
Amendement ‘WHO advieswaarden geluid ook voor windmolens’ 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021 ter bespreking van de 
Omgevingsvisie en interim-verordening, 

Constaterende dat: 

- u streeft naar het voldoen aan de WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit in de hele provincie en
geluid ten aanzien van de nieuwbouw van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen;

- in de Omgevingsvisie niet verwezen wordt naar de WHO advieswaarden voor geluid bij de plaatsing
van windmolens;

- Geluidsoverlast, vooral van laagfrequent geluid, een gehoorde zorg is van omwonenden als het gaat
om de plaatsing van windmolens;

Overwegende dat: 

- De Omgevingsvisie terecht haar inwoners wil beschermen voor hinderlijk geluid in hun woning door
de WHO advieswaarden na te streven;

- Dit niet betekent dat dit streven alleen van toepassing is op de bouw van nieuwe woningen of de
aanleg van wegen;

- Logischerwijze ook voor de plaatsing van windmolens deze WHO advieswaarden moeten worden
nagestreefd;

Vult de tekst van de Omgevingsvisie (paragraaf 4.1.1 bij verminderen geluidshinder) als volgt aan: 

De geluidhinder neemt toe in onze provincie. Het is ons streven vanaf 2030 nieuwbouw voor geluidgevoelige 
gebouwen vooral nog te laten plaatsvinden op locaties die voldoen aan de WHO-advieswaarden voor geluid. 
Dit vraagt om aandacht bij nieuwe woningbouwplannen en bij wijzigingen in de infrastructuur 
(weg/spoor/tram), bedrijvigheid en windmolens. Het beleid zal zich meer richten op het reduceren van het 
blootstellingsniveau. Er wordt meer ingezet op preventie en inspanningen om risico’s voor de gezondheid 
aan te pakken. 

Vult daarnaast de tekst van de Omgevingsvisie (paragraaf 4.3 onder Mogelijkheden voor windenergie, 
eerste alinea, achter de zesde zin) als volgt aan: 

Hierbij moet voldaan worden aan de voorwaarden uit onze Omgevingsverordening. Daarnaast streven wij 
voor 2030 bij woningen en andere geluidgevoelige gebouwen naar het voldoen aan de WHO advieswaarden 
voor geluid van windturbines in aanvulling op de wettelijke vereisten. 

Dop van Ulzen, VVD 

A14  AANVAARD


	Amendement ‘WHO advieswaarden geluid ook voor windmolens’

