Motie Grenzen aan geluid (art. 33 RvO)
Provinciale Staten van Gelderland in vergadering bijeen op 16 november 2022,
gehoord de beraadslagingen,
constaterende dat
- GS het Provinciaal InpassingsPlan voor het Windpark IJsselwind heeft opgesteld op basis van
het voorstel van de indieners, rekening houdend met de instemming van de gemeenteraden
van Zutphen en Lochem met de RES 1.0;
- GS heeft gehandeld conform de door PS aangenomen motie Windladder (15 december
2021);
- de Raad van State op 30 juni 2021 m.b.t. het Windpark Delfzijl Zuid conform het Nevele-arrest
Hof EU heeft bepaald dat er een planMER vereist is, waarbij lagere overheden zelf lokale
normen -mits goed onderbouwd- kunnen opstellen totdat het rijk met regels komt (eind 2023);
- burgers uit Eefde e.o. grote zorgen hebben over het geluidsniveau van het Windpark
IJsselwind en de impact op hun gezondheid.
- de Raad van State t.a.v. het windpark Staphorst, in het licht van het Nevele-arrest, bij een
maximale geluidsbelasting van 45 dB Lden en 39 dB Lnight geen aanleiding ziet voor
onaanvaardbare gevolgen voor de gezondheid, mede daar bevoegd gezag dit zal handhaven;
- de Raad van State constateert dat met deze grenswaarden wordt aangesloten bij de
aanbevelingen van de WHO.
overwegende dat
- indieners hebben aangegeven te overwegen geluidsarmere windturbines in te zetten;
- dat voor de bouw en gebruiksperiode van de beoogde molens een minimaal draagvlak bij
omwonenden wenselijk is.
verzoeken GS:
- bij indieners van Windpark IJsselwind sterk aan te dringen op het gebruik van geluidsarme
windturbines zodat kan worden aangesloten bij een maximale geluidsbelasting van 45 dB
Lden en 39 dB Lnight en te bepalen hoe hier toezicht op zal worden gehouden;
- bij indieners aan te dringen op concrete acties om het draagvlak bij omwonenden voor het
Windpark duurzaam te verbeteren.
en gaan over tot de orde van de dag.
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