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Voortgangsbericht motie SGP d.d. 27 juni 2017. Motie
raadsvoorstel Bestemmingsplan Windpark Deil reg. nr.
17.008525

Onderwerp
Voortgangsbericht motie SGP d.d. 27 juni 2017. Motie raadsvoorstel Bestemmingsplan Windpark
Deil reg. Nr. 17.008525.
Kennisnemen van
Het gesprek met Rijkswaterstaat zoals vastgelegd in bijgaand gespreksverslag en het advies van de
GGD over geluid en gezondheid
Inleiding
Bij de behandeling van het raadsvoorstel Bestemmingsplan Windpark Deil in de gemeenteraad van
27 juni 2017 heeft het college de motie van de SGP omarmd. Met deze motie heeft de SGP het
college gevraagd zich in te spannen dat er extra maatregelen genomen worden zodat de
geluidsbelasting voor onze inwoners (gemiddeld) gereduceerd wordt en dit halfjaarlijks terug te
koppelen aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft de SGP gevraagd aan het college om de GGD een
advies te laten opstellen over het geluid in relatie tot de gezondheid in het licht van internationaal
wetenschapplijke ontwikkelingen.
Afgesproken is om de voortgang in juni en december aan uw Raad te melden.
Kernboodschap
Rijkswaterstaat heeft begrip getoond voor de situatie. Omdat er echter geen concrete plannen zijn
om iets te doen aan de geluidsbelasting van de A15 is RWS gevraagd om in ieder geval de optie
open te houden om dit deel van de A2/A15 in aanmerking te laten komen voor innovatieve
oplossingen. RWS heeft aangegeven daarvoor open te staan en in ieder geval met de gemeente
Geldermalsen in gesprek te willen blijven.
De GGD geeft in haar notitie aan dat blootstelling aan omgevingsgeluid negatieve
gezondheidseffecten kan hebben zoals hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Het geluid
van de windturbines zal vooral overdag worden overstemd door het geluid van het weg- en
railverkeer, maar als het geluid van de windturbines wordt gehoord, zal dit wel eerder als hinderlijk
worden ervaren dan geluid van verkeer. De GGD adviseert de gemeente, voor zover dit nog niet is
gedaan, de gezondheidsaspecten van geluid mee te nemen in beleid en besluitvorming en de
omwonenden van het beoogde windpark te informeren over het te verwachte geluid in de omgeving,
de mogelijke effecten van geluid en de maatregelen die worden getroffen om geluidhinder te
beperken.
In het hele proces rondom niet alleen windpark Deil maar ook windpark Avri, is uitgebreid stil gestaan
en gecommuniceerd over de geluidsbelasting van de omliggende woningen. Daarbij is niet ontkend
dat er een hinder zou kunnen worden ondervonden van de te realiseren windparken. Echter bij beide
parken wordt (ruim) voldaan aan de wettelijke voorschriften zoals in het Activiteitenbesluit
Milieubeheer gelden.
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Vervolg
Het volgende voortgangsbericht zal zijn in december 2018
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