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Bijeenkomst klankbordgroep Windpark Energiek 

 
Datum: 17 september 2015 
 
 
Aanwezig: 

Waardpolder Energiek:  
Dolf Geertzema, Wouter Melchior, Jacqueline Geertzema, Bram van Woerkom. 

Bosch & Van Rijn: 
 Ruud van Rijn, Wouter Verweij (notulisten). 

Omwonenden en klankbordgroep:  
Judith van Raalte, Jack Koopman, Dein Venema, Jaap Brantjes, Wendy Dubbeld en 
Ruud Beers, Jan en Thea Buitenhuis, Rene Metzelaar, Jack Bes, Piet Tromp, Albert 
van Bruggen, Marjan Bierman, Jolanda Oostwoud, Johan Vries, Arien Groot, Hidde 
Hylarides, Jan Booij, Klaas Peter Kaan, Helmar Hakvoort, Jan de Breuk. 

Afwezig met/zonder bericht:  
Anita Bloem, Marie Heezen, Bets Hakvoort, Henk en Joke Swart, Else Groet, Meiert 

Blaauboer. 
 

Opening 

Opening 20:08 u 
 
Dolf Geertzema: 

(Start powerpoint-presentatie.) 
Van harte welkom bij de 2e klankbordgroep-bijeenkomst. Naast leden van de 
klankbordgroep hebben we tevens direct omwonenden uitgenodigd, daarnaast ook Jan 
Booij, die komt van iets verder. Vanavond gaan we alle deelstudies presenteren aan u. U ziet 
eerst de resultaten voor we ze naar de provincie sturen. 

Wat is er gebeurd de afgelopen periode? 

Dolf Geertzema: 
We hebben gesprekken gevoerd met provincie op ambtelijk en bestuurlijk niveau. De CU-
fractie is op bezoek geweest. We hebben een participatieplan samengesteld. Er zijn 
achtergrond-geluidmetingen gedaan. En de RUD gaat emissieterm handhaven. 

Aanvullingen op Notulen 2 juli / 24 augustus (1e klankbordgroep) 

Klaas Peter Kaan:  
Selectiewerk bij tulpen wordt bijzonder lastig door de slagschaduw die gaat ontstaan. 
Antwoord initiatiefnemers: er wordt rekening gehouden met alle wettelijke voorschriften 
die bij het plaatsen van windturbines geldend zijn. 

Jack Bes:  
Is de maximale slagschaduw per dag 20 minuten? Antwoord initiatiefnemers: Ja. 

Klaas Peter Kaan:  
Er is een nachtelijke geluidsmeting geweest, maar zijn de direct omwonenden hierover 
geïnformeerd? Antwoord Dolf Geertzema: Er zijn 2 nachtelijke achtergrond-
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geluidsmetingen geweest, één van de provincie en één van ons. Bij die van ons hebben we 
alle direct omwonenden geïnformeerd. 

Wendy Dubbeld:  
Hoe zit het met de toplichten in de windturbines? Antwoord Dolf Geertzema: Allereerst 
excuses dat die niet teruggekomen is in de notulen van 24 augustus, dit had er in moeten 
staan. Inderdaad is een toplicht verplicht bij alle bouwwerken hoger dan 150m. We zijn in 
afwachting van de pilot van het Nuonpark in Flevoland om te kijken of we de hinder zo veel 
mogelijk kunnen beperken, dwz wellicht geen pulserend lucht maar continu licht of alleen 
de eerste en laatste turbine een licht. Dat is afhankelijk van de uitkomsten van de pilot. 

Jaap Brantjes:  
Hoe zit het met de studie rond selectie windturbines in combinatie met bankability en 
geluidsemissies? Antwoord Dolf Geertzema: dit komt later in de presentatie terug. 

Jaap Brantjes:  
Wanneer gaan initiatiefnemers het ‘SAOZ-rapport’ laten opstellen (planschade rond waarde 
woningen)? Antwoord Dolf Geertzema: dat gaat tussen nu en januari 2016 gebeuren. 

Jaap Brantjes:  
Ik zie mijn opmerkingen rond het ‘stil gebied’ niet terugkomen. Antwoord initiatiefnemers: 
dit onderwerp komt zo terug in de presentatie bij ‘achtergrondmeting geluid’. 

Jaap Brantjes:  
Omtrent hoogte mast en rotordiameter is mijn opmerking niet geheel correct pag 3 notulen 
van 2 juli. Antwoord Wouter Verweij: ik behandel dit zo in de presentatie. 

Jaap Brantjes:  
Opmerking: de Lden betreft slechts een visie op geluid. Aanvullende opmerking Dolf 
Geertzema: de provincie worstelt ook nog met dit onderwerp. 

Jaap Brantjes:  
In de notulen van 2 juli staat dat we tegenwerken (opmerking Verbruggen). Dit is niet de 
juiste betiteling. 

Dein Venema:  
Pag. 4 notulen 2 juli, laatste stukje: daar hoort bijgevoegd te worden: “…en ernstige 
aantasting van het landschap”. 

