Motie meten = weten
(nul)meting geluid windturbines Rivierduintocht bij
dorpskern Swifterbant
De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen d.d 8 april 2021
gehoord de beraadslagingen (over het voorstel No. B21.000342 Bestemmingsplan
woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid),
constaterende dat
1. er voor windturbines in Nederland een jaargemiddelde geluidsnorm bestaat van
47dBA overdag en 41dBA ’s nachts;
2. deze geluidsnorm voor alle types windturbines geldt, ongeacht de hoogte of
technische eigenschappen van de windturbines;
3. Dat de gemeente met de initiatiefnemers van Windplan Blauw concrete afspraken
(heeft ge)maakt over het monitoren en indien nodig handhaven van de
geluidsniveaus op de gevels van woningen in Swifterbant tijdens de exploitatie;
4. Inwoners van Swifterbant zich zorgen maken over het effect dat de windturbines
zullen hebben op hun gezondheid, met name het effect van laag frequent geluid
(zgn lage tonen) op de gezondheid;
van mening dat
1. De gemeente Dronten belast is met de zorg voor een gezonde leefomgeving voor
haar inwoners;
2. Het goed is om te leren van ervaringen opgedaan in andere gemeentes (bijv.
windturbines bij N33);
3. Die ervaringen leren dat windturbines die op papier (volgens de MER) aan de
geluidsnormen voldoen, na plaatsing een ander geluidsbeeld kunnen opleveren
dan verwacht;
4. Swifterwint (Windkoepel Blauw) inmiddels is gestart met de plaatsing van de
windturbines, onder meer aan de Rivierduintocht;
5. Er in de buitenlucht altijd een bepaalde hoeveelheid laagfrequent geluid aanwezig
is, bijvoorbeeld van verkeer;
6. Dat het, als de windmolens eenmaal in bedrijf zijn, heel moeilijk uit te splitsen zal
zijn welk geluid van de windmolens afkomstig is en welk geluid van andere
bronnen;
7. het daarom van groot belang is om zo snel mogelijk op een aantal plekken in en
rond Swifterbant nulmetingen uit te voeren, om na plaatsing van de turbines
uitgevoerde geluidsmetingen goed te kunnen duiden;
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Verzoekt het college
1. Op een aantal locaties in en rond Swifterbant zo snel mogelijk nulmetingen te
laten uitvoeren;
2. Bij de nulmeting ook rekening te houden met de toekomstige woningbouw in de
nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid;
en gaat over tot de orde van de dag.
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