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Geachte
U heefr overlast bij ons gemeld over de windturbine aan de Westvlietweg Z te Den Haag.
Na de
ingebruikname van deze windturbine heeft de orngevíngsdlenst Haagtanden (oDH) tientallen
meldingen en
vragen ontvangen over slagschaduw door de rotor, geluid bij bepaalde windrichtingen
en over de verlichting
op de windturbir¡e. Ðe ODH oefent voor alle gemeenten in de regio Haaglanden en de provincie
ZuiclHolland in de gebruiksfase toezicht uit op bedrijven en activiteiten waarop de milieuregels van
toepassing

zrjn.

Wij informeren u graæ over de ondernomen acties en ons toezícht in de komende periode. Dit
vooruiflopend
op de vrij toegankelijke informatiebijeenkomst van de gemeente Den Haag op dinsdag 7
maart 2A1T van
16:30 tot 20:00 in de Oude of Martinikerk te Voorburg. Ook de ODH is bij deze bijeeniomst
aanwezig om u
aanvullend informatie te verstrekken en uw vragen te beantwoorden.
Op basis van de overlastmeldingen hebben wij contact opgenomen rnet de exploitant van de
windturbine en
met de gemeente. Daaruit bleek dat na ingebruikname van de windturbine het zogeheten
Stand Still
mechanisme' dat het stoppen van de wÍeken regelt om slagschaduw tegen te gaan, nog niet goed
werkte. ln
januari 2017 is dit mankement hersteld. De gemeente Den Haag
heeft vervolgens alle omwonenden hiervan
schrifrelijk op de hoogte gebracht op 17 januari 2017.

Slegsehaduw

op grond van de Wet milíeubeheer gelden er regels over slagschaduw van windturbines. Voorafgaand
aan
de bouw van de windturbine heeft de initiatiefnemer laten onáezoeken op welke dagen
en uren in een jaar
de rotor stil moet staan orn aan de regels te voldoen. Sensoren op de windturbine meten
de stand van de
zon en de zonnesterkte' Op basis van die informatie wordt het Stand Still mechanisme geactiveerd.
De OÐH
controleert de juiste werking hiervan door periodiek gegevens over start- en stoptijden op te vragen
bij de
exploitant van de windturbíne. Ook voeren we regelmatig controles uit op de momenten
dat slagschaduw
kan optreden. Tot nu toe zijn door de ODH geen gebreken aan dit Stand Still mechanisme geconstateerd.
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Voorafgaand aan de bouw van de windturbine heef, de initÍatiefnemer mct ecn akocstísch ondenock cn
modelbèr€keningon naar de verspreiding van hct gcluid, aan de gemecnþ Den Haag aangctoond dat aan
alle tctblijke vcreisten wordt voldæn. De geluidsnorm voor windturbines is, andêrs dan bij reguliere
bedrijvcn, cen jaargemiddelde waarde. Doordat de wettelijke regels mct deze jaargemíddelde waarde
rekenen, b alhmkelijk van de weersomstandigheden geluid van de windturbine bij woningen mcer of minder
te horen.
Omdat er oen doorontwikkeld type windturbine ís geplaatst, voozien van stillere rotorbladen, is opnieuw een
akocstisch on&rzoek uitgcvoerd. Uit dit rapport blijkt eveneens dat cfe windturbine voldoet aan de wett'elijke
eisen. De ODH h¡olt deze achtrrliggcndc g€gevens cn naar aanleíding van de nnldingen een rekenmodel
opgcvreagd om sxtre tc toetsen. De uitslag daarvan bepaalt of nader ondezoek nodig is.

l-iclrthturd¡r
Op dc windturËinc ie signaefvcrlÍchtlng çmonteerd in de ktourcn rood cn wit. Dcze vorlichting is verplicht in
intern¡tionaþ regclgeving voor luchtverkoer. De lnspectie voor l-ccfomgeving rn Transport is bclast mct het
toezicht op hct juiste gebruik van dcze signaalverfichting. De ODH draagt de mefdingen over cfeze verlichting

overæn de inepcctic_
lllcer infwmdo?
De akocstische- en slagschaduwrapportages kunt u downloaden via https://tinyurl.com/windturbineDl-t-

en wcthouders van Dcn Haag,
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