zuidbroek en het (geluid)gezoneerde 

industrieterrein 'Industrieterreinen Veendam".257 Niet is geanalyseerd welke effecten hier mede optreden 

voor omwonenden. En niet voldoende gemotiveerd is waarom dit niet is meegenomen in de 

berekeningen. Voort is zoals deskundigen aangeven rekening gehouden met een zogenaamde 

251 Peutz, p. 3; Lievense CSO. 
252 Rb. Oost-Brabant 12januari 2015, ECLl:NL:RBOBR:2015:95, r.o. 5. 
253 Peutz, p. 3. 
254 Lievense CSO. 
255 Lievense CSO. 
256 Lievense CSO. 
257 MER, bijlage 5, p. 1 en p. 16. 
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plafondcorrectie van +1,5 dB voor de toekomstige situatie (0 of +1,5 dB in geval van de wegen uit het 

Geluidregister). Hetzelfde geldt voor de railgegevens die zijn overgenomen uit het Geluidregister. 

Plafondcorrecties zijn echter niet bedoeld om autonome groeisituaties inzichtelijk te maken. Globaal 

genomen neemt het verkeer met 1% per jaar toe. Een toename van de geluidbelasting van 1,5 dB - zoals 

Pondera dat aanhoudt - komt dan overeen met de groei van het verkeer over een periode van 36 jaar. 

Het onterecht toepassen van deze plafondcorrecties leidt tot een overschatting van de berekende 

geluidbelastingen ten gevolge van weg- en railverkeer, en dus tot een onderschatting van het effect van 

de windturbines op de gecumuleerde geluidbelasting (de toenames van de gecumuleerde geluidbelasting 

als gevolg van het windpark worden kleiner). Vanuit een worstcase benadering voor wat betreft de 

mogelijke toename van het (cumulatieve) geluid ten gevolge van het windturbinepark dient te worden 

uitgegaan van het eerste jaar dat alle turbines in gebruik zijn omdat dan het weg- en railverkeer minder is 

toegenomen dan in latere jaren. 258 

14.27 De geluidemissie van de twee aangevraagde inkoopstations zijn niet meegenomen in het 

onderzoek naar geluideffecten. In de akoestische onderzoeken bij de vergunningaanvraag van Windpark 

Vermeer Noord en Windpark Vermeer Zuid wordt hierover het volgende geconcludeerd: 'Het 

inkoopstation heeft geen significante milieueffecten op de omgeving'. 259 Dat is een aanname en geen 

conclusie gebaseerd op een voldoende verzameld relevant feitencomplex. Reclamanten menen dat 

geluidemissie van deze inkoopstations namelijk wel bijdraagt aan cumulatie van het geluidniveau in het 

plangebied. Dat geldt ook voor het gebruik van hoogwerkers voor regelmatig onderhoud van de 

windturbines en controle (al dan niet per helikopters). Reclamanten verlangen daarom ook hier invulling 

van de op het Rijk als betrokken bestuursorgaan rustende kennisvergaringsplicht vervat in art. 3:2 Awb. 

14.28 Ook vinden reclamanten het onaanvaardbaar dat bij de gecumuleerde geluidbelasting in 

Ommelanderwijk geluidbelasting afkomstig van de bedrijventerreinen van Avebe en Nacap niet zijn 

meegewogen bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting.260 De reden dat er 'geen accurate 

geluidresultaten van beschikbaar waren' is volgens reclamanten geen reden om cumulerende 

geluidbelasting niet mee te wegen. 261 Om deze omissie althans blote aanname is er een extra onderzoek 

naar geluidbelasting afkomstig van deze bedrijventerreinen nodig. Op deze wijze kan er geen realistische 

afmeting van het geluidniveau van de omgeving zijn gegeven. 

14.29 In het akoestisch onderzoek van het MER wordt geconcludeerd dat zowel onder variant 4 als 6 

de akoestische kwaliteit van de omgeving in gebied Noorden in het algemeen slechter wordt (van redelijk 

naar matig).262 In variant 4 bestaat het noordelijke gedeelte in totaal uit 18 windturbines en in variant 6 in 

totaal uit 35 windturbines. Reclamanten menen dat de akoestische kwaliteit resultaten voor beide 

varianten niet hetzelfde kan zijn. variant 6 betreft namelijk aanzienlijk - 17 windturbines - meer 

258 Lievense CSO. 
259 Vergunningaanvraag Windpark Vermeer Noord, Bijlage 1, p. 21; zie ook bijlage 13 van deze vergunningaanvraag; 

Vergunningaanvraag Windpark Vermeer Zuid, Bijlage 1, p. 22. 
260 MER, p. 92. 
261 MER, tabel 6.5, p. 67. 
262 MER, bijlage 5, p. 18. 
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windturbines dan variant 4. In het akoestisch onderzoek wordt eenzelfde conclusie t.a.v. de akoestische 

kwaliteit voor gebied Noord gegeven. 263 Gezien het VKA een combinatie van variant 4 en 6 is achten 

reclamanten deze conclusie niet representatief. 

14.30 Gecumuleerde geluidbelasting wordt aan de hand van bovenstaand genoemde toetspunten 

berekend waarbij sprake is van een verslechtering op basis van de methode Miedema. 264 De toetspunten 

betreffen woningen verspreid over het plangebied. Reclamanten menen dat voor een representatieve 

vergelijking tussen deze verschillende opties het aantal woningen waar verslechtering optreedt met 

elkaar vergeleken dienen te worden in tegenstelling tot het aantal toetspunten. 265 

Minimale afstanden 

14.31 De Nederlandse wet- en regelgeving kent (nog) geen passende normen voor afstanden tussen 

woningen en windturbines. De vigerende rechtspraak maakt reeds voorbehoud hierover en ontwikkelt 

zich duidelijk daarover. Voor een goede ruimtelijke ordening zijn volgens reclamanten strengere 

afstanden nodig. De Nederlandse (buitenwettelijke) minimale afstandsnorm van 360-400 meter tussen 

windturbines en woningen is namelijk onevenredig kort, waarbij geluidshinder veroorzaakt door de 

windturbines een te grote, speciale en zware abnormale last op omwonenden legt. 

14.32 Gerenommeerd gezondheidsonderzoekorgaan in Australië, de National Health and Medical 

Research Council (NHMRC), heeft in 2015 een bevinding uitgebracht over de impact op de gezondheid 

van omwonenden van windturbines en veronderstelde 'windturbineziekte'. Deze raad concludeert dat 

geluidseffecten van windturbines met een afstand van minstens 1500m en verder niet meer te horen of te 

voelen zijn. Omwonenden zullen i.c. bij of onverhoopte instandhouding en uitvoering van het bestreden 

besluit wonen binnen een afstand van 1500 meter vanaf de meest nabijgelegen windturbine. 

Reclamanten vrezen voor onaanvaardbare geluidshinder omdat windturbines - naar huidige stand van de 

rechtspraak die binnen gerede tijd evalueert evenredig aan de snel toenemende stand der techniek zoals 

megaturbines in grootschalige opstelling - op een minimale afstand van 400 meter (dus niet binnen de 

milieucontouren) ten opzichte van (hindergevoelige) woningen mogen worden geplaatst.266 Gelet op 

plaatsing van windturbines met maximale hoogtes van 200 meter (afhankelijk van gekozen 

windturbinetype) is - i.t.t. buitenlandse, bij gebrek aan in Nederland tot nu toe aan grote parken als ·deze 

van 35 windturbines met op nog geen 4 km nog eens 50 windturbines in de Drentse Veenkoloniën en 

meer bij N34/Emmen - uit de praktijk, dus naar ervaringsregel, af te leiden dat deze toegelaten 

afstandsnormen onaanvaardbare geluidshinder kunnen veroorzaken. 267 Vergeleken met andere landen 

kunnen in Nederland windturbines onbestaanbaar dicht bij woningen geplaatst worden. Naar aanleiding 

van de pilot kennisplatform Windenergie schrijft de Minister l&M in de brief van 22 juli 2015 (zie verder 

alinea 15.27): 'De Nederlandse norm is niet duidelijk afwijkend van normen in andere Europese landen 

263 MER, bijlage 5, p. 37. 
264 MER, bijlage 5, p. 17. 
265 Peutz, p. 3. 
266 AbRS 14 november 2012, ECLl:NL:RVS:2012:BY3038, r.o. 3. 
267 Zie over geluidsoverlast van de 'Vestas'-turbine: https://www.youtube.com/watch?v=nWzN6_DOr4&feature=youtu.be. 
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( ... )'.268 Reclamanten betwisten deze constatering. Bewezen - bij bovengenoemde brief - is namelijk als 

de toegestane minimale afstanden, in Vlaanderen: 875m gelden, in Denemarken: 1050m, in Wallonië: 

800m en in Duitsland: 900 meter.269 

14.33 In de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG uit 1986 en de actualisering daarvan 

in 2009 staat als richtlijn voor windturbines met een rotordiameter van 50 meter tussen woonbebouwing 

en de windturbine dat een minimale afstand van 300 meter dient worden aangehouden. Het opgesteld 

vermogen van zulke windturbines bedraagt ongeveer 0, 75 MW. In het bestreden besluit wordt bij 

windturbines van minimaal 3 MW aan vermogen rekening gehouden met een marge tussen 110 en 130 

meter voor rotordiameter.270 Indien dit wordt omgerekend naar de turbines uit de publicatie van de VNG 

resulteert dit in een minimale afstand tot woonbebouwing van ongeveer 650 meter. In onderzoeken wordt 

zelfs een minimale afstand van 2000 m aanbevolen: 'To prevent AHEs, scientists have recommended 

that distances separating turbines and residences be 0.5-2.5 miles, and 1.25 miles (2 km) or more has 

been commonly recommended. Clearly, the short siting distances used by the industry for physical safety 

do not protect against AH Es. Alternatively, researchers have recommended sound levels typically ranging 

trom 30-40 dBA for safeguarding health, which is consistent with the recommendation of nighttime noise 

levels by the WH0."271 

14.34 Het ruimtelijk plan voor de situering van de windturbines betreft afstanden ten opzichte van 

woningen minder dan 650/740 meter. Het getuigt van een goede ruimtelijke ordening om over de 

afstanden afspraken te maken met de omwonenden. Reclamanten zijn echter van mening dat de huidige 

afstand tussen woningen en geplande windturbines getuigt van strijd met een goede ruimtelijke ordening, 

waarbij een voldoende onderbouwde motivering voor het hanteren van deze afstanden ontbreekt. 

14.35 De in het ontwerp vervatte onzorgvuldigheid, hetgeen al in het bovenstaande is onderbouwd, 

getuigt van een in redelijkheid onhoudbare belangenafweging door de minister. Het gezondheidsbelang 

van omwonenden komt in gevaar door de hierboven aangekaarte overschrijdingen. Dit veroorzaakt 

geluidshinder en slaapverstoring. De minister dient op grond van het voorzorgsbeginsel (zie onder 

'Voorzorgsbeginsel') gezondheidsklachten daaruit voortvloeiend zo goed als mogelijk te voorkomen. Dat 

er gezondheidsklachten zullen ontstaan als gevolg van geluid dat windturbines produceren, blijkt reeds uit 

vele onderzoeken. 272 Het bestreden ontwerpbesluit laat zien dat door het toelaten van oneigenlijk korte 

afstanden tussen woningen en de geplande windturbines de minister zich in strijd gedraagt met zijn 

zorgplicht. Op grond van art. 2.1 lid 1 c.q. lid 2 onder f Activiteitenbesluit hebben de initiatiefnemers de 

zorgplicht om onaanvaardbare geluidshinder voor omwonenden te voorkomen. Nu de minister met de 

268 Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, 'Resultaten pilot kennisplatform Windenergie, 2014-15, 33 612 nr. 
50, 22 juli 2015, p. 2. 

269 E. Nieuwenhuizen & M. Köhl, 'Differences in noise regulations for wind turbines in four European countries', Euronoise 
Conference 2015, Maastricht 2015; M. Rengers, Windmolens in Nederland mogen wel vlak bij een huis', 
<http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/07/windmolens-in-nederland-mogen-wel-vlak-bij-een-huis>, 7 september 2015. 

270 lnpassingsplan, p. 91. 
271 J.L. Punch & R.R. James, Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind 

Turbines Pose Risks, 30 september 2016, p. 52. 
272 Zie bijvoorbeeld: J.L. Punch & R.R. James, 'Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of 

Evidence that Wind Turbines Pose Risks, 30 september 2016; https://youtu.be/XHMcJT3Sg68 
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RCR, respectievelijk het bestreden besluit inbegrepen vergunningen, als bestuursorgaan de bevoegdheid 

heeft om het besluitvormingsproces te coördineren en aangevraagde vergunningen te verlenen (door 

weigering medewerking gemeenten) wordt onaanvaardbare geluidshinder voor omwonenden toegestaan. 

Reclamanten betwisten dat deze uitoefening van die bevoegdheid - begrensd door deze zorgplicht -

toelaatbaar is. Ingevolge art. 3:3 Awb levert dit min of meer misbruik op gezien, gegeven en 

geconstateerd gebrekkig draagvlak, inspraak, eenzijdige beoordeling bij grondeigenaren en 

initiatiefnemers naar ieders eigen grond- en gewinpositie; en bij gebrek aan aantoonbare afweging of en 

zo ja de minister deze discretionaire bevoegdheid op andere, alternatieve wijze - met minder schadelijke 

gevolgen voor het gebied waarin reclamanten wonen en werken - zou hebben kunnen uitoefenen, levert 

zijn gedraging schending op van bovengenoemde zorgplicht. 

Nederlandse windturbinegeluidnormen 

14.36 Geluid van windmolens heeft een pulserend karakter, een eigenzinnig en karakteriserend geluid 

dat door omwonenden als hinderlijk wordt ervaren.273 Ook volgens reclamanten is het zo dat 'in 

voldoende mate vaststaat dat geluid vanwege windturbines een bijzonder karakter heeft dat leidt tot 

onaanvaardbare geluidshinder. De jaargemiddelde grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer 

bieden derhalve onvoldoende bescherming tegen geluidshinder.'274 Reclamanten menen namelijk dat de 

geluidsnormeringen voor windturbines vastgelegd in art. 3.14a Activiteitenbesluit niet strookt met de 

werkelijkheid, rechtens onjuist is en op deze manier onaanvaardbare geluidshinder toelaat. De 

grenswaarden (Lden=47 dB en Lnight=41 dB) uit het Activiteitenbesluit zijn bepaald op grond van 

jaargemiddelden en onredelijk hoog. Het is wetenschappelijk bewezen en het staat daarmee 

onomstotelijk en onaantastbaar vast dat de vaststelling van deze normen via jaargemiddelden onredelijk 

is, dientengevolge onvoldoende beschermt tegen geluidshinder. In andere landen wordt 

windturbinegeluid gemeten bij nabijgelegen woningen ter controle of het concreet aan de norm voldoet. In 

Nederland wordt de geluidnorm echter via een - algemeen - jaargemiddeldewaarde bepaald. Zodoende 

vallen periodes met excessieve (onaanvaardbare) geluidshinder, die aanzienlijk hoger zijn dan de 

toepasselijke Uaargemiddelde) grenswaarde, binnen de norm want deze kunnen worden gecompenseerd 

door periodes met weinig of geen geluidshinder. Uit praktijkinzicht volgt dat op deze manier omwonenden 

blootgesteld (mogen) worden aan ernstige geluidbelasting door windturbines.275 Reclamanten betwisten 

daarmee dat het bovenstaande leidt tot de onwenselijke situatie dat gedurende deze dagen en nachten 

onacceptabele geluidshinder zal optreden. Want deze maten zijn feitelijk bedoeld 'voor continu en min of 

meer gelijkmatig geluid (zoals wegverkeerslawaai) maar zijn expliciet niet geschikt voor fluctuerend geluid 

zoals wordt veroorzaakt door een windturbinepark'.276 Adviesbureau LBPjSIGHT, die in het akoestisch 

onderzoek van het MER wordt vermeld, concludeerde daarentegen eerder dat de Nederlandse 

geluidnormen te vergelijken zijn met buurlanden.277 Dit is een onjuiste constatering nu de geluidnormen in 

273 OPA Wieringermeer, pp. 15-21. 
274 OPA Wieringermeer; Reactie StAB-verslag aspecten slagschaduw en geluid, par. 3.2, punt 6. 
275 F. Jansen, 'Geluidsregels voor windmolens bieden onvoldoende bescherming', Nationaal kritisch platform 

windenergie, 5 september 2014, p.1. 
276 Peutz, p. 8. 
277 LBPISIGTH, 'Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines', september 2013. 
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deze landen niet vergeleken kunnen worden met elkaar, want - als al aangegeven - deze landen werken 

niet met een gemiddelde eenheid (dosismaten Lden/Lnight) maar een rechtstreeks meetbare eenheid. De 

Nederlandse norm komt dus niet overeen met die van de buurlanden en kunnen, zoals door de minister 

in het bestreden besluit wordt gedaan, zonder correctie niet met elkaar vergeleken worden. Het aldus 

appels met peren vergelijken doet geen recht aan de concrete gevalssituatie waarin geluidgevolgen van 

tweehonderd meter hoge industriële turbines onredelijk bezwarend zijn voor de reclamanten in hun 

bewoning, leefbaarheid en bedrijvigheid. Dit verklaart als eerder al is geconcludeerd dat de Nederlandse 

geluidnorm twee maal soepeler is vergeleken met omringende landen. De conclusie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak in de Wieringermeerzaak van 4 mei 2016 dat hiermee niet aannemelijk is gemaakt 

dat de 'de grenzen van de beoordelings- en/of beleidsvrijheid zijn overschreden' getuigt van een verkeerd 

inzicht en onvoldoende kennis van de huidige geluidnorm.278 De grenswaarden van windturbinegeluid in 

art. 3.14 Activiteitenbesluit zijn - zoals in het bovenstaande is uitgelegd - namelijk onevenredig en 

rechtens onjuist vastgelegd. 

14.37 De huidige wettelijk vastgesteld maximale geluidsnorm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight voor 

windturbines is met het besluit van 14 oktober 2010 gewijzigd in het Activiteitenbesluit.
279 

De oude 

etmaalnorm WNC40 werd daarmee vervangen door deze geluidsnormen. De hoogte van de etmaalnorm 

was afhankelijk van de windsnelheid. Bij lage windsnelheden bedraagt het 41 dB (A) en bij een 

windsnelheid van 7 mis is dit 42 dB (A). Reclamanten constateren dat vaststelling van de huidige norm 

gebaseerd is op onjuiste basis en bevindingen. In de 'Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid' 

(rapportnr. 680300007/2009) van het RIVM wordt onder andere geconcludeerd: 'een grenswaarde boven 

45 dB zal leiden tot toenemende hinderbeleving bij omwonenden van nieuwe windturbineparken'. 280 In 

het rapport is onder andere geconcludeerd dat de grenswaarde 40 dB Lden overeenkomstig is met de 

huidige richtwaarden voor wegverkeer (48 dB) en railverkeerslawaai (55 dB). Daarnaast wordt er in het 

rapport geconcludeerd dat met de richtwaarde van 40 dB ongeveer 700 km2 aan plaatsingsruimte 

beschikbaar is, hetgeen ongeveer 7000 MW omvat. De doelstelling uit het Energieakkoord van 6000 MW 

windenergie op land 'zou hiermee ruimschoots kunnen worden gerealiseerd'.281 Alsnog is er door de 

overheid besloten om een grenswaarde van 47 dB te hanteren, hetgeen volgens het RIVM-rapport ruimte 

biedt voor het plaatsen 34.000MW aan windenergie op land. Reclamanten doen stellen dat het 

percentage gehinderden binnenshuis 'hiermee ruim 4 maal hoger (17% vs. 4%)' is en het percentage 

ernstig gehinderden 'is zelfs een factor 6 hoger (8, 1 % vs. 1,4%)'.282 

14.38 Deskundigen onderschrijven dit: "Het te verwachten percentage geluidgehinderden is bepaald 

op basis van een rapport283 van TNO. Er is echter in de MER alleen beoordeeld aan de hand van het 

percentage gehinderden binnenshuis, terwijl in het TNO-rapport eveneens wordt ingegaan op het 

278 AbRS 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228, r.o. 44.6. 
279 Stb. 749, 2010, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-749.html. 
280 Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid, 680300007, 
281 2009, p. 25. 

Peutz, p. 9. 
282 Peutz, p. 9. 
283 Hinder door geluid van windturbines - Dosis-effectrelaties op basis van Nederlandse en Zweedse gegevens met 

referentie 2008-D-R1051/B d.d. oktober 2008. 
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percentage gehinderden buitenshuis. In het TNO-rapport wordt geconcludeerd dat 'de hinder buiten de 

woning bij vrijwel alle respondenten hoger wordt ervaren dan binnenshuis. Het is mogelijk dat voor 

windturbines, vanwege hun gebruikelijke plaatsing in landelijke of weinig tot matig stedelijke gebieden, de 

hinder buitenshuis een belangrijkere rol speelt dan bij andere geluidbronnen omdat bewoners een groter 

deel van hun tijd buiten doorbrengen. Om hinder door geluid van windturbines te beperken zal daarom in 

het beleid zowel rekening moeten worden gehouden met de bij een bepaalde geluidbelasting verwachte 

hinderpercentages binnenshuis als met de verwachte hinderpercentages buitenshuis.' Op basis van 

bovenstaande wordt geconcludeerd dat, door niet in te gaan op het percentage gehinderden buitenshuis, 

de hinderbeleving is onderschat. Het MER schiet ook op dit punt tekort omdat de milieueffecten vanwege 

het plan onderschat zijn."284 

14.39 Opmerkelijk is dat het ruimtelijk plan omtrent windpark Noordoostpolder niet kon worden 

gerealiseerd onder de WNC40-norm, maar wel onder de huidige Lden-norm omdat het - uitsluitend dan, 

d.w.z. bij die mildere (gemiddelde) norm - binnen de grenzen van de geluidnormen zou blijven. De 

totstandkoming van windpark Laarakkerdijk illustreert eveneens de effecten van de wijziging van de 

windturbinegeluidnorm, dit via versoepeling met schadelijke globalisering van het geluid in de directe 

omgeving van grootschalige windenergie op land. In deze situatie zijn twee akoestische onderzoeken 

uitgevoerd. Een uit 2008, beoordeeld met de WNC40-norm, en één uit 2013, beoordeeld met de nieuwe 

grenswaarde (47 Lden/41 Lnight).285 De Lden norm zorgt voor een volgens reclamanten (te) lichte, ofiNel 

onacceptabele, toepassing van geluidnorm die in vergelijking met de oude etmaalnorm excessieve en 

hier onaanvaardbare geluidshinder toe laat. De Lden norm is overigens ook niet bedoeld voor het 

bepalen van geluidbelasting van windparken, wel om geluidbelasting van weg- en railverkeer te 

duiden.286 Om die reden is de toepassing hier oneigenlijk. 

14.40 Met het VKA is volgens het akoestisch onderzoek sprake van - afhankelijk van het 

windturbinetype - een verschillend aantal gehinderden binnen de geluidcontouren Lden=42-47 dB, 

hetgeen wettelijk is toegelaten nu de geluidsnorm niet overschreden wordt.287 Reclamanten daarentegen 

zijn van mening dat deze norm (als gezegd) te hoog is waarvan zij stelselmatig onevenredig abnormale 

hinder zullen ondervinden. Naast hinder, leidt dit tot mogelijke slaapverstoring. Dit tast namelijk het 

absoluut eigendomsrecht en het recht op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat van omwonenden aan. 

14.41 In de brief van 22 juli 2015 informeert de Minister van l&M, mede namens de Minister van EZ en 

de Staatssecretaris van l&M, over de resultaten van pilot kennisplatform Windenergie. Uit het 

kennisbericht Geluid van windturbines versie 1.0 van juni 2015 concludeert de minister 'dat de huidige 

284 Lievense CSO. 
285 Vergelijk de rapporten: Van Grinsven Advies, Akoestisch onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder en 

fotovisualisatie van windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden, september 2008, p. 16; Pondera 
Services, Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden, 21december2013, p. 
12. 

286 Richtlijn nr. 2002/49/EG (PbEG 2002, L 189/12), richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, 
Europees Parlement en Raad van de Europese Unie, 25 juni 2002. 

287 MER, bijlage 5, tabel 5-3 t/m 5-6,p. 35-36. 
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norm voor geluidshinder van windturbines geen wijzigingen behoeft'.288 Dit kennisbericht is echter door 

de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en Nationaal kritisch platform 

windenergie (NKPW), die deelnamen aan het onderzoek, niet ondertekend.289 NLVOW verklaart hierover 

het volgende: 'Naar onze mening is dit kennisbericht een gemiste kans van de Minister: zij spreekt voor 

haar beurt en kennis van zaken laat zij liggen. Externe toetsing is essentieel, en die ontbreekt te enen 

male'.290 Het Kennisbericht is 'daarmee niet volledig breed gedragen', wat wordt geconcludeerd in de 

Evaluatie Pilot Kennisplatform Windenergie d.d. 27 november 2015.291 Voortkomend uit verschillende 

signalen vanuit de praktijk zet de Tweede Kamer tevens eigen vraagtekens en heeft veel kritiek bij de 

resultaten uit bovengenoemde pilot en resulterende conclusies. Afwachtende op een onderbouwde brief 

van de Minister van l&M over de rekenmethode van windturbinegeluid zal de Tweede Kamercommissie 

Economische Zaken oordelen wat hiermee verder te doen en eveneens met het kennisbericht.292 

Inmiddels heeft de Minister van l&M een brief (d.d. 14 maart 2016) naar de Tweede Kamer gestuurd en 

concludeert daarin onder andere: 'Een norm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight is daarmee in lijn met de 

uitvoeringspraktijk van de voorgaande jaren en sluit aan bij de wens tot één beoordelingsregime te 

komen, aangepast aan de Europese dosismaat Lden'.293 Deze Europese Lden norm voor slaapverstoring 

(Lden 40 dB, EU Position Paper Noise Indicators 2000) is niet gebaseerd op windturbinegeluid, maar op 

geluid in het algemeen. Het fluctuerende geluid van windturbines is niet te vergelijken met bijvoorbeeld 

wegverkeerslawaai. De Europese Unie heeft de Lden ingevoerd om geluidshinder op uniforme wijze te 

regelen, maar stelt daarbij dat het gebruik van een jaargemiddelde dosismaat Lden niet geschikt is voor 

fluctuerende geluidsbronnen. De conclusie van de Minister van l&M is derhalve incorrect. Wijziging van 

huidige geluidsnormen van windturbines ligt mogelijk in het verschiet, hetgeen aantoont dat huidige 

gehanteerde norm van Lden=4 7 dB en Lnight=41 dB onvoldoende bescherming biedt tegen te hoge 

geluidsbelasting van windturbines en daarmee incorrect en onevenredig is. 

