
 

Van: ……….. 

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 16:18 

Onderwerp: Gezondheidsrisico's door windturbines 

 
Geachte dames en heren bestuurders,  

 

In de bijlage doen wij u ter kennisname en voor de bewustwording een prima onderbouwd 

artikel toekomen,  geschreven door huisarts   

Sylvia van Manen uit Den Bosch, waarin zij alle gezondheidsrisico's  voor onze inwoners die 

kunnen worden veroorzaakt door de exploitatie van windmolens op land,  in kaart heeft 

gebracht. Andere Europese landen, maar ook de RIVM, worden zich  zich meer en meer 

bewust van de grote risico's die door onze burgers worden gelopen tijdens de exploitatie van 

windturbines op land en zeker in de directe nabijheid van woon- en werkgebieden.  Derhalve 

lijkt het van groot belang om de vergunningverlening voor  verdere bouw van windturbines 

op land te heroverwegen.  Ook zou de bestaande regelgeving en normen die nu hiervoor 

gelden, onder de loep moeten worden genomen en waar nodig aangepast.  

 

Om een voorbeeld te geven; adequate normen voor laagfrequent geluid (infrasound) zijn er 

niet, terwijl LF-geluid steeds vaker als  één van de grote risico's wordt genoemd.  

 

Door de rijksoverheid wordt de bouw van windturbines op land aangemerkt als zijnde van 

nationaal belang en worden zelfs bij het niet meewerken door  lagere overheden deze 

gepasseerd en uitgesloten van een normale democratische besluitvorming.  Hierbij wordt 

gemakshalve de rijkscoordinatieregeling (Crisis- en Herstelwet) als middel gebruikt voor het 

afgeven van omgevingsvergunningen.  

 

Volgens onze mening zou de gezondheid van onze burgers eerder een zaak van nationaal 

belang behoren te zijn dan de bouw van honderden windturbines op land.  Helaas  ziet de 

overheid dit kennelijk anders.   

 

Gelieve eveneens in de bijlage een presentatie van dr. Sylvia van Manen aan te treffen, 

waarin helder wordt aangegeven welke risico's, niet alleen voor mensen maar ook voor 

dieren, worden gelopen.   

 

Helaas is het ons bekend dat over het algemeen uw achterbannen niet de indruk hebben dat 

op  hun  brieven en  berichten altijd inhoudelijk wordt gereageerd. Meestal blijven reacties 

zelfs achterwege.  

 

Desondanks verzoeken wij u om ons inzake het windmolen dossier uw mening met 

argumenten onderbouwd mee te delen. U kunt dit doen aan het mailadres 

zuidelijkedorpendelfzijl@gmail.com of ………..   

 

Met vriendelijke groeten,   

 

Stichting Burgerinitiatief Zuidelijke Dorpen Delfzijl   

 

namens deze   

 

………… (secretaris)  
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