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Voorstel: 

1. Vaststellen wijziging Nota gemeentelijk 

geluidbeleid 2013 — 2020. 

    

Argumenten 

1.1 De Routekaart naar een energieneutraal Hof van 

Twente in 2035 is vastgesteld in uw raadsvergadering 

van 16 juni 2015. Uitwerking van de beleidsdoelstelling 

— energieneutraliteit in 2035 — krijgt mede vorm door de 

inzet van grootschalige duurzame energiebronnen, 

waaronder wind. Dit is verwoord in de Beleidsnota 

grootschalige duurzame energiebronnen gemeente 

Hof van Twente vastgesteld door uw raad op 

28 oktober 2015. 

1.2 In de Beleidsnota grootschalige duurzame 

energiebronnen gemeente Hof van Twente zijn 

aanbevelingen gedaan om enkele bestaande 

beleidsnota's aan te passen. Eén van de voorgestelde 

doorvertalingen, genoemd in paragraaf 10.3 en 10.4 

betreft de opname van geluid van windturbines in de 

door uw raad — op 2 juli 2013 — vastgestelde Nota 

gemeentelijk geluidbeleid 2013- 2020. 

1.3 Wettelijke normen voor windturbines zijn 

opgenomen in het Activiteitenbesluit. In Nederland 

bedraagt de norm 47 decibel Lden (gemiddelde van 

dag- avond- en nacht over periode van 1 jaar) en 

41 decibel Lnight (gemiddelde over alle nachten in 

1 jaar). Gemeenten kunnen een eigen geluidsnorm 

kiezen als dat van een bijzondere lokale situatie 

wenselijk is (zie onder Nb). 

1.4 Het gemeentelijk geluidbeleid is verwoord in de 

Nota gemeentelijk geluidbeleid Hof van Twente 2013 

— 2020 (Geluidnota). De gemeenteraad heeft deze 

Geluidnota vastgesteld op 2 juli 2013. 

De Geluidnota is vastgesteld met als doelen: 

e invulling te geven aan gewijzigde taken en 

bevoegdheden (door wijziging in wet- en regel- 

geving) van de gemeente op het gebied van 

geluid. 



e ervoor te zorgen dat geluidaspecten in te nemen 

Wabo-besluiten en Wro-besluiten zorgvuldig en 

transparant worden afgewogen en meegewogen 

en daarmee besluitvorming, op bijvoorbeeld 

aanvragen om vergunningen wordt vergemakke- 

lijkt en gefaciliteerd. 

1.5 Opname van geluidnormen voor windturbines in 

de Nota gemeentelijk geluidbeleid prevaleert boven het 

sec verwijzen naar landelijke wetgeving. Door opname 

van geluid van windturbines in de Nota gemeentelijk 

geluidbeleid 2013 — 2020 wordt verwacht dat besluit- 

vorming over plaatsen van windturbines uit oogpunt van 

geluid, eenvoudiger wordt. Opname van geluid in de 

Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 — 2020 kan vorm 

worden gegeven door onderstaande tekst onderdeel te 

laten uitmaken van de Geluidnota. 

  

Windturbines wekken duurzame energie op en kunnen 

daardoor bijdragen aan de doelstelling van de gemeente Hof 

van Twente om op termijn energieneutraal te worden. 

Windturbines produceren ook geluid. Het Activiteitenbesluit 

bevat wettelijke normen voor geluid van windturbines namelijk 

de norm van 47 decibel Lden (gemiddelde van dag- avond- en 

nachtperiode over een periode van 1 jaar) en 41 decibel Lnight 

(gemiddelde over alle nachten in 1 jaar). Hof van Twente 

hanteert als norm voor geluid van windturbines in beginsel de 

landelijke normen van 47 Lden en 41 Lnight. In zeer bijzondere 

of specifieke gevallen kan van deze norm worden afgeweken.     
  

Nb. 

Aanvragen om vergunningen voor het plaatsen van 

windturbines worden getoetst aan de landelijke 

normen van Lden (47 dB) en Lnight (41dB). 

Overschrijding van die normen kan toelaatbaar zijn 

op grond van een bestuurlijk afwegingsproces. Het 

heersende(bestaande) referentieniveau van het 

omgevingsgeluid speelt daarbij een belangrijke rol. 

Op locaties die mogelijk geschikt zijn voor het 

plaatsen van windmolens kan sprake zijn van een 

omgeving waar een verhoogd referentieniveau van 

het omgevingsgeluid aanwezig is. Hierbij kan worden 

gedacht aan een omgeving met een drukke 

verkeersader of een industrieterrein. Om vast te 

stellen in hoeverre er ruimte bestaat om van de 

genoemde normen af te wijken zal een onderzoek 

naar het referentieniveau moeten worden uitgevoerd. 

Op basis van deze gegevens kan na bestuurlijke 

afweging worden besloten om een hogere norm toe 

te staan. Voor het bovenstaande geldt steeds dat 

een verhoging van de norm alleen kan worden 

toegestaan wanneer de beste beschikbare 

technieken zijn toegepast. 



Risico’s 

Het sec volstaan met verwijzing naar landelijke regels 

kan. Geluid wordt — zowel door wetgever als rechters — 

wel gezien als milieuthema dat lokaal maatwerk 

rechtvaardigt. 

De opname van de voorgestelde tekst in de Nota 

gemeentelijk geluidbeleid 2013- 2020 geeft invulling 

aan uw bevoegdheid om zelf normen te stellen. 

Alternatieven 

Het niet opnemen van normen over geluid van 

windturbines in de Nota gemeentelijk geluidbeleid 

2013 — 2020. Dit alternatief is strijdig met uw besluit 

van 28 oktober 2015 en doet afbreuk aan uw 

bevoegdheid om “eigen normen, eigen beleid” vast te 

stellen. 

Een ander alternatief dat wordt aangedragen is om 

andere normen vast te stellen dan 47 decibel voor Lden 

en 41 decibel voor Lnight. Dit alternatief wordt niet 

aanbevolen. De normen voor Lden en Lnight worden 

als niet onredelijk beschouwd. De normen komen in 

grote lijnen overeen met de in de Nota gemeentelijk 

geluidbeleid 2013 - 2020 opgenomen geluidnormen 

voor het buitengebied van gemeente Hof van Twente. 

Uitvoering 

Na vaststelling van de wijziging, aanvulling van de Nota 

gemeentelijk geluidbeleid 2013 — 2020 vindt 

bekendmaking plaats in het Hofweekblad en via de 

website www.hofvantwente.nl. 

Bij verzoeken tot het oprichten, het bouwen van 

windturbines wordt het aspect geluid getoetst aan de 

Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 — 2020. 
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