14.42 In de Wieringermeerzaak stellen de ministers dat de geluidnorm voor verkeer en industrie 

strenger is dan de geluidnorm voor windturbinegeluid. Dit is één van de redenen die de ABRS deed 

oordelen dat de geluidnorm uit art. 3.14a Activiteitenbesluit niet de grenzen van de beoordelings- en/of 

beleidsvrijheid overschrijdt.294 Reclamanten menen dat beide normen (verkeer/industrie-windturbine) niet 

met elkaar vergeleken kunnen worden. De grenswaardes voor verkeer en industrie zijn hoger om 

verschillende redenen. Ten eerste omdat verkeer op het niveau van een maaiveld rijdt en windturbines 

honderden meter erboven staan. Ten tweede, verkeer rijdt dag en nacht, met overdag de piek terwijl 

windturbines meestal 's nachts draaien en ook geregeld stil staan. Verder volgt uit onderzoeken dat 

288 Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, 'Resultaten pilot kennisplatform Windenergie, 2014-15, 33 612 nr. 
50, 22 juli 2015, p.2. 

289 F. Jansen, 'Kennisbericht windturbinegeluid onwetenschappelijk'. Nationaal kritisch platform windenergie, 19 augustus 
2015, <http://www.nkpw.ni/index.php/archief/nieuws/1900-kennisbericht-windturbinegeluid-onwetenschappelijk>. 

290 Directeur R. Rietveld NLVOW, http://nlvow.ni/2015/07/persbericht-kennisbericht-windturbinegeluid/. 
291 T. Gudde, 'Evaluatie Pilot Kennisplatform Windenergie'. Ministerie van l&M, 27 november 2015, p. 14. 
292 Algemeen Overleg Ruimte, commissie l&M, 2016014635, gehouden op 18 februari 2016, 

https:/lwww.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2015Z07735&did=2016D14635. 
293 Kamerbrief Minister van l&M, IENM/BSK-2016/55583, 14 maart 2016, p.2. 
294 AbRS 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228, r.o. 44.6. 
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verkeersgeluid als minder hinderlijk wordt ervaren dan windturbinegeluid. Een vergelijking van deze 

bronnen is derhalve onredelijk. 

Handhaving windgeluid 

14.43 Reclamanten vrezen geluidshinder die niet naar behoren gehandhaafd kan worden. Gebleken is 

in meer dan één windparksituatie dat effectieve handhaving van geluidsnormen moeilijk en praktisch -

vrijwel - oncontroleerbaar is. De windturbinegeluidnorm is, zoals in het bovenstaande uitgelegd, 

vastgesteld op basis van een jaargemiddelde. Handhaving van geluidshinder voor omwonenden is in de 

dagelijkse praktijk, zie ook hierna, niet effectief gebleken, want geluidshinder van de ene dag wordt 

gecompenseerd door een andere dag waarop er niet of nauwelijks hinder is. Een directe toets is niet 

mogelijk: 'Feitelijk zouden de handhavingsmetingen een jaar lang dienen plaats te vinden om te kunnen 

bepalen of gedurende betreffend jaar aan de grenswaarden werd voldaan. Nog afgezien van de zeer 

lange duur van de meting en de uitwerking ervan (en de hiermee samenhangende hoge kosten) kan, 

mede gelet op de mogelijke invloed van allerlei stoorgeluiden gedurende de meting, worden gesteld dat 

dergelijke handhavingsmetingen ter plaatse van geluidgevoelige locaties (woningen) in de praktijk niet 

uitvoerbaar zijn'. 295 Dit is de reden waarom volgens het Reken- en meetvoorschrift handhaving dient te 

worden toespitst op controle van het geluidbelasting van individuele windturbines (zie §2.6 van het 

Reken- en meetvoorschrift). Deze wijze van handhaving heeft veel nadelige gevolgen: 

omdat de bronsterkte dient te worden bepaald bij een uitgebreide range aan mogelijke 

windsnelheden, zal de meting veel tijd vergen; 

omdat gedurende de meting ook de windsnelheid op ashoogte moet worden vastgelegd is 

medewerking van de exploitant vereist. Er kan derhalve geen onafhankelijk onderzoek 

plaatsvinden zonder dat de exploitant vooraf is ingelicht; 

omdat de meting op een bepaalde, in het meetvoorschrift omschreven, vaste afstand van de 

turbine en een vaste oriëntatie ten opzicht van de turbine (afhankelijk van de op dat moment 

optredende windrichting) dient te worden verricht, is tevens medewerking vereiste van de 

eigenaar van het perceel (veelal een landbouwperceel) waarop de voorgeschreven meetpositie 

is gesitueerd; 

de resultaten van de betreffende meting gelden alleen voor de gemeten turbine. Er kan, gelet op 

individuele verschillen in geluiduitstraling tussen de verschillende turbines, hiermee nog geen 

uitspraak worden gedaan over de geluidsemissie van de andere windturbines, laat staan van het 

gehele windturbinepark; 

aan het eventueel optreden van 'zwevingen' van het geluid ('amplitudemodulatie') ter plaatse 

van woningen als gevolg van interactie tussen de verschillende windturbines wordt bij deze 

methodiek volledig voorbijgegaan, hetgeen tot een ernstige onderschatting van optredende 

hinder kan leiden; 

de bij woningen optredende waarden van Lden en Lnight zijn niet alleen afhankelijk van de 

geluidemissie van de windturbines bij de verschillenden windsnelheden maar evenzeer aan 

295 Peutz, p. 8. 
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daadwerkelijk opgetreden windsnelheden in betreffende jaar. Bij hogere windsnelheden dan 

'statisch gemiddeld' voor betreffende locatie zal ook de jaargemiddelde geluidemissie (en 

geluidbelasting) hoger uitvallen. Op het laatste aspect heeft de windturbine-exploitant geen 

enkele invloed. Wat gebeurt er als ( na afloop van het betreffende jaar) blijkt dat als gevolg van 

een "windrijk" jaar de grenswaarde Lden of Lnight is overschreden? 

14.44 Het moge duidelijk zijn dat de huidige meet- en beoordelingsmethodiek voor handhaving weinig 

tot geen rechtszekerheid aan omwonenden biedt.'296 In het MER ontbreekt enige motivering of en zo ja 

over de wijze waarop effectieve handhaving van geluidsnormen zal worden uitgevoerd en reclamanten 

zijn verzekerd van een blijvend goed woon-, leef- en werkgenot in het onderhavig gebied. Zo bestaat, ja 

overheerst onzekerheid over de uitvoering en het daaruit volgend handhavingstoezicht ter naleving van 

de bezwaarde norm, verder van eventuele mitigerende maatregelen ter voorkoming van geluidshinder. In 

de evaluatie Windpark Houten van oktober 2015 concludeert het Copernicus Instituut van Universiteit 

Utrecht dat ondanks hanteren strengere normen, d.m.v. maatwerkvoorschriften, voor geluid in en nabij 

gemeente Houten dat 33, 1 % van de omwonenden binnen een straal van 1 kilometer geluidsoverlast 

ervaart.297 Hiervan ervaart 8,5% veel overlast en 4,8% zeer veel overlast. Vergeleken met de gebrekkige 

handhaving van geluidnormen en/of daaraan verbonden maatwerkvoorschriften in gemeente Houten en 

diverse nu algemeen bekende praktijkgevallen is een zorgvuldige motivering en afweging van belangen 

op dit gebied uiterst relevant. 298 Deze ontbreekt nu juist. Ofschoon akoestische onderzoeken aantonen 

dat windparkplannen binnen de wettelijk vastgestelde geluidnormen blijven, blijken gemeenten/overheden 

en windondernemers in de praktijk deze geluidsnormen en vaak noodzakelijke maatwerkvoorschriften 

niet naar behoren te handhaven. Omwonenden hebben als gevolg daarvan onevenredig last van 

geluidshinder door omliggende windturbines.299 Omwonenden kunnen zelf geen overschrijding van deze 

normen vast stellen en dit mag ook niet van hen verwacht worden. Daarvoor is immers een zorgvuldige 

besluitvoorbereiding door - omgekeerd - de minister vereist. Deze onzekerheid voor omwonenden, of 

handhaving van de wettelijke geluidsnormen ook en zo ja op een juiste manier gebeurt (omdat dit niet 

voldoende is uitgewerkt in het MER), strookt niet met art. 4 en 5 van het Verdrag van Aarhus welke 

reclamanten recht geeft op een transparante en volledige informatievoorziening. Weliswaar wordt het 

recht op toegang op grond van art. 9 van het Verdrag formeel gewaarborgd, maar in feite heeft het geen 

zin op te komen tegen geluidshinder als er n.a.v. voorafgaand onderzoek voldaan wordt aan de 

geluidnormen terwijl omwonenden overschrijding en/of naleving van maatwerkvoorschriften niet kunnen 

meten. Hiermee wordt rechtens ontoelaatbaar de toegang tot de rechter onthouden. Reclamanten 

verwijzen naar de Aarhus-klacht van NLVOW d.d. 30 juni 2015. 300 

296 Peutz, p. 8-9. 
297 R. Harmsen, F. van Rijnsoever en K. Broecks, 'Evaluatie Windpark Houten', 6 oktober 2015, p. 32. 
298 Zie: R. Harmsen, F. van Rijnsoever en K. Broecks, 'Evaluatie Windpark Houten', 6 oktober 2015; 

http:/ lwww.ad.nl/ad/nl/1 038/Rotterd a m/article/detail/4244256/2016/02/13/Bijna-2000-kl achten-over-herrie-van-
wind molens. d htm I; Nalevingsstrategie Windpark gemeente Noordoostpolder, Gemeenteblad 2016, nr. 92898, 12 juli 
2016. 

299 Zie bijvoorbeeld het volgende filmpje van het programma 'Kanniewaarzijn' over windturbinegeluid in gemeente 
Houten: https://www.youtube.com/watch?v=HpMvdoF5cg4~ 

300 
NLVOW, Klacht tegen de Staat der Nederlanden wegens schending van de bepalingen van het verdrag van Aarhus, 
verzoekschrift, 30 juni 2015, p. 28-29 (hierna: Aarhus-klacht), p. 23. 
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Risicogroepen 

14.45 Volgens reclamanten is er in het akoestisch rapport dat ten grondslag ligt aan het MER 

onvoldoende rekening gehouden met de effecten van geluidshinder door windturbines op risicogroepen. 

Mensen met een handicap zoals blind zijn, zijn vaak extra gevoelig voor geluidsoverlast. Door 

geluidsoverlast verdwijnt de oriêntatie als een blind persoon in de buurt van windturbines staat. 

Overig 

14.46 Tenslotte, een opmerking over de bepaling bronvermogens in relatie tot nachtelijk geostrofe 

wind. De bronsterkte van een windturbine is niet enkel afhankelijk van de windsnelheid op ashoogte, 

namelijk eveneens van het windveld over het gehele rotorvlak. In de nacht treedt meestal een hogere 

geluidproductie vergeleken met overdag. Dit komt omdat 'met name in de nacht, vaak een stabiele 

atmosfeer optreedt met een zogenaamde geostrofe wind' en overdag vaak sprake is van een gelijke 

windsnelheid. Dat komt omdat in de nacht vaak 'grote windsnelheidsverschillen optreden over het 

rotorvlak, alsmede windrichtingsverschillen'. 

14.47 Daardoor vormt het nachtelijke windprofiel een meer laagfrequent bonkend geluid doordat het 

aanstromen van wind telkens wisselt en niet optimaal is. Om die reden zouden 'de geluidberekeningen 

voor de nachtperiode gebaseerd moeten zijn op bronmetingen die zijn uitgevoerd in de nachtperioden, 

tijdens het optreden van de voor de nachtperiode specifieke windcondities', dit zou in het 'Reken- en 

meetvoorschrift' moeten worden vastgelegd. 

14.48 Verder valt reclamanten op de windrichting bij het toetsen van de geluidbelasting niet wordt 

meegenomen in de rekenmodellen. De windrichting heeft veel invloed op de geluidbeleving van 

omwonenden. Het uitsluiten van de windrichting bij de beoordeling van geluidnormen en metingen van 

windturbines geeft een onrealistisch beeld van de werkelijke geluidbeleving. Derhalve zorgt dit voor een 

onzorgvuldig onderzoeksresultaat en dientengevolge afweging bij de besluitvorming van het windpark. 
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15. Laagfrequent geluid 

15.1 Reclamanten menen dat genoemde windbedrijvigheid door de Rijksoverheid een (in-)directe 

aantasting op de gezondheid is en dat hier het voldoende causaal verband met aanverwante activiteiten 

is aangetoond. Deze betwisting ziet op de turbines 1, 2, 3, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24 (Windpark 

Vermeer Noord), 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27 (Windpark Eekerpolder), 28 t/m 31 

(Windpark Vermeer Midden) en 32 t/m 35 (Windpark Vermeer Zuid). Waar dat verlangd wordt zullen de 

turbines specifiek worden benoemd. Voor het overige wordt volstaan met een verwijzing naar deze 

genoemde turbines. 

15.2 Het consequent of stelselmatig ontkennen van een directe aantasting op de gezondheid door 

intra- en laagfrequent geluid, hierna: laagfrequent geluid, veroorzaakt door windturbines, getuigt van vals 

inzicht dat onjuist uitsluitend uitgaat van korte termijneffecten. Laagfrequent geluid kan, zeker op lange 

termijn, een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de mens. De minister heeft het 

inpassingsplan op dit gebied onvoldoende gemotiveerd, baseert zich op onjuiste en onvolledige 

bevindingen en neemt tevens negatieve effecten laagfrequent geluid niet voldoende in acht. De 

motivering van de minister vanuit het rapport 'Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van 

omwonenden GGD Informatieblad medische milieukunde Update 2013' door RIVM, hierna: het RIVM

rapport, en het 'literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines' door LBPjSight bevat onvoldoende 

bewijs betreffende effecten op de gezondheid door laagfrequent geluid. Op deze wijze vindt er geen 

zorgvuldige belangenafweging plaats, hetgeen niet strookt met art. 3:2 en 3:4 Awb. De minister gedraagt 

zich derhalve - naar feitelijk niet te verwaarlozen gevolgen voor het gebied - onrechtmatig jegens 

reclamanten door na te laten en te handelen in strijd met het recht op gezondheid. Reclamanten menen 

dat genoemde windbedrijvigheid door de Rijksoverheid een (in-)directe aantasting op de gezondheid is 

en dat hier het voldoende causaal verband met aanverwante activiteiten is aangetoond. 

Causaal verband directe aantasting gezondheid door laagfrequent geluid 

15.3 Reclamanten vrezen een aantasting van hun gezondheid, nu huidige Nederlandse geluidsnorm 

van Lden=47 dB en Lnight=41 dB onvoldoende bescherming biedt tegen de negatieve effecten van 

laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines. De minister beschermt reclamanten hierin niet en 

handelt in strijd met de zorgplicht om de volksgezondheid te beschermen en bevorderen. Laagfrequent 

geluidtrillingen, afkomstig van windbedrijvigheid, vormen voor geluidsgevoelige personen een ernstige 

aantasting van de gezondheid. Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid vormt onder andere 

vermoeidheid, concentratieverlies, verstoorde nachtrust en fysiologische stress.301 Ondanks het 

ontbreken van een consensus in de wetenschap over schadelijk effect op gezondheid door laagfrequent 

geluid in de leefomgeving, ligt de bewijslast bij de minister om te bewijzen dat dit niet het geval is. De 

minister verklaart in het bestreden besluit dat niet bewezen is dat laagfrequent geluid voortkomend uit 

301 Rapport 'Beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines in Maastricht', M0ller e.a., Universiteit van Aalborg, 10 
april 2012, p. 2. 
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windturbines in de nabije leefomgeving niet schadelijk is. Naar aanleiding van de volgende bevindingen 

en onderzoeken betwisten reclamanten aldus het besluit van de minister. 

15.4 De conclusie van LBPISight in de notitie van het 'literatuuronderzoek laagfrequent geluid 

windturbines' luidt als volgt: 'In de onderzochte literatuur zijn geen aanwijzingen te vinden dat 

windturbinegeluid tot andere gezondheidseffecten kan leiden dan hinder en mogelijke slaapverstoring. 

Alleen indirect (via ondervonden hinder en mogelijk via slaapverstoring) kan effect op de gezondheid 

optreden. Er zijn geen aanwijzingen dat laagfrequent geluid hier een belangrijke rol in speelt. Vooralsnog 

lijkt met de huidige A-gewogen geluidnormering te kunnen worden voldaan.'302 LBPISight verklaart dat 

laagfrequent geluid enkel via horen van invloed kan zijn op het menselijk lichaam. Maar het begrip "lijkt" 

biedt slechts een subjectieve onzekerheid, want het is geen objectiveerbaar empirisch gegeven. 

Reclamanten betwisten deze conclusie.303 Diverse internationale en nationale onderzoeken bevestigen 

namelijk het oorzakelijk verband van negatieve effecten van laagfrequent geluid op de menselijke 

gezondheid. Nader onderzoek naar de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan laagfrequent 

is noodzakelijk. 304 Ervaringen van burgers die wonen in de nabijheid van windturbines laten zien dat 

hinder door niet alleen geluid, maar ook laagfrequent geluid, een ernstige aantasting van hun woongenot 

en gezondheid veroorzaakt. 305 De schadelijke invloed door langdurige blootstelling aan dit soort geluid 

kan op jonge leeftijd al starten en wordt vaak op middelbare leeftijd merkbaar.306 Men kan dus door 

blootstelling aan laagfrequent geluid in kinderjaren op latere leeftijd overgevoelig worden voor de 

'brommende' en lage toon met gezondheidsklachten c.q. hinder als gevolg. 

15.5 Dat laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines leidt tot een aantasting op de gezondheid, 

met geluidshinder als symptoom (zie alinea 15.9), van omwonenden die daar gevoelig voor zijn of door 

langdurige blootstelling er gevoelig voor worden (in de vorm van vibro-akoestisch ziekte, 

windturbinesyndroom en/of 'motion sickness' (te vergelijken met auto/zeeziekte) is wereldwijd 

wetenschappelijk aangetoond. 307 Daarnaast erkent de WHO dat de laagfrequente bestanddelen van 

geluid ergere gezondheidseffecten voortbrengt dan omgevingsgeluid in het algemeen. En ondanks dat 

302 Agentschap NL, LBPISIGHT BV, Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines, september 2013, p. 9. 
303 Zie bijvoorbeeld: S.E. Cooper, 'Soundscape of a wind farm - The Cape Bridgewater experience'. 170'h Meeting of the 

Acoustical Society of America, Jacksonville, Florida, 2-6 November 2015. 
304 De volgende wetenschappelijke onderzoekers ondersteunen een dergelijk onderzoek: Professor Bob McMurtry, Dr 

Roy Jeffery, Associate Professor Jeff Aramini, Carmen Krogh and Mr William Palmer trom Canada; Dr Alan Watts, Dr 
Wayne Spring, Dr David lser, Dr Gary Hopkins, Dr Andja Mitric Andjic, Dr Sarah Laurie, Mr Les Huson, Mr Steven 
Cooper, Emeritus Professor Colin Hansen and Dr Bob Thorne from Australia; and Associate Professor Rick James, 
Mr Rob Rand, Mr Stephen Ambrose, Emeritus Professor Jerry Punch, Dr Jay Tibbetts, Dr Sandy Reider, Dr Nina 
Pierpont, Dr David Lawrence, Dr Paul Schomer, Mr George Hessler, and Dr Bruce Walker from the USA. There are 
others from Europe who are also becoming increasingly vocal on this issue as wind turbines increase in size and are 
being placed close to larger human populations; Zie de open brief naar dhr. S. Arulkumaran, voorzitter van de Britisch 
Medical Association, 21 juni 2014. 

305 Zie bijvoorbeeld ervaringen van omwonenden in Denemarken: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rm1 b11 YCwWg&sns=em 

300 M. Oud, 'Verklaring voor hinder van laagfrequent geluid. Biofysische benadering', Geluid 2013, 1, p. 7. 
307 Zie onder andere: Kevin Dooley over 'Motion sickness symtoms' en daaruit voortvloeiende 'Sopite syndrom': 

https://vimeo.com/103602357 ;_https://vimeo.com/103613931 en_http://www. windvigilance .com/about-adverse-health
effects/low-frequency-noise-infrasound-and-wind-turbines# _ ednref1, de Nederlandse documentaire over laagfrequent 
geluid 'De Brom': http://www.debrom.nl/; https://www.ndr.de/ndr1 niedersachsen/epg/Die-unterschaetzte-Gefahr
Krank-durch-Windenergie,sendung568720.html; https://www.youtube.com/watch?v=wbzQnSEMZAw en 
https://www.youtube.com/watch?v=V5ZkfXbXmzo&feature=youtu.be. 
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geluidshinder niet in de lijst van de WHO betreffende internationaal erkende ziekten staat geeft de WHO 

aan dat het effect ervan wel een schending van de gezondheid kan opleveren, namelijk aantasting van 

een 'state of complete physical, mental and social well-being'. 308 Die wereldwijde erkenning verlangt en 

gebiedt dat langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid afkomstig van windturbines wordt voorkomen, 

althans zo minimaal mogelijk dient te worden gehouden. 

15.6 Volgens onderzoekers van gezaghebbende instanties en gerenommeerde wetenschappelijke 

gezagen in het recente rapport 'Beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines in Maastricht' van 

Universiteit van Aalborg, neemt de hinder van laagfrequent geluid aanzienlijk toe na het overschrijden 

van 20 dB. 309 In dit rapport (dat andere rapporten aanhaalt) wordt geconcludeerd dat langdurige 

blootstelling aan hoorbaar laagfrequent geluid 'vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieverlies, verstoorde 

nachtrust en fysiologische stress' kan veroorzaken. Maar het kan ook duizelingen en Tinnitus 

veroorzaken. 310 Dergelijk geluid heeft volgens het rapport van Universiteit van Aalborg 'mogelijk meer 

effect op de gezondheid en het welzijn van de mens dan geluid waarin dergelijke componenten 

ontbreken'.311 Ook in het review van K. Stelling, dat door K. Palmer is ge-reviewed, van juli 2015 wordt 

een overzicht gegeven van verschillende inzichten en wetenschappelijke bevindingen door medische 

specialisten ten aanzien van de effecten van laag frequent geluid veroorzaakt door windturbines.312 Hierin 

komt onder meer naar voren de conclusie van medisch arts en slaapspecialist, dr. C. Hanning, dat 

mensen die leven binnen een straal van 1,5 kilometer vanaf een windturbine een groot risico lopen op 

slaapverstoring en een aantasting van de gezondheid. 313 De algehele conclusie van Stellings review luidt 

vervolgens: "Based on the information presented above, infrasound generated by wind turbines must be 

considered a potential direct cause of the adverse health reactions widely reported trom wind turbine host 

communities. Now that so many indicators point to infrasound as a potential agent of adverse health 

effects, it is critica! to re-examine the approach to this aspect of wind turbine operation, revise regulations, 

and immediately implement protective public health measures based on the precautionary principle."314 

Een ander onderzoek geeft eveneens aan dat een causaal verband tussen hinderlijk (laagfrequent) geluid 

afkomstig van windturbines en nadelige gezondheidseffecten bestaat.315 J.L. Punch en R.R. James 

geven aan: 'To prevent AHEs, scientists have recommended that distances separating turbines and 

residences be 0.5-2.5 miles, and 1.25 miles (2 km) or more has been commonly recommended. Clearly, 

the short siting distances used by the industry tor physical safety do not protect against AHEs. 

308 Wereldgezondheidsorganisatie 2011, 'Burden of disease trom environmental noise - Quantification of healthy life 
years lost in Europe', WGO Regional Office tor Europe, Kopenhagen, Denemarken. 

309 Wereldgezondheidsorganisatie 2011, 'Burelen of disease trom environmental noise - Quantification of healthy life 
years lost in Europe', WGO Regional Office tor Europe, Kopenhagen, Denemarken, p. 20. 

310 M. Oud, 'Verklaring voor hinder van laagfrequent geluid. Biofysische benadering', Geluid 2013, 1, p. 9. 
311 M. Oud, 'Verklaring voor hinder van laagfrequent geluid. Biofysische benadering', Geluid 2013, 1, p. 3. 
312 K. Stelling, 'lnfrasound. Low frequency noise and lndustrial Wind Turbines', juli 2015, p. 18, 

<http://howgreenisthis.org/infrasound-low-frequency-noise-and-wind-turbines/>. 
313 Opening statement of Dr. Christopher Hanning BSc, MB, BS, MRCS, LRCP, FRCA, MD. Alberta Utilities Commission 

Hearing tor development of wind power plant and associated substation in the Provost area ("Bul Creek"). 
Proceeding Number 1955 181

h November 2013; K. Stelling, 'lnfrasound. Low frequency noise and lndustrial Wind 
Turbines', juli 2015, p. 18, <http://howgreenisthis.org/infrasound-low-frequency-noise-and-wind-turbines/>. 

314 K. Stelling, 'lnfrasound. Low frequency noise and lndustrial Wind Turbines', juli 2015, p. 19, 
<http://howgreenisthis.org/infrasound-low-frequency-noise-and-wind-turbines/> 

315 J.L. Punch & R.R. James, 'Wind Turbine Noise and Human Health: A Four-Decade History of Evidence that Wind 
Turbines Pose Risks, 30 september 2016, Pp. 52-56; Zie ook https://youtu.be/XHMcJT3Sg68 en 
http://howgreenisthis.org/infrasound-low-frequency-noise-and-wind-turbines/. 
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Alternatively, researchers have recommended sound levels typically ranging trom 30-40 dBA tor 

safeguarding health, which is consistent with the recommendation of nighttime noise levels by the WHO. 

Annoyance is a health issue tor many people living near IWfs, which is consistent with both the WHO's 

definition of health and contemporary mode Is of the relationships among annoyance, stress, and health." 

15.7 Het geluid wordt binnenshuis als meer hinderlijk ervaren dan buitenshuis, 316 omdat binnen 

woningen/gebouwen hoge frequenties meer gedempt worden door isolatie, hetgeen laagfrequent geluid 

nu juist meer maskeert en het relatieve aandeel van de lagere frequenties juist toeneemt. 

Slaapverstoringen en verstoring van het woongenot kunnen in zoverre, niet voorkomen worden, door 

ramen en deuren te sluiten. Ook woningen op grotere afstand van de windturbines wordt laagfrequent 

geluid als hinderlijker ervaren, doordat het in de landelijke en stille omgeving van het windpark niet 

gemaskeerd wordt door omgevingsgeluid. 

15.8 Volgens reclamanten is er onvoldoende rekening gehouden met de afstanden tussen woningen 

en windturbines, wat tot een onevenredige uitwerking op de gezondheid van reclamanten leidt. De 

Nederlandse geluidnorm heeft tot doel het voorkomen van geluidshinder en het beperken van 

slaapstoornissen. Met het huidige plan tot windbedrijvigheid zijn toegelaten afstanden tussen woningen 

en windturbines van zeker 0 tot 2 kilometer en meer onevenredig, wat hierboven reeds is onderbouwd 

(zie alinea 15.6). Algemeen bekend is dat geluidshinder (met name 's nachts) in elk geval tot 

slaapstoornissen leidt, hetgeen resulteert in negatieve effecten op de gezondheid. Deze negatieve 

gevolgen bestaan onder andere uit een daling in de arbeidsproductiviteit, toename van overgewicht, 

concentratieverlies, depressies. Professoren G. Roberts (University Hospita!, Waterford) en A. Evans 

(Queen's University, Belfast) waarschuwen voor toename van overgewicht veroorzaakt door 

slaapstoornissen, hetgeen veroorzaakt wordt door laagfrequent geluid van windturbines. 317 Volgens hen 

zijn de negatieve effecten van laagfrequent geluid al zeker veertig jaar bekend. De gehanteerde afstand 

tussen woningen en windturbines beschermt omwonenden niet tegen deze effecten. 

