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0-meting geluid windpark Avri Geldermalsen
17 december 2019
VWB - LLB

Inleiding
In de gemeenteraad van Geldermalsen van 27 juni 2017 is door de SGP een Motie ingebracht over de
geluidsbelasting bij de realisatie van de windparken Deil en Avri, alsmede het verzoek om extra
maatregelen te treffen zodat die geluidsbelasting voor inwoners gereduceerd gaat worden en
hiervoor een 0-meting te laten uitvoeren. Deze motie is niet in stemming gebracht doordat het college
de motie heeft omarmt. Het college heeft vervolgens adviezen gevraagd bij RWS, de GGD en de ODR
en die aan de raad gecommuniceerd met een informatienota in september 2017. In juli 2018 heeft
het college de raad nog een voortgangsbericht verstrekt, waarin is gemeld dat een 0-meting niet of
weinig zinvol werd geacht en daardoor niet is uitgevoerd.
De raad van de gemeente West Betuwe op 17 december 2019 in vergadering bijeen.
Constaterende dat:
 de gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van het windpark Avri, waarbij tevens is
afgedwongen dat er een 0-meting met betrekking tot de geluidshinder zou plaatsvinden.
 omwonenden herhaaldelijk hebben getracht om hun zorgen over die geluidshinder van het
windpark Avri kenbaar te maken bij de gemeente, wat leidt tot een vermindering van het
woongenot en daarbij aangeven er ook niet gerust op te zijn dat de geluidsbelasting leidt tot
mogelijke waardedaling van hun woningen.
 omwonenden aangeven dat zij niet gehoord worden door de ambtelijke organisatie en de
verantwoordelijk portefeuillehouder.
Is van mening dat:
 de GGD in zijn advies aangeeft dat blootstelling aan omgevingsgeluid negatieve
gezondheidseffecten kan hebben zoals hinder, slaapverstoring en hart- en vaatziekten. Het
geluid van de windturbines zal vooral overdag worden overstemt 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 daarom adviseert aan de gemeente, de gezondheidsaspecten van geluid mee te
nemen in beleid en besluitvorming en de omwonenden van het beoogde windpark te
informeren over het te verwachten geluid in de omgeving, de mogelijke effecten van dat
geluid en de maatregelen die zullen worden getroffen om die geluidhinder te beperken.
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Roept het college op:
1. om alsnog een 0-meting geluidhinder/geluidsbelasting uit te laten voeren door een
onafhankelijke partij bij direct omwonenden.
2. om dit nog voor het einde van dit jaar breed te communiceren met alle direct betrokken
inwoners (omwonenden), de Avri en overige belanghebbenden.
3. de uitkomst van die 0-meting voorwaarde te laten zijn voor de toestemming tot
ingebruikname van het windpark Avri.

En gaat over tot de orde van de dag.
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