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APPENDIX I GELUID 
http://www.windenergie.nl/onderwerpen/milieu-en-omgeving/geluid 
 
Als windturbines draaien, maken ze geluid. Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel geluid zij 
mogen produceren. Mensen ervaren geluid in de nacht als hinderlijker dan overdag. Sinds 1 
januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines van het 
Activiteitenbesluit. 
Het geluid van windturbines 
Windturbines zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Als het zacht waait, staat de 
windturbine nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het 
achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blaadjes aan de bomen) sterk toe en wordt de 
turbine daardoor overstemd. Bij windkracht 3 tot 6 is de windturbine in de meeste gevallen 
wel hoorbaar. 
Windturbines maken geluid, dit komt door: 

• De bewegende delen in de gondel, zoals de generator en de tandwielkast. Of en 
hoeveel geluid die onderdelen maken, hangt af van het type turbine. 

• De draaiende rotorbladen. De hoeveelheid (aerodynamisch) geluid is afhankelijk van 
de rotordiameter, het toerental en de vormgeving van de rotorbladen. 

Het waargenomen geluid bij een windturbine is afhankelijk van: 
• de windsnelheid; 
• het type turbine; 
• de omgeving (invloed achtergrondgeluid). 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit 
is bereikt door : 

• een betere geluidsisolatie van de gondel; 
• verlaging van het toerental; 
• verbeterd ontwerp van de rotorbladen. 

De normen voor de hoeveelheid geluid op de gevel (van nabij liggende woningen) worden op 
dit moment weergegeven in dB(A). Dat is de maat voor het geluidsniveau, aangepast aan de 
gevoeligheid van het menselijk oor. Volgens de huidige regels mag het jaargemiddelde 
geluidniveau in de nachtperiode van een windmolenpark niet meer dan 41 dB(A) zijn. Ter 
vergelijking: het geluidniveau van een gesprek is 60 dB(A), een drukke verkeersweg op 100 
meterafstand 80 dB(A), een opstijgend vliegtuig op 200 meterhoogte 100 dB(A) en een 
drilboor op 1 meterafstand 110 dB(A). 
 
Huidige regelgeving 
Sinds 1 januari 2011 vallen alle windturbines onder de geluidregelgeving voor windturbines 
van het Activiteitenbesluit. Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen 

http://www.windenergie.nl/onderwerpen/milieu-en-omgeving/geluid
http://www.windenergie.nl/onderwerpen/milieu-en-omgeving/geluid#regelgeving


