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II  
 

 
 

 
 
BIJLAGE: BESLISBOMEN OOSTERWOLD 
 

Windturbinegeluid 

 

 

Beslisboom Geluid: Bij bouwen in de buurt van windturbines 
 

1 Intentieovereenkomst/anterieure 

overeenkomst voor 10 november 2016 

Ja Nee Gegevens 

 Is voor het voornemen een 

intentieovereenkomst en/of anterieure 

overeenkomst met de Gemeente Almere 

gesloten voor 10 november 2016 en is 

het project sindsdien niet gewijzigd?  

 

Deze 

beslisboom is 

niet van 

toepassing, het 

project voldoet. 

ga naar vraag 

2. 

 

intentieovereenko

mst 

2 Gevoelige objecten Ja Nee Gegevens 

 Is in het project een geluidgevoelig object 

voorzien? 

ga naar vraag 3 Project 

voldoet 

 

3 Geluidsonderzoek Ja Nee Gegevens 

 Is een berekening van de geluidsbelasting 

vanwege het windturbinepark op het 

bouwplan uitgevoerd? 

Ga naar vraag 

4 

Project 

voldoet niet 

Akoestisch 

onderzoek 

4 Geluidsnorm Ja Nee Gegevens 

 Toont de berekening aan dat de realisatie 

van het bouwplan niet leidt tot een 

overschrijding van de geluidsnormering 

uit art. 3.14a, lid 1 Activiteitenregeling? 

Project voldoet Project 

voldoet niet 

 

 

 

 

 



 

Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde | Bijlage II | Vastgesteld | NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3003   

Slagschaduwhinder 

 

Beslisboom Slagschaduw bij bouwen in de buurt van windturbines 
 

1 Intentieovereenkomst/anterieure overeenkomst 

voor 10 november 2016 

Ja Nee Gegevens 

 Is voor het project een intentieovereenkomst 

en/of anterieure overeenkomst met de 

Gemeente Almere gesloten voor 10 november 

2016 en is het voornemen sindsdien niet 

gewijzigd?  

 

Deze 

beslisboom 

is niet van 

toepassing, 

het project 

voldoet. 

ga naar 

vraag 2. 

 

Intentieovereenko

mst/anterieure 

overeenkomst 

2 Gevoelige functie Ja Nee Gegevens 

 Is in het project een geluidgevoelige functie 

voorzien? 

ga naar 

vraag 3 

Project 

voldoet 

 

3 Afstand tot windturbine Ja Nee Gegevens 

 Ligt het project binnen 12 maal de 

rotordiameter afstand van een windturbine?  

ga naar 

vraag 4 

Project 

voldoet 

 

4 slagschaduwhinderonderzoek  Ja Nee Gegevens 

 Blijkt uit slagschaduwonderzoek dat er sprake 

is van gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar 

slagschaduw van 20 minuten of meer op het 

object binnen het project?  

ga naar 

vraag 5 

Project 

voldoet  

 

5 Vensters  Ja Nee Gegevens 

 Zijn ramen geprojecteerd in de richting van de 

windturbines? 

project 

voldoet niet 

project 

voldoet  

 

 

 

  


