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Inhoud presentatie
 Status onderzoeken, inzichten/resultaten, verspreiding
 Locatie en opstellingsvarianten
 Presentatie eerste voorlopige (tussentijdse) 

onderzoeksresultaten:
 Slagschaduw
 Geluid
 Natuur
 Externe veiligheid
 Radar

 Toelichting bovenwettelijke onderzoeken
 Vragen



Status huidige inzichten/resultaten
 onder andere vanwege:

 archeologie en ecologie
 beperkte verschuivingen (technische optimalisaties)
 resultaten nog af te ronden bovenwettelijke onderzoeken

(slagschaduw en geluid voor waterski, campings, golf, strandjes
en Schateiland)

Presentatie en verspreiding
 Commissievergadering 11 mei 2017
 Stakeholdersbijeenkomst 1 juni 2017
 Presentatie achteraf digitaal beschikbaar gesteld aan de 

aanwezige raadsleden en vertegenwoordigers
belangenverenigingen



Locatie windpark Voorthuizen



Opstellingsvarianten: 3 en 2 turbines



Slagschaduw
 Wat is slagschaduw
 Slagschaduwnorm
 Gehanteerd beleid initiatiefnemers
 Slagschaduw op de kaart
 Stilstand



Wat is slagschaduw
De ronddraaiende wieken van een windturbine werpen 
schaduw op de omgeving. Dat wordt slagschaduw genoemd. 
Die schaduw reikt het verst als de zon laag staat. 

Windplanner



Slagschaduwnorm (regelgevend)
 Maximaal 17 dagen met meer dan 20 minuten per jaar
 Onderzoek binnen 6 uur (17x21 minuten) 

slagschaduwcontour
 Automatische stilstand voorziening om er voor te zorgen 

dat de slagschaduwduur binnen de wettelijke norm blijft. 

Slagschaduwbeleid Windpark Voorthuizen
 Maximaal 0,5 uur slagschaduw per jaar



Onderzoeksgebied 6 uur slagschaduw 
(regelgevend)



Onderzoeksgebied 0,1 uur slagschaduw



Meegenomen gevoelige objecten 
(woonhuizen, scholen, kinderopvang etc.)



Stilstand t.g.v. slagschaduw max. 0,5 uur
Variant Turbine Worst Case Real Case Worst Case Real Case Worst Case Real Case

Turbine 1 1373:45 264:34 57,2 11,0 15,7% 3,0%
Turbine 2 996:34 193:27 41,5 8,1 11,4% 2,2%
Turbine 3 1416:15 272:33 59,0 11,4 16,2% 3,1%
Turbine 1 1380:03 266:00 57,5 11,1 15,8% 3,0%
Turbine 2 1031:50 201:53 43,0 8,4 11,8% 2,3%C2

Stilstand p.j Uren [uu;mm]

A2

Tijd in dagen [#]



Geluid
 Wat is de norm?
 Wat betekent de norm?
 Kan de norm gecontroleerd worden?
 Wat als de jaarnorm wordt overschreden?
 Is windturbinegeluid extra laagfrequent?
 Eerste voorlopige onderzoeksresultaten
 Wat zijn de hoogste geluidniveaus die bij een woning 

kunnen optreden?



Wat is de norm?
Jaargemiddelde geluidnorm:
Lden = 47 dB en Lnight = 41 dB

 Lday = Leq van 07.00 tot 19.00 uur
 Levening = Leq van 19.00 tot 23.00 uur
 Lnight = Leq van 23.00 tot 07.00 uur



Wat betekent een Lden-norm?
 Jaargemiddelde geluidbelasting
 Een geluiddosis (-effectrelatie) gemiddeld over 365 

dagen, avond en nachten.
 Onafhankelijk van windscheringseffecten, stabiele weers-

omstandigheden en heersend achtergrondgeluid
 Een soort van maatbeker vullen gedurende het jaar.
 Jaarmiddeling wordt ook toegepast voor rail-, weg-, 

vliegverkeerslawaai.
 Filmpje



Is de Lden-norm handhaafbaar?
 Ja
 Door metingen aan de turbine: Klopt de gebruikte 

bronsterkte voor de berekeningen met de gemeten 
bronsterkte?

 Deze metingen vinden plaats op korte afstand van de 
turbine. 

 Metingen bij woningen zijn moeilijk uitvoerbaar vanwege:
 het lage geluidniveau van de turbines bij de woningen
 het vaak hogere achtergrondgeluid vanwege de omgeving
 wisselende weersomstandigheden 
 wisselende windsterkte



Meetopstelling



Wat als de jaarnorm wordt overschreden?
 Mode-instellingen

 Met mode-instellingen wordt de draaisnelheid van de rotor 
beperkt. Hiermee produceert de turbine minder geluid.

 Heeft ook gevolgen voor de productie van de turbine.



