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Op dit moment is het aantal geregistreerde overlast meldingen, sinds het in werking zijn van het 
turbinepark april 2019 – 915 (zie overzicht).  
 
Op grond van het toezichtmandaat heeft OZHZ het volgende in gang gezet; 
 
Slagschaduw meldingen; 
Naar aanleiding van de eerste meldingen in april 2019 zijn inspecteurs van OZHZ ter plaatse gegaan 
en hebben hinder als gevolg van slagschaduw vastgesteld. Hierop is de Windparkbeheerder 
aangesproken, wat heeft geleid tot programmatische aanpassing. Volgens terugkoppeling van de 
melders was hiermee de overlast weg. 
Steeds zijn latere meldingen direct doorgegeven aan de beheerder van Windpark Spui en steeds 
hebben zij de programmering aangepast. 
 
Lichtoverlast meldingen; 
In mei 2019 ontvingen wij enkele meldingen over lichtoverlast afkomstig van de luchtvaart- 
signaallampen. Ter plaatse werd vastgesteld door de inspecteurs van OZHZ dat de dag- en nacht 
programmering niet goed was ingeregeld (rood overdag en wit in de avond- en nacht). Dit is 
doorgegeven aan de Windpark beheerder en de programmering is hersteld zodanig dat het witte 
licht overdag schijnt en de rode in de avond- en nacht. 
 
Geluidoverlastmeldingen; 
Nadat de Windturbines in april 2019 hun eerste omwentelingen maakten (proefperiode van 1 
maand), werden geluidoverlast meldingen ontvangen. De inspecteurs van OZHZ zijn de eerste 2 
maanden met grote regelmaat ter plaatse geweest om op verschillende plaatsen in de omgeving 
indicatieve geluidmetingen te doen. 
 
In 2019 zijn de volgende representatieve geluidmetingen uitgevoerd; 

- Op verzoek van gemeente HW is een vergelijkend achtergrond geluidniveau onderzoek 
uitgevoerd. De resultaten van de uitgevoerde meting zijn vergeleken met die van 2018 toen 
er nog geen windturbinepark aanwezig was. De uitkomst was dat er een zeer beperkte 
toename van het achtergrond geluidniveau is vastgesteld. Echter omdat er normen 
ontbreken in het vigerende bestemmingsplan kan niet worden bepaald of deze een limiet 
overschrijd. Het onderzoek toont aan dat het achtergrondgeluidniveau zit rond en onder de 
30 dB. Tevens is vastgesteld dat van laagfrequent geluid geen sprake is. 

- Vanwege de overlastmeldingen is door een gespecialiseerd bureau (voor Windturbine 
metingen) in onze opdracht een akoestisch rapport opgesteld en vervolgens een actuele 
prognose meting uitgevoerd geheel conform de meetvoorschriften uit het activiteitenbesluit 
milieubeheer. Er is hier sprake van een prognose omdat de vigerende voorschriften stellen 
dat de geldende geluidnormen bepaald dienen te worden over een kalenderjaar en daarvan 
is nog steeds geen sprake. Het geluidonderzoek toonde aan dat voldaan zal worden aan de 
gestelde geluidnormen ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen (woningen). 

- Inmiddels heeft de windparkbeheerder van Piershil BV gevolg gegeven aan ons verzoek om 
ingevolge de verplichting ingevolge de vigerende voorschriften, de kalenderjaargegevens 
over 2019 te leveren. Beoordeling door OZHZ leerde dat over 2019 ruimschoots voldaan 
werd aan de Wettelijke normen. 

De geluidrapportages zijn in te zien via de site van OZHZ onder het dossier Windpark Spui. 
 


