13‐4‐2022
Nawoord NLVOW
Geachte lezer van dit rapport,
Voor u ligt het rapport van Arcadis als gedeeltelijk antwoord op de motie Erkens‐Leijten, die vraagt
om meer duidelijkheid voor de Tweede Kamerleden ten aanzien van de effecten van verschillende
afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden. Dit rapport geeft daar nog
geen antwoord op. Dit rapport is een inventarisatie van toegepaste normering in het buitenland en
gaat over de gevolgen van de gehanteerde afstanden en/of geluidsnormering ten aanzien van alleen
geluidsbelasting en slagschaduw die ontstaat. Het geeft dus nog geen antwoord op de vraag wat de
gevolgen zijn voor de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden. Als vereniging die opkomt voor
de belangen van de omwonenden vinden wij dit natuurlijk een groot gemis. Ons meedoen aan de
klankbordgroep en het schrijven van dit nawoord moet dan ook niet gezien worden als een volledig
instemmen met de inhoud van dit rapport. Wij hebben in dank wel het nodige kunnen en mogen
bijdragen, waardoor dit rapport uiteindelijk meer en juistere informatie bevat die noodzakelijk is
voor het landelijke bestuur en onze volksvertegenwoordiging, om een betere keuze te maken ten
aanzien van nieuwe normeringen. Er zijn echter diverse punten waar wij nog sterk van inzicht
verschillen.
Onze twijfels ten aanzien van dit rapport liggen hoofdzakelijk in de conclusies die hieruit getrokken
worden of kunnen worden. De bandbreedte van de gehanteerde normeringen in de diverse landen
zou wat ons betreft niet mogen leiden tot “we doen het zo slecht nog niet” maar eerder tot een
reflectie: “we willen toch niet het slechtste jongetje in de klas zijn”. Sterker nog, wat ons betreft zou
de ambitie moeten zijn om nu eens te voldoen aan eisen van EU *), adviezen van de WHO en onze
Zorgplicht in de milieuwetgeving over de bescherming van de omwonenden. In deze fase zeker, nu er
nog geen onderzoek is ten aanzien van de gevolgen voor de gezondheid (als invulling van deze
motie). Het voorzichtigheidsprincipe, prudent omgaan met wat het gevolg kan zijn voor de mensen
die er mee geconfronteerd, worden lijkt ons hier op zijn plaats. Hierbij moet zeker ook in acht
worden genomen dat er voldoende betere, minder gevolgen hebbende alternatieven beschikbaar
zijn, zoals op zee, zodat plaatsingsmogelijkheden in het geheel niet onder de Zorgplicht hoeven te
lijden.
Wij willen wij u er nog op wijzen dat wij de laatste concept‐versie van dit rapport onderworpen
hebben aan een second‐opinion van een ander geluidstechnisch bureau (DGMR). Dit is gebeurd
omdat wij het uiterst belangrijk vinden dat de Tweede Kamerleden goede en volledige informatie
krijgen om later tot een goede beslissing te komen ten aanzien geluidsnormering voor Nederland.
Onze analyse van dit rapport, het in onze opdracht opgestelde second‐opinion rapport (van een
onafhankelijk bureau) en wat dit naar onze mening zou moeten betekenen ten aanzien van de
voorwaarden die aan Wind‐op‐Land zouden moeten worden gesteld, kunt u terugvinden op de
website van de NLVOW via deze link (https://www.nlvow.nl/index.php/actueel/een‐heldere‐
afstandsnorm‐veilig). Hier hebben we de wirwar van getallen en geluids(..!..)normeringen in dit
rapport geprobeerd te vertalen naar een grafiek met wat dit betekent ten aanzien van afstanden
geteld in meters. Dit vanuit het voorzorgsprincipe: pak de strengste norm per land en laat die vanuit
de Rechten van de Mens voor iedere woning op elk moment gelden! Daaruit blijkt dat Nederland de
ruimste normen kende en dat vele ons omringende landen daarentegen hebben gekozen voor zeer
ruime afstandsnormen, om daarmee vele effecten, ook anders dan geluid, op veilige afstand te
houden van woningen.

Wat dus echt ontbreekt om een juiste afweging te kunnen maken is een helder en objectief
gezondheidsonderzoek, dat nog jaren op zich kan laten wachten. Laten we vooralsnog werken naar
een prudente bescherming voor omwonenden met een veilige en heldere afstandsnorm en kiezen
voor een normering met voldoende afstand, gedifferentieerd en met een passende aanvullende
geluidsnorm. Een heldere afstandsnorm van 1000m lijkt ons minimaal noodzakelijk, er is van landen
die hier al mee werken wel degelijk een wetenschappelijke motivatie voor >2000m.
Onderbelicht blijft in het rapport dat voor slagschaduw een aparte norm van volledige
stilstandsregeling (0% hinder) betaalbaar is en dus tot de BBT behoort, evenzo een aparte norm voor
het maximaal uitschakelen van obstakelverlichting middels al lang goedgekeurde naderingsdetectie.
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*)
in artikel 130 R, lid 2, van het Verdrag (VWEU) is bepaald dat het milieubeleid van de Gemeenschap met name berust op
het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, alsmede op de beginselen dat milieuaantastingen bij
voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en dat de vervuiler betaalt;