15.9 Laagfrequent geluid is volgens een gezamenlijk onderzoek door het Vibro Acoustic Disease

team, hierna: VAD-team, niet enkel via het gehoorkanaal waarneembaar, maar voelbaar en van invloed 

op het gehele menselijk lichaam. Dit team, bestaande uit vele onderzoekers, doet al ruim 25 jaar 

onderzoek naar effecten op menselijke gezondheid van laagfrequent geluid. Onderscheiden met 

verschillende belangrijke prijzen, zijn hun onderzoeken serieus te ne  en door de minister niet langer 

veronachtzamen. 318 Zij spreken van Vibro Acoustic Disease (VAD), ook wel vibro-akoestische ziekte 

(VAZ) genoemd, veroorzaakt door laagfrequent geluid en het nog lagere geluid infrasound (<20 Hz). In 

het rapport 'Response by the VAD Team To Reports Submitted Regarding Possible Health Effects of a 

Windfarm in Wellington, New Zealand (Project Mill Creek)' verklaart het VAD-team dat lange termijn 

316 Lievense CSO. 
317 L. McDonald, 'Wind fanns do make you sick', 16 oktober 2015, http://en.friends-against-wind.org/health/wind-farms

do-make-you-sick. 
318 Zie pagina 2-3 voor aantal onderscheidingen, Response by the VAD Team To Reports Submitted Regarding Possible 

Health Effects of a Windfarm in Wellington, New Zealand (Project Mill Creek), augustus 2008. 
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effecten van laagfrequent geluid van invloed zijn op de gezondheid.
319 

Reclamanten menen dat er een 

gebrek aan bewijs is van positieve of negatieve lange termijneffecten van laagfrequent geluid op de 

gezondheid. Bij gebrek aan wetenschap omtrent de volgens hen onjuiste stelling en onbewezen stelling 

van de minister dat laagfrequent geluid geen (nadelige) gezondheidseffecten heeft, ontkennen en 

betwisten reclamanten ook in dit opzicht inhoud en totstandkoming van het bestreden besluit. De 

onbekendheid met deze effecten op de gezondheid op de lange termijn zou voor de overheid voldoende 

moeten zijn de bouw van dergelijk grootschalige windparken in de leefomgeving van burgers niet te 

plannen en realiseren, althans te voorkomen. Rapporten laten zien dat lange termijneffecten onevenredig 

belastend kunnen zijn. Ook het VAD-team zegt hierover: 'With the reduced number of fully documented 

cases of in-home ILFN exposure, scientifically valid dose-responses cannot yet be obtained by the VAD 

Team.' 

15.10 Reclamanten vrezen met de komst van het windpark ook voor een toename van (gevoeligheid) 

geluidshinder veroorzaakt door te veel blootstelling aan laagfrequent geluid in hun woonomgeving. 

Excessieve blootstelling aan infrasound en laagfrequent geluid zorgt echter niet voor gehoorverlies, maar 

voor toename van geluidgevoeligheid. 320 Gehoorproblemen zijn vaak een symptoom van blootstelling aan 

langdurige en harde geluiden. Geluidshinder kan een symptoom zijn van blootstelling aan te veel 

infrasound en laagfrequent geluid volgens Alves-Pereira: 'the amount of exposure time is also of the 

utmost significance'. Gevoeligheid voor de vaak eerst nog niet hoorbare lage bromtonen van laagfrequent 

geluid neemt mogelijk toe doordat de gehoordrempel verlaagd wordt met 20 tot 30 dB, waardoor het wel 

te horen is.321 In het RIVM-rapport en het 'literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines' is niet 

door medici wetenschappelijk onderzocht naar deze rechtens relevante symptomen. Leemte in kennis 

dient in het MER te worden aangegeven en gevolgen daarvan voor de effectvoorstelling dient tevens te 

worden weergeven. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 3 juni 2012 wordt daarover het volgende 

gesteld: 'In het MER zal worden aangegeven welke belangrijke informatie ontbreekt en welke gevolgen 

dit heeft voor de effectvoorspelling. Waar mogelijk zal worden aangegeven welke aanvullende 

onderzoeken deze leemten kunnen wegnemen.'322 

15.11 Reclamanten betwisten bovendien in het volgende de stelling van LBPISight: 'Vooralsnog lijkt 

met de huidige A-gewogen geluidnormering te kunnen worden voldaan'. Deze normering toetst enkel 

akoestische waarden, dat wil zeggen geluidstrillingen die via het gehoor worden waargenomen. Het is 

echter volgens reclamanten mogelijk dat laagfrequent geluid ook buiten het gehoor waargenomen wordt. 

Het VAD-team zegt hierover: 'dBA units (A-gewogen) were devised to assess the amount of 'sound',( ... ), 

and that is perceptible to the human auditory system. lt is based on the aforementioned erroneous 

assumption that 'what you can't hear won't hurt you'. ILFN (lnfrasound Low Frequency Noise) may or 

may not be captured by the human auditory system and, therefore, the dBA is an entirely inappropriate 

319 Response by the VAD Team To Reports Submitted Regarding Possible Health Effects of a Windfarm in Wellington, 
New Zealand (Project Mill Creek), augustus 2008, pp. 7-8. 

320 Review M. Alves-Pereira, RIVM 2013, januari 2016, pp. 10-12. 
321 Review M. Alves-Pereira, RIVM 2013, januari 2016, p. 8. 
322 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark N33, 3 juni 2012, p. 22. 
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physical unit for assessing ILFN.'
323 

In het bovenstaande wordt uitgelegd dat langdurige blootstelling aan 

laagfrequent geluid het symptoom overgevoeligheid voor geluid (geluidshinder) veroorzaakt. Deze 

overgevoeligheid voor akoestisch waarneembaar geluid is dus een gevolg van langdurige blootstelling 

aan laagfrequent geluid en derhalve aan te merken als een symptoom van ziekten veroorzaakt door 

laagfrequent geluid. Het is dan ook innerlijk tegenstrijdig dat akoestisch waarneembare geluidshinder bij 

realisering van ruimtelijke projecten wordt getoetst en onderzocht, maar een veroorzaker daarvan - bij 

d.w.z. van langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid - minder intensief via een literatuuronderzoek. 

De toetsing van laagfrequent geluid aan de A-gewogen geluidnormering voldoet dientengevolge niet aan 

de vereisten van een nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek, c.q. is wetenschappelijk ongeldig. 324 Ook 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaart in de "Guidelines for Community Noise" uit 1999 dat 

het toepassen van de dBA-normering bij intra- en laagfrequent geluid incorrect is: 'When prominent low

frequency components are present, measures based on A-weighting are inappropriate'. 325 

Bronnen inpassingsplan laagfrequent geluid 

15.12 Het onderzoek van het RIVM326
, de daarop gebaseerde bevindingen van Staatssecretaris 

Mansveld in haar brief van 31maart2014 en het literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines327
, 

hierna: literatuuronderzoek, van Agentschap NL naar de invloed van laagfrequent geluid geproduceerd 

door windturbines is te rigide en eenzijdig, want het is onjuist en onvolledig. Er bestaat in de huidige 

wetenschap geen consensus over de negatieve effecten van laagfrequent geluid op de gezondheid van 

de mens. In dat geval dient op grond van art. 3:2 Awb en ook naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid de bewijslast omgekeerd te worden of bij de minister te liggen. Dit nu volgens vaste rechtspraak 

een heldere afwijking van de hoofdregel afbakening noodzakelijk is en dat deze ontbreekt door 

onduidelijkheid met betrekking tot het type schade en het effectgebied waarvoor het bewijsvermoeden 

geldt. Reclamanten betwisten - bij gebrek aan concrete en verifieerbare feiten, conclusies en diepgang 

van verricht onderzoek door de minister naar de gevolgen van trilling veroorzaakt door vele windturbines 

in grote opstelling - de overal omstreden opvatting van de overheid dat laagfrequent geluid mogelijk geen 

onredelijke aantasting van de volksgezondheid tot gevolg heeft. Hetgeen in het volgende toegelicht wordt 

waarbij zij constateren dat de minister geen zorgvuldige belangenafweging rondom de daarop ziende 

besluitvorming van het ontwerp hanteert. De Afdeling oordeelt en derhalve volgt het onderzoek van het 

RIVM, in de uitspraak van 6 mei 2015 dat laagfrequent geluid niet schadelijk is indien het onder de 

wettelijke normen van geluid blijft, omdat dit soort geluid samen met hoge frequenties wordt gehoord en 

niet los daarvan. 326 Kortom, aantasting van gezondheid vindt niet plaats indien de norm(en) uit art. 3.14a 

Activiteitenbesluit milieubeheer niet worden overschreden. In het bovenstaande is reeds uitgelegd dat het 

323 Response by the VAD Team To Reports Submitted Regarding Possible Health Effects of a Windfarm in Wellington, 
New Zealand (Project Mill Creek), augustus 2008, punt 23, p. 8-9. 

324 Review M. Alves-Pereira, RIVM 2013, januari 2016, p. 14. 
325 World Health Organisation, "Guidelines tor Community Noise", B. Berglund, T. Lindvall, D.H. Schwela (ed.), World 

Health Organisation, Genève. 
326 Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden, GGD Informatieblad medische milieukunde 

Update 2013; RIVM rapport 200000001/3023. 
327 Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines, LBPISight in opdracht van Agentschap NL, projectnummer 

DENB 138006 september 2013. 
328 AbRS 6 mei 2015, ECLl:NL:RVS:2015:1470. 
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gelijk trekken van geluidshinder met laagfrequent geluidshinder onjuist is en dat de wettelijke norm uit het 

Activiteitenbesluit bescherming van de gezondheid niet kan garanderen. Deskundigen ondersteunen 

stellingname van reclamanten: "In het onderzoek uitgevoerd door Agentschap NL wordt onder andere de 

volgende conclusie getrokken over de geluidnormering in relatie tot LFG: 'Vooralsnog lijkt met de huidige 

A-gewogen geluidnormering te kunnen worden volstaan.' Recentelijk internationaal onderzoek heeft 

echter geleid tot een tegengestelde conclusie: 'The A-weighted decibel scale, which effectively excludes 

infrasound and substantial amounts of low-frequency noise, is inadequate to predict the level of outdoor 

or indoor infrasound, to reveal correlations to infrasound, or to show a definitive relationship with AHEs 

(adverse health effects), and achievement of these goals requires the development of new measurement 

methods.' Wij delen de mening van laatstgenoemd onderzoek. Onze mening wordt bevestigd door de 

verschillende vergelijkbare (internationale) richtlijnen voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van 

laagfrequent geluid. Het merendeel van de daarbij gehanteerde beoordelingscriteria is gebaseerd op de 

gehoordrempel voor laagfrequent geluid. Bekende richtlijnen zijn de Vercammen-curve, de NSG-curve en 

de DIN-curve. Al deze curves hanteren een lineaire weging van het geluid en niet de voormelde A

weging. Nu voorafgaand aan het vaststellen van het RiP geen onderzoek is gedaan naar de optreden 

geluidniveaus vanwege het LFG is het RiP niet met de nodige zorgvuldigheid voorbereid. ,;m 

15.13 Er is door de Nederlandse overheid c.q. de minister geen opdracht gegeven om de negatieve 

gezondheidseffecten van laagfrequent geluid afkomstig van windturbines klinisch wetenschappelijk te 

onderzoeken. Enkel literatuuronderzoeken zijn geraadpleegd. Daarnaast zijn de lange termijneffecten van 

blootstelling aan infra- en laagfrequent niet onderzocht. Ziektebeelden die door laagfrequent geluid 

veroorzaakt worden zijn "vibroacoustic disease" (vibro-akoestische ziekte of VAD), windturbinesyndroom, 

motion sickness en indirecte gezondheidsklachten als overgewicht en depressies. Een symptoom van 

deze ziekten zijn, zoals eveneens aangegeven in alinea 11.2.6, geluidshinder (overgevoelig voor geluid). 

Dit geeft aan dat geluidshinder niet enkel uit psychische klachten, zoals irritatie en slaaphinder bestaat, 

maar ook bovengenoemde ziektebeelden. 330 Met dus materiele en immateriële schade tot gevolg. 

15.14 Professor Mariana Alves-Pereira, werkzaam aan de New University van Lissabon doet sinds 

1988 mee aan een gezamenlijk onderzoek van het VAD-team (zie ook alinea 15.8) naar de effecten van 

laagfrequent geluid op de gezondheid van het menselijk lichaam.331 Alves-Pareira, mondiaal 

gezaghebbend, weerlegt de conclusies uit het RIVM-rapport in haar review van 16 januari 2016. Zij 

concludeert dat het RIVM-rapport onjuiste informatie geeft over de gezondheidseffecten van laagfrequent 

geluid en het doel van dit rapport daarmee niet gehaald is: 'In accordance with the exigencies of 

Evidence-based Medicene and The Scientific Method, the 2013 RIVM Report does not provide 'accurate 

information regarding the effects on actual ( ... ) health to policy makers as well as the public,' even though 

this was so stated as its goal'.332 

329 OPA Cauberg-Huygen, M. Blankvoort, 'Rijksinpassingsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer', 
Beoordeling slagschaduw en geluid, 31 oktober 2016. 

330 Review M. Alves-Pereira, RIVM 2013, januari 2016, p. 20. 
331 Een korte biografie van de professor is te lezen in haar review van 16 januari 2016, p. 25. 
332 Review M. Alves-Pereira, RIVM 2013, januari 2016, p. 21. 
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15. 15 De onderzoeksmethode en daaruit getrokken conclusies in het RIVM-rapport zijn voor een goed 

gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten hiervan onvoldoende. In het RIVM

rapport wordt geconcludeerd dat niet bewezen is dat (langdurige) blootstelling aan laagfrequent geluid 

gezondheidseffecten veroorzaakt. Dergelijke veronderstellingen kunnen enkel worden onderbouwd door 

het leveren van tegenbewijs gevonden via objectieve en relevante medische onderzoeken en niet door 

middel - zoals in het RIVM-rapport - van vragenlijsten. 333 Aannames als 'het voorkomen van de 

zogenaamde vibro-akoestische ziekte en het windturbinesyndroom zijn zeer onwaarschijnlijk(".)' zonder 

enige klinische onderbouwing, kunnen door klinische en medische professionals, en derhalve ook niet 

door bestuursorganen serieus worden genomen. 334 Opvallend is daarnaast dat geen van de auteurs van 

het Literatuuronderzoek en het RIVM-rapport medici zijn. In het RIVM-rapport wordt VAZ afgedaan als 

dat dit geen bewijs zou zijn: 'Het voorkomen van de vibro-akoestische ziekte (VAZ) en het 

windturbinesyndroom zijn zeer onwaarschijnlijk bij de huidige geluidniveaus van windturbines'. 335 Deze 

onbewezen, subjectieve, stelling is genomen door een niet-medicus (G.P. van den Berg) en gebaseerd 

op een Amerikaans rapport (ASTDR 2001 ). In de volgende link wordt aangetoond dat er in dit rapport is 

gesjoemeld met de data, omwille van tegenstrijdige belangen: http://forusa.org/blogs/for/health-navy

vieques/7914. Het onderzoek naar VAD door de Virtual Research Group uit Puerto Rico en het Center for 

Human Performance uit Portugal (zie in de bijlagen) bij kinderen op het eiland Viegues (Puerto Rico) 

waar de Amerikaanse marine verantwoordelijk was voor het veroorzaken van laagfrequent geluid door 

oefeningen is in diskrediet gebracht door het rapport van het ASTDR omwille van tegenstrijdige 

belangen. 336 Er van uitgaande dat dit het enige 'bewijs' is voor het RIVM dat VAZ niet bestaat, achten 

reclamanten dit onvoldoende gemotiveerd en brengt dit een risico voor de gezondheid van omwonenden 

met zich mee. Reclamanten dringen daarom aan op herroeping van het bestreden besluit. 

Beoordelingstechnieken laagfrequent geluid 

15.16 Reclamanten menen eveneens dat de toepassing van de vier beoordelingstechnieken 

gehanteerd in het akoestisch onderzoek van Pondera Consult berust op foutieve berekeningen. Het 

akoestisch onderzoek is in bijlage 5c van het MER ingegaan op een nadere analyse van laagfrequent 

geluid doormiddel van de Deense methode. Hierover wordt in het MER het volgende toegelicht: 'Naar 

aanleiding van zienswijzen op de NRD is voor dit MER voor Windpark N33 de keuze gemaakt om 

laagfrequent geluid verder te analyseren door te kijken naar de Deense toetsingsmethode. Deze methode 

gaat uit van een Deens toetsniveau van laagfrequente geluid van 20 dB(A) binnenshuis bij de 

windsnelheden 6 en 8 m/s.'337 In het algemeen en specifiek gericht op genoemde rekenmethode plaatst 

gerenommeerd geluidexpert zijn kanttekeningen. In het algemeen, bij de berekeningen is uitgegaan van 

(jaar)gemiddelde bronsterktes van de windturbines. Gesteld hierbij wordt dat tijdens perioden met hogere 

windsnelheden de bronsterktes hoger zullen zijn en 'dus ook de berekende geluidniveaus in de 

333 Review M. Alves-Pereira, RIVM 2013, januari 2016, p. 20. 
334 Review M. Alves-Pereira, RIVM 2013, januari 2016, p. 12. 
335 RIVM-rapport 2013, p. 35. 
336 Torres e.a. 'Vibroacoustic Deisease lnduced by Long-Term Exposure to Sonic Booms', The 2001 International 

Congress and Exhibition on Noice Control Engineering, Den Haag, 27-30 augustus 2001. 
337 MER, p. 61. 
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woningen'.338 Door toepassing van deze (jaar)gemiddelde bronsterktes van de windturbines worden de 

geluidniveaus in de woning gedurende perioden met hogere windsnelheden onderschat. Daarnaast is er 

uitgegaan van een gemiddelde geluidwering van de gevel, zonder rekening te houden met de effecten 

van binnenruimte akoestiek (zie opmerking boven tabel B, bijlage 8). De richtlijnen voor laagfrequent 

geluid gaan echter uit van de daadwerkelijke binnengeluidniveaus, dus inclusief binnenruimte akoestiek. 

Door rekening te houden met de binnenruimte akoestiek wordt rekening gehouden met interferentie, 

waardoor binnen in ruimtes opslingering kan plaatsvinden. Hierdoor zal de geluidisolatie van woningen bij 

specifieke frequenties (afhankelijk van de afmetingen van een vertrek) veel lager zijn. Bij de voorgestelde 

gevelwerking is hier dus geen rekening mee gehouden. Eveneens is onvoldoende onderbouwd dat de 

gemiddelde gevelisolatie van een Nederlandse woning vergelijkbaar is met het gemiddelde van deze 

(beperkte) steekproef van 26 woningen, waar de Deense toetsingsmethode op gebaseerd is.
339 

Bovendien is uitgegaan van een gemiddelde geluidreductie; bij woningen met een minder dan 

gemiddelde reductie zal dus sprake zijn van hogere binnengeluidniveaus. Gesteld kan worden dat 

hierdoor de berekende binnengeluidniveaus worden onderschat. Overigens vragen reclamanten zich af 

waarom bij nader onderzoek naar de effecten van laagfrequent geluid enkel de Deense methode is 

toegepast. Methodes zoals de NSG-referentiecurve c.q. NSG richtlijn, Vercammencurve zijn niet gebruikt, 

terwijl dit bijvoorbeeld wel in het MER van Windpark De Drentse Monden en Oostermeer (DOM-OM) is 

gedaan. 340 Niet gemotiveerd is waarom Pondera Consult deze toets/rekenmethodes voor laagfrequent 

geluid niet heeft toegepast voor Windpark N33, terwijl dit wel is gedaan voor Windpark DOM-OM. 

15. 17 Betreffende de toepassing van de Deense systematiek menen reclamanten dat op basis van de 

gepresenteerde tabellen in de bijlagen 'de overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met het Geomilieu 

rekenmodel'. 341 Echter de Deense methode heeft een 'eigen overdrachtmethodiek, die met name voor de 

bodemgebieden anders zijn dan de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (die ten grondslag ligt 

aan het Geomilieu rekenmodel)'. 342 Reclamanten doen daarmee opmerken dat in de notitie laagfrequent 

geluid van Pondera uitgegaan is van onjuiste uitgangspunten, hetgeen in bovenstaande alinea's is 

toegelicht en dientengevolge de uiteindelijke conclusie onjuist is. 

15.18 Voorts concludeert het MER met betrekking tot laagfrequent geluid dat bij het groter worden van 

turbines het aandeel met 1 à 2 dB zal toenemen. 343 Deskundigen zeggen hierover: "De 

gevoeligheidsanalyse voor wat betreft het voorkeursalternatief had tot doel te onderzoeken of grotere en 

of andere typen windturbines ook mogelijk zijn binnen de VKA opstelling. Laagfrequent geluid is daarom 

onterecht niet betrokken in de betreffende gevoeligheidsanalyse."344 

338 Peutz, Windmolenpark De Drentse Monden: second opinion geluid en Jaagrequent geluid, 8 april 2016 (hierna: 
Peutz), p. 1 o. 

339 Lievense CSO. 
340 MER De Drentse Monden en Oostermoer, nr. 709022, 8 september 2015, bijlage 3, p. 7. 
341 MER, bijlage 5c, p. 2. 
342 Peutz, p. 7. 
343 MER, p. 61. 
344 Lievense CSO. 
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Brief staatssecretaris laagfrequent geluid 

15.19 De brief van de Staatsecretaris (kenmerk IENM/BSK-2014/44564) van l&M is in feite een 

samenvatting van drie studies: van het eerder genoemde RIVM-rapport (2013), de literatuurstudie van 

LBPISight én een factsheet gemaakt door het RIVM. Hierbij passen verschillende kritische 

kanttekeningen, met name ook bij de concluderende stellingen van de Staatsecretaris in haar brief. 

Onder andere dat laagfrequent geluid naast reguliere beoordeling van geluid met het gangbare 

instrumentarium getoetst dient te worden via een separaat beoordelingskader. 345 Daarnaast stelt de 

Minister van l&M: 'Het feitelijk aandeel laagfrequent geluid in het brongeluid van een windturbine is 

gering. Daarom is ook het aandeel in de geluidbelasting op een woninggevel gering'. Volgens 

reclamanten daarentegen is bij het toetsen van hinderbeleving ten aanzien van laagfrequent geluid, met 

name het binnengeluidniveau van belang: 'Alle relevante richtlijnen ten aanzien van laagfrequent geluid in 

binnen- en buitenland hebben daarom betrekking op geluidniveaus in de woning'.346 Als al eerder 

verklaard, zijn laagfrequente geluidsgevolgen moeilijker te dempen en daarom is geluidisolatie van een 

woning m.b.t. tot dit soort geluid veel geringer vergeleken met hoger frequent geluid. Laagfrequent geluid 

betreft lange golflengten. Dit is moeilijker te dempen dan hoger geluid, dat kortere golflengten bevat. 

Reguliere dempingswanden verhelpen hinder door laagfrequent geluid niet. Zodat 'het aandeel 

laagfrequent geluid in het brongeluid laag is, is daarom minder belangrijk; het gaat immers om de 

uiteindelijk geluidniveaus in de woning'. Ondanks dat het feitelijke aandeel laagfrequent geluid in het 

brongeluid van windturbines in sommige gevallen gering kan zijn 'kan worden gesteld dat in de RIVM 

factsheet windturbines worden aangeduid als bekende bronnen van laagfrequent geluid' .347 Ten slotte 

hechten reclamanten aan ook navolgende weerlegging: 'Wel kan geluid met lage frequentie voor een 

groter deel een slecht geïsoleerde woning binnendringen. Ook hier gaat het dan om enkele decibel'. 

Zoals eerder gesteld zijn de binnengeluidniveaus van belang bij laagfrequent geluid. Er kunnen 

aanzienlijke verschillen ontstaan in geluidniveaus in verschillende woningen veroorzaakt door resonanties 

en opslingering: 'Dit kan dan gaan om 10 dB of meer'. 348 

15.20 De staatssecretaris komt vervolgens met de volgende conclusie: 'Op grond van deze inzichten 

concludeer ik dat de huidige norm voor geluidshinder van windturbines (47 dB-Lden en 41 dB-Lnight) en 

het bijbehorende reken- en meetvoorschrift voldoen en geen wijzigingen behoeven'. Maar reclamanten 

menen dat moet worden 'vastgesteld dat er wezenlijke onzekerheden zijn over de feitelijke bescherming 

die de Nederlandse 47 Lden/41 Lnight norm biedt tegen onaanvaardbaar hoge laagfrequente 

geluidniveaus in woningen. In feite moet worden vastgesteld dat in de onderzoeken die ten grondslag 

liggen aan de brief van de Staatssecretaris de inschatting wordt gemaakt dat grosso modo laagfrequent 

geluid niet problematisch zal zijn'. 349 

345 Peutz, p. 11. 
346 Peutz, p. 11. 
347 Peutz, p. 12. 
348 Peutz, p. 12. 
349 Peutz, p. 12. 
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15.21 Concluderend, het RIVM-rapport, het literatuuronderzoek met de samenhangende brief van de 

Staatssecretaris van l&M (kenmerk IENM/BSK-2014/44564) en het akoestisch onderzoek van Pondera 

(dat ten grondslag ligt aan het MER), berusten op onjuiste feiten en berekeningen en zijn daarmee 

onvoldoende onderbouwd voor de stelling van de minister, dat reclamanten geen gezondheidsgevaar 

lopen en/of onaanvaardbare hinder door laagfrequent geluid afkomstig van de windturbines zullen 

ondervinden. Reclamanten betwisten de argumentatie van de minister betreffende de invloed van 

laagfrequent geluid voortkomend uit een geactiveerde windturbine, in casu grootschalig windproject. Die 

namelijk getuigt van een onvoldoende, d.w.z. op een daartoe naar behoren voldoende concludent 

verzameld relevant feitencomplex gebaseerde motivering. Laagfrequent geluid blijkt naar een aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, althans naar mondiaal bewezen deskundigen inzicht, en 

overigens objectieve feitelijk langdurige ervaringen met vele bevindingen met windbedrijf (als beoogd met 

het bestreden besluit) en grootschalige windenergie op land zoals Amerika, Australië, Scandinavië, 

Duitsland, Engeland (GB) als begin van volkomen bewijs, onomkeerbare en ernstige gevolgen voor de 

gezondheid te bezitten. Daarmee dient het aangevallen hierbij besluit te worden herroepen. 

Nederlandse regelgeving laagfrequent geluid 

15.22 De Nederlandse regelgeving over de normen van laagfrequent geluid is onvoldoende. Nederland 

heeft hiervoor geen specifieke wettelijke normen, omdat het volgens de Minister in huidige geluidsnormen 

reeds wordt gewaarborgd. De Wet geluidshinder, de Wabo en het Activiteitenbesluit milieubeheer 

bevatten geen wettelijk kader betreffende laagfrequent geluid. 

