
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 22 maart 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO 
art. 40) inzake de gecumuleerde berekeningswijze windturbinelawaai en 
wegverkeerslawaai 
 
Geacht college, 
 
De werkgroep Lucht & Geluid heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de extra geluidsbelasting van 
de geplande windturbines in Nieuw Reijerwaard. Op 1 november 2018 hebben PvdA Ridderkerk 
en Burger op 1 vragen gesteld over dit onderzoek. Op 29 november 2018 heeft u deze vragen 
beantwoord. Op 11 januari 2019 heeft u uw eerdere beantwoording deels gecorrigeerd, vanwege 
een fout in de door u gemaakte berekening (Lnight). Volgens Lucht & Geluid is de door u 
gehanteerde berekeningsmethodiek ook op andere punten onjuist en zou de beantwoording van 
onze vragen in zijn geheel opnieuw moeten. U heeft hierover in 2019 en ook in 2020 
verschillende keren overleg gehad met Lucht & Geluid. U bent het onderling niet eens geworden. 
Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:  
 
In de aan ons gestuurde antwoorden van 29 november 2018 gaat het om de geschapen 
verwarring om de gehanteerde 2 dB. Met die 2 dB neemt u voor het gemak aan dat 2 dB gelijk is 
aan 2 dB(A). Dit in tegenstelling tot uw antwoord op 17 januari 2019 tijdens de 
commissievergadering waarbij er juist de nadruk op werd gelegd dat er wel “verschil is tussen 
dB(A) en dB, dat is overduidelijk”. Uit meer pragmatische overwegingen kiest u er toch voor om 
2dB te hanteren in plaats van 2 dB(A). Bij de windturbine geluidsbelastingproblematiek klopt deze 
benadering niet. De eenheid dB(A) is een geluidsbelastingseenheid waarin hoorbaar geluid wordt 
uitgedrukt. Terwijl de eenheid dB een dosismaat is voor geluidsbelasting, louter een 
rekeneenheid waarin Lden wordt uitgedrukt. De toename van 2 dB zegt dus niets over “het voor 
het gemiddeld menselijk oor als een nog juist hoorbare verandering” [zie tekst “Er is ...t/m ...1dB 
(nacht)” in antwoord 2b pagina 2 van 5 van brief 29 november 2018]. Het is dus duidelijk dat 2dB 
met 2dB(A) verward wordt en niet aan elkaar gelijk zijn. Precies zoals u dat in de 
commissievergadering bevestigde en daar later op pragmatische gronden op terugkwam. Met 
deze redenering komt u dus tot de conclusie dat slechts twee woningen aan de Hoogzandweg 12 
en 18 in de dagsituatie (Ldag) een toename van de geluidsbelasting krijgen die groter is dan 2 
dB. Dat is op de dertien meetpunten 15%. De term ‘dagsituatie’ is ook hier verkeerd gebruikt. Het 
gaat hier niet om de dagsituatie (Ldag) maar om de rekeneenheid Lden. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een energetische middeling. Dat houdt in dat de tijdsduur van elke etmaalperiode 
ook gemiddeld wordt meegewogen over een periode van een jaar.  
 
De door u pragmatisch gekozen verschilwaarde(marge) van 2 dB correspondeert niet met de 
door u gehanteerde berekeningsmethodiek neergelegd in bijlage 1 van de antwoordbrief in kolom 
‘Bijdrage windturbine’. De term ‘Bijdrage windturbine’ is verwarrend en ook foutief waardoor deze 
methodiek van het college afgekeurd moet worden. De berekeningen in de kolom Bijdrage 
windturbine slaan niet op de geluidsbijdrage van de windturbine zelf. In plaats van de door u 
pragmatisch gekozen marge van 2 dB heeft de werkgroep Lucht & Geluid de verschilwaarde met 
dezelfde methodiek als u berekend waarbij uitgegaan is van de maximale geluidsbelasting voor 
het wegverkeer en windturbinelawaai. Lucht & Geluid komt dan uit op een marge van 1,08 dB. Er 
zijn dan vier woningen boven deze marge, te weten Hoogzandweg 6,12 en 18 en Hogeweg 12. 
Dat is 31% boven de norm van 1,08 dB.  
 
1. Bent u van mening dat in de beantwoording aan de raad (behoudens de latere Lnight correctie) 
mede gelet op het bovenstaande de juiste berekeningsmethodiek is gebruikt? Graag uw 



antwoord zo concreet mogelijk onderbouwen met verwijzingen naar wet- en regelgeving, 
jurisprudentie en/of andere deskundige uitleg. 
 
