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Inpassingsplan windpark Nij Hiddum-Houw, kop Afsluitdijk

Verduidelijk de beoordeling van de geluidhinder
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Nij HiddumHouw bij de kop van de Afsluitdijk in Fryslân beoordeeld. Zij adviseert om duidelijker aan te geven hoe de geluidhinder is bepaald en beoordeeld.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Windpark Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. willen samen windpark
Nij Hiddum-Houw realiseren bij de kop van de Afsluitdijk. Het park produceert voldoende
energie voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 40.000 woningen. Een aantal
bestaande turbines wordt verwijderd. Voor het project wordt een Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door de provincie Fryslân en een omgevingsvergunning verleend door
de gemeente Súdwest-Fryslân. Voordat de provincie en de gemeente besluiten over
het inpassingsplan en de vergunning voor het windpark zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De provincie en de gemeente hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te
beoordelen.
Het advies
In het rapport zijn drie alternatieven voor het windpark onderzocht die van elkaar verschillen in aantal turbines en in de ashoogte en de rotor-diameter van de turbines. Op
grond van die vergelijking wordt gekozen voor het alternatief met het kleinste aantal en
de grootste turbines. De alternatieven zouden op het punt van geluidhinder niet significant van elkaar verschillen.
Voor de Commissie is onduidelijk op welke informatie de conclusie over de geluidhinder
is gebaseerd. Onduidelijk is namelijk welke opstellingen zijn vergeleken, hoe groot de
normoverschrijdingen zijn, hoe groot verschillen bij een lagere geluidbelasting zijn en of
verplaatsen van turbines kan leiden tot minder overschrijdingen.
De Commissie adviseert om het rapport aan te vullen met informatie over de omvang
van de geluidhinder, ook onder de norm, over de wijze waarop die hinder is bepaald en
over hoe het oordeel over de effecten op de leefbaarheid tot stand is gekomen.
De provincie en de gemeente nemen deze aanbevelingen over en zullen de Commissie
ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen.
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Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3188
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