15.23 Denemarken heeft i.t.t. Nederland specifieke wettelijk vastgestelde normen voor laagfrequent 

geluid sinds 2011; stelt hier dus grenzen aan en meet het op een andere meer rechtmatige, realistischer 

en professionele wijze dan reguliere geluidsnormen. 350 Op 1 januari 2012 zijn de wettelijk vastgestelde 

normen voor laagfrequent geluid in werking getreden. Denemarken heeft vergeleken met Nederland 

aanzienlijk meer windturbines in hun land staan. Doordat vanuit de Deense maatschappij omwonenden 

meer overlast kregen, veroorzaakt door windturbines, heeft de regering dientengevolge bovengenoemde 

normen vastgelegd. Deze normen zijn mede tot stand gekomen via advisering door de Universiteit van 

Aalborg. 351 Onder leiding van M011er352 heeft deze universiteit een second opinion uitgevoerd bij windpark 

Lanakerveld in Maastricht. 353 Ofschoon er volgens de onderzoekers wel wordt voldaan aan de 

Nederlands geluidsnorm(en), schiet het windturbinepark ernstig te kort betreffende de bescherming van 

omwonenden. 354 

15.24 Verder is er geen onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten door (langdurige) blootstelling 

aan laagfrequent geluid voor risicogroepen: 

350 Bekendtg0relse om st0j fra vindm0ller (Statutory order on noise from wind turbines), nr. 1284, Milj0ministeriet 
(Ministerie van Milieu), 15 december 2011. 

351 <http://vbn.aau.dk/en/publications/assessment-of-lowfrequency-noise-from-wind-turbines-in-maastricht(c7fb5332-
21 b9-4ab4-be96-62e06287e828).html>. 

352 Meer informatie over H. M111ller: http://vbn.aau.dk/en/persons/henrik-moeller(9b681ef6-c120-4187-9940-
71 a6c3a1 e051 ).html. 

353 H. M111ller e.a" 'Beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines in Maastricht', second opinion, 10 april 2012. 
354 NLVOW, laagfrequent geluid, <http://nlvow.nl/laagfrequent-geluid/~. 
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Blinden: zijn zich vaak sneller bewust - in vergelijking met niet-blinden - van signalen 

opgevangen door hun zintuigen. Laagfrequent geluid kan voor hen een ernstige aantasting van 

woon- en leefomgeving veroorzaken, nu zij al genoodzaakt zijn om met een zichtbeperking te 

leven. 

Zieken of personen met aandoeningen zoals AHDHD, PDMNOS, doven en 

slechthorenden/akoestisch belemmerden: indien gevoelig voor laagfrequent geluid, verergert de 

fysieke en/of mentale gezondheid, hetgeen met het oog op het voorzorgsbeginsel niet 

geriskeerd kan worden. 

Kinderen: langdurige blootstelling op jonge leeftijd aan laag frequent geluid zorgt brengt het 

risico met zich mee dat zij op latere (meestal middelbare) leeftijd een zodanige 

geluidgevoeligheid creëren ten opzicht van laagfrequente geluiden, maar ook sneller last hebben 

(als symptoom daarvan) van geluidshinder in het algemeen. 

Ouderen: zijn vaak gevoeliger voor laagfrequent geluid. Zij zijn daarmee een risicogroep. In de 

Veenkoloniën wonen relatief veel, althans woont een aanzienlijk aantal ouderen. 

15.25 Reclamanten vinden het eveneens opmerkelijk dat er geen rekening wordt gehouden met de 

gevolgen op de gezondheid en dus welzijn van dieren door laag frequente geluidsgolven voortkomend uit 

de windturbines. De effecten op gedomesticeerde dieren en dieren die als vee worden gehouden in het 

plangebied zijn onbekend. In de landelijke Veenkoloniën met veel agrarische activiteiten zullen deze 

dieren mogelijke schadelijke effecten van laagfrequent geluid ondervinden. Internationale berichten laten 

zien dat de gezondheid van dieren die grazen en/of leven rondom windturbines geschaad wordt. 355 Te 

veel laagfrequent geluid brengt agressiviteit bij de dieren met zich mee, maar leidt ook tot minder of 

misvormingen bij geboorten van dieren als kippen, geiten, koeien en paarden. 356 Dit kan mede tot 

schadelijke gevolgen voor veehouderijen leiden naast natuurlijke huishoudens met gezelschapsdieren 

zoals honden, katten, cavia's, knaagdieren, vogels en dergelijke. 357 

Voorzorgsbeginsel 

15.26 De vrijbrief hier om 35 windturbines van buitengewone omvang en hoogte toe te laten 

veroorzaakt voor omwonenden reëel risico op gezondheidsschade veroorzaakt door blootstelling aan 

laagfrequent geluid. De op het rijk rustende voorzorgsplicht wordt door de minister geschonden door 

omwonenden in ontoelaatbare proportie door deze in hoge en voortdurende mate bloot te stellen aan 

laagfrequent geluid. Hij verwaarloost hiermee in ernstige mate zijn publieke taak - en ingevolge art. 3:3 

Awb zijn daarmee corresponderende publiekrechtelijke bevoegdheid - en riskeert daarbij onnodig 

ernstige gezondheidsrisico's van de inwoners in het plangebied. Mede nu bekend is, zoals blijkt uit het 

voorgaande, dat laagfrequent geluid directe invloed heeft op de gezondheid c.q. gezondheidsrisico's met 

355 Zie bijvoorbeeld: East County Magazine, 10 mei 2012, <http://www.eastcountymagazine.org/do-wind-turbines-harm
animals>. 

356 World Council for Nature, brief 'Windfarms, vertebrates and reproduction', 2 april 2014, 
<http://wcfn.org/2014/03/31 /windfarms-vertebrates-and-reprod uction/>. 

357 The Telegraph, 'French farmer sues energy giant afte wind tubines 'make cows sick'', 18 september 2015, 
<http://www.telegraph.eo.uk/news/worldnews/europe/france/11875989/French-farmer-sues-energy-giant-after-wind
turbines-make-cows-sick.html>. 
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zich meebrengt. De urgentie om een zeker energiequota te halen voor 2020 rechtvaardigt die acceptatie 

van 9 à 10% gehinderden van de bevolking met als gevolg fysieke gezondheidseffecten die zich 

verspreiden onder de mensen en dieren die in de nabijheid van windturbines leven. De psycho sociale 

factoren worden zwak geëvalueerd en een gedegen objectief wetenschappelijk onderzoek met klinische 

data over de symptomen van laagfrequent geluidshinder in het MER ontbreekt. 

15.27 Laagfrequent geluid is minstens binnen een straal van 1500 meter voelbaar. 
358 

Tot een afstand 

van circa 80 km (50 mijl) is het ten slotte nog voelbaar. Aangetoond is dat in Nederland binnen een straal 

van 500 meter laagfrequent geluid gevoeld wordt en doordringt tot in de slaapkamer, ook indien het 

geluid waarneembaar is onder de wettelijke geluidsnorm van 45 dB Lden. 359 De stelling dat er 

onvoldoende (betrouwbaar) bewijs is voor de negatieve invloed van laagfrequent geluid op de 

gezondheid van omwonenden, mag niet betekenen dat er geen voorzorg wordt betracht. Gezien de 

wetenschappelijke onzekerheden, en nu al aantoonbaar is dat windturbines in een straal van minstens 

1500 meter negatieve invloed hebben op de gezondheid van omwonenden heeft de overheid, c.q. de 

minister op grond van het voorzorgsbeginsel een zorgplicht om toekomstige ziektes te voorkomen of 

beperken door middel van het treffen van maatregelen, ondanks dat er nog geen wettelijke normen zijn 

voor laagfrequent geluid. 

15.28 In dit licht worden reclamanten, die binnen deze windbedrijf-zone wonen, kennelijk onevenredig 

benadeeld ten opzichte van andere burgers. De overheid schiet derhalve tekort in haar zorgplicht 

(maatschappelijk onzorgvuldig handelen) betreffende het waarborgen van een gezonde leefomgeving, 

een aanvaardbaar woon-, werk- en leefklimaat. De minister handelt met de i.c. onredelijke toepassing van 

de RCR met de bouw van voorgenomen windindustrie, in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid 

jegens reclamanten omdat hij geen of onvoldoende maatregelen neemt om het gevaar van laagfrequent 

geluid op de gezondheid te voorkomen. De minister verwaarloost derhalve in toerekenbare, zelfs 

verwijtbare mate haar publieke taak en riskeert daarbij onnodige aantasting van de gezondheid van 

inwoners. 

15.29 Deze onzorgvuldigheid volgt als gezegd uit het voorzorgprincipe waar bij ernstige of 

onomkeerbare schade aan de samenleving of het milieu, de bewijslast bij de veroorzaker van het 

desbetreffende handelen en/of inpassingsplan ligt, indien er geen wetenschappelijke consensus bestaat 

over verwante toekomstige schade. De lange termijneffecten van blootstelling aan de elektromagnetische 

velden van laagfrequent geluid zijn naar de huidige stand van wetenschappelijke bevindingen niet naar 

behoren duidelijk, ergo niet bewezen. Nu er wel rekening wordt gehouden met de belangen van de 

initiatiefnemers is er in de voorbereiding rondom de besluitvorming van het windpark De Drentse Monden 

geenszins rekening gehouden met de negatieve effecten van laagfrequent geluid op de gezondheid van 

omwonenden, respectievelijk reclamanten, op zowel korte als - met name - lange termijn. De 

onderzoeken omtrent het windpark zijn overwegend gedaan met het oog op het opwekken van 

358 ABC, 'Research council calls for further study into 'wind turbine sickness', sets aside $500,000 in grants', 12 februari 
2015, <http:/!mobile.abc.net.au/news/2015-02-11/research-council-calls-for-study-of-wind-turbine-sickness/6086546>. 

359 Verheijen ea., 'Impact of wind turbine noise in The Netherlands', Noise & Health, 2011, p. 459-463. 
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hernieuwbare energie, maar hebben geen betrekking op de impact voor reclamanten naar individuele en 

collectieve leefomgeving die daarmee onzorgvuldig ondergeschikt is gemaakt. Een redelijk alternatief om 

aantasting daarvan te voorkomen is niet voorgesteld en onderzocht. 

15.30 De minister handelt niet naar hetgeen noodzakelijk is. Door het toelaten van het windpark 

handelt de minister onzorgvuldig en laat de minister na om de gezondheid en goede leefomgeving te 

beschermen van reclamanten, resulterend in een onrechtmatige daad jegens burgers. Publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke normen worden geschonden. En is er een causaal verband tussen het handelen van 

de minister en de door en bij reclamanten te verwachten schade. Reclamanten hebben overigens via 

veelvuldig overleg de schade proberen te beperken, waardoor er geen sprake kan zijn van eigen schuld. 

In het volgende wordt het gebrek aan maatschappelijk zorgvuldig handelen door de minister in een 

juridisch kader onderbouwd. 

15.31 De minister handelt in strijd met Europeesrechtelijk gewaarborgde mensenrechten indien het 

inpassingsplan in haar huidige vorm doorgezet wordt. Het recht op gezond leven (artikel 2 EVRM) en 

privé- en familieleven (artikel 8 EVRM) en eigendom van eisers (artikel 1 Eerste Protocol EVRM) komen 

in het geding, omdat de minister door het hierboven omschreven handelen reclamanten niet beschermt in 

hun basisrecht op een stille, groene, schone en veilige woon-/leefomgeving met een gezond 

ondernemersklimaat. Het geplande windpark en eraan gerelateerde bedrijvigheid in relatie tot 

laagfrequent geluid veroorzaken een onevenredige en ernstige aantasting van de (privé)eigendommen, 

waarvan de waarde zal dalen of verloren gaat. Het recht op ongestoord genot van reclamanten eigendom 

uit artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM wordt zo ook geschonden door de minister. 

15.32 Volgens vaste jurisprudentie is de Staat, daarmee de minister, verplicht om de gezondheid en 

veiligheid van zijn onderdanen effectief te beschermen en dient daarvoor betamelijke maatregelen te 

nemen. Dit resulteert in positieve verplichtingen voor de Staat indien er sprake is van reële en 

voorzienbare risico's voor mensen, dit om hen bescherming te bieden.360 Enkel onderzoek doen naar of 

meer onderzoek eisen valt niet onder een dergelijke effectieve maatregel om dreigend gevaar voor 

gezondheid of gezonde samenleving voor burgers te voorkomen. 361 Grote voorzichtigheid en feitelijk 

terugtred is geboden ten tijde van onzekerheid over de gevolgen van (een voornemen tot) 

overheidshandelen. 362 Samengevat, de Staat - dus de minister - is gehouden om een terughoudende 

opstelling aan te nemen, verplicht voorzorg te betrachten ter preventie van een onomkeerbare en 

voldongen schadefeit, indien er klaarblijkelijk zwaarwegend gevaar dreigt en is voor de volksgezondheid 

en dit nota bena door toedoen van die Staat zelf. 

15.33 Stichting Platform Tegenwind N33 als stichting, dientengevolge een rechtspersoon, kan op 

grond van jurisprudentie van het EUHvJ (en art. 34 EVRM) geen rechtstreeks beroep doen op art. 2 en 8 

EVRM (aantasting van fysieke integriteit of een inmenging in privéleven) en is evenmin potentieel 

360 EHRM 30 november 2004, 48939/99, NJ 2005/210, EHRM 29 september 2008, NJ 2009, 229. 
361 EHRM 18juni 2013, 14326/11. 
362 EHRM 27 januari 2009, 67021 /01, AB 2009/285. 
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slachtoffer.363 Deze bepalingen kunnen echter wel 'als inspiratiebron dienen bij de invulling en 

concretisering van open privaatrechtelijke normen, zoals de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van 

6:162 BW. Tevens hebben dergelijke volkenrechtelijke bepalingen een zogenaamde 'reflexwerking' op 

het nationale recht. De Staat is kortom en al zeker naar alle individuen die deze zienswijze indienen 

verplicht om de strekking van volkenrechtelijke bepalingen waaraan het gebonden is ten opzichte van 

nationaal recht, in acht te nemen. Dit geldt eveneens ten opzichte van algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, zoals een zorgvuldige belangenafweging, een draagkrachtige, kenbare en deugdelijke 

motivering, rechtszekerheid, vertrouwen en gelijkheid van openbare lasten, het verbod op détournement 

de pouvoir en het specialiteitsbeginsel. Reclamanten (en dus de Stichting) menen dat de Staat door het 

(onevenredig) vasthouden aan het doel van 6000MW windenergie op land uit het Energieakkoord en de 

uitwerking daarvan via gepland windpark, deze zorgplicht tot het voorkomen van aantasting van de 

gezondheid onomkeerbaar en rechtens ontoelaatbaar schendt (zie verder 'Voorzorg'). 

15.34 Ook artikelen 11 en 12 IVESCR worden door rijksoverheidsgedraging overtreden, hetzelfde geldt 

ten aanzien van artikelen 2 en 8 EVRM. Artikel 11 IVESCR verplicht de Staat - als verdragspartij - om 

elke Nederlandse inwoner een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en gezin te waarborgen. Artikel 

12 IVESCR verplicht de Staat om een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijk gezondheid te 

garanderen. De reflexwerking van deze volkenrechtelijke bepalingen verplicht de Staat om bij 

besluitvorming rekening te houden met die levensstandaard, lichamelijke en geestelijke gezondheid van 

de eigen ingezetenen. Nu laagfrequent geluid aantasting van de gezondheid veroorzaakt, de overheid 

van plan is om een grootschalig windpark met afstanden van minder dan 2 kilometer tussen huis en 

windturbines te bouwen heeft de Staat bij belangenafweging onvoldoende rekening gehouden met deze 

i.c. afdwingbare bepalingen. Als gevolg hiervan zullen deze mensenrechten verslechteren. 

15.35 Ook overtreedt de Staat in artikel 21 Grondwet, hetgeen de Staat verplicht om zorg te dragen 

voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De komst 

van een grootschalig windpark maakt inbreuk op de volksgezondheid daar veroorzaakt door 

laagfrequente trillingen uitsluitend afkomstig van omliggende windturbines in leef-, woon- en 

werkomgeving van het plangebied. Reclamanten bevinden zich onverhoopte situatie niet meer in een 

aanvaardbare leefomgeving. Gevolgen zoals slapeloosheid, aantasting van de gezondheid (zie volgend 

punt) en reeds eerder aangehaalde bezwaren veroorzaakt door laagfrequente trillingen zorgen ervoor, 

dat deze leefomgeving niet wordt beschermd; zelfs schade wordt onomkeerbaar en onontkoombaar 

toegebracht. Zodoende schendt de Staat dit sociaal grondrecht. 

15.36 De Staat handelt eveneens in strijd met het sociale grondrecht art. 22 lid 1 Grondwet. Op grond 

van deze bepaling dient de overheid ervoor zorg te dragen, maatregelen te treffen ter bevordering van de 

volksgezondheid. Hoewel niet verplicht om maatregelen te nemen, is het niet de bedoeling dat burgers 

het tegenovergestelde van de strekking van deze bepaling ondervinden. De gezondheid van de bevolking 

in het plangebied wordt aangetast door actief overheidshandelen. Derhalve wordt de gezondheid van 

363 Zie voor de zakelijke onderbouwing: Rb. Den Haag, 24 juni 2015, ECLl:NL:RBDHA:2015:7145, r.o. 4.44-46. (Urgenda 
Klimaatzaak). 
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burgers niet bevorderd maar verslechtert deze, wat strijdig is met de tekst en ratio van betreffend 

grondrecht. 

15.37 Uit het bovenstaande volgt dat de gedraging, het handelen en nalaten van de Staat om de 

gezondheid te beschermen en het treffen van voldoende maatregelen, onrechtmatig is. De overheid heeft 

op grond van bovenstaande bepalingen de verplichting om een hoge mate van zorgvuldigheid te 

betrachten ten opzichte van gezondheidsbelangen. De Staat speelt een belangrijke rol om zijn burgers 

een goede gezondheid te garanderen. 

15.38 Laagfrequente trillingen veroorzaakt ten gevolge van windturbines, tasten - dus wel -

aantoonbaar de gezondheid van omwonenden aan (zie alinea 15.3 e.v.). Aangehaalde bronnen van de 

minister bij het inpassingsplan negeren dit wereldwijd kritisch wetenschappelijk gefundeerd tegengeluid 

over laagfrequent geluid. De huidige stand der techniek en toekomstige ontwikkelingen mogen geen 

vrijbrief zijn om als Staat te handelen totdat het tegendeel is bewezen. Voorkomen is altijd beter dan 

genezen. Juridisch onzekere risico's worden genormeerd door het voorzorgsbeginsel. 364 Niet alleen in het 

Europese milieurecht wordt dit beginsel gewaarborgd, ook in andere rechtsgebieden werkt dit beginsel 

door. De rechtspraak laat een bredere reikwijdte van het Europese milieurecht naar andere 

rechtsgebieden zien. 365 Het beginsel is wel als volgt gedefinieerd: 'De plicht tot het ondernemen van 

proportionele en effectieve actie tegen ernstige of onomkeerbare (milieu)schade, indien op basis van de 

best beschikbare wetenschap deze schade te vermoeden maar niet te garanderen valt'. 366 Recente 

rechtspraak toont aan dat het voorzorgsbeginsel geschonden is, indien er bij mogelijke 

gezondheidsrisico's niet adequaat wordt opgetreden op grond van art. 8 EVRM. 367 Bovendien geldt 

volgens de rechtspraak dat het betreffende beginsel doorwerkt bij de verplichting van lidstaten om een 

gezond en veilig leven te bevorderen.368 

15.39 Gelet op de onzekere risico's van onomkeerbare negatieve gezondheidseffecten door handelen 

en nalaten, is de Staat verplicht om deze te voorkomen. Zo bezien betracht de Staat onvoldoende zorg 

met huidige windenergie op land beleid gevormd in dit besluit om gezondheidsschade ten opzichte van 

laagfrequent geluid te voorkomen. De Staat geeft met haar - hierboven bekritiseerde - rapporten een 

ondeugdelijke motivering, nu niet duidelijk is of de risico's door laagfrequent geluid (op lange termijn) 

acceptabel zijn en de gevolgen uitblijven. Volgens reclamanten, verwijzend naar het voorgaande heeft, 

de Staat niet in redelijkheid tot zijn oordeel kunnen komen. 

15.40 De Nederlandse regelgeving over de normen van laagfrequent geluid is onvoldoende. Nederland 

heeft hiervoor geen specifieke wettelijke normen, omdat het volgens de minister in huidige geluidsnormen 

al wordt gewaarborgd. Gelet wat in bovenstaande is aangegeven betreffende causaal verband tussen 

laagfrequent geluid en een directe aantasting ervan op de gezondheid, duidt dit helaas op een gebrek 

364 M.J.W. Timmer, 'Het voorzorgsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur?', Ars Aequi: september 2014, 
nr. 20140601, p. 1. 

365 HvJ EG 2 juli 1992, C-2/90; HvJ EG 21 maart 2000, C-6/99; HvJ EG 21 maart 2000, C-6/99. 
366 Idem, p. 2. 
367 EHRM 27 januari 2009, 67021/01; EHRM 5 december 2013, 52806/09 en 22703/12). 
368 HvJ EG 5 mei 1998, C-180/96. 
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aan ervaring met grootschalige windparken in Nederland, zodat door schande en schade men - naar 

reclamanten begrijpen - maar wijs moet worden. De concrete toepassing van een algemeen beleidsdoel 

van hernieuwbare energie, is onredelijk en werkt hier onevenredig uit naar een beperkte groep van 

burgers. Die daardoor in het plangebied ernstig wordt benadeeld waarbij die schade niet tot het normaal 

maatschappelijk risico behoort, ook onvoorzienbaar was, en zonder meer schendt het égalité-beginsel 

van gelijkheid van openbare lasten. 

15.41 Ter rechtsvergelijking erbij onder een actueel inzicht, ter erkenning van het eminent nadeel voor 

de omgeving van straling dat zich in hetzelfde spectrum bevindt als laagfrequent geluidtrillingen. 

Elektromagnetische straling veroorzaakt door wifi heeft negatieve invloed op de gezondheid van een 

Franse vrouw. Deze vrouw heeft last van het Elektromagnetische Hypersensitiviteit Syndroom. Zij krijgt 

hier een uitkering voor van de Franse overheid, omdat ze in feite gehandicapt is. Het syndroom wordt niet 

erkend door Frankrijk, maar de WGO sluit claims op dit syndroom niet uit. Volgens de WGO bestaat er 

echter nog geen voldoende wetenschappelijk bewijs voor dat de symptomen worden veroorzaakt door 

elektromagnetische straling. 369 Een soortgelijke uitkering is in Nederland niet geregeld voor gedupeerden 

die gezondheidsklachten ondervinden van laagfrequent geluid afkomstig van windturbines in de nabijheid 

van hun woning. Ook windturbines en bijbehorende ondergrondse kabels produceren elektromagnetische 

straling.370 In het MER staat: 'Omdat plaatsing zonder hinder goed mogelijk is en het definitieve tracé 

voor de bekabeling nog niet bekend is het effect van elektromagnetische velden niet verder 

beoordeeld'. 371 Gezien de ernstige gezondheidsklachten (voor met name kinderen) door langdurige 

blootstelling aan elektromagnetische velden menen reclamanten dat een nader onderzoek - na het 

bekend worden van de bekabeling - in het MER gewaarborgd dient te worden. 

15.42 De gemeente Veendam heeft naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast in de vorm van 

laagfrequent geluid een onderzoek ingesteld. 372 Daaruit is gebleken dat de 30 Hz bromtoom veroorzaakt 

wordt door een koeltoren dat in gebruik is door het bedrijf Nedmag. De ventilator in de koeltoren is 

inmiddels vervangen en er is een kap op de koeltoren geplaatst.373 Uit reacties van omwonenden is er 

echter nog steeds sprake van geluidsoverlast veroorzaakt door deze koeltoren.374 Gebleken is dat de kap 

van de koeltoren alsnog laagfrequent geluid produceert. Het bedrijf en dus de koeltoren staat ten westen 

van de N33. Ook komen er in toenemende mate klachten over lfg vanuit het zuidelijk deel van het 

plangebied: inwoners uit wildervank en woonwijk Langebosch schijnen last te hebben van de verhoogde 

activiteiten bij de gaswinningslocatie richting Borgercompagnie. Laagfrequent geluid heeft een ver bereik. 

369 NOS, 'Franse vrouw krijgt geldt vanwege wifi-allergie', 28 augustus 2015, <http:/lnos.nl/artikel/2054400-franse-vrouw
krijgt-geld-vanwege-wifi-allergie.html~ 

37° Kennisplatform ElektroMagnetische Velden, RIVM, TNO, KEMA, Agentschap Telecom, De GGD'en, ZONMW, Memo 
Elektromagnetische velden van windturbines, 1 O juni 2014, p. 2. 

371 MER, p. 223. 
372 http:/lwww.geluidnieuws.nl/2015/feb2015/microflown.html 
373 Nieuwsbrief Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie, april 2016, < 

http:/lwww.dvborgercompagnie.nl/images/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-1-2016-DV-BC.pdf>, p. 4; zie ook 
http:/lwww.dvborgercompagnie.nl/index.php/mijnbouw/bodemdaling. 

374 Nieuwsbrief Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie, april 2016, < 
http:/lwww.dvborgercompagnie.nl/images/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-1-2016-DV-BC.pdf>, p. 4 
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Reclamanten vrezen voor cumulatie van laagfrequente geluidtrillingen in hun omgeving en vragen zich af 

of en betwisten dat mee is gewogen bij het akoestisch onderzoek uit het MER. 
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16. Slagschaduw 

16.1 Het slagschaduwonderzoek uit het MER dat ten grondslag aan het bestreden besluit ligt, is 

onvoldoende gemotiveerd en niet zorgvuldig uitgevoerd. Er bestaat onduidelijkheid op tal van punten, 

waardoor de juistheid van de getrokken conclusies niet kan worden gevolgd en derhalve wordt betwist 

althans betwijfeld. Dit eenzijdig onderzoek kan niet als motivering ten grondslag aan het besluit van de 

minister liggen. In dit hoofdstuk zal dit nader worden belicht. Deze betwisting ziet op de turbines 1, 2, 3, 7, 

12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24 (Windpark Vermeer Noord), 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 

27 (Windpark Eekerpolder), 28 t/m 31 (Windpark Vermeer Midden) en 32 t/m 35 (Windpark Vermeer 

Zuid). Waar dat verlangd wordt zullen de turbines specifiek worden benoemd. Voor het overige wordt 

volstaan met een verwijzing naar deze genoemde turbines. 

16.2 De minister zoekt aansluiting bij de norm voor maximale slagschaduwduur uit artikel 3.12 lid 1 

van de Activiteitenregeling. De norm uit de Activiteitenregeling is vastgesteld in 1996. 375 

16.3 In de toelichting over deze norm in de Activiteitenregeling, wordt in 2007 verwezen naar 

jurisprudentie van de Raad van State uit 1996 waarin de hinderduur van slagschaduw maximaal 64 (en 

gemiddeld 17) dagen per jaar met een maximum van 20 minuten per dag als aanvaardbaar is te 

beschouwen. 376 Ook de toelichting op de voorloper van de Activiteitenregeling, het Besluit voorzieningen 

en installaties milieubeheer uit 2001 verwijst naar deze Afdelingsuitspraak in artikel 5.1.4 van Bijlage 1.377 

Voorafgaand aan het in werking treden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer vielen 

windturbines onder de werkingssfeer van de Wm. 

