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Beantwoording Kamervragen leden Leijten (SP) en Erkens 
(VVD) over geluidsoverlast windmolens (2022Z19720) 

 

Aanleiding 
Op 18 oktober 2022 zijn vragen gesteld door de leden Leijten (SP) en Erkens 
(VVD) aan de minister voor Klimaat en Energie over het bericht van Zembla 
'Inspectie: burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens'. 
Omdat de vragen vooral betrekking hebben op de regelgeving voor 
windturbinegeluid, waarvoor de verantwoordelijkheid bij u ligt, is de 
beantwoording hiervan overgedragen aan IenW. U beantwoordt de vragen mede 
namens de minister voor Klimaat en Energie. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd bijgevoegde brief met de beantwoording van de vragen te 
ondertekenen.  

Kernpunten 
• Voor deze beantwoording is eerder een uitstelbrief verstuurd, waarin is 

aangegeven dat de vragen naar verwachting voor eind november 2022 zullen 
worden beantwoord. Dit is nog voorafgaand aan de geplande uitzending van 
Zembla over dit onderwerp in december 2022 (datum is nog niet bekend). 

• Het bericht van Zembla verwijst naar de HUF-beoordeling “wijziging 
milieuregels windturbines”, waarin de inspectie adviseerde dat de 
gehanteerde jaarnorm niet goed handhaafbaar zou zijn en dat deze geen 
goede bescherming zou bieden tegen nachtelijke (piek)hinder.  

• De HUF-toets is in 2009 op grond van de Wob opgevraagd en destijds slechts 
gedeeltelijk vrijgegeven. U legt uit dat de HUF-toets in twee recente 
zoekslagen niet is aangetroffen maar inmiddels op navraag wel is vrijgegeven.  

• U geeft aan op welke manier er destijds bij het opstellen van landelijke 
geluidsnormen voor windmolens gehoor is gegeven aan de adviezen van de 
inspectie, namelijk door het reken- en meetvoorschrift op het punt van 
handhaafbaarheid verder aan te scherpen en door een aanvullende 
geluidsnorm voor de nacht te hanteren.   

• U legt uit hoe met een jaargemiddelde geluidsnorm tussentijdse handhaving 
mogelijk is. Tevens legt u uit waarom een jaargemiddelde norm ook 
bescherming biedt tegen hoge (nachtelijke) maximale geluidniveaus.  

• U weerspreekt de suggestie dat met de regelgeving onduidelijke of 
ondeugdelijke bescherming geboden werd, door aan te geven dat deze op de 
best beschikbare wetenschappelijke informatie was gebaseerd en het niveau 
van bescherming vergelijkbaar is met dat voor andere geluidbronnen. 
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• U gaat alleen procesmatig in op de lopende plan-mer procedure voor de 
vaststelling van nieuwe algemene milieuregels voor windturbines, waarbij u 
aangeeft niet inhoudelijk vooruit te kunnen lopen op de uitkomsten hiervan.  

 
 
 

Krachtenveld 
De gevolgen van de plaatsing van windturbines in het kader van de 
energietransitie is een onderwerp dat het ministerie van EZK aangaat. De 
beantwoording van de vragen zal daarom mede namens de minister voor Klimaat 
en Energie naar de Kamer worden verstuurd. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 


