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Geacht college van B&W, 

 

In aanvulling op het intrekkingsverzoek van Eneco, d.d. 15 februari 2019, welk verzoek uiteindelijk heeft 

geleid tot de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland d.d. 25 februari 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:756), 

bericht ik u namens Eneco Windpark Houten BV (“WP Houten”) als volgt.  

 

Toen uw college bezig was met de voorbereiding van een nieuwe beslissing op bezwaar, ter uitvoering van 

hetgeen in de hierboven aangehaalde uitspraak is bepaald, werd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State op 30 juni 2021 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2021:1395) waarmee de tot dat 

moment gehanteerde toetsingsnormen uit paragraaf 3.2.3 van het Barim buiten toepassing werden verklaard. 

Er is niet inhoudelijk over de norm geoordeeld, maar slechts bepaald dat de norm ten onrechte niet steunde 

op een vooraf uitgevoerde Plan-MER. Uit de Afdelings-uitspraak van 28 juli 2021, r.o. 14.2 

(ECLI:NL:RVS:2021:1681) volgt dat het bevoegd gezag zelf normen mag stellen zolang deze normen 

voldoende onderbouwd zijn. 

 

Adviesbureau LBP Sight heeft in opdracht van Eneco onderzocht welke norm voor windturbinegeluid als 

aanvaardbaar beschouwd kan worden anno 2021, aansluitend bij de laatste wetenschappelijke inzichten op 

het gebied van windturbinegeluid. Zoals uit de bijgevoegde notitie blijkt, kunnen de eerder landelijk 

vastgestelde geluidnormen Lden 47 en Lnight 41 in 2021 nog steeds als uitgangspunt gehanteerd worden, en 

kunnen zij in de plaats komen van de Maatwerkvoorschriften (voor wat betreft het onderdeel Geluid). 

Daarnaast heeft LBP Sight, in een als bijlage bijgevoegd rapport, aangetoond dat er aan deze geluidnormen 

voldaan wordt.  

 

WP Houten is voornemens op korte termijn conform deze geluidnorm te gaan draaien en verzoekt u 

vriendelijk deze norm vast te leggen in de nog te nemen nieuwe beslissing op bezwaar. 

Ten overvloede herhaalt WP Houten hier dat er met  betrekking tot de externe veiligheid en de 

slagschaduwhinder geen veranderingen optreden ten opzichte van hetgeen reeds in de oorspronkelijke 

Maatwerkvoorschriften (d.d. 11 juli 2012) is opgenomen.  

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn, dan verneemt WP Houten deze graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Cees de Haan  

Directeur 

Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam  

 

T.a.v.  college@houten.nl  

Kopie:  annemarie.maris@houten.nl  
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