16.4 Ter ondersteuning van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer heeft het 

toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een informatieblad 

uitgebracht, met als doel om nadere toelichting te verstrekken ten aanzien van milieueffecten van 

slagschaduw als gevolg van relatief nieuw te beschouwen inrichtingen van de Wm.378 Ook in dit 

Informatieblad wordt in paragraaf 3.2 verwezen naar de uitspraak van de Raad van State, waarbij wordt 

aangegeven dat het op dit moment nog niet mogelijk is om een algemene norm te stellen voor 

slagschaduwduureffecten, mede omdat lokaalspecifieke omstandigheden van grote invloed zijn op de 

slagschaduwhinder. 

16.5 Kortom, de norm die nu gehanteerd wordt in artikel 3.12 lid 1 Activiteitenregeling vloeit voort uit 

de aangehaalde Afdelingsuitspraak. 379 In deze uitspraak staat echter niets over deze norm en hieruit blijkt 

ook niet dat deze norm gehanteerd zou moeten worden. Er wordt slechts geoordeeld dat de begrippen 

'langdurig' en 'hinderlijke' niet gedefinieerd zijn, waardoor het voorschrift omtrent slagschaduw vernietigd 

375 OPA Cauberg-Huygen, M. Blankvoort, 'Rijksinpassingsplan Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, 
Beoordeling slagschaduw en geluid', 3 november 2016, hierna: OPA Cauberg-Huygen, p. 4. 

376 Ster!. 2007, 223, Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, p. 55; AbRS 24oktober1996, nr. 
E03.95.1961. 

377 Stb. 2001, 487, pp. 66 en 67. 
378 lnfoMil, R19 Regelgeving - Informatieblad -Windturbines, oktober 2002; OPA Cauberg-Huygen, pp. 3 en 4. 
379 AbRS 24 oktober 1996, nr. E03.95.1961; OPA Cauberg-Huygen, pp. 4 en 5. 
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wordt. Aan deze overweging ligt mede ten grondslag dat onderzoek is gedaan naar de aard, de duur en 

de omvang van de slagschaduw waaruit blijkt dat slechts enkele uren per jaar sprake kan zijn van 

slagschaduw die als hinderlijk wordt ervaren. Op grond van de onderzoeksresultaten oordeelt de Raad 

van State dat voor onaanvaardbare hinder niet behoeft te worden gevreesd. Deze onderzoeksresultaten 

zijn echter niet bekend. Niet, althans onvoldoende duidelijk is of in de onderzoeksresultaten daadwerkelijk 

een slagschaduwduur van 20 minuten gedurende gemiddeld 17 dagen en maximaal 64 dagen per jaar 

nog acceptabel is geacht. Dat bij de vaststelling en toelichting van de hier gehanteerde norm uit artikel 

3.12 lid 1 Activiteitenregeling wordt verwezen naar onbekende - en daarom discutabele -

onderzoeksresultaten genoemd in een uitspraak van de Raad van State waaruit die norm zelf niet blijkt, is 

daarom zeer onzorgvuldig. Deskundigen die de slagschaduwnorm beoordelen bevestigen dit.380 

16.6 Vanaf de uitspraak van de Raad van State in 1996 en het inwerking treden van het Besluit 

voorzieningen en installaties milieubeheer in 2001, waarin in de toelichting wordt verwezen naar de -

zoals gebleken: ontbrekende - norm uit de uitspraak, is tot heden ten dage deze norm niet geëvalueerd 

en ontbreekt een algemene norm voor slagschaduwduureffecten. Sindsdien is er geen wetenschappelijk 

onderzoek verricht naar een algemene of bijzondere norm voor slagschaduwduureffecten, afgezien van 

een onderzoek van het RIVM waarin slechts wordt verwezen naar de al bekende regels en de niet 

onderbouwde norm uit de Activiteitenregeling. 381 Geconcludeerd kan en moet worden, in navolging van 

deskundigen, dat nog nooit gedegen wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar een algemene of 

bijzondere norm voor slagschaduwduureffecten. 382 Als breder getrokken voorbeeld hiervan kan worden 

gewezen naar het ruimtelijk plan omtrent windpark Noordoostpolder dat niet kon worden gerealiseerd 

vanwege geluidsnormen, waardoor de minister in dat geval andere geluidsnormen hanteerde om het park 

doorgang te laten vinden. Evenzo bij windpark Laarakkerdijk. Beide voorbeelden doen vermoeden dat 

door een sterke windlobby de minister al dan niet bewust stelselmatig betere nieuwe normen tegenhoudt 

of bewust verouderde normen hanteert, zoals in Windpark N33. 

16. 7 Het hanteren van een niet wetenschappelijk onderbouwde en verouderde norm uit 1996 is 

ernstig en - onder de concrete gevalsomstandigheid - laakbaar gezien de ontwikkeling die de techniek 

omtrent windturbines de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Met name de maximale hoogte en omvang 

van windturbines is sterk toegenomen, welke een duidelijk effect heeft op de slagschaduwhinder en de 

mate waarin deze wordt ervaren. De minister dient een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. 

Simpelweg verwijzen naar een norm voor maximale slagschaduwduur brengt niet per definitie een goede 

ruimtelijke ordening met zich mee. Ook omdat deze norm niet voortvloeit uit wetenschappelijk onderzoek 

of een goede ruimtelijke ordening gehandhaafd kan worden en omdat - zoals blijkt uit het Informatieblad 

van het RIVM - de specifieke omstandigheden van de plaatselijke situatie van grote invloed zijn op de 

slagschaduwduur. 383 "In het licht van voormelde uiteenzetting wordt onderdeel iii nog belangrijker: 

lokaalspecifieke omstandigheden hebben een grote invloed op dit verstorings-aspect zodat per geval dit 

380 OPA Cauberg-Huygen, p. 4. 
381 RIVM rapport 200000001/2013, 1. van Kamp e.a., Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van 

omwonenden, 2013, p. 38. 
382 OPA Cauberg-Huygen, pp. 4 en 5. 
383 lnfoMil, R19 Regelgeving - Informatieblad -Windturbines, oktober 2002, p. 14. 
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(de mate van aanvaardbaarheid, MBI) beoordeeld zal moeten worden. Die beoordeling heeft niet 

plaatsgevonden. 

16.8 Ten aanzien van slagschaduw vanwege windturbines in het algemeen en de windturbines in het 

bestreden ontwerpbesluit in het bijzonder moet daarom de conclusie worden getrokken dat met het 

naleven van artikel 3.12, eerste lid Rarim niet zonder meer kan worden gesteld dat een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd. Er is immers niet bekend of een slagschaduwduur van 20 

minuten gedurende gemiddeld 17 dagen per jaar nog acceptabel is."384 

16.9 Het voorzorgsbeginsel (artikel 191 VWEU) en het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) 

brengen mee dat de minister dit artikel niet zonder behoorlijke redengeving aan zijn besluit ten grondslag 

mag leggen, d.w.z. zonder zuivere toelichting. Gezien de buitengewoon progressieve inzichten en 

technieken kan de minister zich niet enkel baseren op een feitelijk verouderde norm. 

16. 10 Met betrekking tot het stellen van een nieuwe norm, achten reclamanten en deskundigen zich 

niet geroepen tot kostbare contra-expertise: "Tenslotte kan van de appellanten redelijkerwijs niet worden 

verwacht dat zij een tegenonderzoek overleggen waaruit een te stellen norm voor 

slagschaduwduureffecten blijkt. Voormelde uiteenzetting bevat voldoende argumenten dat de wijze van 

beoordeling van aanvaardbaarheid onvoldoende is."385 

16.11 Om aan een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat te voldoen, moeten er 

strengere eisen gehanteerd worden dan in artikel 3.12 lid 1 Activiteitenregeling wordt gesteld. De norm uit 

de Activiteitenregeling is niet tot stand gekomen na deskundigenonderzoek en derhalve gebaseerd op 

gebakken lucht; zeker na 20 jaar zonder op voortschrijdend technisch inzicht gerichte gezonde evaluatie, 

die zo'n norm naar wat maatschappelijk aanvaardbaar is, verlangt. Simpelweg verwijzen naar deze norm 

garandeert bepaald geen goed woon- en leefklimaat, omdat daarop sinds het ontstaan van de norm niet 

is getoetst. Zonder deze toetsing is verwijzen naar deze norm een valse bescherming van de goede 

ruimtelijke ordening. 

16.12 In uitspraken inzake windturbineparken is de slagschaduwnorm uit artikel 3.12 lid 1 

Activiteitenregeling en het ontstaan van die norm nog niet eerder, zoals in dit stuk bekritiseerd. Verwijzen 

naar jurisprudentie die deze normen aanvaardbaar acht is - op voorhand - onvoldoende om deze norm te 

hanteren ter bescherming van de ruimtelijke ordening. Gebruik van deze norm en zijn ontstaanswijze zijn 

immers nog niet zoals op onderhavige wijze en voor een rechter aan de orde geweest. De rechter heeft 

zich hierover nog niet uitgelaten, waardoor geen jurisprudentie kan bestaan die dit specifieke vraagstuk 

behandelt. 

16.13 Bovendien adviseert de Commissie in het MER niet alleen te toetsen aan de wettelijke normen 

voor slagschaduw, maar ook aandacht te besteden aan de milieubelasting onder de wettelijke normen en 

384 DPA Cauberg-Huygen, p. 5. 
385 DPA Cauberg-Huygen, p. 5. 
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de zorgen over het leefmilieu. De MER schiet hierin ernstig tekort. Het onderzoek richt zich uitsluitend op 

de wettelijke normen voor slagschaduw. Aan de milieubelasting onder de wettelijke normen wordt geen 

aandacht besteed. Een goede ruimtelijke ordening is hierdoor niet gewaarborgd of gegarandeerd. 

Slagschaduw gevaar voor gezondheid 

16.14 De slagschaduw van de genoemde turbines die op gevoelige objecten valt, is hinderlijk en levert 

een gevaar op voor de gezondheid. 386 Gelet op dit reëel risico en anders gezegd als zodanig gevaar voor 

de gezondheid bestaat of wordt veroorzaakt, is er geen sprake van een goed woon- en leefklimaat. Er 

treedt visuele hinder op, afhankelijk van de duur van de slagschaduw, het contrast en de frequentie van 

de flikkeringen. Deze hinder kan leiden tot een gevoel van zeeziekte en zelfs tot epileptische aanvallen. 

Daarbij zullen een verhoogde irritatie en een verhoogd stressniveau ontstaan. 

16.15 Er zijn geen relevante, rechtens actuele - d.w.z. minder dan twee jaar oud - onderzoeken 

uitgevoerd door de minister die de langdurige effecten van slagschaduwhinder meten of hebben 

bestudeerd. Hiermee wordt gedoeld op het RIVM onderzoek naar de effecten van windturbines op de 

gezondheid van omwonenden uit 2013. 387 Dit onderzoek is onvoldoende nauwkeurig en toereikend om 

de effecten van windturbines op de gezondheid te toetsen. Wat bovenal laakbaar is, is dat het onderzoek 

van het RIVM een literatuuronderzoek betreft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van veelal verouderde 

rapporten en onderzoeken. Een groot deel is inmiddels ouder dan 5 jaar, te weten 51 van de 69 

aangehaalde onderzoeken, wat de houdbaarheidsbepaling van 2 jaar al ruim overschrijdt. Zelfs 

onderzoeken van voor het jaar 2000 worden gebruikt, met een ridicule uitschieter naar 1983. In deze 

industrie waar kennis, inzicht en de best beschikbare technieken zeer snel veranderen, is verwijzen naar 

een rapport van 33 jaar oud ongeloofwaardig, onverantwoord en volstrekt irrelevant. Met het aanhalen 

van verouderde literatuur en inzichten kan niet gesteld worden dat het effect van windturbines - van deze 

hoogte en een windpark in deze omvang - op de gezondheid daadwerkelijk is onderzocht. Daarvan kan 

pas sprake zijn als onderzoeken opnieuw worden uitgevoerd met verwerking van de huidige kennis en 

best beschikbare technieken. 

16.16 Het RIVM onderzoek schiet bovendien te kort in het onderzoeken van de effecten van 

windturbines op de slaap, nu daarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar waren. 388 Aangenomen dat 

dat zo is, had het onderzoek van het RIVM zich ook moeten richten op het zelf onderzoeken van deze 

effecten, op het verzamelen van de benodigde gegevens door het inschakelen van gedegen en 

onafhankelijke wetenschappers. Concluderen dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn in deze 

literatuurstudie mag, maar kan daarom geen basis bieden voor verdere conclusies dat gezondheid - waar 

386 Zie ter illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=LQCVX7NQ66M&sns=em, 
https://www.youtube.com/watch?v=TLFzFtXHWAg&feature=youtu.be, 
https://www.youtube.com/watch?v=5Zv2pb_gSsl&feature=youtu.be, 
https://www.youtube.com/watch?v=jfY5ohXW2oo&sns=em; https://www.ndr.de/ndr1 niedersachsen/epg/Die
unterschaetzte-Gefahr-Krank-durch-Windenergie,sendung568720.html en https://www.youtube.com/watch?v=DU
c5bwTBeO&sns=em. 

387 RIVM rapport 200000001/2013, 1. van Kamp e.a., Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van 
omwonenden, 2013. 

388 RIVM rapport 200000001/2013, 1. van Kamp e.a., Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van 
omwonenden, 2013, p. 10. 
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een goede nachtrust onderdeel vanuit maakt en aan bijdraagt - niet wordt aangetast door windturbines. 

Die conclusie is, zeker wat slaap betreft, nergens op gestoeld. 

16.17 Door deze onbekende effecten op de lange termijn is het besluit onzorgvuldig. In het MER zijn 

niet de effecten van slagschaduw gemeten, maar slechts de slagschaduwduur. Daarbij is geen rekening 

gehouden met de effecten op bijzondere risicogroepen als kinderen, ouderen, doven, epileptici, mensen 

met een verstandelijke of fysieke beperking, mensen met gedragsstoornissen als ADHD of PDD NOS, 

groepen die 's nachts werkzaam zijn en overdag moeten slapen, mensen met ziekten belast zoals 

Ménière, migraine, evenwichtsstoornissen, depressiviteit etc. Bovendien is bekend dat in de gemeenten 

Menterwolde, Oldambt en Veendam veel mensen wonen met chronische ziekten. De provincie Groningen 

heeft een lagere sociaaleconomische status dan andere provincies, in combinatie met een vergrijsde 

bevolking maakt dit de inwoners extra kwetsbaar voor gezondheidsrisico's.389 Extra en aanvullend 

onderzoek naar effecten op hen ontbreekt. De Commissie m.e.r. geeft in de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau, hierna: NRD, aan dat niet-akoestische factoren bijdragen, waaronder zichtbaarheid van de 

turbines, aan de hinder die wordt ervaren als gevolg van de turbines.390 Daaraan koppelt de Commissie 

m.e.r. de gevolgen van de hinder op de leefomgeving en de invloed die dit heeft op de gezondheid van 

omwonenden. Dat aan slagschaduwhinder onvoldoende aandacht is besteed en er geen aanvullend 

onderzoek is verricht, ook in combinatie met de bijzondere risicogroepen en chronisch zieken, is niet in 

lijn met hetgeen de NRD vraagt. Het onderzoek van de MER is ontoereikend om de gezondheid en 

daarmee een goede ruimtelijke ordening te waarborgen nu het onderzoek niet op deze kwetsbare 

groepen ziet. De minister is verplicht een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat te 

verzekeren, maar kan dit niet door tekortschietend onderzoek. 

16.18 Deskundige N. Pierpont onderzoekt of er gezondheidsklachten optreden als gevolg van het dicht 

wonen naast een windmolen of windmolenpark. 391 Het 'Wind Turbine Syndrome', hierna: WTS, resulteert 

in onder andere verstoring van slaap, hoofdpijn, tinnitus, druk op de oren, duizeligheid, misselijkheid, 

visuele vervaging, versnelde hartslag, prikkelbaarheid en paniekaanvallen. Dit wordt veroorzaakt door 

slagschaduw van de windturbines in combinatie met (Laag Frequent) Geluid. Pierpont ontraadt om 

binnen een straal van 2000m van een windmolen te wonen, binnen deze straal zullen de voornoemde 

klachten optreden. 

16. 19 Voor dit onderzoek is een kleine groep personen onderzocht, waarvan slechts een aantal reeds 

met gezondheidsklachten. Dit - op zich en zelf staand - is geen omissie in het uitgevoerde onderzoek. 

Immers, dit geeft een goede doorsnede van de gemiddelde mens in de gemeenten Menterwolde, 

Oldambt en Veendam weer, waar zoals gezegd veel (chronische) ziekte voor komt. Een onderzoek dat is 

uitgevoerd met louter gezonde personen levert juist een vertekend beeld op, aangezien een bevolking, 

hier in het bijzonder en concreet de bewoners rond het windmolenpark, niet allemaal gezonde personen 

zijn. In de omgeving rond het windmolenpark N33 is een bevolkingskrimp gaande waardoor er relatief 

389 GGD Groningen, Gezondheidsprofiel Groningen 2012, p. 6. 
39° Commissie voor de milieueffectrapportage, Windpark N33 Veendam/Menterwolde, Provincie Groningen, Advies over 

reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport, 22 december 2011, hierna: Advies Commissie m.e.r., p. 7. 
391 N. Piermont: Wind Turbine Syndrome. A Report on a Natural Experiment (2009). 
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veel ouderen in de omgeving woonachtig zijn en is tevens de sociaaleconomische status van het gebied 

laag, want van invloed is op de gezondheid van de bewoners. Zeker in dit gebied kan daarom niet 

verwacht en ervan uitgegaan worden dat er sprake is van gezonde personen zonder 

gezondheidsklachten. Dit maakt het onderzoek van Pierpont geschikt. Het geeft met name de 

gezondheidseffecten van onder andere slagschaduw weer die het windmolenpark N33 op haar omgeving 

en de inwoners zál gaan hebben. 

16.20 Andere onderzoeken tonen aan dat slagschaduw ergernis, irritatie, wat tezamen stress is, 

duizeligheid en desoriëntatie teweegbrengt. 392 Langdurige blootstelling aan stress kan aanleiding zijn 

voor verschillende lichamelijke klachten. 393 Het lichaam kan niet herstellen. De lichamelijke klachten die 

op kunnen treden zijn een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, slapeloosheid, 

hartkloppingen, spierpijn, hoofdpijn, aanhoudende vermoeidheid, slechte eetlust, verminderde weerstand 

en maag- en darmstoornissen. Psychische klachten die op kunnen treden zijn depressiviteit, niet meer 

kunnen genieten, prikkelbaarheid en irritatie, verminderde interesse, besluiteloosheid, gevoelens van 

machteloosheid, gejaagdheid, snelle geëmotioneerdheid en angst. Bovendien zijn mogelijke 

veranderingen in het gedrag teveel eten, meer roken en/of drinken, meer gebruik van medicijnen, 

concentratieproblemen, druk praten, veel klagen, cynisme en verbittering, verminderde productie (op het 

werk), het maken van meer fouten (op het werk), verminderde motivatie en meer verzuim (op het 

werk).394 

16.21 De minister heeft onvoldoende rekening gehouden met de gezondheidsklachten die het 

windmolenpark met genoemde turbines met zich meebrengt. Dit terwijl de NRD uitdrukkelijk vraagt 

aandacht aan de leefomgeving te besteden. Door onvoldoende afstand tussen de woningen en de 

windturbines in acht te nemen heeft de minister onvoldoende onderzoek verricht naar de effecten na 

langdurige blootstelling aan windturbines en wonen in en in de nabijheid van een windturbinepark. 

Daarmee schendt de minister zijn zorgplicht. 

Schending zorgplicht 

16.22 In hoofdstuk 13 is de schending van de voorzorg, zorgplicht, het voorzorgsbeginsel, het 

preventiebeginsel in algemene zin behandeld. Deze alinea's betreffen in het bijzonder de slagschaduw. 

16.23 Het voorzorgsbeginsel (artikel 191 VWEU), zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Awb) en het 

preventiebeginsel (artikel 174 lid 2 EG-verdrag) brengen met zich mee dat de minister de norm uit de 

Activiteitenregeling niet aan zijn besluit ten grondslag mag leggen. Er zal passend - in onder de concrete 

gevalsomstandigheden vereiste anticipatie - een nieuwe norm met directe rechtstreekse werking 

392 C. Bos, R. Capes & K. Rideout: Wind Turbines and Health (201 O), R. Capes et al: Wind Turbines And Environmental 
Assessment, National Collaborating Centre for Environmental Health (2009) en Pedersen et al: Project 
WINDFARMperception Visual and Acoustic impact of Wind Turbine Farms on Residents (2008); zie ook 
https://youtu.be/XHMcJT3Sg68 en https://www.youtube.com/watch?v=wbzQnSEMZAw. 

393 M.E.F. Bühring & J.A. Spaans: Onverklaarde lichamelijke klachten, Nederlandse vereniging voor psychiatrie (2008). 
394 Universiteit Twente: Oorzaken en gevolgen van stress, https://www.utwente.nl/hr/vgm/gezondheid/gezonde

leefwijze/stress/oorzaken-gevolgen (laatst gewijzigd op 17 november 2014). 
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toegepast en vastgesteld moeten worden. Dit uitgaande van de, bij de juiste naleving door de minister 

van zijn hier verzaakte kennisvergaringsplicht, huidig en binnen gerede tijd best beschikbare en 

toepasbare kennis en technologie. De minister zal zich inzake realisering van het windmolenpark 

terughoudend op moeten stellen en reeds nu voor als dan de verplichte voorzorg moeten betrachten. 

Daarbij zal ook opnieuw de al dan niet passende mitigerende maatregel beoordeeld moeten worden. Pas 

wanneer dat gedaan wordt kan de minister met i.c. een mogelijk meer geschikte verwijzing naar een 

nieuwe en recentere norm in redelijkheid bepalen of en zo welke mitigerende maatregelen een goed 

woon- en leefklimaat kunnen borgen, teneinde een deugdelijke ruimtelijke ordening te verzekeren. 

16.24 Gezien de wetenschappelijke onzekerheden alsmede de ernst van de aangetoonde c.q. 

aantoonbare, althans met een aan zekerheid grenzende mate van waarschijnlijkheid ontstane gevolgen 

dat windturbines in een straal van minstens 2000m negatieve invloed hebben op de gezondheid van 

omwonenden, heeft de overheid een preventieve taak en zorgplicht om hier toekomstige ziektes en 

gezondheidsklachten te voorkomen. Zo niet zal bij onverhoopte uitval door ziekte voor inwoners slechts 

het financieel vangnet resten, met aanspraak op de sociale zekerheid die reeds onder druk staat. 

Voorkomen is beter dan genezen. De nadelige en bovenal schadelijke gezondheidseffecten die 

reclamanten ondervinden als het windpark doorgang vindt, dienen voorkomen te worden. Het 

voorzorgsbeginsel verplicht de minister zich terughoudend op te stellen. Het preventiebeginsel verlangt 

daarbij dat actie wordt ondernomen in een vroeg stadium voordat de schade die kan optreden zich echt 

voordoet. 

16.25 Reclamanten worden als beperkte groep burgers, die rondom en binnen deze zone van 

windbedrijvigheid wonen, onevenredig benadeeld ten opzichte van andere burgers. De overheid schiet 

derhalve tekort in haar zorgplicht (te kwalificeren als maatschappelijk onzorgvuldige gedraging) 

betreffende het waarborgen van een gezonde leefomgeving, anders gezegd een aanvaardbaar woon-, 

werk- en leefklimaat. De minister handelt via toepassing van de RCR met de bouw van het voorgenomen 

windmolenpark in strijd met het voorzorgsbeginsel, het preventiebeginsel en de maatschappelijke 

zorgvuldigheid jegens reclamanten in zoverre hij onvoldoende onderneemt om het serieus en door hem 

overduidelijk onderschat, maar zeker significante gevaar van slagschaduw op de gezondheid te 

voorkomen. 

Onjuiste uitgangspunten en omissies slagschaduwonderzoek 

16.26 Voor de beoordeling van de slagschaduwhinder gaat de minister uit van een aantal 

uitgangspunten uit het onderzoek, namelijk: de beoordeelde woningen, de gekozen toetspunten, de 

effectenbeoordeling en de doorgevoerde correcties. Op tal van hierna te bespreken punten is dit 

onderzoek dat de minister ten grondslag legt aan zijn besluit, onduidelijk, onvoldoende draagkrachtig, 

onevenwichtig en onzorgvuldig uitgevoerd. Deze uitgangspunten worden niet gereguleerd door richtlijnen 

waardoor het van belang is om de gekozen uitgangspunten zorgvuldig te motiveren. De minister schiet 

hierin te kort. De meetmethode die gebruikt is in Windpark De Drentse Monden - Oostermeer is 

eveneens gebruikt voor Windpark N33. Opmerkingen van deskundigen die zien op De Drentse Monden -

Oostermeer, zijn daarom ook van toepassing op Windpark N33. 
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16.27 Bij de beoordeling van de slagschaduw zijn alleen woningen van derden betrokken. 395 Het MER 

geeft niet aan waarom andere gevoelige objecten niet worden meegenomen in de beoordeling. Andere 

gevoelige objecten als onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, 

psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven dienen eveneens in het onderzoek behandeld te 

worden. Dit volgt uit artikel 1.1 lid 1 Activiteitenbesluit jo. artikel 1.2 lid 1 Bgh. Ook de woningen van de 

initiatiefnemers/agrariërs, de eigenaren van de percelen waar de windturbines geplaatst zullen worden, 

zijn niet beoordeeld. 396 Ten onrechte vermeldt het MER dat initiatiefnemers/agrariërs niet beschermd 

wordt tegen de overlast die hij zelf veroorzaakt. 397 Dit is onjuist. Uit de gehanteerde norm van artikel 3.12 

lid 1 Activiteitenregeling blijkt dat de norm bedoeld is om ten aanzien van gevoelige objecten de 

slagschaduwduur te beperken, en niet enkel ten aanzien van gevoelige woningen. Ook in gevoelige 

objecten anders dan gevoelige woningen, verblijven mensen gedurende een langere periode van de dag 

en/of van het jaar. 

16.28 Daarbij dienen de woningen en kavels met woonbestemming welke tot de sfeer van de inrichting 

moeten worden gerekend, beschermd te worden tegen slagschaduwhinder. De 13 gekozen toetspunten 

voor eigen (bedrijfs)woningen tonen aan dat de slagschaduwduur de norm van artikel 3.12 lid 1 

Activiteitenregeling ver overschrijdt, waardoor er geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat, dat door de minister verzekerd dient te worden. 

16.29 Bedrijfsgebouwen, tuinen en erven, met vee- en landbouwvelden inbegrepen, behoeven ook 

bescherming van de milieunorm uit het artikel in de Activiteitenregeling. Deze andere objecten zullen 

evenwel - naar feitelijk gevolg van dit windpark - bescherming moeten krijgen uit hoofde van de eis, die bij 

gebreke daarvan niet is ingevuld, om een goed woon- en leefklimaat en een goede ruimtelijke ordening te 

garanderen. 

