
RIDDERKERK 

T.a.v. Mevrouw Van Nes-de Man en de heer Rijsdijk 
p/a griffie 

Uw brief van: 22 maart 2020 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): Nee 

Ons kenmerk: 159200 
Contact: Mevrouw M. Verschoor 
Doorkiesnummer: +31180698319 
E-mailadres: m.verschoor@bar-organisatie.nl 
Datum: 17 april 2020 
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Geachte mevrouw Van Nes-de Man en de heer Rijsdijk, 

Hierna volgt de beantwoording van uw schriftelijke vragen die u per brief van 22 maart 2020 volgens 
artikel 40 RvO aan ons heeft gesteld. 

U heeft de vragen gesteld over onze beantwoording, van 29 november 2018 en 11 januari 2019, op uw 
vragen naar aanleiding van het onderzoek van de werkgroep Lucht & Geluid. 

Vraag 1 
Bent u van mening dat in de beantwoording aan de raad (behoudens de latere Lnight correctie) de juiste 
berekeningsmethodiek is gebruikt? 

Antwoord 1 
Ja. Er is geen voorgeschreven wettelijke methode. Er is niet één juiste methodiek. Het kan met 
verschillende methoden worden uitgevoerd. 
Het uitgangspunt van de door ons gebruikte methodiek is dat er bij een toename van de geluidsbelasting 
van meer dan 2 dB, het een significante toename van geluid betreft. Met deze methode wordt er een 
kwalitatief beeld gegeven van de impact van de windturbines op de leefomgeving. 

Vraag 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? 
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Antwoord 2 
Zie het antwoord op vraag 1. Aanvullend daar op kan het volgende worden aangegeven. 

De gebruikte methodiek wordt door de gemeente breed toegepast bij alle bronsoorten. Dit wordt gedaan 
omdat met deze methodiek een kwantificeerbare onderbouwing wordt gegeven of de toename van de 
geluidsbelasting wel of niet toelaatbaar is. Als het extra geluid niet hoorbaar is dan is er ook geen impact 
te verwachten. 

Vraag 3 
Is de door de werkgroep Lucht & Geluid gehanteerde berekeningsmethodiek volgens u juist of onjuist? 
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 Lcumwaarden 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. 

Antwoord 3 
Zie het antwoord op vraag 1. Aanvullend daar op kan het volgende worden aangegeven. 

De werkgroep Lucht & Geluid heeft ook een methode voorgesteld. Ze nemen de grenswaarde van 
windturbine geluid van 4 7 dB Lden en tellen dit (hinder gecorrigeerd) op bij de plandrempel van 63 dB 
Lden (wegverkeer is hier van toepassing). Dit geeft een toename van afgerond 1 dB en dan volgt een 
maximale grenswaarde van 64 dB. 

a. Omdat de conclusie hetzelfde blijft met de methode van de werkgroep Lucht & Geluid zien wij geen 
reden om het eerdere antwoord aan te vullen met de methode van de werkgroep Lucht & Geluid. De 
overschrijdingen van de waarde van 64 dB betreft woningen die zijn wegbestemd, overschrijding van 
de toename van 1 dB betreft enkele woningen in agrarisch gebied. Daarmee is er geen sprake van 
een grote, ontoelaatbare impact van het windturbinegeluid te verwachten. 

b. Op basis van antwoord a, zien wij geen reden om de methode van de werkgroep Lucht & Geluid 
door te voeren. 

c. Er zijn verschillende methodieken toepasbaar. Alle methodieken hebben rekenkundig niet hetzelfde 
cijfer als uitkomst maar wel dezelfde conclusie. 

Vraag 4 
a. Waarom hebben de gesprekken met de werkgroep Lucht & Geluid zo lang geduurd? 
b. 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? 

c. Heeft de werkgroep Lucht en Geluid een bedankje van u gekregen voor al haar inzet? Zo ja, op 
welke wijze? Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord 4 
a. Er hebben meerdere ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met de werkgroep Lucht 

& Geluid. Aangezien er geen inhoudelijke overeenstemming kon worden bereikt, hebben wij 
besloten om een onafhankelijk advies te vragen aan de milieudienst DCMR. De DCMR heeft 
gesprekken gevoerd met zowel de werkgroep Lucht & Geluid als met de betrokken ambtenaren. Op 
basis hiervan heeft de DCMR een advies afgegeven, dat wederom besproken is. Ook in die 
overleggen bleek dat er geen overeenstemming kon worden bereikt. Dit gehele traject heeft de 
nodige tijd in beslag genomen. 

b. Naar ons inzicht hebben wij maximaal ingestoken op participatie. Er hebben vele overleggen 
plaatsgevonden, waarbij tevens ook nog onafhankelijk advies is ingewonnen. 

c. In de overleggen met de werkgroep Lucht & Geluid is benoemd dat de gemeente hun betrokkenheid 
en inzet waardeert. 

Wij gaan ervan uit uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

mw. A. Attema 
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