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• Vergunning Hollandse Kust (noord)(west 

Alpha) voor extra geluidbeperkende

maatregelen is onherroepelijk

• Welke extra maatregelen?

• De transformatoren krijgen vierde 

wand en een dak

• De compensatiespoelen krijgen 

een vierde wand

• Geluidreducerende

wandbekleding

§ Geldt ook voor project Hollandse 

Kust (west Beta)
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Hollandse Kust (noord)(west Alpha) (west Beta) passen net binnen de beschikbare ruimte in 
het model:

• 1e vergunningaanvraag project Hollandse Kust (noord)(west Alpha) voldeed

• Daarna extra geluidsmaatregelen (filters, wanden, dak en isolatie)

• Gewijzigde vergunning project Hollandse Kust (noord)(west Alpha) è strengere
geluidseisen

• Hollandse Kust (west Beta) past in nog beschikbare ruimte

• Maart 2021 akoestisch rapport tbv vergunningaanvragen

• Voorbeeld meetpunt IP2 (Spar in Wijk aan Zee): 
§ Oorspronkelijk vergund voor 2 windparken zonder extra geluidmaatregelen: toevoeging 

van 0,02 dB(A)
§ Verwachte bijdrage aan de cumulatieve geluidbelasting in de eindsituatie voor 3 

windparken met extra geluidmaatregelen: toevoeging van 0,01 dB(A)

Vragen van Dorpsraad (1) – Zone-beheermodel
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Vragen van Dorpsraad (2) – Toeslag tonaal geluid

Verwachting Tennet dat tonale karakter niet hoorbaar is op meetpunten

• Dorpsraad/Emeritus Hoogleraar/NSG: “Goed mogelijk dat het goed hoorbaar is” è We 
gaan graag in gesprek

• Obv conclusie Arcadis heeft TenneT niet met toeslag van 5 dBA gerekend

• Mocht uit metingen van Omgevingsdienst blijken > wel hoorbaar
1. Eerste check of met toeslag nog voldaan wordt aan vergunning
2. Zo niet, dan neemt TenneT maatregelen aan de eigen installatie
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Vragen van Dorpsraad (3) –
Wat als er wel tonaal geluid hoorbaar is door trafo-station?

Wat dan?
• Onderzoek naar de oorzaak, gevolgd door maatregelen

• Diverse maatregelen mogelijk, afhankelijk van oorzaak en bron (voorbeeld: vervangen 
of isoleren van componenten)

Wat doen we nu?
• Leren van metingen bij Borssele

Wat doen we niet?
• Dak op compensatiespoelen è

maximale extra geluidreductie 

van 0,003 dB(A) 
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Vragen van Dorpsraad (4) – NSG-curve

• Richtlijn, geen norm
• We nemen extra maatregelen, daarmee ook reductie LFG
• We blijven zoeken naar verbetering
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• Themagroep geluid met bewoners

• Nulmeting bij de woningen è LFG goed in beeld

Aanvullend



Disclaimer

Deze powerpoint wordt u aangeboden door TenneT TSO B.V. (“TenneT”). 
De inhoud ervan - alle teksten, beelden en geluiden - is beschermd op 
grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze powerpoint mag niets 
worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door TenneT mogelijkheden 
worden geboden en aan de inhoud mag niets worden veranderd. TenneT 
zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking, maar geeft 
ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

TenneT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, 
voortvloeiend uit deze powerpoint, noch voor de gevolgen van activiteiten 
die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze 
powerpoint.
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TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission 
System Operator, TSO). Wij ontwerpen, bouwen, onderhouden en 
exploiteren het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland 
en faciliteren de Europese energiemarkt. Wij zetten ons in voor een veilige 
en betrouwbare levering van elektriciteit, nu en in de toekomst, 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar, en voor het vooruit brengen van de 
energietransitie. Wij transporteren elektriciteit over een netwerk van 
ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen naar meer dan 
42 miljoen eindgebruikers en houden daarbij vraag en aanbod van 
elektriciteit te allen tijde in balans. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren 
we een omzet van 4,1 miljard euro en een totale activawaarde van 23 
miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en 
internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. TenneT stelt alles in het 
werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door 
eigenaarschap en moed te tonen en door met elkaar verbonden te zijn.

www.tennet.eu
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