16.30 In bedrijfsgebouwen, waaronder kantoren, verblijven mensen het grootste gedeelte van de dag, 

op het moment dat het buiten licht is en de zon schijnt. Het is onzorgvuldig om bedrijfsgebouwen niet te 

betrekken in de beoordeling van potentiële slagschaduwhinder omdat de minister een aanvaardbaar 

werkklimaat behoort te verzekeren. De hinder die bij en in bedrijfsgebouwen zal worden ervaren is niet 

minder hinderlijk en daarom niet minder relevant dan de hinder die optreedt in gevoelige objecten. 398 

Reclamanten die werkzaam zijn in deze bedrijfsgebouwen, kantoorpanden en dergelijke, zijn niet vrij hun 

werkzaamheden in voornoemde panden zodanig in te richten, dat zij de hinderlijke slagschaduw kunnen 

beperken door deze te 'ontlopen'. Werk wordt vrijwel altijd achter hetzelfde bureau verricht, waardoor 

werknemers gedurende een periode in het jaar slagschaduwhinder zullen ondervinden, wat hun 

395 Bijlage 5 Milieueffectrapport Windpark N33, Akoestisch onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder en 
productieberekeningen van het op te richten Windpark N33, 20 november 2015, hierna: Bijlage 5, p. 19. 

396 MER, p. 95. 
397 MER, p. 57. 
398 Zie ter illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=LQCVX7NQ66M&sns=em en 

https://www.youtube.com/watch?v=jfY5ohXW2oo&sns=em. 
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werkzaamheden schaadt dan wel bemoeilijkt. Door geen onderzoek te verrichten, kan de minister de 

gevolgen van slagschaduw niet bezien. 

16.31 In een landelijke en rustige omgeving als de Veenlanden wordt veelvuldig door inwoners gebruik 

gemaakt van hun tuinen, erven, de dagelijks bewerkte honderden hectare landbouwgrond. De 

slagschaduw die daar zal optreden zal als hinderlijk worden ervaren, het genot van tuin, erf, grond, 

werkruimte, productiehal en kantoor zal worden beperkt. Doordat het onderzoek niet ingaat op 

slagschaduw op andere objecten is niet te zeggen hoe zeer het genot zal worden aangetast althans 

beperkt. 

16.32 Agrarische percelen behoeven eveneens bescherming. Het MER gaat niet in op de mate waarin 

zich op agrarische percelen slagschaduw zal voordoen en in hoeverre dit aanvaardbaar is vanuit een 

oogpunt van goede ruimtelijke ordening, met name op het punt van het werkklimaat op de agrarische 

percelen. Slagschaduwhinder kan aanzienlijk afbreuk doen aan de milieukwaliteit van het agrarisch 

gebied welke tot milieu behoort in de zin van artikel 1.1 van de Wm waarvoor de windturbines gevolgen 

kunnen hebben. 399 Reclamanten en hun medewerkers hebben immers zeer frequent vele uren achtereen 

werkzaamheden op hun percelen. Door geen onderzoek te verrichten naar de slagschaduwhinder 

veroorzaakt door genoemde turbines, is er sprake van strijd met artikel 3:2 van de Awb en artikel 2.14 

van de Wabo. Onderzoek naar de mogelijke hinder en de gevolgen daarvan op het werkklimaat is 

noodzakelijk om de gevolgen van slagschaduw te bezien. Alleen zo kan een goede ruimtelijke ordening 

gewaarborgd worden. 

16.33 Met voormelde werkwijze is echter niet komen vast te staan of het inpassingsplan voldoet aan 

de waarborging van een goed woon- en leefklimaat. Immers, in zowel het inpassingsplan als het MER 

ontbreken inzichten in de optredende slagschaduw ter plaatse van gebouwen en andere 

(akkerbouw)gronden, waar gedurende een langere periode van de dag en/of jaar mensen kunnen 

verblijven. Analoog aan het aspect geluidshinder moeten volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling 

ook dergelijke objecten en gronden beschermd worden tegen slagschaduw. 

16.34 Bij de beoordeling van de slagschaduw is voor de beoordeling gekozen voor 17 toetspunten, dan 

wel totaal 19 toetspunten voor het voorkeursalternatief en nog eens 13 toetspunten voor eigen 

(bedrijfs)woningen, welke door het MER verder buiten beschouwing worden gelaten.400 Het MER geeft 

niet aan waarom het aantal woningen in het gebied te hoog is voor een analyse per huisadres. Deze 

toerekenbare, verwijtbare of anders laakbare handelswijze draagt niet bij aan de aanvaardbaarheid en 

validiteit van dit onderzoek. Onduidelijk is waarom voor deze 17 ofwel 19 toetspunten is gekozen, ten 

opzichte van andere woningen en gevoelige objecten. Door het gebruiken van toetspunten is per huis of 

ander gevoelig object niet verifieerbaar of en hoeveel slagschaduw op zal treden. Door de meegeleverde 

tabellen en figuren kan slechts een inschatting worden gemaakt of andere gevoelige objecten hinder 

399 Zie ter illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=TLFzFtXHWAg&feature=youtu.be. 
400 Bijlage 5, p. 22. 
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ondervinden van slagschaduw en hoe lang deze hinder duurt. Van een voldoende zorgvuldig uitgevoerd 

onderzoek mag worden verlangd dat dit elke marge in redelijkheid uitsluit. 

16.35 Het inpassingsplan en het MER geven een tegenstrijdige, onduidelijke en onterechte invulling 

aan de betekenis van de uitzondering in artikel 1 Barim, waardoor een groot aantal bewoners van 

onterecht aangewezen "'gebouwen behorende bij de betreffende inrichting", ook wel 'sfeerwoningen' 

onaanvaardbaar en onrechtmatig gedupeerd door en slagschaduweffecten. Zie voor de onderbouwing 

over deze onterechte aanwijzing, en een visualisatie van de schending van de norm, de paragrafen 14.8 -

14.20. 

16.36 Met het oog op het draagvlak in de omgeving en de aanvaardbaarheid van het besluit is het 

bovendien wenselijk, nuttig, zo niet noodzakelijk dat voor ieder daadwerkelijk gevoelig object bekend is of 

er - in feitelijk gevolg - hinder zal optreden en zo ja, hoe groot deze hinder zal zijn. Zo anders zullen 

reclamanten zich steeds moeten wenden in civilibus tot de restrechter. 

16.37 Het uitgangspunt dat andere woningen, bomenrijen en kantoren een groot aantal woningen 

afschermen voor schadelijke slagschaduwhinder, is ongefundeerd. Bekend is dat bomenrijen niet 

gebruikt mogen worden om hoge objecten, zoals windturbines, te verhullen. Afgezien daarvan dragen 

bomen niet het gehele jaar blad waardoor zij geen (volledig) afschermende werking hebben, althans mag 

daar niet vanuit worden gegaan. Dat kantoren een afschermende werking hebben volgens de minister is 

laakbaar. Daarmee geeft de minister aan dat hij de werkplaats of werkomgeving niet beschermt, 

waardoor daar geen goed leefklimaat en goede ruimtelijke ordening gehandhaafd is. 

16.38 Met betrekking tot de meteogegevens die ten grondslag liggen aan de correcties op de 

potentiële slagschaduwhinder bepaalt het MER dat de meteogegevens zijn bepaald op basis van 

gemiddelde gemeten data over twintig jaar.401 Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat deze 

gemiddelden over langere perioden niet veel zullen veranderen, maar dat deze verwachting wel onzeker 

is. Die duurbepaling is wel doorslaggevend bij windturbines voor onbepaalde tijd, waarbij de 

ontwerpvergunningen weliswaar spreken van 20 jaar. Hier is zodoende sprake van nalatigheid of omissie 

van het bestreden besluit. Het MER geeft aan dat de correcties op potentiële slagschaduwhinder worden 

gebaseerd op onzekere gegevens. Het weer is naar wat algemeen bekend is een zeer onzekere factor. 

Dat het MER desondanks verwacht dat de gemiddelden over langere periode niet veel zullen veranderen 

is alleen al daarom onzorgvuldig. Juist deze verandering door onder andere de toename van 

broeikasgassen in de atmosfeer, wil de minister tegen gaan door de transitie naar duurzame energie. De 

minister is bekend met dit toekomstbeeld en behoort dit te zijn. De potentiële slagschaduwhinder is door 

deze onzekerheid niet zo nauwkeurig te berekenen als het MER stelt, kortom niet naar behoren. Dit is 

onzorgvuldig, een goede ruimtelijke ordening is onvoldoende gewaarborgd. 

16.39 Deskundigen onderschrijven dit: "Met name het aantal verwachte zonneschijnuren is onzeker. 

Immers, wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het klimaat in Nederland zal gaan veranderen, waardoor 

401 Bijlage 5, p. 20. 
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het aantal uren dat de zon schijnt zal gaan toenemen. Nu ten onrechte hiermee geen rekening is 

gehouden is de verwachte hinderduurte laag berekend. 402 [".]Het is op basis van de beschikbare data 

niet te zeggen of ter plaatse van gevoelige objecten waar naar verwachting gemiddeld minder dan 17 

dagen per jaar gedurende 20 minuten per dag slagschaduw optreedt aan de norm uit artikel 3.12, lid 1, 

van de Activiteitenregeling zal worden voldaan. Het onderzoek schiet daarom hierin tekort."403 Reden 

waarom reclamanten stellen dat van dit windplan moet worden afgezien en ingezet moet worden op 

realisatie van het zonneplan. Hierbij motiveert de minister onvoldoende op welke manier mitigerende 

maatregelen rekening kunnen houden met een verandering in het weer in de toekomst en op welke 

manier mitigerende maatregelen rekening kunnen houden met de dagelijkse verschillen in het weer. In de 

praktijk zal per jaar verschillen hoeveel slagschaduw zal optreden op een gevoelig object. Het is derhalve 

niet te zeggen of - gedurende de gemiddelde looptijd van een planologisch regime, hier het bestreden 

inpassingsplan met bijbehorende en daarvan deel uitmakende stukken - voor elk object aan de norm uit 

de Activiteitenregeling kan worden voldaan. 

16.40 Met betrekking tot de eerste correctie die is gebaseerd op het percentage van de daglengte dat 

de zon gemiddeld schijnt, bepaalt het MER dat de percentages worden ontleend aan meerjarige data van 

nabijgelegen KNMl-meteostations. 404 Onduidelijk is aan welke KNMl-meteostations meerjarige data zijn 

ontleend. Ook uit de ontwerpvergunningen is niet op te maken van welke KNMl-meteostations de data 

afkomstig is. Het is evenzo onbekend hoeveel meteostations zijn geverifieerd, welke jaren de gegevens 

beslaan, waar precies deze meteostations liggen en wat hun relevantie is voor het windmolenpark. Deze 

gegevens zijn van belang om na te gaan of een correcte berekening is gemaakt voor de 

slagschaduwhinder, dit in combinatie met de toegepaste correctie wegens een beperking in het aantal 

zonuren. Reclamanten betwisten en ontkennen bij gebrek aan wetenschap daaromtrent de houdbaarheid 

van de hier genoemde en gehanteerde meteogegevens. 

16.41 Deskundige derden bevestigen dat de bron van gegevens nodig is om deze te controleren, zo 

geven zij aan in hun deskundigenrapport inzake Windpark De Drentse Monden - Oostermeer: "De bron 

van de gegevens ontbreekt, waardoor de oorsprong van de gegevens niet kan worden achterhaald. Als 

gevolg hiervan zijn de gegevens niet controleerbaar."405 Nu ook voor Windpark N33 de bron van de 

gegevens ontbreekt, zijn eveneens voor dit windpark de gegevens daarom niet controleerbaar. 

16.42 Met betrekking tot de tweede correctie die is gebaseerd op de distributie van de voorkomende 

windrichtingen die van invloed zijn op de stand van het rotorvlak, zijn windgegevens ontleend van slechts 

het meetstation te Eelde. 406 Daarbij zijn de berekeningen die leiden tot een correctie van circa 55% tot 

75% niet inzichtelijk gemaakt waardoor de juistheid van deze berekening niet kan worden gecontroleerd. 

Door het ontbreken van een juiste berekening en de verificatie daarvan kan er slechts sprake zijn van een 

schatting van de correctie. Dit brengt geen kenbare en deugdelijke motivering mee. Het is 

402 http://projects.knmi.nl/klimaat/klimaatverandering/deel11.html#wolken. 
403 OPA Cauberg-Huygen, p. 9. 
404 Bijlage 5, p. 20. 
405 OPA Cauberg-Huygen, p. 9. 
406 Bijlage 5, p. 21. 
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oncontroleerbaar en niet op empirische feiten gegrond, zodat de minister het niet ten grondslag mag 

leggen aan het bestreden besluit. 

16.43 Met betrekking tot de derde correctie die is gebaseerd op de distributie van de voorkomende 

windsnelheden die van invloed zijn op de bedrijfstijd, bepaalt het MER dat de windturbines veelal 80% tot 

95% in bedrijf zijn.407 Het MER stelt blootweg de bedrijfstijd van turbines. Enige onderbouwing of 

berekening ligt hieraan niet ten grondslag. Geconstateerd wordt zo dat Pondera Consult geen onderzoek 

met betrekking tot de windsnelheid heeft uitgevoerd maar zich baseert op een summiere, subjectieve 

schatting en eventueel theoretische seizoencijfers. Dit is onzorgvuldig en gebaseerd op een grove 

onzekerheid. Zeker gezien de marge erg ruim genomen is, namelijk 15%. Een gedegen berekening is 

niet mogelijk zonder recente en nauwkeurige windmeting op locatie. De juistheid van deze correctie kan 

derhalve niet worden gecontroleerd waardoor niet zeker is, dan wel op zijn minst aannemelijk is, of tot 

een juiste slagschaduwduur is gekomen. 

16.44 Daarover menen deskundigen: "Het is niet bekend hoe deze correctie in de berekening is 

verwerkt. Bij de oriëntatie heeft al een correctie plaatsgevonden, doordat windsnelheden lager is dan 2 

m/s buiten beschouwing worden gelaten. Gelet hierop is de correctie ten aanzien van de bedrijfstijd ten 

onrechte tweemaal uitgevoerd."408 

16.45 Bovenstaande onjuiste uitgangspunten en omissies geven aan dat en hoe onzorgvuldig dit 

onderzoek is uitgevoerd. Zodoende biedt dit onderzoek niet de vereiste onderbouwing aan het bestreden 

besluit van de minister. Het is onvoldoende duidelijk dat een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd kan 

worden. Derhalve is niet gegeven dat een goede ruimtelijke ordening in acht is genomen, althans 

hiermee naar behoren rekening is gehouden. 

Onjuiste beoordeling slagschaduwhinder 

16.46 Voor de beoordeling van de slagschaduwhinder die veroorzaakt wordt door genoemde turbines, 

baseert de minister zich op het onderzoek uitgevoerd door Pondera Consult. Het onderzoek beoordeelt 

de slagschaduwhinder aan de hand van de duur van de slagschaduw, het contrast en de frequentie van 

de flikkeringen. Daarbij richt het onderzoek zich op een aantal beperkingen, waardoor niet de volledige 

slagschaduwhinder is beoordeeld die mogelijk op zal treden. 

16.47 Met betrekking tot het contrast van de slagschaduw beperkt het MER het slagschaduwgebied op 

grond dat de schaduw van genoemde windturbines op een grotere afstand dan 12 maal de rotordiameter 

niet wordt meegerekend bij de beoordeling van slagschaduw.409 Schaduw veroorzaakt bij een 

zonnestand lager dan 5° boven de horizon wordt eveneens niet betrokken bij de beoordeling.410 Het MER 

407 Bijlage 5, p. 21. 
408 OPA Cauberg-Huygen, p. 11. 
409 MER, p. 96; Bijlage 5, p. 19. 
410 MER, p. 96; Bijlage 5, p. 19. 
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geeft aan dat de schaduw die buiten deze afstand of onder deze zonnestand zeer diffuus is en daardoor 

als niet-hinderlijk wordt ervaren.411 Dat is een omissie, en meer bepaald misslag. 

16.48 De afstand van 12 maal de rotordiameter die gehanteerd wordt, vloeit voort uit artikel 3.12 lid 1 

Activiteitenregeling. Er wordt op basis van dit artikel vanuit gegaan dat schaduw voorbij die afstand zeer 

diffuus en daarom niet meer hinderlijk is. De rotordiameter van de windturbines genoemd in het 

inpassingsplan bedragen 114 m resp. 127 m, waardoor na 1368 m resp. 1524 m de schaduw niet meer 

betrokken is in het onderzoek.412 Buiten deze afstand ondervinden reclamanten desondanks ook hinder 

van de slagschaduw. Dat er een norm is gesteld op 12 maal de rotordiameter betekent niet dat 

daarbuiten uitsluitend toelaatbaar turbine-effect optreedt. Deskundige derden achten de gehanteerde 

afstand eveneens ontoelaatbaar: "De werkingssfeer van dit artikellid is beperkt tot objecten die gelegen 

zijn op een afstand van minder dan 12 maal de rotordiameter. Vanuit het Rarim gezien helder en 

duidelijk, maar vanuit de vereiste van de waarborging van een goed woon- en leefklimaat in het kader 

van de ruimtelijke ordening is deze afstandsbeperking niet juist. Ook objecten buiten die afstand moeten 

betrokken worden in de beoordeling van de hinder vanwege slagschaduw."413 

16.49 Bovendien blijkt uit de vergunningaanvragen en het MER dat de diameter maximaal 130 m mag 

bedragen.414 Voor zover het schaduwgebied wordt afgestemd op 12 maal de rotordiameter, wat 

reclamanten primair bestrijden, is het gebied niet afgestemd op de maximale rotordiameter van 130 m. in 

dat geval bedraagt het maximale schaduwgebied namelijk 1560 m.415 Vanwege de flexibiliteit is 

turbinetype nog onbekend dus is niet uit te sluiten diameter van meer dan 130m. 

16.50 Deskundigen zeggen hierover het volgende: "Dit artikel ziet alleen op het gebied waarbinnen het 

toepassen van een automatische stilstandvoorziening verplicht is, het artikel begrenst niet het gebied 

waarbinnen (hinderlijke) slagschaduw kan optreden. Het optreden van schaduw is afhankelijk van de 

intensiteit van het zonlicht. Bij een zonnestand van kleiner dan 3° wordt geen schaduw meer gevormd, 

omdat dan het zonlicht te diffuus is om een schade te vormen. Bij een zonnestand van meer dan 3° kan 

wel een schaduw worden gevormd. Uitgaande van de maximale tiphoogte van 200 m betekent dit dat tot 

een afstand van 3816 m slagschaduw kan voorkomen. Door het schaduwgebied te begrenzen op 

maximaal 1524 m wordt slagschaduw bij een zonnestand tussen 3° en 7,5° onterecht buiten 

beschouwing gelaten. Het beschouwde schaduwgebied is met name te klein voor de beoordeling van de 

mate van hinder onder de 6 uur slagschaduw per jaar."416 Zie hierover ook paragrafen 16.53 tot en met 

16.58. 

16.51 Dat buiten die afstand een goede ruimtelijke ordening met een goed woon- en leefklimaat vereist 

is, wordt deskundig ondersteund: "De werkingssfeer van dit artikellid is beperkt tot objecten die gelegen 

zijn op een afstand van minder dan 12 maal de rotordiameter. Vanuit het Rarim gezien helder en 

411 MER, p. 96; Bijlage 5, p. 19. 
412 Bijlage 5, p. 3 en 4. 
413 OPA Cauberg-Huygen, p. 2. 
414 Bijlage 1, Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Vermeer Zuid, p. 12. 
415 Lievense CSO. 
416 Lievense CSO. 
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duidelijk, maar vanuit de vereiste van de waarborging van een goed woon- en leefklimaat in het kader 

van de ruimtelijke ordening is deze afstandsbeperking niet juist. Ook objecten buiten die afstand moeten 

betrokken worden in de beoordeling van de hinder vanwege slagschaduw."417 

16.52 Schaduw die buiten de afstanden van 1368 mof 1524 m valt door genoemde turbines, dient om 

die reden ook in de beoordeling van de slagschaduwhinder te worden meegewogen zodat de minister 

een redelijke afweging kan maken. Zonder deze beoordeling kan de minister de goede ruimtelijke 

ordening in het gebied na 12 maal de rotordiameter immers niet garanderen. 

16.53 In de tweede plaats menen reclamanten dat het hanteren van een zonnestand van 5° onjuist is. 

In België en Duitsland wordt ter illustratie een zonnestand van lager dan 3° verwaarloosbaar geacht.418 In 

het Verenigd Koninkrijk is in opdracht van het Department of Energy and Climate Change onderzoek 

gedaan naar de stand van zaken omtrent slagschaduw. In dat onderzoek wordt eveneens een 

zonshoogte van 3° als uitgangspunt bij berekeningen van slagschaduw.419 Deskundigen geven aan dat 

het softwareprogramma Windpro, wat Pondera Consult hanteert, in zijn handleiding aangeeft: "[ ... ] and 

the default minimum angle is 3 degrees above the horizon."420 Toelichting bij deze standaard instelling 

van 3° van WindPro luidt: "indien de zonnestand erg klein wordt, legt het licht een langere afstand in de 

atmosfeer af en wordt het licht te diffuus om een schaduw te vormen". Experts geven aan dat uit deze 

toelichting blijkt dat bij een zonnestand van minder dan 3° of meer een schaduwvorming dus niet uit te 

sluiten is, waardoor ook slagschaduw kan ontstaan.421 

16.54 Reclamanten achten het uitgangspunt van slechts 5° volstrekt insufficiënt en menen dat het 

feitelijk schadelijk uitwerkt. Bij een windmolen met een tiphoogte van 203 meter (ashoogte 140 meter en 

rotordiameter 126 meter)422 is bij een zonshoogte van 5° de horizontale afstand waarbuiten de 

slagschaduw als niet-hinderlijk wordt beoordeeld 2320,2 meter. [ ... ] Bij een windmolen met een tiphoogte 

van 203 meter (ashoogte 140 meter en rotordiameter 126 meter) is bij een zonshoogte van 3° de 

horizontale afstand waarbuiten de slagschaduw als niet-hinderlijk wordt beoordeeld 3873,5 meter. Gelet 

op het verschil in horizontale afstand waarbuiten de slagschaduw als niet-hinderlijk wordt beoordeeld bij 

een zonshoogte van 3° in plaats van 5° is de zonshoogte van 3° een beter uitgangspunt ter bepaling van 

de omvang van de slagschaduw. Nu in de onderzoeken ten onrechte met een zonshoogte van 5° is 

gerekend, is de omvang van de slagschaduw niet op een juiste wijze tot stand gekomen." Dit betekent dat 

bij een zonshoogte van 3° veel meer woningen en de reeds betrokken woningen veel langer hinder 

ondervinden van slagschaduw. 

417 OPA Cauberg-Huygen, p. 2. 
418 Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen lmmissionen von Windenergieanlagen, Landerausschuss fur 

lmmissionsschutz, 13 maart 2002, p. 4; Royal Haskoning DHRV, 'Project-MER Gingelom-Landen extensie', referentie 
IEM820339-015-1OOR001001, 1Odecember2015, p. 88; Windenergieproject Linkeroever: Ontheffingsnota 
Projectzone 2, versie 3.0 gedateerd februari 2013, p. 56, alsmede Rapport 'Project-MER Gingelom-Landen extensie', 
referentie IEM820339-015-1OOR001001 gedateerd 1 O december 2015 van Royal Haskoning DHV, p. 88, alsmede 
Rapport 'Gemotiveerd verzoek tot ontheffing projectMER plicht: plaatsen van windturbines ter hoogte van Moervaart
Zuid. Ontheffingsaanvraag OHPR2232', Referentie 9y2033-102-101/R/873108/Mech gedateerd 29 januari 2016, p. 
85. 

419 Update of UK Shadow Flicker Evidence Base. Final Report. 
420 OPA Cauberg-Huygen, p. 6; WindPRO 2.7 User Guide, 3. Edition, Oei. 2010, p. 312. 
421 Lievense CSO. 
422 Bijlage 5, pp. 9 en 10. 
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16.55 Deskundigen geven voorts aan: "Schaduw(hinder) treedt op zodra de zon schijnt op de 

windturbine. Voor het ontstaan van schaduw is een minimale verlichtingssterkte E [lux] benodigd om een 

voldoende schaduw te voorzaken. Om een indruk te krijgen van verschillende waarden van 

verlichtingssterkten is navolgend een overzicht gegeven: 

Zonlicht: 100 000 - 130 000 lux ( 100 - 130 klx) 

Daglicht, indirect zonlicht: 10 000 - 20 000 lux (10 - 20 klx) 

Bewolkte dag: 1000 lux ( 1 klx) 

Kantoor: 500 lux 

Erg donkere dag: 100 lux 

Schemering: 10 lux 

Donkere schemering: 1 lux 

Volle maan: 0, 1 lux 

Kwartier maan: 0,01 lux (10 mix) 

Nieuwe maan zonder wolken: 0,001 lux (1 mix) 

Bewolkte nacht zonder maan: 0,0001 lux (0, 1 mix) 

16.56 De mate van verlichtingssterkte wordt mede bepaald door de zonshoogte. Zonsopkomst is het 

moment van de dag waarop de bovenrand van de zon boven de horizon verschijnt. Echter, voorafgaand 

aan die zonsopkomst is er al sprake van een bepaalde verlichtingssterkte. Vanwege het ontbreken van 

direct zonlicht is er slechts sprake van indirect zonlicht, dat erg diffuus is. Voor het bepalen van de 

verlichtingssterkte ingeval van een hemel zonder wolken (het aandeel wolken wordt immers al 

verdisconteerd in de berekeningen) kan gebruik worden gemaakt van de navolgende formule: E = 80 * 

1, 15t [lux], met t = tijd in minuten. Op het moment van zonsopkomst is t = 0. Het bereik van t is gelegen 

van 60 minuten voor zonsopkomst tot circa 30 minuten na zonsopkomst. Deze formule is in ieder geval 

geldig voor locaties met een breedtegraad van 52,9 graden. Dat is immers de breedtegraad van het 

windpark. Met deze formule is te bepalen wat de verlichtingssterkte is bij een zonshoogte van 3° en bij 5°. 