vergunningplichtige en meldingplichtige windturbines of windparken. Voor nog meer 
windturbineprojecten is de vergunningplicht vervallen door de ruimere werkingssfeer (o.a. het 
wegvallen van het afstandscriterium 4 maalashoogte). Sinds 1 januari 2011 geldt dus een en 
dezelfde norm voor windturbinegeluid in Nederland. 
Voor 1 januari 2011 gold voor de meldingplichtige windturbines de WNC40-normcurve, die 
per windsnelheid een verschillende norm stelde. Deze is nu vervangen door een norm die 
voor alle windsnelheden gedurende het jaar geldt. Dit maakt de normstelling eenvoudig: het 
jaargemiddelde geluidniveau Lden als gevolg van een windturbine of windpark dient bij een 
woning van derden niet meer te bedragen dan 47 dB. Daarnaast geldt een ten hoogst 
toelaatbare waarde voor het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode van 41 dB. 
Voor de huidige typen windturbines geldt in het algemeen dat deze laatste norm minder 
relevant is. Als aan de Lden van 47 dB wordt voldaan dan wordt (‘automatisch’) ook aan de 
Lnight van 41 dB voldaan. In praktijk komt het niet of nauwelijks voor dat deze stelling niet 
opgaat. Hiervan kan namelijk alleen sprake zijn in situaties waarbij een turbine voornamelijk 
’s nachts in bedrijf is en niet of nauwelijks in de dagperiode. Het akoestisch effect van het feit 
dat het ’s nachts vaak harder waait op grotere hoogte is dermate gering (ca. een halve dB), 
dat de Lden in het algemeen maatgevend is. 
Dosismaat Lden De nieuwe normstelling op basis van de grootheden of dosismaten Lden en 
Lnight is niet alleen gekozen vanwege de eenvoud en duidelijkheid, maar ook vanwege de 
Europese regelgeving. De Europese richtlijnen stellen deze grootheden ook voor bij de 
evaluatie en beheersing van omgevingslawaai (richtlijn 2002/49/EG). Het voordeel bij 
windturbinegeluid van het gebruik van een jaargemiddelde waarde is de middeling van de 
weersomstandigheden. Het geluid van een windturbine is afhankelijk van de windsnelheid 
(op grotere hoogte) en de windrichting. Daarnaast is de beleving van het geluid door de 
mens ook afhankelijk van het omgevingslawaai waarbij dit mede afhankelijk is van de 
windsnelheid op lage hoogte. Deze afhankelijkheid van weersomstandigheden is een 
moeilijke factor bij zowel prognoseonderzoeken, metingen als ook de handhaving van geluid. 
De nu gekozen jaarmiddelingsmethode houdt rekening met deze wisselende 
omstandigheden. 
Grenswaarde Lden Bij een nieuwe normstellingsystematiek en dosismaat hoort ook een 
nieuwe grenswaarde. De grenswaarden van 47 en 41 dB voor respectievelijk Lden en Lnight 
zijn gebaseerd op onderzoek door TNO in de dosis-effect-relatie van windturbinegeluid. De 
grenswaarde is gebaseerd op een aandeel ernstig gehinderden, zodanig dat dit aandeel 
overeenkomt met dat behorende bij de grenswaarden van andere geluidbronnen, 
bijvoorbeeld wegverkeer. Dit betekent dat bij het voldoen aan de grenswaarde het niet zo is 
dat de windturbines onhoorbaar zijn, of dat er in het geheel geen gehinderden zijn te 
verwachten. Zoals bij alle geluidnormstellingen is de grenswaarde een afweging tussen 
ruimte voor een geluidbron en beperking van hinder bij omwonenden. 
Activiteitenbesluit en -regeling algemeen Zoals gebruikelijk in de nieuwe 
wetgevingssystematiek bestaat het Activiteitenbesluit uit: 

• een Besluit, het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim), en 
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• een Regeling, de Regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer (Rarim). 
De nieuwe geluidvoorschriften zijn vastgelegd in het Barim onder artikel 3.14a. 
De wijze van bepaling van de Lden en Lnight is vastgelegd in een nieuw reken- en 
meetvoorschrift dat specifiek voor windturbinegeluid opgesteld is. In artikel 3.15 uit het Barim 
wordt verwezen naar dit reken- en meetvoorschrift voor windturbines dat via artikel 3.14 b als 
bijlage 4 gekoppeld is aan de Rarim. 
 
  



APPENDIX II BACKGROUND SOUND LEVELS 
 
See separate report 
 
  



 -5- 74101509-PGR 12-7312 
 
   
 
APPENDIX III CALCULATED NOISE LEVELS 
 
 
New regulation (operative since the first of January 2011) states a maximum yearly average 
of 47 dB Lden. The Lden is chosen because of the European Directive 2002/49/EG for the 
assessment of environmental noise.  
 
The turbines that are used for the calculations are Vestas V112-3.0 MW 50Hz offshore with a 
hub height of 84 meters and a rotor diameter of 112 meters. 
 
Table 1 Location of turbines 

Turbine ID Eastings (m) Northings (m) Height of base 
(m) 

Nearest turbine 
ID 

Distance to 
nearest turbine 

(m) 
1 389168.0 1392880.0 9 2 185.3 
2 389216.0 1392701.0 14 1 185.3 
3 389273.0 1392513.0 8 2 196.5 
4 389346.0 1392319.0 9 3 207.3 
5 389435.0 1392117.0 9 4 220.7 
6 389550.0 1391898.0 9 5 247.4 
7 389698.0 1391649.0 9 6 289.7 
8 389900.0 1391378.0 7 7 338.0 
9 390184.0 1391058.0 19 8 427.9 

10 390520.0 1390682.0 13 9 504.3 

 
 The turbines have a sound power level of 106.5 dB(A). The Lden is calculated by adding 1,78 
dB to each octave level of the sound power levels of the turbine. 
 