Bankability en Verhouding Ashoogte/Rotor 

Ruud van Rijn: 
We hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat een 5-tal windturbines ‘bankable’ zijn die de 
juiste A/R-verhouding hebben. 
Jaap Brant: Jammer dat hier de dB-bronsterkten niet bij staan. 

Geluid 

Wouter Verweij: 
Wouter Verweij presenteert de geluidstudie met de verwachte minimale en maximale 
geluidsbelasting. Voldoet aan de geluidnorm. Er is vanuit de provincie geen uitsluitsel over 
maatwerk van geluid. Dat is lastig voor de initiatiefnemers. De Lden norm is onafhankelijk 
van het achtergrondgeluidniveau. 

Marjan Bierman:  
Is dit inclusief stilstand? Antwoord Wouter: ja. 

Klaas Paul Kaan:  
Betreft geluidemissie het gehele spectrum? Antwoord Wouter: betreft alleen het gehele 
hoorbare spectrum van 20-20.000 Hz. 
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Jaap Brantjes: 
Hoe ziet de geluidnorm eruit van het bestaande windpark? Kaart hiervan wordt getoond. 

Slagschaduw 

Wouter Verweij: 
Wouter presenteert de slagschaduwstudie. Hij geeft aan dat in alle gevallen aan de normen 
voldaan wordt. Evt. noodzakelijke stilstand is te programmeren. 

Wendy Dubbeld: 
Hebben jullie berekend of de business case het aan kan om de slagschaduw op 0 te zetten? 
Initiatiefnemers geven aan dat ze dit verder zullen onderzoeken. De groep geeft aan dat ze 
dit een belangrijk item vinden. 

Jack Bes: 
Mij is beloofd dat ik geen slagschaduw in mijn Serre krijg. Daar is tevens een medische reden 
voor. 

Ecologie, Boden en Water 

Wouter Verweij: 
Er zijn weinig/geen natuurwaarden in het onderzoeksgebied. Bodem en water: wordt aan 
voldaan. 

Externe veiligheid 

Wouter Verweij: 
Het enig punt hier betreft een hogedrukgasleiding aan de zuidkant, hier wordt rekening 
mee gehouden. 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Wouter Verweij:  
In feite is op een hoger niveau door de provincie bepaald dat in dit gebied landschappelijk 
gezien windturbines passen. Er zijn geen schuifmogelijkheden, er is weinig keuze. Hoogte is 
vastgelegd door de provincie. Verhouding is voorgeschreven. Interferentie gaan we op in. 
Provincie vind dit aanvaardbare impact op het landschap geven. Dit is in haar structuurvisie 
al ‘afgekaart’. 
Archeologie geen vervolgonderzoek 

Defensieradar, LVNL en obstakelverlichting 

Wouter Verweij: 
Er zijn geen beperkingen vanuit Defensie en LVNL. Straalpaden bestaan niet meer. 
Obstakelverlichting: wordt geëist. Dit betreft wit flikkernede verlichting en rood 
flikkerende verlichting. Dat geeft verstoring. Er is op dit moment een pilot in Flevoland om 
te kijken of de overlast beperkt kan worden. Wellicht vast brandende verlichting op de 
hoekpunten? 

Klaas Peter Kaan:  
Continue verlichting flikkert nog steeds als de wiek er langs heen draait. 
Wouter: Dat is zo. Hinder zo veel mogelijk beperken. 

Emissieterm 

Wouter Verweij: 
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De RUD wil ‘emissieterm’ toetsen. Hiermee handhaaft zij de gestelde normeringen rond 
geluid. Initiatiefnemers sturen hiertoe alle benodigde gegevens op. 

Achtergrondgeluid 

Wouter Verweij: 
Er zijn 2 achtergrondgeluidbepalingen geweest: één van de provincie en één van de 
initiatiefnemers. Gegevens zijn uitgewisseld met de provincie: 30-34dB. Gemeten bij 3 
m/s ZO wind en 15,7 graden. Dit is normaal 
Er wordt nog een meting gedaan, dan volgt het eindrapport. 
Resultaten komen overeen met verwachting: Rustige open polder. 
Voor alle gebieden die beneden 40 dB zijn moet de provincie verplicht metingen doen. 
De vraag is of er maatwerk voorschriften worden voorbereid…. 
Wouter Verweij zegt hierop: Alleen als er aanleiding is. Maar is die er? Dat is de vraag. 
Stiller achtergrondgeluid is in principe geen reden voormaatwerkvoorschriften. De 
juridisch adviseur van provincie heeft dat in gesprekken aangegeven. 

Jack Bes: 
Zijn verschillen in windrichting zichtbaar? Inderdaad blijken kleine verschillen zichtbaar. 