Hiervoor zal eerst het tijdstip na zonsopkomst bepaald moeten worden, waarop de zonshoogte van 3° en 

5° wordt bereikt. In afbeelding 1 is het verloop van zonshoogte als functie van de tijd grafisch 

weergegeven voor drie kenmerkende data in het jaar. 
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Afbeelding 1: verloop zonshoogte 
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16.57 De stijgsnelheid van de zon is ontleend aan de helling van de lijnen uit afbeelding 1. Voor de 

periode in het voor- en najaar stijgt de zon met 8,766 boogseconden per minuut. Dit betekent dat de 

zonshoogte van 3° circa 20 minuten na zonsopkomst is bereikt, een zonshoogte van 4° is bereikt na circa 

27 minuten en dat de zonshoogte van 5° circa 34 minuten na zonsopkomst is bereikt. Bij een zonshoogte 

3° hoort een verlichtingssterkte van 1.309 lux; bij een zonshoogte 4° hoort een verlichtingssterkte van 

3.482 lux en bij een zonshoogte 5° hoort een verlichtingssterkte van 9.264 lux. Bij laatstgenoemde 

verlichtingssterkte is zeker slagschaduw te verwachten. Bij de zonshoogten van 3° en 4° is de 

verlichtingssterkte echter ook zodanig groot, dat die voldoende is om slagschaduw te veroorzaken door 

de opkomende zon."423 

16.58 Van belang is tevens dat een lage zonnestand een langere schaduw veroorzaakt dan in het 

geval de zon hoger staat. Slagschaduw zal dus ook optreden bij een lage zonnestand, bij zonsopkomst 

en zonsondergang. Het gehele gebied in en om het windpark bestaat uit grasland, akkers en uitgestrekte 

gronden. Het MER onderschrijft dit en stelt dat de verschillende deelgebieden van de varianten voor 

windpark N33 verschillen in de mate van openheid. De provincie vindt de openheid van deelgebied Noord 

zo kenmerkend dat dit gebied door de provincie is gekenmerkt met zeer grootschalige openheid.424 De 

minister schiet tekort met zijn eenzijdige en halve bevindingen, en trekt op basis van bovenstaande 

verkeerde conclusies menen deskundigen: "Gezien de openheid van het gebied is het met name voor de 

verspreid gelegen bebouwing langs de randen van het plangebied niet aannemelijk dat de schaduw bij 

een zonnestand tussen de 3° en 5° aan het zich wordt onttrokken door gebouwen en begroeiing. Op 

basis hiervan wordt geconcludeerd dat in voorliggende situatie de duur van de slagschaduw te kort is 

berekend.''425 De minister dient om deze reden ook een zonnestand lager dan 5° te betrekken in het 

423 OPA Cauberg-Huygen, pp. 6-8. 
424 MER, p. 162. 
425 Lievense CSO. 
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slagschaduwonderzoek. Het is onzorgvuldig om een dergelijke algemene stelling, zoals dat de schaduw 

onder een zonnestand van 5° vrij diffuus is, niet te onderbouwen voor onderhavige situatie. 

16.59 Voorts wordt onjuist aangenomen dat er een schaduw onder een zonnestand van 5° ontbreekt 

vanwege de veronderstelling dat gebouwen en begroeiing de slagschaduwval op gevoelige objecten 

zullen verhinderen. 426 Deze veronderstelling toont ook de onduidelijkheid c.q. onzorgvuldigheid aan. 

Daarbij is met name begroeiing niet permanent aanwezig en verandert de dichtheid van begroeiing in 

ieder geval zodanig gedurende het jaar dat de veronderstelling dat hierdoor geen slagschaduw op zal 

treden onjuist is. Verder is in de omgeving van het windmolenpark juist sprake van diep liggende en lang 

uitgestrekte velden met open - dus geen dichte - zichtlijnen, zodat slagschaduw nergens door wordt 

opgevangen en veeleer door het ruime lege zichtveld wordt verergerd, zeker bij lage zonnestand. 

16.60 De adviseurs sluiten zich hierbij aan en verklaren: "Het is onduidelijk hoe en welke globale 

obstakels zijn betrokken in de berekening. Uit de invoergegevens van de berekeningen blijkt niet dat 

objecten bij de berekeningen zijn betrokken."427 En voorts: "Het is niet aannemelijk dat de omringende 

bebouwing voor voldoende afscherming zorgt waardoor in werkelijkheid geen (of minder} slagschaduw 

zal optreden."428 

16.61 Van windenergie op land is bovendien juist bekend dat de minister opstellingen die voorzien in 

groene schermen om hoge(re) objecten te 'verhullen', niet meer toestaat. Er zijn namelijk betere 

planologische en architectonische opstellingen. En het bewust via groen of opstand markeren van 

windindustrie neemt naar haar gevolg - d.w.z. anders dan visueel nadeel - risico's en gevaren niet weg. 

Ook is onbekend welke gebouwen in de beoordeling zijn meegenomen zodat de juistheid van deze 

beperking niet kan worden gecontroleerd. De minister dient dus de zonnestand lager dan 5° en de 

schaduw die dat oplevert te betrekken in de beoordeling, of er slagschaduwhinder door genoemde 

turbines op zal treden. 

16.62 Met betrekking tot de duur van de slagschaduw bepaalt het MER dat voor de beoordeling van 

slagschaduwhinder wordt aangesloten bij de norm uit de Activiteitenregeling.429 Daarbij wordt de norm 

van gemiddeld 17 dagen per jaar en meer dan 20 minuten slagschaduw vertaald naar 6 uur slagschaduw 

per jaar. De norm die de minister hanteert vloeit voort uit artikel 3.12 lid 1 Activiteitenregeling. De 

vertaling naar 6 uur slagschaduw per jaar is echter een onjuiste vertaling en sluit daarom niet aan bij de 

norm uit de Activiteitenregeling. De stelling dat wel wordt aangesloten bij deze norm is een onwaarheid 

en kan niet worden gevolgd. Hinder van 17 dagen per jaar, voor 20 minuten per dag, komt neer op een 

maximale hinderduur van 5 uur en 40 minuten per jaar (17 x 20 = 340 minuten = 5 uur 40). In het MER 

wordt de grenswaarde gesteld op een onjuiste 17 x 21 = 357 minuten. De afronding naar 6 uur en het 

foute gebruik van 21 minuten, zorgt ervoor dat er een verschil van 20 minuten ontstaat in de uiteindelijk 

gehanteerde norm in het MER en de norm uit de Activiteitenregeling. Waarom het MER 21 minuten 

hanteert, in plaats van 20 minuten uit de Activiteitenregeling of om de overschrijding van de grens vast te 

426 Bijlage 5, p. 23. 
427 Lievense CSO. 
428 Lievense CSO. 
429 MER, p. 95; Bijlage 5, p. 19. 
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stellen op bijvoorbeeld 20.01 minuut, is onduidelijk en niet gemotiveerd. Het onderzoek en conclusies 

kunnen derhalve niet worden gevolgd. Gedurende het gehele onderzoek gaat het MER uit van een 

onjuiste grenswaarde. De beoordeling van de slagschaduwhinder is daarmee onjuist, waardoor 

mitigerende maatregelen de hinder niet voldoende kunnen beperken. Reclamanten achten daarmee een 

goede ruimtelijke ordening in het geding en niet veilig gesteld. 

16.63 In deskundigenvisie is eveneens vervat dat de gehanteerde norm in het MER niet juist is: "De 

gedachte is dat als er maximaal zes uur per jaar slagschaduwhinder optreedt er nooit meer dan 17 dagen 

per jaar meer dan 20 minuten per dag slagschaduw optreedt. Er kan (theoretisch) echter al bij een lager 

aantal uren een overtreding van artikel 3.12 van de activiteitenregeling plaats vinden. De grens waarbij er 

een overschrijding kan plaatsvinden is: 17 x 20 minuten = 340 minuten = 5:40 uur. Nu in de onderzoeken 

ten onrechte is uitgegaan van een grenswaarde van 6 uur per jaar, is de hinder vanwege de slagschaduw 

niet op een juiste wijze uitgevoerd.430 

16.64 Pondera hanteert een 5-uurscontour als grens, zodat volgens hen daarbuiten zeker wordt 

voldaan aan minder dan 6 uur slagschaduw per dag. De toegepaste methode wordt beschreven als de 6-

uurs benadering in hun "Notitie slagschaduw berekenmethoden" van Pondera Consult d.d. 22 augustus 

2014. 431 De in deze notitie beschreven methode komt volgens experts overeen met de methode die is 

toegepast in het onderzoek slagschaduw voor het windpark N33. 432 De notitie van Pond era geeft een 

viertal nadelen aan van deze methode. Deskundigen zeggen hierover: "Met name het nadeel, dat door 

het gebruik van het jaar/maand gemiddelde waarden er in de prakijk jaarlijks overschrijdingen van 6 uur 

slagschaduw kunnen plaatsvinden, in strijd is met het uitgangspunt dat Pondera hanteert in het MER. Uit 

de notitie van Pondera blijkt namelijk dat jaarlijks overschrijdingen van de norm van 6 uur slagschaduw 

kunnen plaatsvinden. De gehanteerde 5-uurscontour komt dus in de praktijk niet overeen met een 

maximale hinderduur van 6 uur."433 

16.65 Bovendien zijn fouten gemaakt bij het hanteren van de 5-uurscontour. Deskundigen wijzen op 

het volgende: "In het onderzoek slagschaduw van de omgevingsvergunning Vermeer-Zuid zijn op pagina 

811 de resultaten van de contourberekeningen weergegeven. Uit de resultaten van de berekeningen blijk 

dat een aantal woningen ter plaatse van de Olmenlaan en de Vijverlaan in Veendam binnen de rode 

contour (5 uur slagschaduwhinder per jaar) zijn gesitueerd. Deze woningen zijn in onderstaande figuur 

met een paarse pijl aangewezen. 

430 OPA Cauberg-Huygen, p. 6; zie ook Lievense CSO. 
431 http://ponderaconsult.com/slagschaduw-simpel-probleem-maar-lastig-te-berekenen/ 
432 Lievense CSO, p. 24. 
433 Lievense CSO, p. 25. 
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16.66 Overeenkomstig het gestelde in het onderzoeksrapport kan voor de woningen die zijn gesitueerd 

buiten de 5-uurscontour met zekerheid gesteld worden dat aan het Rarim wordt voldaan. Voor woningen 

die binnen de contour liggen kan eventueel een verdiepingsslag plaatsvinden om te kunnen voldoen aan 

het Rarim. Voor de woningen aan de Olmenlaan en de Vijverlaan heeft deze verdieping echter niet 

plaatsgevonden, noch zijn deze woningen betrokken in de woningspecifieke hinderduurberekening van 

hoofdstuk 3.5 van het onderzoeksrapport. Bij afwezigheid van deze verdieping is niet aangetoond dat ter 

plaatse van de woningen aan de Olmenlaan en de Vijverlaan voldaan wordt aan de grenswaarden voor 

slagschaduw. "434 

16.67 Het schaduwgebied wordt volgens het MER begrensd aan de noordzijde omdat de zon in het 

zuiden altijd hoog staat.435 Dit is niet juist. In de winter is de maximale zonshoogte in het zuiden 14,5°. 

Deze schaduw, veroorzaakt door deze zonnestand in de winter, is niet meegenomen in de beoordeling 

van de slagschaduwhinder. Dit is onzorgvuldig. Bij een windmolen met een tiphoogte van 203 meter 

(ashoogte 140 meter en rotordiameter 126 meter) is bij een zonshoogte van 14,5° de horizontale lengte 

van de slagschaduw 784 meter." 

16.68 Deze slagschaduw is van invloed op de goede ruimtelijke ordening. Hier is het een omissie dat 

de minister de schaduw niet betrekt in zijn beoordeling hiervan. 

434 Lievense CSO. 
435 Bijlage 5, p. 19. 
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16.69 Het verband tussen windrichting en het percentage zonneschijn is van invloed op de 

slagschaduwduur. Het MER onderzoekt dit verband niet, wat kundige experts eveneens onjuist achten: 

"Er bestaat een verband tussen de optredende windrichting en het percentage van de daglengte dat de 

zon gemiddeld schijnt. Met andere woorden, het gemiddelde aantal zonneschijnuren zal bij de ene 

windrichting groter zijn dan bij de andere windrichting. Hiermee wordt in de berekening ten onrechte geen 

rekening mee gehouden. Gelet hierop is het aantal uren slagschaduw te laag berekend."436 

16.70 Bovenstaande beperkingen, te weten: het beperken van de slagschaduw tot 12 maal de 

rotordiameter, het beperken van de slagschaduw tot een zonnestand van 5°, het hanteren van de onjuiste 

norm van 6 uur slagschaduwhinder, het beperken van het schaduwgebied aan de noordzijde en het ten 

onrechte niet betrekken van het verband tussen windrichting en percentage zonneschijn, kunnen niet 

gehanteerd of gebruikt worden in een correcte beoordeling van de maximale slagschaduwhinder. De 

daadwerkelijke slagschaduwhinder veroorzaakt door de genoemde turbines is op basis van het 

bovenstaande groter dan het onderzoek doet voorkomen. De beoordeling van de slagschaduwhinder is 

onjuist en kan derhalve niet ten grondslag liggen aan de motivering van het bestreden besluit. De minister 

kan op basis van deze onjuiste beoordeling een goed woon- en leefklimaat niet garanderen en er is geen 

sprake van de vereiste goede ruimtelijke ordening. 

Mitigerende maatregelen 

16.71 Het gebruik van mitigerende maatregelen op zichzelf is discutabel, omdat het hinder veroorzaakt 

en normoverschrijdend is. Daarmee gedoogt het feitelijk het overtreden van geldende grenzen zonder 

overmacht, overgang, noodgeval of soortgelijke situatie, die voor gedogen onder omstandigheden een 

aanleiding kan zijn. Hier in aanmerking nemend een commercieel windbedrijf waarvoor alternatieven 

(zoals een solaropstelling zonder slagschaduw) op korte termijn concreet en reëel in zicht zijn, ontbreekt 

de objectieve rechtvaardiging voor stelselmatige normoverschrijding. Om de slagschaduwhinder die 

optreedt op gevoelige objecten te beperken en te laten voldoen aan de norm uit artikel 3.12 lid 1 

Activiteitenregeling wordt, omdat de norm niet wordt gehaald, gebruik gemaakt van mitigerende 

maatregelen. Zo staat in het inpassingsplan geen voorwaardelijke verplichting om mitigerende 

maatregelen te nemen om slagschaduw te voorkomen of te beperken. Het MER mist evenwel de 

mogelijkheden om de nadelen als gevolg van slagschaduw te beperken, te voorkomen en te handhaven. 

Hierover dienen namelijk nog besluiten genomen te worden zodat zeker is dat deze maatregelen 

daadwerkelijk genomen gaan worden. Dat de normen uit het Activiteitenbesluit een rechtstreekse werking 

hebben, doet hieraan niets af. Dit betekent dat gehandhaafd kan worden op het moment dat niet aan de 

normen wordt voldaan, maar dat op vóórhand overschrijding van de normen wordt voorkomen met 

mitigerende maatregelen is niet dwingend vastgelegd in vergunningen. Zonder deze mitigerende 

maatregelen is immers reeds in het MER aangegeven dat deze normen zeker overschreden worden. 

16.72 Een stilstandvoorziening met geprogrammeerde blokken en een zonneschijnsensor moet ervoor 

zorgen dat de grens van 6 uur slagschaduwhinder per jaar niet wordt overschreden. Zoals gezegd is de 

436 OPA Cauberg-Huygen, p. 11; Lievense CSO. 
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grens van maximaal 6 uur hinder per jaar niet conform de norm uit de Activiteitenregeling. Die grens dient 

gesteld te worden op 5 uur 40 minuten. Bij de bepaling van de stilstandvoorziening is uitgegaan van een 

onjuiste grenswaarde.437 Dit betekent dat er voor sommige objecten slagschaduwhinder zal optreden die 

langer duurt dan de wettelijke norm toelaatbaar acht. Deze hinder is praktisch onrechtmatig en van deze 

hinder menen reclamanten dat die ervoor zorgt dat er geen sprake is van een goed woon- en leefklimaat 

en geen goede ruimtelijke ordening. Het MER onderbouwt onvoldoende hoe de tijdstippen en het aantal 

uren stilstand van de genoemde windturbines tot stand zijn gekomen. De tabellen geven namelijk slechts 

inzicht in het totaal aantal uur dat slagschaduw zal optreden. Zo kan niet objectief en deskundig 

wetenschappelijk empirisch gecontroleerd worden of de stilstandvoorziening (voldoende) effectief is ter 

voorkoming of beperking van de slagschaduwhinder. 

16. 73 Volgens deskundigenvisie: "Deze resultaten kunnen daarmee niet dienen als invoergegevens 

voor de stilstandkalenders. Hiervoor is meer en gedetailleerde informatie benodigd, welke niet zijn 

opgenomen in het MER, ontwerp RiP alsmede de aanvragen omgevingsvergunning. Gelet hierop kan 

vooraf niet gecontroleerd worden of de stilstandvoorziening voldoende effectief is ter voorkoming danwel 

beperking van hinder vanwege slagschaduw."438 

16. 7 4 Hierbij volgt uit de bandbreedte ter flexibele vergunningverlening dat de minister zichzelf de 

ruimte geeft om tijdens de aanlegwerkzaamheden van de windturbines de locatie te wijzigen naar een 

andere locatie, met een verschuiving van maximaal 15 meter naar beiden zijden. 439 Erkend wordt dat 

deze verschuiving effect heeft op de slagschaduw, namelijk een verbetering of een verslechtering van 

slagschaduwhinder. Waarbij opmerkelijk is dat een verbetering mogelijk is en derhalve de oorspronkelijk 

gewenste locatie dus niet de meest optimale is. Doordat het mogelijk is dat de windturbine op een andere 

locatie wordt geplaatst, kan hiermee bij het instellen van de stilstandvoorziening geen rekening zijn 

gehouden. Dit is niet rechtszeker en de hier bedoelde bandbreedte van twee maal 15 m is qua flexibiliteit 

niet doelmatig, ook niet nodig. De opmerking dat de totale slagschaduweffecten niet toenemen is van 

geen belang aangezien niet het totaal aan schaduweffecten bemeten dient te worden, maar het 

schaduweffect per gevoelig object. Dit daargelaten de opengehouden optie tot plaatsing 5-8 Mw turbines 

waarvan onduidelijk is of deze in tip-las hoogte toenemen. 

16.75 Daarnaast is deze disproportioneel en bovenal niet behoorlijk en zorgvuldig naar de 

onherstelbare gevolgen ervan voor reclamanten. Die ontkennen en betwisten dat voldoende en 

volwaardig is onderzocht naar het effect van het (ver)schuiven van tientallen meters van de turbines, 

waarmee in het slagschaduwonderzoek - en geen enkel ander onderzoek - is rekening gehouden. Om die 

reden is in redelijkheid het bestreden besluit onhoudbaar. De stilstandvoorziening kan aangepast en 

veranderd worden, maar voordat dit gebeurt, zal er hinder optreden die niet is betrokken bij de 

beoordeling van de maximale slagschaduwduur en die niet is beperkt door de stilstandvoorziening. Met 

deze handelswijze van de minister kan er onaanvaardbare hinder optreden die de wettelijke norm van 5 

437 OPA Cauberg-Huygen, pp. 8 en 9. 
438 OPA Cauberg-Huygen, p. 12 .. 
439 lnpassingsplan, p. 83; MER, p. 274. 
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uur en 40 minuten overschrijdt. Met deze overschrijding is gegeven dat een goede ruimtelijke ordening 

niet is gewaarborgd en dat de minister niet voldoet aan zijn zorgplicht. 

16.76 In het inpassingsplan is ten onrechte niet voorzien in een stilstandvoorziening, waardoor het 

inpassingsplan onzorgvuldig is voorbereid. Nu een dergelijke regeling ter mitigatie van de als gevolg van 

de realisatie van het windturbinepark ontstane milieueffecten wel noodzakelijk is, verzoeken reclamanten 

om in het inpassingsplan alsnog in een adequate en afdwingbare stilstandvoorziening te voorzien. Het 

doorschuiven van deze verplichting naar de mogelijk te verlenen omgevingsvergunningen is overigens 

niet mogelijk blijkt uit bekende jurisprudentie.440 

16.77 In haar uitspraak van 23 september 2015 en ook van 19 februari 2014 oordeelt de Afdeling dat 

met het vaststellen artikel 3.14a lid 3 Activiteitenbesluit niet de mogelijkheid biedt om bij 

maatwerkvoorschrift middelvoorschriften te stellen.441 Naar analogie geldt ditzelfde voor artikel 3.12 lid 2 

Activiteitenregeling. In dit artikel wordt ook de mogelijkheid geboden om maatwerkvoorschriften te stellen, 

rekening houdend met de speciale omstandigheden. Het is echter niet toegestaan om mitigerende 

maatregelen om te zetten in maatwerkvoorschriften. Maatwerk mag niet de methode voorschrijven om 

aan de norm te voldoen. 

Handhaving mitigerende maatregelen 

16.78 De minister geeft niet aan op welke wijze handhaving van de mitigerende maatregelen en de 

norm uit artikel 3.12 lid 1 Activiteitenregeling zal geschieden, terwijl de wijze van handhaving van belang 

is in deze besluitvormingsprocedure. Immers, als de normen niet gehandhaafd worden, is er sprake van 

overschrijding van de Activiteitenregeling en derhalve automatisch geen sprake van een goed woon- en 

leefklimaat voorts goede ruimtelijke ordening. Nu de minister verantwoordelijk is voor een goede 

ruimtelijke ordening, dient handhaving een voorwaarde te zijn voor het inpassen van het windpark. 

16. 79 Uit het evaluatierapport opgesteld door het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 

(Universiteit van Utrecht) met betrekking tot het windpark in Houten blijkt dat handhaving c.q. naleving 

grote problemen oplevert.442 Er treedt slagschaduwhinder op. Onduidelijk is welke partij verantwoordelijk 

is voor de handhaving en op welke wijze deze zal geschieden. Ook voor reclamanten en omwonenden 

van dit windpark met genoemde turbines is onduidelijk of, hoe en door wie zal worden gehandhaafd. 

Bovendien is bestuursrechtelijk onbepaald waar reclamanten en omwonenden terecht kunnen als niet 

effectief gehandhaafd wordt en derhalve onrechtmatige overlast al wordt ondervonden. Het hiertoe 

herhaaldelijk beroep doen op de burgerlijke rechter is inefficiënt, telkens tijdrovend en onnodig kostbaar. 

16.80 Reeds het toepassen van een norm waarvan de naleving voor de omwonenden 

oncontroleerbaar is, is in strijd met het Verdrag van Aarhus. Als beschreven is het niet duidelijk op welke 

440 ABRS 27 mei 2015, ECLl:NL:RVS:2014:1621; ABRS 11juni2014, ECLl:NL:RVS:2014:2252. 
441 ABRS 23 september 2015, ECLl:NL:RVS:2015:2982. 
442 Universiteit van Utrecht, Evaluatie Windpark Houten, 6 oktober 2015, 

https://bis.houten.nl/bis/pdf/document/downloadPdf/evaluatierapport-windpark-houten/. 
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wijze de handhaving zal plaatsvinden. Rechtsonzeker is of reclamanten niet meer hinder zullen 

ondervinden dan is toegestaan, terwijl reclamanten zelf niet de middelen bezitten om vast te doen stellen 

of sprake is van een overtreden van de norm en dus actie vereist is. 

16.81 Het onderzoek geeft daarbij aan dat dit alleen geldt voor 'gemiddelde meteorologische 

omstandigheden'.443 Hieruit kan geconcludeerd worden dat per jaar zal verschillen of, wel of niet aan de 

gehanteerde norm uit artikel 3.12 lid 1 Activiteitenregeling zal worden voldaan. Dit is opmerkelijk en 

onzorgvuldig omdat het MER op een eerder punt aangeeft dat de jaargemiddelde behoorlijk verschillen 

zodat de minister hier aanmerkelijk innerlijk tegenstrijdig is.444 Als niet met adequate passende en tijdige 

handhaving gegarandeerd kan worden dat voor elk jaar aan de norm kan worden voldaan, is er geen 

sprake van voldoende toereikende mitigerende maatregelen. De stilstandsvoorziening heeft dan niet 

voldoende effect en er zal onaanvaardbare slagschaduwhinder kunnen optreden. Dat de minister deze 

norm als richtlijn hanteert, getuigt van onzorgvuldigheid. Het is ontoelaatbaar om een onderzoek aan het 

bestreden besluit ten grondslag te leggen wat zelf aangeeft dat alleen bij gemiddelde omstandigheden 

aan die norm kan worden voldaan. De minister kan derhalve niet in redelijkheid stellen dat een goed 

woon- en leefklimaat wordt gewaarborgd. 

16.82 Artikel 3.12 lid 1 Activiteitenregeling omschrijft dat gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar niet 

meer dan 20 minuten per dag slagschaduw mag optreden. Het hanteren van dit gemiddelde van 17 

dagen maakt effectieve handhaving onnodig moeilijk en staat een goede ruimtelijke ordening in de weg. 

Het gemiddelde van 17 dagen houdt namelijk in dat er gedurende een jaar een overschrijding van dit 

gemiddelde mag plaatsvinden, zola119 deze overschrijding gecompenseerd wordt in daaraan 

voorafgegane of opvolgende jaren. Effectief wordt dus onrechtmatige slagschaduwhinder toegestaan en 

kan niet adequaat worden gehandhaafd omdat deze overschrijding gecompenseerd kan worden. Om te 

bepalen hoeveel dagen per jaar slagschaduw optreedt, zal bovendien een registratie van het aantal 

dagen per jaar moeten plaatsvinden waarop gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw 

optreedt. Deze registratieverplichting ontbreekt echter in de Activiteitenregeling, de vergunningaanvragen 

en het MER en ontbreekt als voorwaardelijke verplichting in de Regels. Er kan dus nimmer vastgesteld 

worden op hoeveel dagen per jaar meer dan 20 minuten per dag slagschaduw optreedt waardoor geen 

handhaving kan plaatsvinden en van goede ruimtelijke ordening geen sprake kan zijn. 

16.83 Reclamanten concluderen dat alleen al aangaande slagschaduw het bestreden besluit 

onzorgvuldig, zo niet onrechtmatig is, dus dient te worden herroepen. 

443 MER, p. 116. 
444 Bijlage 5, p. 20. 
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17. Lichthinder 

17.1 Het onderzoek met betrekking tot lichthinder uit het MER dat ten grondslag aan het bestreden 

besluit ligt, is onvoldoende gemotiveerd en niet zorgvuldig uitgevoerd. Er treedt onduidelijkheid op bij een 

tal van punten, waardoor de juistheid van de getrokken conclusies niet kan worden gevolgd en deze 

derhalve worden betwist, althans betwijfeld. Het onderzoek kan niet als motivering ten grondslag aan het 

besluit van de minister liggen. Het bestreden besluit is in redelijkheid onhoudbaar op basis van het 

gevoerde onderzoek, wegens formeel en materieel aan het besluit klevende gebreken. Onder lichthinder 

wordt verstaan de hinder als gevolg van de lichtschittering door reflectie van het zonlicht. Dit naast de 

hinder die ontstaat ten gevolge van de obstakelverlichting die wordt aangebracht op de windturbines. 

Inbreuk goed woon- en leefklimaat, goede ruimtelijke ordening en zorgplicht 

17.2 De minister dient een goed woon- en leefklimaat te waarborgen voor omwonenden van het 

windpark N33. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau merkt bovendien op dat de zichtbaarheid van de 

windturbines op grote afstand zich niet beperkt tot uitsluitend de gemeenten Menterwolde, Oldambt en 

Veendam, maar ook van invloed is op de buurgemeenten. 445 Ook buiten de gemeenten Menterwolde, 

Oldambt en Veendam dient een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd te worden. Dit vloeit voort uit de 

eis van een goede ruimtelijke ordening. Het inpassingsplan met het MER geeft niet althans zeer summier 

aan hoe de minister lichthinder wil tegen gaan of beperken. Een goed woon- en leefklimaat buiten deze 

gemeenten is niet getoetst en kan derhalve niet verzekerd zijn. Dit is in strijd met de eis van een goede 

ruimtelijke ordening omdat belangen van omwonenden niet voldoende zijn meegewogen. 