Table 2 Sound Power Level for V112-3.0 MW 50 Hz Offshore 

Octave band 
(Hz) 

Sound Power  
Level 

(dB(A)) 
31.5 78.30 
63.0 90.90 

125.0 96.40 
250.0 99.30 
500.0 101.70 

1000.0 103.40 
2000.0 100.90 
4000.0 96.20 
8000.0 81.60 

 
Form of noise model to be used:   Complex (ISO9613) Alternative 
Ground Effect:        Hard Ground 
Ground Effect:        ISO9613 Alternative 



Height above ground for noise mapping 5.00m 
Use DTM height data      Yes 
Octave Spreading       Yes 
Tonal penalty        not applied 
 

Octave band 
(Hz) 

Attenuation  
coefficient 

(dB/km) 
31.5 0.00 
63.0 0.10 

125.0 0.40 
250.0 1.00 
500.0 1.90 

1000.0 3.70 
2000.0 9.70 
4000.0 32.80 
8000.0 117.00 

Table 3 Atmospheric Attenuation for Octave Bands of Noise 
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Noise contours wind farm Urirama without Tonal Penalty 
 
Figure 1 Noise calculations wind farm Urirama  
 
 

  



APPENDIX IV FLORA OF ARUBA1 
 
While Aruba is not the stereotypical tropical island of lush, steamy forests and constant rains, 
it does host fascinating animal and plant life, some of which is found nowhere else but on the 
island. The Divi-Divi Tree, called Watapana in the Arawak language, is perhaps the most 
recognizable Aruban icon. It's an endemic bush in the ABC Islands (Aruba, Bonaire, and 
Curacao), and you'll see images of it on tourist T-shirts, mugs, hats, and on several place-
names around the island. 
 
The divi-divi, usually never more than a dozen or 50 feet tall, is permanently bent, at nearly a 
right angle, with its Medusa-like branches seemingly swept back by the wind. All divi-divi 
trees point to the west, in the direction of the trade winds that come from the northeast. 
Dozens of species of cactus are present that have adapted well to the islands dry conditions. 
The towering Kadushi Cactus, tall with hundreds of needles, is used to make soup. The Yatu 
Cactus is also tall but has fewer needles, and is often used to make fences. The priclily Pear 
Cactus and many others, some as small as a golf ball, are prevalent all over the island. 
 
The Bringa Mosa Bush has lots of needles and beautiful white flowers. The common Seida 
Bush has small green leaves that look like lips. Aloe Vera, another plant common to semiarid 
conditions, still grows in abundance on the island, but not in the quantities it did in the early 
part of the 20th century when it was harvested for use in medicine and cosmetics. 
Along the southern coast, where resorts and hotels have made their home, you'll find 
imported tropical flora such as Frangipani, Poinsettia, Hibiscus, Bougainvillea, Flamboyant, 
Oleander, Allamanda, Manila Palm, Coconut Palm, and much more, as well as Coconut, 
Papaya, Mango, Lemon, Almond, and other fruit-bearing trees. 
 
 
  

                                                 
1 Bron: http://www.aruba-travelguide.com/about/flora_fauna.html 
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APPENDIX V ACTION PLAN 
 
In order to perform all actions that are needed for an environmentally and socially 
responsible project the following actions have been scheduled. The responsibility for the 
fulfillment of the action plan lies with Vader Piet Beheer B.V. 
 
 
Nr. Protected interest Action Period  
1 Information about 

traffic congestion 
Inform people via local 
newspaper and signs along the 
road about congestions to be 
expected: times, delays and 
alternative routes 

One week before 
expected congestion till 
end of congestion 

2 Protection of cacti and 
wabi 

Mark cacti: 
• To be left intact 
• To be removed for 

replanting 
Mark wabi that will be cut just 
about the ground 
 
Instruct contractor laborors about 
right approach. Check correct 
execution daily during leveling. 

One week before start 
of leveling of terrain 

3 Monitoring plan bats Monitor the possible presence of 
insect feeding bats 

One week in 
September-November 

 



APPENDIX VI ASSESSMENT OF POTENTIAL EFFECTS OF WIND FARM 
URIRAMA, ARUBA, ON BIRDS 

See separate report 
 
 
APPENDIX VII BAT ACTIVITY AT THE URIRAMA WIND FARM AREA, 

ARUBA: AN ASSESSEMENT OF RISK ON THE BAT 
FAUNA 

See separate report 
 
 

APPENDIX VIII REPORT PUBLIC HEARING 
To be supplied later 
 
 

APPENDIX IX REPORT GOVERNMENTAL CONSULTATION 
To be supplied later 

 
 

APPENDIX X AGREEMENT LETTER OF AVIATION AUTHORITIES 
To be supplied later 
 


