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VERSLAG BESPREKING CONCEPT-ADVIES 

EXPERTGROEP MET (DEEL) KLANKBORDGROEP 
Versie 30 maart 2022 

 

datum 30 maart 2022 

tijd 17.00 uur tot 18.00 uur 

onderwerp Gezondheidseffecten windturbines 

 

De voorzitter opent de vergadering. Half maart is een aanzienlijk deel van de klankbordgroepleden 

uit de klankbordgroep gestapt. De expertgroep bespreekt tijdens deze bijeenkomst haar concept-

advies met de twee overgebleven leden van de klankbordgroep en twee leden die zijn opgestapt. 

 

2. Bespreking concept-advies 

 Klankbordgroeplid: complimenten voor het advies dat er nu ligt. Ik heb wel enkele vragen, maar die 

komen grotendeels overeen met de vragen die door één van de andere klankbordgroep leden per mail 

zijn verstuurd. Daarnaast benieuwd of de expertgroep nog een keer kan toelichten waarom zij voor een 

geluidsnorm en niet een afstandsnorm kiest en hoe het zit met cumulatie van geluid.  

 Reactie expertgroep: voor cumulatie hebben we de procedure genomen die nu al in werking is voor 

andere geluidbronnen. Dit zijn regels voor de manier waarop je hinder cumulatief berekend. Wij 

adviseren om dit ook over te nemen voor windturbines. Als het gaat om afstandsnorm, wij hebben 

gekeken naar de voordelen en nadelen van geluidsnorm en afstandsnorm. Wij adviseren om een 

geluidsnorm te hanteren voor deze tijdelijke situatie. Een afstandsnorm wordt nu onderzocht in het 

kader van landelijke normering. We kijken of we de tekst over cumulatie wellicht nog helderder op 

kunnen schrijven.  

 Klankbordgroeplid: Daarnaast benieuwd of de expertgroep kan aangeven hoe je cumulatie van geluid in 

de praktijk gaat meten? 

 Reactie expertgroep: Er zijn landelijk regels om het geluid van verschillende bronnen te cumuleren. 

Geluidbronnen verschillen in hinderlijkheid. Daarom wordt de geluidbelasting van elke geluidbron 

omgerekend naar de geluidbelasting van wegverkeer die even hinderlijk is. Daarna worden die 

geluidbelastingen opgeteld. Dit heet ‘hinderequivalent cumuleren’ Met de overgang naar de 

omgevingswet wordt windturbinegeluid ook in deze landelijke cumulatieregels opgenomen..  

 Ander klankbordgroeplid: Ik ben blij met het rapport. Fijn dat er niet meer onrust wordt gezaaid over 

mogelijke gezondheidseffecten en dat er experts naar hebben gekeken.  

 Opgestapt (ex-)klankbordgroeplid: we willen graag reageren met de groep ex-klankbordgroepleden die 

zijn opgestapt. Wanneer is dat mogelijk? Wanneer gaat het embargo van het advies af zodat we het met 

anderen kunnen bespreken? 

 Reactie expertgroep: we ronden ons advies hopelijk eind van de week af. We leveren het dan begin 

volgende week op bij de gemeente. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het eind volgende week 

ontvangt. Verzoek om het tot die tijd als embargo te beschouwen voor de buitenwereld. Het concept-

advies mag onder embargo wel gedeeld worden met de andere ex-klankbordgroepleden die zijn 

opgestapt.   

 Ander opgestapt (ex-)klankbordgroeplid: fijn dat we nog kunnen reageren. De medicus die een review 

heeft geschreven, spreekt over de mogelijkheid voor een tweede review. Wat vinden jullie van die 

gedachte?  

 Reactie expertgroep: de suggestie van de medicus hebben we binnen de expertgroep besproken. Wij 

zochten een medische review en de medicus die deze review heeft uigevoerd, stelt aanvullend een 
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milieugezondheidskundige review voor. Wat ons betreft is kennis over milieugezondheid al goed 

vertegenwoordigd in de expertgroep. Daarnaast is het binnen de tijdspanne van de opdracht van de 

expertgroep niet wenselijk om nog een tweede review in het proces te organiseren.  

 Ander opgestapt (ex-)klankbordgroeplid: het stuk over kinderen. Het advies geeft aan dat er geen 

grotere risico’s te verwachten zijn bij kinderen. Slaapstoornis is wel degelijk zorgelijker voor kinderen 

vanwege hersenontwikkeling. Is de expertgroep zich hiervan bewust? 