Is windturbinegeluid extra laagfrequent?
Laagfrequent geluid is het voor mensen laagst hoorbare frequentiegebied 
(frequenties beneden 100 à 200 hertz)

Windturbinegeluid bevat laagfrequent geluid, maar niet meer dan andere bronnen



Geluid - eerste resultaten: 3 turbines

Lden 47 dB



Geluid - eerste resultaten: 2 turbines

Lden 47 dB



Immissieniveau (hoogste geluidbelasting)
Windsnelheid Lw  as Nacht Immissieniveau [dB(A)] bij

[as] [m/s] [dB(A)] [tijd in %] Lden 47 dB
0 0 0,00  --

0 t/m 1 0 1  --
0 t/m 2 0 3  --
0 t/m 3 91,6 7 29
0 t/m 4 91,6 14 29
0 t/m 5 94,1 24 31
0 t/m 6 98,8 38 36
0 t/m 7 102,2 55 39
0 t/m 8 104,4 70 41
0 t/m 9 105,6 80 42
0 t/m 10 106,5 86 43
0 t/m 11 106,8 91 44
0 t/m 12 106,7 95 44
0 t/m 13 106,7 97 44
0 t/m 14 106,7 98 44
0 t/m 15 106,7 99 44
0 t/m 25 106,7 100 44



Cumulatie (geluidbelasting in samenhang met 
andere geluidbronnen zoals o.a. 
snelweg/wegen, spoor, industrie) 
 Dit onderdeel is nog niet afgerond.
 De resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen in 

het planologische onderzoek in het kader van een goede 
ruimtelijk ordening.



Ecologie / natuur
Inhoud van de natuurtoets:
 Natura 2000-gebieden; 
 Beschermde soorten; 
 Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voormalig 

Ecologische hoofdstructuur;
 Het provinciaal natuurbeleid.



Natuur – Gebiedsbescherming- eerste (en 
tussentijdse) resultaten

 Aanlegwerkzaamheden geen 
toename van stikstof

 Geen negatieve effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen 
vogels  

 Er zijn geen effecten op Natura 
2000-gebieden 

 De locatie ligt niet in het 
Gelders Natuurnetwerk zodat 
ook vanwege het GNN geen 
effecten zijn te verwachten



Natuur – Soortenbescherming
Wat wordt onderzocht:
 het voorkomen van soorten in het plangebied; 
 de functies die dit gebied heeft voor deze soorten;  
 de bewegingen van vogels en vleermuizen in en over de geplande locatie. 

Concreet wordt ingegaan op:
 het aanvaringsrisico van vogels en vleermuizen;
 de verstorende effecten op broedende en 

pleisterende vogels;
 de barrièrewerking van de locatie voor vogels 

en vleermuizen;
 aantasting en/of verlies leefgebied overige 

beschermde soorten.



Externe veiligheid
 De afstand die windturbines moeten aanhouden tot 

objecten is vastgelegd in een complex van verschillende 
wetten, besluiten, regelingen, handleidingen en 
beleidsregels.

 Het Handboek risicozonering windturbines is een 
gebundelde samenvatting

 Het Handboek bevat een omschrijving en voorbeelden 
van hoe berekeningen uitgevoerd kunnen worden.



Externe veiligheid
Wat wordt onderzocht?:
 Risico’s:

 breuk van windturbineblad;
 omvallen van een windturbine door mastbreuk;
 naar beneden vallen van de gondel en/of rotor.

 Voor het bepalen van de risico’s wordt gekeken naar:
 Welke objecten bevinden zich in de omgeving?
 Op welke afstand liggen deze objecten?
 Is dit op voldoende afstand?



Externe veiligheid – eerste resultaten
 Binnen de maximale werpafstand van het Windpark 

bevinden zich woningen, de Rijksweg A1, industrie en de 
spoorbaan Amersfoort (west) – Apeldoorn (oost). 

 Uit de analyse en de berekeningen blijkt dat de plaatsing 
van de nieuwe windturbines geen significant risico vormt 
voor deze objecten. 

 Er wordt voldaan aan de geldende risiconormen uit het 
Activiteitenbesluit en aan de normen uit het Handboek 
Risicozonering Windturbines



Radar
Windturbines zijn over het algemeen zichtbaar tot op 75 
kilometer afstand van de radar. Buiten die afstand zijn ze 
niet meer verstorend. Dat heeft te maken met de kromming 
van de aarde. Binnen de 75-kilometerzone vindt een 
toetsing plaats. 

Er wordt getoetst of de windturbine zichtbaar is voor de 
radar en of het gebied rondom de turbine nog voldoende 
zichtbaar is voor de radar. Een detectiekans van 90% 
wordt als acceptabel gezien.



Radar
De locatie ligt binnen de 75 km 
zone van verschillende 
radarstations: 
- Soesterberg en Volkel
- Nieuw Milligen en 

Herwijnen



Radar – resultaten toetsing (TNO)
 De detectiekans van het gebied boven het windpark is 

nog 99%
 De verschillende aanwezige radars ondersteunen elkaar 

volledig waardoor er geen verlies aan maximum bereik is.
 De Nederlandse luchtverkeersleiding heeft daarnaast 

aangegeven dat de locatie buiten de toetsingsvlakken 
voor communicatie- navigatie- en surveillanceapparatuur 
valt.



Bovenwettelijke onderzoeken
 Aanvullende (bovenwettelijke) onderzoeken
 N.a.v. stakeholderbijeenkomst 1 juni 2017
 Onderzocht wordt (geluid en slagschaduw):

 Waterskibaan
 Zandstrandjes
 Short/midget golf
 Schateiland
 Campings / mini-campings (Costa del Zeumeren, de Kleine

Stroet, Nieuwe Schooneng en SVR Camping Zeumeren)
 Resultaten worden eerst met de direct belanghebbenden

besproken



Vragen?
 Slagschaduw
 Geluid
 Natuur
 Externe veiligheid
 Radar
 Bovenwettelijke onderzoeken geluid/slagschaduw


