
Op 16 februari stelde de SGP-fractie een enkele technische vraag over de 0-meting van de 
windmolens. Deze mail voorziet in de beantwoording. 
 
Inleiding 
Bij de behandeling van het raadsvoorstel Bestemmingsplan Windpark Deil in de gemeenteraad 
Geldermalsen 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 
wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Wethouder van Bezooijen is hier anderhalf jaar geleden ook op teruggekomen. 
Wij willen graag dat deze nulmeting plaatsvindt om zo op termijn iets voor onze inwoners te kunnen 
doen. In een aantal kernen (bv. Beesd, Tuil, Waardenburg, Enspijk, Deil, Meteren en Geldermalsen 
(gedeeltelijk) is er veel geluidsoverlast. 
 
Vraag 
Wij willen graag weten wanneer de goede nulmeting nu gaat plaatsvinden en wanneer hierover zal 
worden gerapporteerd. 
 
Antwoord 
Windpark Deil is nog niet zo lang in productie. Dat was uiteraard een voorwaarde voor een goede 
controlemeting. 
De uitvraag voor een offerte voor een controlemeting van het windpark Deil is via de ODR in gang gezet. 
Wanneer de controlemeting kan gaan plaatsvinden is nu nog niet bekend. Dat komt mede doordat er op 
dit moment een hinderlijk geluid wordt geproduceerd door een aantal turbines. Daar waar dit hinderlijke 
geluid er eerder niet was. Naar de oorzaak wordt nog gezocht. Dat probleem moet eerst worden 
opgelost, voordat er een controlemeting kan plaatsvinden. Dat moet namelijk onder representatieve 
omstandigheden gebeuren en met een ‘defecte’ turbine is dat niet het geval. 
 
Die representatieve omstandigheden betreffen ook meteorologische omstandigheden. Bij de 
controlemeting van windpark Avri heeft het enorm lang geduurd voordat deze omstandigheden 
optraden. Overigens wordt dit rapport (over windpark AVRI) volgende week verwacht, waarna dat zo snel 
mogelijk naar de raad wordt doorgezet. 
Wij hopen dat dat voor Deil sneller gaat, maar ook daar hebben we wel weer specifieke woningen waar 
we die controlemeting willen laten uitvoeren. Dus dat kan die termijn wel beïnvloeden. Vanzelfsprekend 
laten we het aan de raad weten zodra de 0-meting is uitgevoerd. 

 


