
Windparken

Derek Sietses
Advocaat bij Trip 

Advocaten & Notarissen

1

en het Activiteitenbesluit. Normering van geluid en een 
kleine doorkijk naar de toekomst. 



Activiteitenbesluit en windparken. Waar 
hebben we het dan over? 
♦ Externe veiligheid (artt. 3.14, 3.15a Activiteitenbesluit en art. 3.14 

Activiteitenregeling)

♦ Slagschaduw & lichtschittering (art. 3.14 lid 4 
Activiteitenbesluit en art. 3.12 Activiteitenregeling)

♦ Geluid en trillingen (art. 3.14a, 3.15 Activiteitenbesluit en artikel 
3.14a-e Activiteitenregeling)

Voor de praktijk is vooral de normering van geluid het 
meest relevant. 
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Wat regelt het Activiteitenbesluit over 
geluid? 
♦ Vaste normen: 47 dB Lden en 41 dB op de 

gevel van gevoelige gebouwen (art. 3.14a lid 1)

♦ Meten gaat via het Reken- en Meetvoorschrift 
(bijlage IV Rarim)

♦ Handhaafbaar? Ja; ABRvS 4 mei 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:1228, ro. 44 e.v.
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Maatwerk & geluid: bijzondere lokale 
omstandigheden 
♦ Maatwerk mogelijk bij cumulatie. Normen met 

een lagere waarde (artikel 3.14a lid 2). 

♦ Maatwerk mogelijk bij ‘bijzondere lokale 
omstandigheden’. Normen met een andere 
waarde (artikel 3.14a lid 3). 

♦ Beetje vaag. 

Titel presentatie 4



Maatwerk & geluid: bijzondere lokale 
omstandigheden. Waar moeten we aan denken?

♦ De systematiek van het Activiteitenbesluit brengt met 
zich mee dat het bevoegd gezag in bijzondere lokale 
omstandigheden, bijvoorbeeld in stiltegebieden, 
verdergaande bescherming kan bieden via 
maatwerkvoorschriften (Stb 2010/749, p. 10) 

♦ In een Natura 2000-gebied (Kamerstukken II 2010/11, 31 209, 
nr. 147, p. 11)
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Maatwerk & geluid: bijzondere lokale 
omstandigheden. Waar moeten we aan denken?

♦ Voorbeelden duiden erop dat maatwerk slechts 
mogelijk door een lagere waarde vast te stellen. 
‘Verdergaande bescherming’

♦ Artikel 2.20 Activiteitenbesluit: ook ‘andere waarde’; 
toelichting duidt er daar op dat ‘een andere waarde’ 
ook een soepelere normstelling zou kunnen zijn. 

♦ Deze toelichting ter onderbouwing van een soepelere 
normstelling bij windparken? 
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Maatwerk & geluid: soepelere normstelling? 

♦ Daar lijkt het niet op. 

♦ Het aspect geluid is bij windturbines is uitputtend 
geregeld in artikel 3.14a in samenhang met artikel 
3.15 van het Activiteitenbesluit (ABRvS 19 februari 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:544).

♦ De nota van toelichting op art. 3.14a noemt slechts 
voorbeelden voor een strengere norm. 
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Maatwerk & geluid: hoe zit het straks? Geluid 
komt in het Bkl: par. 5.1.4.2.3.  
♦ Artikel 5.70 Besluit kwaliteit leefomgeving

♦ 1. Een omgevingsplan dat het exploiteren van een windturbine of windpark toelaat bevat als 
waarde de standaardwaarde 47 dB Lden en 41 dB Lnight voor het toelaatbare geluid door de 
activiteit op een geluidgevoelig gebouw of een geluidgevoelige locatie. 

♦ 2. In afwijking van het eerste lid kan het omgevingsplan hogere of lagere waarden bevatten. 
Een omgevingsplan kan alleen lagere waarden bevatten als dat gelet op cumulatie met het 
geluid van een andere windturbine of een andere combinatie van windturbines, of gelet op de 
bijzondere aard van het gebied aangewezen is. 

Onder Bkl dus (wel) mogelijk om een door middel van 
maatwerkvoorschrift een soepelere geluidsnorm te hanteren. 
Voor de praktijk van groot belang.  
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En verder: hoe is het straks verder geregeld 
voor windparken? 

♦ Bkl à gericht op overheid: normen over geluid

♦ Bal à gericht op initiatiefnemer: 
- aanwijzen vergunningplicht (art. 3.12);
- algemene regels in paragraaf 4.30 (melding, externe 

veiligheid);
- Specifieke regels windparken in beperkingengebied 

Noordzee in paragraaf 7.2.3 (regels over de bouw, 
exploitatie en verwijdering van een windpark. 
Voorheen in Waterbesluit).

Titel presentatie 9



Maatwerk & geluid: recente jurisprudentie

♦ ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1689. 

♦ Geen maatwerk mogelijk met een andere geluidsnorm 
(Lden en Lnight vs dB(A)). 

♦ Maatwerkvoorschrift biedt niet de mogelijkheid om een 
middelvoorschrift op te stellen voor de wijze waarop 
metingen moeten worden verricht om vast te stellen of 
aan de geluidnorm van het maatwerkvoorschrift wordt 
voldaan. 
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Maatwerk & geluid: recente jurisprudentie

♦ ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2318.

♦ Afstandseis in provinciale verordening tot gevoelige 
bestemmingen is mogelijk. Geen doorkruising met het 
Activiteitenbesluit. Motief Wro en motief Wm vallen niet 
geheel samen. Zie ro. 10.1. 
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Vragen? 

Derek Sietses

Advocaat 
T 058 2347304
M 06 15886936
E d.sietses@triplaw.nl
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