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Amendement geluidsbelasting turbines voor omgeving
Provinciale Staten, bijeen in vergadering op maandag 15 december 2014, gehoord de
beraadslaging over de voordracht vaststelling Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening
ter uitvoering van het projectplan herstructurering Wind op land,
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Overwegende dat:
• Het van belang is om bewoners zekerheid te bieden bij het plannen van de locaties van
windturbines;
• Het daarvoor noodzakelijk is dat er vooraf duidelijkheid is over de geluidsbelasting voor
de omgeving;
Stellen voor de voordracht vaststelling Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening op de
volgende manier te wijzigen:
• Artikel 32 lid 4 sub g vervangen door: ‘In gebieden waar het heersende
ach tergrondgeluidniveau in de nacht (L95 night) hoger is dan 40 dB(A) kunnen
windturbines zonder voorwaarden en met de wettelijke geluidsnormen geplaatst
worden. Voor gebieden met een ach tergrondgeluidniveau in de nacht (L95 night) lager
dan 4OdBA kunnen turbines geplaatst worden als:
• De geluidsbelasting van de turbine(s) voor kwetsbare objecten in een straal van
1200 meter de L95 night met minder dan 3 dB(A) overschrijdt;
• Er rondom de turbine(s) ter hoogte van deze kwetsbare objecten een of meerdere
meetopstellingen wordt ingericht;
• Omwonenden periodiek worden geïnformeerd over de resultaten van de
metingen;
• Er met omwonenden in een straal van 1200 meter overleg wordt gevoerd over
maatregelen om geluidsoverlast te beperken;
• Er een plan van aanpak is om overlast te op te heffen en er periodiek verslag
wordt gedaan over de vorderingen in het realiseren van het plan van aanpak.
In de omgevingsvergunning van een of meerdere windturbine(s) wordt voor de
onderscheiden dagdelen (dag, avond en nacht) het feitelijk heersende achtergrond
geluidsniveau L95 + 3 dB(A) als maximale geluidsbelasting toegestaan.’;
• Gedeputeerde Staten kan gedurende een jaar afwijken van deze norm indien
noodzakelijk;
En gaan over tot de orde van dag
Nico Papineau Salm (Pv.
Ilse Zaal (D66)
Erik Annaert (VVD) #“~
N~f-Eeti,,en (Ci
\~1

___

.‘~

V

NOORDHOLLAND