 Reactie expertgroep: wij hebben ons gericht op de normstelling voor windturbines en of er 

specifiekere normen voor kinderen nodig zouden zijn. Uit onderzoek blijkt niet dat dit nodig is. De 

geadviseerde normen beschermen volwassenen even goed als kinderen. Dat neemt niet weg dat 

slaapstoornis een serieus probleem is, voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.  

 Eerste opgestapte (ex-)klankbordgroeplid: de samenvatting is stelliger dan het hoofddocument. Behoefte 

om dit meer op elkaar aan te laten sluiten zodat het advies ook steviger wordt. Andere punt: het advies 

is meer de juridische kant op gegaan dan de gezondheidskundige kant. Bijvoorbeeld: wat betekent het 

voor de gezondheid van mensen in volkstuinen? Daar staat nu beperkt iets over in het advies. 

 Reactie expertgroep: het eerste punt is een terechte opmerking. We gaan kijken of we de 

samenvatting wat uitgebreider kunnen maken zodat het overeenkomt met de hoofdtekst. Als het 

gaat om volkstuinen: in de ruimtelijke afweging noemen we het, maar inderdaad niet in detail. We 

baseren ons op onderzoeksresultaten en onderzoek heeft voornamelijk naar de situatie in de 

thuissituatie gekeken. Onderzoek naar verblijf op andere locaties en bij subgroepen is beperkt 

aanwezig. Daarom moet het in de ruimtelijke afweging meegenomen worden. Een norm hiervoor 

terwijl het niet op onderzoeksresultaten gebaseerd is, zou niet verstandig zijn.  

 Ander klankbordgroeplid: ik heb in mijn opmerkingen iets geschreven over volkstuinen. Wel normen 

voor zomerperiode (terughoudender met productie geluid), maar niet voor herfst en winter. Wellicht 

kan de expertgroep zoiets overwegen.  

 Reactie expertgroep: we nemen dit mee in de bespreking van de expertgroep vrijdag.  

 Ander opgestapt (ex-)klankbordgroeplid: weten jullie dat de WHO werkt aan een strengere norm? 

 Reactie expertgroep: we weten dat dit geluid op sommige plekken rondgaat. We hebben navraag 

gedaan binnen ons netwerk, maar hier is men niet bekend met een update van het advies van de 

WHO uit 2018. We vernemen graag uw bron zodat we dit kunnen uitzoeken.  

 Voorzitter klankbordgroep: wat vinden de opgestapte leden van de bijlage in het advies waarin de 

expertgroep van de vragen en zorgen van de klankbordgroep beantwoord? 

 Eerste opgestapte (ex-)klankbordgroeplid: ik vind het moeilijk om één-op-één terug te vinden welke 

vragen waar beantwoord worden. Tegelijkertijd moet ik het stuk nog beter lezen om hier goed antwoord 

op te kunnen geven. Wel viel mij op dat een reactie op het commentaar van de klankbordgroep op het 

gebruik van een Lden norm ontbreekt in het advies.  

 Reactie expertgroep: in verschillende landen worden verschillende geluidnormen en maten 

gehanteerd. We hebben aangesloten bij de geluidindicator die in het Nederlandse geluidbeleid 

wordt toegepast voor dit type geluidbron. Dit heeft te maken met de korte tijdsperiode waarin we dit 

advies schrijven en het feit dat nu een andere maat adviseren, zou betekenen dat we in de praktijk 

in Nederland een niet-werkbare situatie voorstellen (meetvoorschriften, apparatuur e.d. in 

Nederland is hier niet op ingericht). Uiteraard zien wij wel ruimte om bij landelijke normering, indien 

daar reden toe is, voor een andere geluidmaat te kiezen. We zullen in ieder geval kijken of we het 

hanteren van de Lden norm nog kunnen motiveren in het advies.  

 

3. Afsluiting 

In het advies geeft de expertgroep het volgende aan over de reactie van de klankbordgroep op het 

concept-advies: een aanzienlijk deel van de klankbordgroepleden is uit de klankbordgroep gestapt. 

Conform afspraak heeft de expertgroep gesproken over het concept-advies met de overgebleven 

leden van de klankbordgroep. Daarnaast hebben twee opgestapte leden van de mogelijkheid gebruik 
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gemaakt om deze afspraak alsnog bij te wonen. De gemaakte opmerkingen worden – waar mogelijk – 

verwerkt in het eindadvies. 