U onderbouwt de door u pragmatisch gehanteerde marge van 2 dB onder meer door te verwijzen 
naar twee uitspraken van de Raad van State (RvS). Deze uitspraken hebben echter geen 
betrekking op het gecumuleerde windturbine- en verkeerslawaai, maar op andere soorten lawaai, 
zoals alleen verkeerslawaai (RvS 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2516) en alleen het 
geluid van recreanten op een terras bij een vakantiewoning (RvS 12 juli 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1875). 
 
2. Kunt u concreet aangeven waarin de wet- en regelgeving, jurisprudentie en/of op basis van 
andere deskundige uitleg is bepaald dat deze uitspraken ook één op één van toepassing zijn op 
de cumulatie van alle soorten lawaai waaronder ook windturbinelawaai? Of is dit de uitleg die de 
gemeente zelf aan deze uitspraken heeft gegeven?   
 
Tijdens de overleggen die u met de werkgroep Lucht & Geluid heeft gehad, heeft u aangegeven 
dat de door Lucht & Geluid consequent toegepaste (gecorrigeerde) berekeningsmethodiek die 
hetzelfde is als die van u maar dan met een maximale waarde van het gecumuleerde weg- en 
windturbinelawaai (marge 1,08 dB), gelijkwaardig is aan de door u pragmatisch gekozen 2 dB 
verschilmethode. Dit ondanks dat de uitkomsten van de berekeningswijzen verschillend zijn.   
 
3. Is de door de werkgroep Lucht & Geluid gehanteerde berekeningsmethodiek volgens u juist of 
onjuist? Graag uw antwoord zo concreet mogelijk onderbouwen met verwijzingen naar wet- en 
regelgeving, jurisprudentie en/of andere deskundige uitleg.  
 
Bij een positief antwoord op vraag 3 (de door de werkgroep Lucht en Geluid gehanteerde 
(gecorrigeerde) berekeningsmethodiek is dan volgens u ook juist) hebben wij de volgende 
vragen:  
 
a. Waarom werd, en ook wordt, het eerdere antwoord aan de raad niet aangevuld met de door 
Lucht & Geluid gehanteerde gecorrigeerde berekeningsresultaat?  
b. Bent u bereid om de door Lucht & Geluid naar voren gebrachte benadering op grond van 
wettelijke meet- en rekenvoorschriften voor windturbines door te voeren, waarbij de maximale 
gecumuleerde Lden-geluidsbelastingwaarden getoetst worden aan de gemeten/berekende Lcum-
waarden van de betreffende woningen? Waarom wel/niet?  
c. Hoe kunnen meerdere berekeningswijzen met ook nog eens verschillende uitkomsten allebei 
juist zijn? De uitkomst van 1 + 1 = 2 en daar zit geen ruimte tussen voor een andere uitkomst.   
 
Bij een negatief antwoord op vraag 3 (de door de werkgroep Lucht & Geluid gehanteerde 
(gecorrigeerde) berekeningsmethodiek is volgens u dan onjuist) hebben wij de volgende vraag:  
 
a. Waarom heeft u in de overleggen met Lucht & Geluid niet aangegeven dat de door haar 
gehanteerde (gecorrigeerde) berekeningsmethodiek met een margewaarde van 1,08 dB onjuist is 
en daarvoor ook de wettelijke onderbouwing geleverd?   
 
De gemeente wil graag betrokken inwoners die zich inzetten voor een beter Ridderkerk. De leden 
van de werkgroep Lucht & Geluid zijn van die betrokken inwoners. Zij hebben veel tijd en energie 
gestoken om een in hun ogen door de gemeente gemaakte fout te herstellen. De gesprekken 
tussen u Lucht & Geluid hebben bijna anderhalf jaar in beslag genomen. De uitkomst van de 
gesprekken is dat u het onderling niet eens geworden bent.  
 
4a. Waarom hebben de gesprekken met de werkgroep Lucht & Geluid zo lang geduurd?  
4b. Welke leer- en verbeterpunten ten aanzien van participatie heeft u voor uzelf uit de 
gesprekken met de werkgroep Lucht & Geluid gehaald? Op welke wijze worden deze punten 
meegenomen in de evaluatie van de participatie-instrumenten?  
4b. Heeft de werkgroep Lucht en Geluid een bedankje van u gekregen voor al haar inzet? Zo ja, 
op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 



 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoeken wij u om schriftelijke 
beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om onze vragen afzonderlijk te 
beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
  
Petra van Nes-de Man  Jeroen Rijsdijk 
Burger op 1   PvdA Ridderkerk 
 
 
 
 
 