 

Financiële participatie 

In deel 2 van de klankbordgroep bijeenkomst presenteert Ruud van Rijn enkele 
mogelijkheden voor het vormgeven van financiële participatie, 
Het betreft participatievormen die elders in het land ook worden toegepast: 
- Obligaties 
- verhoging rente op obligaties 
- vergoeding energienota 
- gebiedsfonds voor kernen 
De vormen zijn variabelen binnen het totale budget dat beschikbaar is voor financiële 
participatie en dat is gebaseerd op de NWEA gedragscode (€ 0,50 per MWh). 
 
In de klankbordgroep wordt gesproken over de verschillende ringen met omwonenden 
(zogenaamde eerste ring, ring van 1200 m en de beide kernen). 
Enerzijds wordt gesteld dat omwonenden op korte afstand het meeste last hebben van de 
windturbines, die moeten worden gecompenseerd. 
Anderzijds wordt de aanleg van breedbandinternet genoemd: de aanleg is nodig en de 
gehele omgeving profiteert ervan. Huidige internet is traag maar de aanleg van glasvezel is 
nog steeds geen feit omdat niet iedereen mee wil doen. Naar aanleiding van de discussie 
over de ringen met omwonenden en mate van hinder wordt geopperd om te werken met 
een puntensysteem voor de hinder van geluid en slagschaduw, toe te kennen op basis van 
afstand. Op die manier worden bijvoorbeeld omwonenden binnen de schaduwcontour 
(‘kerstboom’) het meeste gecompenseerd. Dit systeem is echter bewerkelijk. Bovendien 
wordt voor slagschaduw al een stilstand regeling uitgewerkt.  
Er blijven twee lijnen over; of er wordt geïnvesteerd in glasvezel waar iedereen van 
profiteert of een regeling waarbij de omwonenden met de meeste ‘pijn’ het meeste 
compensatie ontvangen. 
Door de klankbordgroep wordt besloten dat verder moet worden gesproken aan de hand 
van een concreet voorstel. Dat voorstel wordt voorbereidt door een groep van 6 personen 
uit de Klankbordgroep, dat zijn Hide Hylarides, Albert van Bruggen, Jack Bes, Jolanda 
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Oostwoud, Marjan Bierman en Arien Groot. De heer Hylarides hiervoor het voortouw. De 
klankbordgroep neemt vervolgens een beslissing in de volgende bijeenkomst. Eventueel 
worden tussentijds meningen van de klankbordgroep leden gepeild via e-mail, bv in de 
vorm van een korte enquête. Jacqueline zorgt ervoor dat Hidde alle benodigde gegevens 
krijgt, zoals de namen en adressen van de klankbordgroep leden, de getoonde informatie 
over participatie, de informatie over geluid- en slagschaduw onderzoek en wat nog meer 
nodig is.  
 

Excursie 

Dolf Geertzema: 

Op 10 oktober is de excursie naar ECN testpark. ‘s Ochtends vertrek Waardpolderhoofdweg 
22. Dhr. Korterink van ECN geeft een toelichting. 

Bijeenkomst vanuit bewoners gebied 

Dein Venema: 
Op 9 oktober 2015 20:00 in Kolhorn is er een bijeenkomst voor iedereen die de brief heeft 
ondertekend. Ook initiatiefnemers zijn welkom. 

Jaap Brantjes: 
Het besluitvormingsproces ligt o.i. te veel bij de gedeputeerde. De PS zou het meer naar 
zich toe moeten trekken. M.n. op geluidsnormen en achtergrondgeluid. 16 november 
wordt de regeling definitief, dan is de race gelopen. 

Planning 

Dolf Geertzema: 

Feedback klankbordgroep – 17 sept. 2015 
 Indienen MER-beoordeling – eind sept. 2015 
 Excursie 10 oktober 
 Oktober/November 2015 – antwoord milieudienst 
 November 2015 : 4e klankbordgroep 
 December 2015 : 5e  klankbordgroep 
 15 januari 2016: start procedure omgevingsvergunning 
 …. 2016: terinzagelegging ontwerpvergunning 
 …. 2016: publicatie definitieve vergunning 
 2017/2018: bouw windpark 

Rondvraag en sluiting 

Klaas Peter Kaan: 
Op basis van welk type windturbine wordt de vergunning aangevraagd?  

Wouter Verweij: de insteek is dat dit in 2016 op bandbreedte wordt ingediend,  dus nog 
niet op type.  

Brantjes/Venema: 

De heren Brantjes en Venema melden dat ze in gesprek zijn met leden van PS over het 
onderwerp maatwerkvoorschriften.  
Hun wens is dat PS over het al dan niet opleggen en het formuleren van 
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maatwerkvoorschriften gaat en niet GS. 
Ook hebben zij een bijeenkomst belegd voor omwonenden die bezwaren hebben tegen 
de herstructurering van het windpark.  
De eerstvolgende klankbordgroep bijeenkomst vindt plaats in november. 

 

 

 

Sluiting 22:45 u. 

Dolf Geertzema sluit de bijeenkomst, dankt iedereen hartelijk en nodigt iedereen uit om nog een 
drankje te nemen. 

 