17.3 In hoofdstuk 13 is de schending van de voorzorg, de zorgplicht, het voorzorgsbeginsel en het 

preventiebeginsel in algemene zin behandeld en meer in het bijzonder met betrekking tot slagschaduw, 

hetgeen hier ook van toepassing is op lichthinder. In paragraaf 16.14 tot en met paragraaf 16.21 is 

ingegaan op de gezondheidseffecten van slagschaduw op omwonenden en reclamanten. Deze 

gezondheidseffecten kunnen eveneens het gevolg zijn van lichthinder, waardoor hier wordt volstaan met 

een verwijzing naar deze paragrafen. 

17.4 De Commissie m.e.r. geeft in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau aan dat niet-akoestische 

factoren, waaronder zichtbaarheid van de turbines, bijdragen aan de hinder die wordt ervaren als gevolg 

van de turbines. 446 Daaraan koppelt de Commissie m.e.r. de gevolgen van de hinder op de leefomgeving 

en de invloed die dit heeft op de gezondheid van omwonenden. Dat hieraan geen aandacht is besteed en 

er geen onderzoek naar is verricht, is niet in lijn met hetgeen de NRD vraagt. Gezien deze 

gezondheidsrisico's van reclamanten, en met name reclamanten die tot deze bijzondere risicogroepen 

behoren, heeft de minister een preventieve zorgplicht om deze gezondheidseffecten zoveel mogelijk te 

voorkomen. En dient de minister zich terughoudend op te stellen met betrekking tot het windpark, voordat 

deze gezondheidsrisico's zich kunnen effectueren. 

445 Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark N33, p. 20. 
446 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark N33, p. 7. 
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Onjuiste uitgangspunten en omissies onderzoek lichtschittering 

17.5 Het MER verwijst naar een coating die lichtschittering tegen moet gaan wat artikel 3.13 lid 1 van 

de Activiteitenregeling milieubeheer, hierna: Activiteitenregeling, bepaalt. De kale verwijzing naar dit 

artikel met de wettelijke normen, brengt niet per definitie een goede ruimtelijke ordening met zich mee. 447 

Om een goede ruimtelijke ordening te kunnen waarborgen zijn namelijk accurate regels en 

(rechts)normen nodig die eenduidig gehandhaafd kunnen worden. Daarvan is nu geen sprake. Het 

tegengaan van lichtschittering is onvoldoende gereguleerd. Van accurate handhaving en toezicht op de 

naleving van de norm van aangehaald artikel is en kan geen sprake zijn, of deze wordt onredelijk 

bemoeilijkt. Zo kan van een goede ruimtelijke ordening geen sprake zijn. 

17.6 Het MER geeft aan dat de windturbines voorzien zijn van een matte coating zodat licht niet 

gereflecteerd zal worden. 448 Deze coating is niet bepaald in het MER of in de omgevingsvergunningen, 

wat een omissie is. Specificaties zijn hierdoor onduidelijk. Het MER gaat niet in op de soort coating, de 

slijtagevastheid van de coating onder invloed van wind, regen, zon, et cetera. Hierdoor is niet duidelijk of 

de coating in rechte houdbaar is, en wel concreet, bijvoorbeeld nu niet ondubbelzinnig vaststaat of de 

coating effectief wel de gewenste effecten ter plaatse zal hebben en of verhindering van lichtschittering in 

de toekomst in stand kan worden gehouden. 

17.7 Het MER geeft evenmin aan welke meetmethode gebruikt zal worden om de lichtschittering, de 

spiegelende reflectie, van de coating te beoordelen. Ingevolge artikel 3.13 lid 1 Activiteitenregeling moet 

daarvoor NEN-EN-ISO 2813 of een daaraan vergelijkbare meetmethode gebruikt worden. Aangezien het 

MER en de omgevingsvergunningen niet aangeven wélke methode gehanteerd wordt, is onduidelijk of en 

hoe de coating voldoende werend werkt. Bovendien is niet gespecificeerd onder welke hoek de 

spiegelende reflectie wordt bepaald. 

17.8 Door deze onduidelijkheden en ontbrekende nadere informatie, moet geconstateerd worden dat 

het onderzoek niet goed is uitgevoerd. Het MER mag niet aan bovengenoemde punten voorbij gaan. De 

minister gedraagt zich - naar de op hem rustende kennisvergaringsplicht - onzorgvuldig door zijn besluit 

op dit onvolledig researchmateriaal en niet concludent feitencomplex te baseren. 

17.9 Lid 2 van artikel 3.13 Activiteitenregeling geeft aan dat de minister maatwerkvoorschriften kan 

stellen om lichtschittering te beperken. De minister stelt geen maatwerkvoorschriften, waar hij dit wel 

moet doen. Zonder deze maatwerkvoorschriften, met enkel een niet onderbouwde verwijzing naar de 

coating en een onvolledig onderzoek, is sprake van schending van algemene en bijzondere zorgplicht. Dit 

is kwalijk, zelfs schadelijk en onzorgvuldig. Nu lid 1 niet voldoende waarborgt dat een goed woon- en 

leefklimaat in stand kan worden gehouden, kan deze goede ruimtelijke ordening niet gewaarborgd 

worden. De onder de concrete omstandigheden afdwingbare normen van een goede ruimtelijke ordening 

nopen rechtens tot het stellen - mede met oog op het preventiebeginsel, voorzorgsbeginsel en 

447 RvS 11 november 2009, ECLl:NL:RVS:2009:BK2934, r.o. 2.7.2. 
448 MER, bijlage 7, p. 4. 

LW/N33081116 

0004 

514 van 694



~ 
Li & Van Wieringen 

Advocaten en Belastingadviseur 

zorgvuldigheidsbeginsel - van maatwerkvoorschriften indien dit windpark er komt, wat reclamanten 

bovenal betwisten en bestrijden. 

Onjuiste uitgangspunten en omissies onderzoek obstakelverlichting 

17. 10 Onder lichthinder valt de hinderlijke reflectie van de zon én de hinder die obstakelverlichting op 

de genoemde turbines teweeg brengt. Ook deze laatste hinder formuleert en/of erkent de minister niet tot 

nauwelijks. 

17. 11 Het MER geeft geen of nauwelijks visualisaties weer van het windturbinepark en de effecten die 

de obstakelverlichting op de omgeving zal hebben. Dit onderschrijven de architecten geverseerd in 

windlandschap die zowel op zich als in samenhang de ontwikkeling van de windparken N33 en De 

Drentse Monden en Borger Odoorn bezien: "Het is moeilijk (zo niet onmogelijk) om de impact van een 

windpark op het landschap in visualisaties te vatten. Een visualisatie geeft een statisch beeld. In 

werkelijkheid beweegt de beschouwer en bewegen de turbines. Er is weliswaar gewerkt met een 

'kijkhoek' die overeen komt met de kijkhoek van het menselijk oog, maar in werkelijkheid bewegen we 

natuurlijk ook ons hoofd, waardoor de kijkhoek (bijna) 180 graden is. Er moet dan ook voorzichtig worden 

omgegaan met het beoordelen van de opstelling op basis van dergelijke visualisaties. "449 

17.12 Voor zover visualisaties zijn opgenomen in het MER geven deze niet weer welke impact de 

obstakelverlichting zal hebben. Eveneens de Virtual Reality beleving die door RWE is georganiseerd, 

waar omwonenden de impact van het windpark kunnen beleven met beeld en geluid was niet 

waarheidsgetrouw, wel verdraaid en onduidelijk. 

17. 13 De Notitie Reikwijdte en Detail geeft aan dat de mogelijke verstoring van de duisternis met de 

effecten op de omgeving wel in het MER naar voren gebracht moet worden. 450 Bij gebreke daaraan dient 

het besluit te worden herroepen. Ofwel het besluit is vatbaar voor bestuurlijke ongedaanmaking. De 

Commissie m.e.r. geeft in het advies aan dat het onderzoek niet voldoende aandacht besteedt aan de 

effecten van obstakelverlichting en hoe deze effecten beperkt zullen worden. 451 Het MER stelt slechts dat 

er visuele hinder zal optreden door de obstakelverlichting gedurende de nacht. Verdere informatie 

hierover blijkt bovendien onjuist en onvolledig niet uit het MER. Er is niet aangegeven op welke turbines 

de verlichting zal worden aangebracht, of zij bij zowel dag als nacht zullen branden, of zij voortdurend of 

met flitsen zullen knipperen en welke lichtintensiteit de lichten zullen hebben. 

17.14 Het MER schiet evenzeer tekort in de kwalificering van de mate van lichthinder en het is niet 

nagegaan of deze voldoet aan de grenswaarden zoals voorgesteld door de Nederlandse Stichting Voor 

Verlichtingskunde, hierna: NSW. De NSW heeft aan aantal richtlijnen uitgebracht voor het beoordelen 

van lichthinder. Ze gelden algemeen als maatgevend en worden ook genoemd in de toelichting van het 

Activiteitenbesluit. In de richtlijnen worden ook een aantal grenswaarden voor de verlichting gesteld. Dat 

449 Hofstra Heersche Landschapsarchitecten, 'Beoordeling inpassingsplan Windpark De Drentse Monden - Oostermeer', 
24 maart 2016, hierna: Hofstra Heersche, p. 11: 

450 Notitie Reikwijdte en Detail Windpark N33, p. 8. 
451 Commissie m.e.r., Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport, 13 april 2016, projectnummer 2589. 
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betekent dat deze waarden de maximale waarden zijn waaraan een lichtinstallatie moet voldoen op de 

plek van de gehinderde. Deze grenswaarden zijn afgeleid van Europese normen. Gelet op het gestelde in 

het tussentijds toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. had lichthinder, in casu het voldoen aan 

grenswaarden, in de besluitvorming betrokken moeten worden. 452 

17.15 Er is bij het MER een mail van de Inspectie Leefomgeving en Transport als beoordeling van het 

windpark gevoegd. 453 Uit deze mail, welke overigens niet ondertekend is, blijkt slechts waaraan het 

windpark, met betrekking tot de obstakelverlichting, wettelijk gezien moet voldoen. Dit is niet toereikend 

om te weten op welke manier obstakelverlichting zal worden toegepast in dit windpark. Een 

voorwaardelijke verplichting is vereist. Voorts ontbreekt de vereiste voorwaardelijke verplichting voor het 

afschermen van de lichten naar beneden, dat als mitigerende en hinderbeperkende maatregel 

beschouwd kan worden. 

17. 16 Reclamanten verwijzen naar landschapsarchitectonische visie op onderhavige turbineverlichting. 

De consequenties worden hier niet duidelijk beschreven. Bij een minimale rotordiameter van 120 meter 

(zoals aangegeven in paragraaf IV.2 van het MER) kan uitgegaan worden van een afstand tussen de 

turbines van 600 meter (als vuistregel voor de afstand tussen windturbines wordt doorgaans vijf keer de 

rotordiameter gehanteerd). Dit zou betekenen dat iedere windturbine wordt voorzien van obstakellichten. 

Worden de turbines om en om van obstakellichten voorzien dan zou de afstand tussen twee turbines met 

obstakelverlichting namelijk meer dan de maximaal toegestane 900 meter bedragen. 

17.17 Uit het MER en het inpassingsplan blijkt bovendien niet dat de instructies uit bijlage 9 zijn 

opgevolgd nu het MER de toepassing van obstakelverlichting niet naar behoren behandelt. Bij gebrek 

aan wetenschap daaromtrent, betwisten reclamanten de goede naleving van gegeven instructies. Voorts 

zal door de draaiende wieken de verlichting telkens hinderlijk onderbroken worden. Hierdoor zal bij een 

continue verlichting alsnog een knipperend effect optreden en bij een knipperende verlichting zal een 

hinderlijk en zelfs mogelijk gevaarlijk effect ontstaan. 

17.18 Er wordt, kortom, geen beeld geschetst van de verwachte situatie voor reclamanten. Het is niet 

inzichtelijk op welke manier het windpark verlicht wordt bij dag en bij nacht, en het is met name niet 

inzichtelijk hoe de hinder door de obstakelverlichting voorkomen zal worden. 

17.19 Volgens de vaste rechtspraak is visualisatie met het duidelijk schetsen van de situatie van 

belang om de impact voor omwonenden en omgeving in kaart te brengen.454 Ook wordt in deze uitspraak 

grote waarde gehecht aan de bevindingen van de Commissie m.e.r .. De Commissie m.e.r. is van oordeel 

dat het MER in dit geval tekort schiet. Het MER belicht bovenstaande ontoereikend. Aan de feitelijke 

gevolgen voor de open landschapsvelden met natuurlijke zichtlijnen is niet afdoende aandacht besteed, 

als vereist voor een deugdelijke besluitvorming. Visualisaties ontbreken waardoor de impact van het 

windturbinepark qua maat, schaal en uitstraling op de omgeving niet objectief en deugdelijk kenbaar is. 

452 Lievense CSO. 
453 MER, bijlage 9. 
454 RvS 8 februari 2012, ECLl:NL:RVS:2012:BV3215. 
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De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vraagt juist specifiek om de mogelijke verstoring van duisternis als 

gevolg van de obstakelverlichting in kaart te brengen, maar het MER schiet hierin tekort. 455 De belangen 

van reclamanten zijn niet voldoende meegewogen in zoverre de minister onzorgvuldig zijn handelswijze 

niet behoorlijk motiveert. 

17.20 De minister houdt onvoldoende rekening met het karakter en de waarde van het bestaande 

landschap in de gemeente Menterwolde, Oldambt en de gemeente Veendam. Het weidse landschap, de 

doorgaande horizon en de uitgestrekte luchten worden onvoldoende in ogenschouw genomen. Gezien 

het grote aantal windturbines en de typische, unieke donkerte van het landschap zal de verlichting van 

het windpark invloed hebben, wat derden beamen: "Hoe dan ook heeft de verlichting een grote impact op 

het nachtbeeld van het landschap: waar het nu volledig donker is, zijn straks 35 lichten zichtbaar." 

17.21 Uit artikel 1.1 lid 2 Wet milieubeheer blijkt dat de bescherming van de duisternis en het donkere 

landschap beschermd moet worden. Het valt onder de 'gevolgen voor het fysieke milieu gezien vanuit het 

belang van de bescherming van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische 

waarden'. Daarmee valt het beschermen van de duisternis en het donkere landschap onder de zorgplicht. 

Het bevoegd gezag kan maatregelen of voorzieningen voorschrijven als de inrichting in een aangewezen 

gebied ligt. 456 Juist de duisternis is een kernkwaliteit in deze omgeving. Dit blijkt uit de Omgevingsvisie 

van Groningen. 457 In de uitspraak Wieringermeer stellen de ministers zich op het standpunt dat - hoewel 

de obstakelverlichting in zekere mate het nachtelijke landschappelijke beeld verstoort - deze verstoring 

aanvaardbaar is omdat 'duisternis' geen specifiek beschermde landschappelijke waarde is van de 

Wieringermeerpolder. 458 In Groningen is de duisternis een kernkwaliteit waar in twee aandachtsgebieden 

extra maatregelen worden getroffen. Het gaat om de gemeente Vlagtwedde (met name Westerwolde) en 

de gemeente Winsum ten westen van de provinciale weg Groningen-Winsum. Dit neemt echter niet weg 

dat ook in andere delen van de provincie maatregelen worden getroffen om de duisternis te beschermen. 

De provincie vermindert lichthinder door openbare verlichting langs provinciale wegen te verminderen. 

Ook de gemeenten en waterschappen wordt gevraagd om in hun plannen rekening te houden met 

duisternis.459 In de Omgevingsvisie Groningen geeft de provincie aan dat de kernwaarden openheid, 

eigenheid, stilte en duisternis zijn.460 Dit geldt voor de gehele provincie. Anders dan in de Wieringermeer 

is de verstoring van de duisternis niet aanvaardbaar. Het gaat om een specifiek beschermde 

landschappelijke waarde die expliciet zo wordt benoemd in de Omgevingsvisie Provincie Groningen. 

17.22 In de omgeving van de gemeente Menterwolde en de gemeente Veendam is donkerte met 

duisternis zoals gezegd een kernkwaliteit. Door het windpark doorgang te laten vinden waardoor 

lichthinder veroorzaakt wordt en de donkerte en duisternis geschonden, erkent de minister aldus een 

onaanvaardbare verstoring. Het vormt een inbreuk op de landschappelijke, maatschappelijke en 

455 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark. N33, p. 7 en 8. 
456 http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluiUthemas/welke-

mogelijkheden/#Beschermingvanhetdonkerelandschap. 
4570mgevingsvisie Provincie Groningen 2016 - 2020, p. 129. 
458 RvS 4 mei 2016, ECLl:NL:RVS:2016:1228, r.o. 32.1. 
459 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020, p. 128. 
460 Omgevingsvisie Provincie Groningen 2016-2020, p. 27. 
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cultuurhistorische waarden van de omgeving. Op een onaanvaardbare mate worden deze waarden 

aangetast. Van invloed op de horizonvervuiling zijn zo de mate van beperking van de verlichting en de 

bestaande lichtbronnen in de omgeving. 

17.23 Het gebied om het windpark geldt als een landelijke omgeving. De Nederlandse Stichting voor 

Verlichtingskunde geeft in haar, door particulieren, overheden, onderwijsinstanties en bedrijfsleven 

gebruikte, richtlijnen aan dat in een landelijke gebied de lichtsterkte van sportaccommodaties 's nachts 

slechts 500 candela mag bedragen en overdag 7500 candela. De obstakelverlichting op de mast 

overschrijdt deze norm enorm. De obstakelverlichting heeft 's nachts een sterkte van 2000 candela en 

overdag een sterkte van 20.000 candela. 461 De vergelijking met sportaccommodaties kan niet één op één 

gemaakt worden, maar de overschrijding is van dusdanig grote aard dat het MER niet zomaar aan de 

obstakelverlichting en het beperken van de daardoor veroorzaakte hinder voorbij mag gaan. 

17.24 Bovendien zullen door de geringe aanwezige verlichting in de omgeving de obstakellichten op de 

windturbines meer opvallen. 'Airglow', waarbij de lucht boven en rondom de lichten zal worden verlicht, 

versterkt de lichtvervuiling. Zeker bij veel waterdamp in de lucht, zal het licht reflecteren tegen het water 

in de lucht. De obstakelverlichting in de verdere duistere omgeving, met of zonder airglow, zal bijdragen 

aan de mate van hinder die objectiveerbaar is toe te rekenen aan dit windturbinepark. 

17.25 De afstanden tussen de lichtbronnen zijn niet van invloed op de horizonvervuiling. De relatief 

grote afstanden tussen de genoemde windturbines zorgen ervoor dat er sprake is van puntbronnen en 

niet van één grote lichtbron. Deze verschillende puntbronnen zorgen er niet voor dat de lichtvervuiling 

minder is, maar zal juist zorgen voor een verhoogde horizonvervuiling. Over een groot oppervlakte met 

een open en ruim karakter zal de duisternis worden verstoord. De omvang van het oppervlakte wordt 

bepaald door de afstand tussen de lichtbronnen. De individuele puntbronnen leveren stuk voor stuk 

hinder op, waardoor de vervuiling juist wordt vergroot doordat er geen sprake is van feitelijk één lichtbron. 

Het windpark bestaat uit tientallen turbines waarvan de totaliteit en samenhang vooral verstorend werkt. 

Er is in het MER ten onrechte geen onderzoek gedaan naar horizonvervuiling die zal optreden als gevolg 

van obstakelverlichting. 

Mitigerende maatregelen 

17.26 Om de mate van verlichting te beperken, mag de obstakelverlichting aan de onderkant worden 

afgeschermd. Het MER behandelt echter niet of deze mitigerende maatregel daadwerkelijk zal worden 

toegepast en zo ja, in welke mate deze maatregel de lichthinder en de horizonvervuiling kan beperken. 

Hierdoor kan er niet vanuit worden gegaan dat de afscherming wordt aangebracht en afdoende werkt ter 

voorkoming dat lichtuitstraling plaatsvindt naar de woningen in omgeving. De impact van de 

obstakelverlichting en de beperking van de lichthinder worden er onvoldoende verduidelijkt. 

461 MER, Bijlage 9. 
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17.27 Hoewel het tussentijdse toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. dit wel vraagt, werkt het MER 

geen mitigerende maatregelen voor de lichthinder uit.462 In het MER van het windpark De Drentse 

Monden is dit anders: het MER geeft daar aan dat als mitigerende maatregel de aanwezige 

luchtvaartverlichting kán worden voorzien van een automatisch signaleringssysteem, wat 

oncontroleerbaar is. Het MER vervolgt echter dat dit systeem nog niet is toegestaan onder huidige 

wetgeving waardoor dit systeem vooralsnog niet als mitigerende maatregel mag worden beschouwd. Met 

deze zin wordt bovendien indirect erkend dat mitigerende maatregelen nodig zijn om hinder te 

voorkomen. Er worden voor het windpark N33 daarom ten onrechte geen alternatieve - en daadwerkelijk 

toegestane - mitigerende maatregelen of maatwerkvoorschriften gesteld om de hinder die 

obstakelverlichting met zich mee brengt terug te dringen of te beperken. De minister handelt hiermee 

onzorgvuldig, objectief toerekenbaar, zo niet in het concrete geval verwijtbaar. 

17.28 Voor obstakelverlichting geldt, evenals bij hinderlijke lichtschittering, dat het ontbreken van 

deugdelijke normen en maatwerkvoorschriften (nalevings)toezicht met handhaving belet. Hierdoor is een 

goed woon- en leefklimaat met daarbij behorende goede ruimtelijke ordening niet verzekerd door de 

minister. Gezien de hier te betrachten (voor)zorg, vereiste motivering en voorbereiding van ingrijpende 

CHW-besluiten als deze, is dit onzorgvuldig. De Commissie adviseert dat het MER op dit punt onvolledig 

is en aanvulling vereist. Nu het MER onvoldoende inzichtelijk maakt op welke wijze hinder van 

obstakelverlichting wordt belet en het voorkomen hinder van lichtschittering onvoldoende wordt 

gewaarborgd, is geen goed woon- en leefklimaat, daarmee geen goede ruimtelijke ordening verzekerd. 

Alternatieven 

17.29 Uit de NRD blijkt dat in het MER bepaald moet worden in welke mate verlichting aan of op de 

turbines vereist is en welke effecten dit heeft ten aanzien van lichthinder en duisternis. Het knippereffect 

moet daarbij worden meegenomen. Indien mitigerende maatregelen beschikbaar zijn, zullen deze in 

beeld worden gebracht. 463 In het MER wordt slechts genoemd dat er verlichting op de gondellichten moet 

zijn en dat dit een effect kan hebben op de visuele rust. Daarbij geldt dat hoe meer turbines, hoe groter 

het effect op de visuele rust.464 Op effecten ten aanzien van lichthinder en duisternis gaat het MER niet 

in. Dit is onzorgvuldig. Ook wordt ten onrechte niet gekeken naar een eventueel knippereffect dat de 

turbines kunnen hebben. 

17.30 In de tussentoets van de Commissie m.e.r. wordt nogmaals aangegeven dat er verschillende 

kansrijke opties zijn om lichthinder tegen te gaan. De commissie adviseert om de mogelijkheden die er 

zijn om lichthinder door de nachtelijke signaalverlichting van de turbines te beperken in het definitieve 

MER nader uit te werken. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de resultaten uit het recente 

onderzoek op dit gebied (en het overleg daarover tussen de Rijksoverheid en Luchtvaartautoriteiten), 

uitgevoerd in en rond het Alexia windpark te Flevoland. 465 Dit is in het MER niet uitgewerkt. 

462 Commissie m.e.r., Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectenrapport, 13 april 2016, projectnummer 2589. 
463 NRD, p.70 
464 MER, p. 170. 
465 Tussentoets Commissie m.e.r., tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectenrapport, 13 april 2016, 

projectnummer 2589, p. 2. 
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17.31 Een mogelijk alternatief is een voorziening die ervoor zorgt dat obstakellichten alleen bij 

naderend vliegverkeer zullen schijnen. Een radar bekijkt de aanwezigheid en de route van naderende 

vliegtuigen. Dit Obstacle Collision Avoidance System, hierna: OCAS, is al in gebruik in Noorwegen, 

Canada en de Verenigde Staten. Pondera Consult pleit zelf ook voor dit systeem, blijkt uit een blogpost 

geplaatst op hun website. 466 Een andere mogelijkheid die in deze blogpost wordt genoemd, is een 

systeem waarbij de verlichting wordt aangepast aan de actuele zichtomstandigheden. Hierdoor is de 

minimale afstand vanwaar een windturbine zichtbaar moet zijn leidend voor de intensiteit waarmee de 

lichten branden. Duitsland maakt gebruik van dit laatste systeem, en geeft daarmee invulling aan het 

internationale verdrag ICAO Annex 14 Volume 1 waar ook Nederland aan gebonden is. 

17.32 Uit gedocumenteerde gesprekken tussen de Provincie Groningen en RWE lnnogy in het kader 

van Windpark N33 - op schamele afstand gesitueerd van windpark De Drentse Monden en Oostermoer, 

waardoor er feitelijk nadelige en schadelijke interferentie bestaat - blijkt dat deze partijen op de hoogte 

zijn van het OCAS.467 Er is aangegeven dat het de moeite waard is het systeem te melden in het 

interprovinciaal overleg, hierna: IPO, en namens dit overleg aan het Rijk te vragen om het OCAS mogelijk 

te maken. Van belang is tevens dat in het gesprek is erkend dat de obstakelverlichting op windturbines 

door veel mensen als storend wordt ervaren. Het IPO biedt aan provincies een platform om kennis, 

waaronder 'best practices' uit te wisselen en innovatie te stimuleren met als doel een bijdrage te leveren 

aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur.468 Er mag worden aangenomen dat 

gedeputeerde van de Provincie Groningen deze doelstelling in acht heeft genomen. Nu dit systeem niet 

in het bestreden besluit is opgenomen terwijl het bestaan bekend is of had moeten zijn, is het een 

tekortkoming dat de minister volstaat met minder effectieve mitigerende maatregelen daar de goede 

ruimtelijke ordening in het geding is. 

17.33 Als de geldende nationale regelgeving niet voldoende ruimte biedt om hinder te beperken door 

gebruik te maken van effectieve mitigerende maatregelen, schiet de minister tekort in zoverre hij hiermee 

geen invulling geeft aan zijn preventie- en zorgplicht. In de omgevingsvergunningen staat de toezegging 

dat aanvullende maatregelen om lichthinder te voorkomen zullen worden genomen, als adviezen uit 

lopende pilotprojecten, goedkeuring van IL&T en de haalbaarheid van deze maatregelen dat toelaten. 

Een verdere specificering blijkt niet, waartegen reclamanten zich verzetten. 

17.34 Het is onzorgvuldig om onder deze wijze van totstandkoming en inhoud van het bestreden 

besluit de bouw van een windmolenpark te initiëren dat hinder veroorzaakt. De minister dient een goed 

woon- en leefklimaat te garanderen, maar zijn besluit tot dit windmolenpark staat haaks op wat hiervoor 

de ondergrens aan normen moet zijn. Reclamanten concluderen dat alleen al aangaande lichthinder het 

bestreden besluit onzorgvuldig is, dus dient te worden herroepen. 

466 M. ten Klooster: 'Lichthinder windturbines: wat moet, wat mag?', http://ponderaconsult.com/lichthinder-windturbines
wat-moet-wat-mag/. 

467 Verslag BO RWE, 23 april 2013. 
466 Website IPO, http://www.ipo.nl/over-het-ipo. 
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