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Onderwerp:

Opmerkingen geluid CIE-MER voor IJsselwind

Reactie op het aspect Geluidhinder:
Het geluidspectrum is afgeleid uit de datasheet van Lagerwei (SD100ENR9 Data Curves L100-2,5MW).
Het geluidspectrum is niet apart in de datasheet weergegeven. In de sheet is echter wel in tertsbanden
het geluidvermogen bij verschillende windsnelheden opgenomen. Uit de tertsbandinformatie is het
geluidspectrum afgeleid.
Tabel 1: Tertsbandinformatie van L100:

Bij het bepalen van het (octaafband-)spectrum is uitgegaan is van de relatief vaak voorkomende
windsnelheid van 7 m/s. Er kan in het rekenprogramma slechts één ‘referentie spectrum’ worden
opgegeven. (Waarom is dit niet juist/niet representatief?)
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Het is niet zo dat het bestemmingsplan de GE-2.75-120 zondermeer mogelijk maakt. Gesteld is dat aan
de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit moeten worden voldaan.
Voor de GE.2.75-120 is de geluidsimmissie bij woningen in de omgeving bepaald, maar deze is niet
explciet in de MER opgenomen. Bij de berekeningen bleek dat de geluidbelasting hoger was dan de
geluidsnorm van het Actviteitenbesluit:
Tabel 2: Rekenresultaten GE2.75-120

Naast rekenpunt 6 wordt ook op de punten 5 en 7 niet aan de norm van het Activiteitenbesluit voldaan.
Gehanteerd invoergegevens voor GE2.75-120 turbine:

Voor wat betreft de navolgbaarheid. De wetgever heeft gekozen voor een jaargemiddelde beoordeling
als het gaat om geluid vanwege windturbines. Uit de windsnelheidsafhankelijke bronsterkte in combinatie
met de winddistrubutie wordt een jaargemiddelde ‘geluidproductie’ (LE) bepaald. Vanuit deze
‘jaargemiddelde geluidproductie’ wordt de geluidimmissie bij de woningen berekend. Een
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geluidsdeskundige zal op basis van de vermelde uitgangspunt tot een zelfde resultaat en conclusie
komen. Voor leken zal dit inderdaad lastig kunnen zijn (maar dat geldt voor meedere specifieke
aspecten).
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