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Motie - Altijd een anti-slagschaduwsysteem 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 15 juli, gehoord de beraadslagingen over 

het raadsvoorstel Afwegingskader grootschalige duurzame energie, 

 

constaterende dat: 

de wettelijke norm betreffende de hinder die ervaren mag worden door slagschaduw van 

windturbines stelt dat windturbines alleen van een automatische stilstandvoorziening voorzien 

moeten zijn als:  

1) de afstand tussen de windturbine en het gevoelige gebouw minder dan twaalf maal de 

rotordiameter bedraagt; en  

2) slagschaduw gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per 

dag kan optreden. 

 

overwegende dat: 

1. slagschaduw ook als hinderlijk wordt ervaren wanneer een initiatiefnemer binnen de 

genoemde wettelijke normen blijft; 

2. de duur van hinder door slagschaduw tot een minimum kan worden teruggeregeld door te 

allen tijde een antislagschaduwsysteem toe te passen, maar dat niet wettelijk is verplicht 

voor initiatiefnemers; 

3. inwoners van het Gelderse Reeth1 die op 500 meter van windturbines wonen, aangeven dat 

het wenselijk is om slagschaduw tot een minimum terug te dringen, in het bijzonder 

wanneer de schaduw verder rijkt bij een laagstaande winterzon; 

4. het Windpark Nijmegen-Betuwe daarom een geautomatiseerd anti-slagschaduwsysteem 

kent, waarbij de windturbine zo snel mogelijk tijdelijk stil komt te staan zodra de 

slagschaduw van een windturbine de gevel van een woning raakt, 

 

verzoekt het college: 

1. in geval de raad ertoe besluit om zoekgebieden aan te wijzen voor grootschalige 

windenergie in het stappenplan voor grootschalige energieopwekking specifiek voor 

windenergieprojecten een criterium op te nemen voor een anti-slagschaduwsysteem dat 

slagschaduw in alle gevallen tot een minimum terugregelt, ongeacht de duur van de hinder 

of de afstand tot woningen en dit criterium mee te laten wegen bij het selecteren van 

initiatieven, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP Woerden 

Tom Boersma, D66  

Job van Meijeren, CDA  

Wout den Boer, STERK Woerden 

 

Toelichting 

Inwoners rondom het Windpark Nijmegen-Betuwe, wonen tot op 500 meter van een windturbine. 

Zij geven aan dat slagschaduw de meest voorname overlastveroorzaker is, ook wanneer initiatieven 

 
1 https://www.gelderlander.nl/beuningen/maas-en-walers-wees-niet-bevreesd-voor-windmolens~a73173ad/ 

https://www.gelderlander.nl/beuningen/maas-en-walers-wees-niet-bevreesd-voor-windmolens~a73173ad/
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binnen de genoemde wettelijke normen blijven. Met een automatische stilstandvoorziening kan 

deze hinder tot een minimum worden teruggebracht. Omdat een automatische stilstandvoorziening 

niet in alle gevallen wettelijk verplicht is, maar dit wel van initiatiefnemers kan worden gevraagd, 

wordt het college verzocht hier een criterium aan het genoemde stappenplan toe te voegen. 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in 

zijn openbare vergadering, gehouden op 15 juli 2021, 

 

De griffier, 

 

 

 

drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 

 

 

 

V.J.H. Molkenboer 

  

 

 

 


