Laatste stand van zaken en geschiedenis windpark Hartelbrug II
Juni 2017
De Raad van State vernietigde eind juni het maatwerkvoorschrift dat sinds 2014 van kracht was. Dat
betekent dat de gemeente Rotterdam XL Wind geen extra maatregelen mag opleggen om de molens
stil te laten staan in de nachtelijke uren.
December 2016
Begin december ontvingen bewoners van Geervliet en Heenvliet een brief van XL Wind. Daarin liet XL
Wind weten dat de geluidbeperkende maatregelen in november zijn gestart. De fabrikant van de
windturbines vervangt in alle acht windturbines de poolscholen. Hiermee hoopt XL Wind de bromtoon
weg te nemen en het geluid te dempen. De werkzaamheden duren ongeveer 4 à 5 weken per turbine
en in die periode staat de betreffende turbine stil.
Oktober 2016
Op maandag 31 oktober 2016 vond in Geervliet een informatieavond plaats. Aanleiding was het
verder informeren van omwonenden over het windpark en de daarmee samenhangende
onderwerpen. Deze onderwerpen kwamen voort uit de vragen die waren gesteld tijdens de
bijeenkomst eerder in oktober in Spijkenisse.
Op dinsdagavond 4 oktober vond in het gemeentehuis van de gemeente Nissewaard in Spijkenisse
een informatiebijeenkomst plaats. Aanleiding was de ter inzagelegging van de vernieuwde
omgevingsvergunning voor het windpark.
September 2016
Eind september 2016 voerde de DCMR een geluidmeting bij de windmolens uit. Het resultaat van de
meting was dat geen overschrijdingen zijn gemeten: het geluidniveau bleef onder de norm.
XL Wind heeft naar aanleiding van opgelegde dwangsom de windmolens beter afgesteld. In 2015 zijn
3 metingen (februari, juli en november) uitgevoerd bij de windmolens. Het resultaat van de metingen
was dat geen overschrijdingen zijn gemeten: het geluidniveau bleef ruim onder de norm. Omdat deze
metingen geen overschrijding van de geluidvoorschriften hebben aangetoond en er geen
aanpassingen aan de windmolens zijn doorgevoerd, zijn er geen aanwijzingen voor een verandering
van het geluidniveau. XL Wind heeft aangegeven op korte termijn aanpassingen aan de windmolens
uit te voeren, met als doel om een reductie van het geluid te realiseren. Als deze aanpassingen zijn
doorgevoerd, is dit aanleiding voor de DCMR - bij geschikte weersomstandigheden - een geluidmeting
uit te voeren, ter controle van het maatwerkvoorschrift.
Januari 2015
In december 2014 heeft de DCMR een overschrijding van de geluidsnorm gemeten. XL Wind moet
een dwangsom van € 10.000,- betalen aan de gemeente Rotterdam. De DCMR zal bij geschikte
weersomstandigheden steekproefsgewijs geluidsmetingen uitvoeren ter controle van het
maatwerkvoorschrift.
September 2014
Het college van Rotterdam heeft in september besloten een dwangsom op te leggen aan XL Wind: De
DCMR heeft in augustus een overschrijding van de geluidsnorm uit het maatwerkvoorschrift
geconstateerd. Mede gezien de vele klachten en grote overlast bij omwonenden heeft de DCMR heeft
aan het college van Rotterdam geadviseerd deze dwangsom op te leggen. Bij een volgende door de
DCMR geconstateerde overtreding wordt het bedrag van € 10.000,- gevorderd. Dit kan oplopen tot
een maximum van € 30.000,- bij drie overtredingen.
Juli 2014
XL Wind heeft bezwaar ingediend tegen het maatwerkvoorschrift en heeft een verzoek gedaan om

een voorlopige voorziening. De Voorzieningenrechter heeft het college van Rotterdam in juli 2014
grotendeels in het gelijk gesteld. XL Wind moet voldoen aan de voorgestelde strengere nachtelijke
geluidsnormen. Het voorschrift voor het gebruik van een windmeter is geschorst. De DCMR houdt
toezicht op de naleving van het maatwerkvoorschrift.
Februari 2014
Sinds februari 2014 heeft de meldkamer meer dan 2000 klachten binnengekregen. Ruim 240
personen hebben één of meer keer geklaagd. Alle windmolens in Nederland moeten voldoen aan de
algemene regels in het Activiteitenbesluit. Hierin zijn ook geluidsnormen opgenomen. Het
Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om eisen op te stellen die beter zijn toegespitst op een
concrete situatie, de zogenoemde maatwerkvoorschriften. Op advies van de DCMR heeft het college
van Rotterdam aan dit windpark maatwerkvoorschriften opgelegd, zodat ‘s nachts geluidshinder tot
aanvaardbare proporties wordt beperkt. Het voorschrift stelt dat de windmolens ’s nachts bij bepaalde
windrichtingen aan strengere geluidsnormen moeten voldoen. Daarnaast is voorgeschreven dat een
windmeter gebruikt moet worden voor het aansturen van de windmolens, zodat deze binnen de
geluidsnormen blijven.

