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Onderwerp: schriftelijke vragen inzake handhaving Windmolens N33 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Door de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen zijn vragen gesteld over het geluid van 

Windpark N33. Tevens is in de raadsvergadering van 29 april 2021 een motie over de handhaving van 

Windpark N33 vastgesteld. Volgende week zullen wij onze reactie op de motie geven. Hieronder 

beantwoorden wij de eerder ingediende schriftelijke vragen. 

 

1. Is het College op de hoogte van het feit dat de windmolens langs de N33/Eekerpolder 

ontwerpfouten hebben waardoor de genoemde klachten optreden? Zo nee, kunt u als 

vergunningverlener dit onderzoeken en zo ja wat gaat u hieraan doen?  

Antwoord: 

Wij hebben geconstateerd dat de turbines laagfrequent geluid produceren. De oorzaak 

hiervan is ons niet bekend, wij kunnen niet bevestigen dat dit met ontwerpfouten te maken 

heeft. De ontwikkelaars en de leverancier onderzoeken de oorzaak en proberen het 

probleem van het laagfrequente geluid op te lossen. Wij volgen dit proces nauwgezet. 

Hoewel wij geen directe middelen tot handhaving hebben, blijven wij in gesprek met de 

exploitanten om te komen tot oplossingen. 

   

2. Bij een ontwerpfout voldoet men niet aan de eisen die gesteld zijn in de vergunning c.q. 

wetgeving. Uw College schrijft op 19 december 2019: “De turbines die hier worden 

toegepast, zijn gecertificeerd en voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de plaatsing 

van deze turbines in Nederland” en in de MER wordt gesteld: “ Windturbines op land 

moeten gecertificeerd zijn”. Kortom, hoe is het mogelijk dat u schrijft dat de windmolens 

gecertificeerd zijn en nu bij in werkingsstelling meer lawaai/trillingen veroorzaken dan is 
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toegestaan, erkend door RWE?  Wat gaat u als vergunningverlener en daarmee ook 

handhaver hieraan doen? Kunnen wij een afschrift ontvangen van deze certificering?  

Antwoord: 

Windturbines moeten voldoen aan de ontwerpeisen voor windturbines die in NEN-normen 

zijn vastgelegd. Tussen de certificering en het geluid van de turbines bestaat geen verband. 

U kunt een afschrift van het overgelegde certificaat ontvangen. 

 

3. Formeel is er dus nog geen sprake van “oplevering’ en is er in feite sprake van een testfase. 

Uw College kan/hoeft dus op dit moment niet te toetsen aan een vergunning om te kunnen 

handhaven. Gelet op de geconstateerde overlast (geluid/trillingen) en de gevolgen hiervan 

voor o.a. de volksgezondheid is de vraag of de gemeente op andere (bestuurs)rechtelijke 

gronden kan optreden c.q. wil optreden? Zo nee, waarom niet, zo ja welke actie gaat u 

ondernemen? 

 

(Ter info op grond waarvan handhaving nu mogelijk is: de minister schrijft als antwoord op 

kamervragen het volgende: “Deze jaargemiddelde geluidsbelasting valt inderdaad niet 

direct te meten. Wel kan in het geval van twijfel in de praktijk worden gecontroleerd of 

een turbine voldoet aan het geaccrediteerde geluidproductieniveau).  

Antwoord: 

De geluidsbelasting van de turbines moet voldoen aan de normen die in het 

Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de gemiddelde geluidsbelasting 

over een periode van een kalenderjaar. Normaliter wordt achteraf gecontroleerd of aan de 

normen is voldaan. Wij hebben geconstateerd dat de turbines meer dan gemiddeld 

laagfrequent geluid produceren, dit leidt tot overlast in de omgeving. Ofschoon 

laagfrequent geluid hinderlijker is voor de omgeving, houden de geluidsvoorschriften hier 

geen rekening mee en is er daarom geen aanleiding tot direct juridisch optreden. Wel 

hebben wij de beide exploitanten hierop aangesproken. Zij onderkennen het probleem en 

hebben maatregelen getroffen aan de turbines die tot gevolg moeten hebben dat in elk 

geval in de periode van 22.00 tot 07.00 uur de omgeving minder hinder ondervindt van de 

laagfrequente bromtonen. Tegelijkertijd wordt aan een structurele oplossing gewerkt. 

Inmiddels zijn de aanpassingen van de turbines in de nachtperiode getroffen. Wij voeren 

metingen uit om te onderzoeken of inderdaad de getroffen maatregelen het gewenste 

resultaat hebben. De eerste metingen tonen aan dat de maatregelen effect hebben gehad 

en leiden tot een aanmerkelijke reductie van het laagfrequente geluid. Mochten de 

laagfrequente tonen blijven, c.q. opnieuw optreden en voor niet aanvaardbare overlast 

zorgen, dan spreken wij de exploitanten daarop aan en zullen we aandringen op 

verdergaande maatregelen.  

 

  

4. Het ligt in de rede, gelet op de geschetste en door RWE onderkende problematiek, dat in 

ieder geval de windmolens, ’s avonds en ’s nachts worden stilgezet. De exploitanten zullen 

dit, gelet op de financiële gevolgen, niet vrijwillig doen. Gaat het college over tot 

bijvoorbeeld bestuursdwang of andere vormen om dit af te dwingen?  Zo nee, waarom niet? 



 

 

 

Zo ja, op welke termijn? 

Antwoord: 

In het verlengde van ons antwoord op vraag 3. Op dit moment kunnen wij niet tot 

handhaving overgaan. De geluidsbelasting blijft, ondanks de productie van laagfrequente 

tonen, binnen de geldende normen. Laagfrequent geluid is niet afzonderlijk in de normering 

opgenomen. Wel doen wij alles wat in ons vermogen ligt om de overlast te verminderen. 

Hier zijn wij mee bezig. 

 

 

5. Kunt u zich voorstellen dat gedupeerden zich door de lokale overheid in de steek gelaten 

voelen nu men alleen maar met de mond de zorg uitspreekt en van daadkracht tot op heden 

geen sprake is? 

Antwoord: 

Wij kunnen ons voorstellen dat degenen die overlast van het windpark hebben hiermee 

grote problemen hebben. Wij kunnen niet boordelen of men zich in de steek gelaten voelt. 

Wij zijn wel handhavend orgaan, maar kunnen op dit moment niet meer dan de 

ontwikkelaars bewegen maatregelen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn 

hierover al lange tijd indringend met de exploitanten in gesprek. Wij zijn blij dat deze nu 

ook begrijpen dat de overlast door het laagfrequente geluid niet aanvaardbaar is en daarom 

hebben besloten om de nachtelijke uren de turbines aan te passen. Wij blijven zo veel 

mogelijk druk zetten om de overlast te beperken. Tegelijkertijd blijven wij de 

geluidsituatie monitoren. We houden de vinger aan de pols. Overigens bemerken wij in de 

gesprekken met bewoners ook begrip voor onze positie.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 


