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memonummer 151113_001 
datum 13 november 2015 
aan Deelnemers kennistafel en agendaleden 

 
van Joris Jennen  
kopie   
project Kennistafel Veiligheid Windenergie 
projectnr.  
betreft nagekomen opmerking Jacco Rodenburg, Provincie Noord-Holland 

 
Ingekomen is het onderstaande E-mail bericht van Jacco Rodenburg, Provincie Noord-Holland op woensdag 11 
november. In het huidige beleidskader Wind op Land 2014 (Provincie N-H) wordt nog vermeldt: Leefomgeving: voor dit 
alternatief is het beperken van geluidhinder het uitgangspunt. Er wordt een afstand aangehouden van 600m tot 
woonbestemmingen; 
 
In onderstaand bericht geeft Jacco Rodenburg aan hoe het 600 meter criterium in de nieuwe PRV (januari 2016) 
verwoordt is, namelijk op drie aspecten: 

- Geluid 
- Externe veiligheid 
- Slagschaduw 

 
De PRV 2016 van Noord-Holland legt op basis van en goede ruimtelijke ordening een EV-zone van 600 meter rondom 
turbines. 
 
De Kennistafel voegt deze toelichting van de provincie als afzonderlijk document aan het verslag toe, maar merkt op 
dat de inhoud niet is becommentarieerd door de deelnemers aan de kennistafel. 

 
 

Beste Joris, 
 
In het verslag van de Kennistafel Veiligheid Windturbines Regio Amsterdam staat de volgende zin: 
 
Onduidelijkheid onder deelnemers over de 600m-eis van de provincie Noord-Holland. (Dit is gebaseerd op geluid; red.).  
Dit punt is niet verder besproken omdat de provincie verhinderd bleek. 
 
Graag wil ik opmerken dat dit niet juist is. De 600 m eis is gebaseerd op drie overwegingen:  

- bescherming tegen geluidsoverlast 
- externe veiligheid 
- slagschaduw 

 
Voor de volledigheid hieronder de relevante passage uit de Toelichting op de PRV artikel 32 die op 15 januari 2016 in 
werking treedt. 
 
De in artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit milieubeheer (voorheen Barim genoemd) gehanteerde 

norm borgt niet altijd een goed woon- en leef klimaat. Aangezien de norm uitgaat van een 

jaargemiddelde is niet uitgesloten dat een windpark een aantal maanden per jaar de geluidsnorm 

overschrijdt. Om dit te voorkomen is een afstandsnorm van 600 meter opgenomen die voldoet aan de 

in artikel 4.1 Wro opgenomen randvoorwaarde van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast borgt 
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deze minimale afstand de externe veiligheidscontour rondom windturbines, met name de maximale 

werpafstand bij bladbreuk in geval van nominaal rotortoerental, die bij de in artikel 32 lid 4 PRV 

toegestane windturbines mogelijk 600 meter of meer kan bedragen. Tot slot is deze minimale afstand 

opgenomen in verband met slagschaduw. Er wordt namelijk al een stilstandsvoorziening geëist 

wanneer de afstand van de windturbine tot gevoelige bestemmingen minder dan twaalf maal de 

rotordiameter is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

dhr. J. (Jacco) Rodenburg  

Beleidsadviseur Wind op Land – Milieu  

T  (023) 514 4057 

Houtplein 33  2012 DE Haarlem  
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