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Verslag Themabijeenkomst 2  
Geluid, Slagschaduw en Gezondheid 

Grootschalige Opwek Duurzame Energie Waalwijk 

Dinsdag 12 juli 2022, van 19.00 uur tot 21.00 uur, Den Bolder Waspik 

 

Links voor extra informatie  

o Informatiepagina Grootschalige Opwek Duurzame Energie van de Gemeente Waalwijk 

o Aanmelden nieuwsbrief zonne- en windenergie Waalwijk 

o Verslag eerdere themabijeenkomst 17 mei 2022: landschap en ecologie 

 

Informatieplein en thematafels 

De eerste inloopbijeenkomst op 17 mei 2022 stond in het teken van landschap en ecologie. In 

deze tweede inloopbijeenkomst op dinsdag 12 juli 2022 stonden de thema’s geluid, slagschaduw 

en gezondheid centraal. De bijeenkomst was verdeeld in een informatieplein waar bezoekers 

algemene informatie over het proces konden bekijken. Daarnaast waren er vier thematafels om 

samen de dialoog aan te gaan over onder andere geluids- en slagschaduwcontouren in het 

gebied. De onderwerpen van de thematafels waren: geluid, slagschaduw, gezondheid en het 

gemeentelijke proces. De tafel over gezondheid werd bemand door medewerkers van de GGD. 

 

Aanleiding 

Tijdens de m.e.r.-procedure zijn verschillende participatiemomenten gepland, waaronder vijf 

themabijeenkomsten met elk een eigen onderwerp. Een milieueffectrapport (MER) beschrijft op 

objectieve wijze welke milieueffecten te verwachten zijn wanneer een bepaalde activiteit wordt 

ondernomen.  

 

Doel van deze bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst was het ophalen van informatie en vragen vanuit de omgeving en 

het informeren van de deelnemers over het effect van geluid en slagschaduw op de 

leefomgeving. Er was volop ruimte om vragen en zorgen van belanghebbenden met de 

gemeente, de GGD en het onderzoeksbureau Witteveen+Bos te bespreken. De verzamelde 

opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van het milieueffectrapport (planMER). 

 

Verslag van de bijeenkomst 

De inloopbijeenkomst over geluid, slagschaduw en gezondheid in Sociaal Cultureel Centrum Den 

Bolder in Waspik was vrij te bezoeken van 19.00 uur tot 21.00 uur. Met ruim 50 

geïnteresseerde bezoekers is uitgebreid het gesprek gevoerd over de bovenstaande thema’s. 

Naast bezoekers uit de gemeente Waalwijk waren er ook inwoners vanuit de gemeenten Altena, 

Geertruidenberg en Heusden aanwezig. 

 

  

https://www.waalwijk.nl/duurzame-energie
https://www.docufiller.nl/waalwijk
https://www.docufiller.nl/waalwijk
https://www.waalwijk.nl/_flysystem/media/verslag_themabijeenkomst_landschap_en_ecologie_17_mei_2022_v1.0.pdf
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Kaart met woonplaats deelnemers themabijeenkomst 

Het informatieplein 

Op het informatieplein waren verschillende kaarten en informatieborden over de m.e.r.-

procedure te zien. Denk aan kaarten met de harde belemmeringen (bijvoorbeeld de 

hoogspanningslijn) en de zachte belemmeringen (op basis van beleid) die de basis vormen voor 

de ‘geschiktheidskaart’ die bij de gemeentetafel werd getoond. Op de geschiktheidskaart werd 

onderscheid gemaakt tussen groene gebieden met weinig formele belemmeringen voor 

windenergie en oranje gebieden, waar verschillende belemmeringen zijn maar windenergie niet 

onmogelijk is. Dit zijn de zogenoemde ‘nee, tenzij’ gebieden. Alle kaarten zijn momenteel nog 

concepten, zodra deze definitief zijn worden de kaarten ook gedeeld via onze website. 

 

De geluidstafel 

Op de geluidstafel werden verschillende opstellingen, turbineformaten en geluidcontouren op 

een kaart geschetst. Er werd bijvoorbeeld gevraagd of de geluidskaraterstieken anders zijn 

boven land of water en hoe hier mee wordt omgegaan in het overstroomgebied. Dit nemen wij 

mee in de verdere uitwerking. 

 

De geluids- en slagschaduwtafel tijdens de voorbereiding in Den Bolder 
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De slagschaduwtafel 

Bij de slagschaduwtafel konden deelnemers aan de hand van slagschaduwcontouren kijken wat 

de invloed van slagschaduw is op bepaalde posities. Ook hier zijn verschillende punten 

aangekaart die we meenemen in de verdere m.e.r.-procedure : 

• Slagschaduw contouren voor winter en zomer in beeld brengen (per seizoen); 

• Werkelijke slagschaduw weergeven in plaats van de norm; 

• BRZO contour bij de Overdiepsepolder controleren. 

(BRZO is het Besluit Risico's Zware Ongevallen, de Nederlandse vertaling van een Europese 

Richtlijn voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen). 

 

De gezondheidstafel 

Tenslotte zijn er bij de tafel van de GGD verschillende vragen en zorgen besproken. Deze 

gingen voornamelijk over: 

• Zorgen over het cumulatieve effect van windturbines en andere ontwikkelingen; 

• Zorgen over een versterkend effect van geluid over water; 

• Zorgen over mogelijke trillingen van windmolens in de grond; 

• Behoefte om nauwkeurig de hoeveelheid slagschaduw per woning in beeld te brengen; 

• Behoefte voor duidelijke contouren van geluid en slagschaduw voor bewoners van Altena, 

uitgetekend in een ellipsvorm. 

 

Vervolgstappen 

Momenteel is de m.e.r.-procedure in volle gang. Op dinsdag 27 september vindt de derde 

themabijeenkomst plaats over lokaal eigendom en maatschappelijke meerwaarde. De locatie is 

momenteel nog niet bekend maar wordt tegen die tijd bekend gemaakt via 

waalwijk.nl/duurzame-energie en de nieuwsbrief zonne- en windenergie Waalwijk.  

De planning van de volgende themabijeenkomsten is als volgt: 

 

 

Vragen of opmerkingen 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit verslag? Dan kunt u ze gerust doorgeven via 

duurzaam@waalwijk.nl.  

 

Tenslotte 

Themabijeenkomsten Locatie Datum en tijd 

3 Lokaal eigendom en 

maatschappelijke 

meerwaarde 

Nog niet bekend. Dinsdag 27 september 

2022 

19:00 – 21:00  

4 Resultaten onderzoeken Nog niet bekend. Waarschijnlijk in 

november 2022.  

5 Keuze VKA 

(voorkeursalternatief) 

Nog niet bekend. Waarschijnlijk in 

januari 2023. 

mailto:duurzaam@waalwijk.nl
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Alle aanwezigen worden bedankt voor hun inbreng. In het bijzonder willen we de GGD bedanken 

voor hun aanwezigheid en deskundigheid aan de gezondheidstafel. Met alle input, meningen en 

zorgen die geuit zijn gaat de gemeente zorgvuldig om. Mocht er in de tussentijd behoefte zijn 

aan een nader gesprek, daar staat de gemeente altijd voor open. Hiervoor kunt u binnenlopen 

bij het inloopuur iedere dinsdag tussen 15.00 en 17.00 uur (m.u.v. de zomervakantie) in het 

gemeentehuis of een mailtje sturen voor een afspraak aan: duurzaam@waalwijk.nl. 

mailto:duurzaam@waalwijk.nl
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