
 
Geachte Commissaris van de Koning, statenleden en gedeputeerden, 
 
In uw omgevingsverordening biedt u ruimte voor allerlei maten windturbines, mits het maar goed 
gemotiveerd wordt. 
Bijgaand treft u aan een persbericht en een brandbrief, ondertekend door meer dan 100 artsen en 
paramedici. 
Hun raadsadres is in eerste instantie gericht aan de gemeente Amsterdam, maar betreft uitdrukkelijk 
ook heel Nederland. 
 
Zij wijzen op de gevaren voor de volksgezondheid bij de huidige wettelijke geluidsnorm voor 
windturbines. 
En op de lacunes in het RIVM-rapport 'Gezondheidseffecten van windturbines: een update' uit 2020. 
 
Dit grote aantal artsen roept op tot bescherming van de volksgezondheid door het stopzetten van de 
huidige plannen met betrekking tot windmolens totdat de resultaten van nieuw onderzoek bekend 
zijn.  
 
Geef daaraan alstublieft gehoor!  
U kunt dit o.a. doen door de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in uw 
omgevingsverordening voorlopig te bevriezen. 
 
De heer v.d. Berg werd de laatste tijd veel geciteerd in de media. Tijdens de expertmeeting in 
Amsterdam vertelde hij over genoemd literatuuronderzoek dat hij i.s.m. het RIVM gedaan heeft en 
waaruit zou blijken dat weerstand tegen windturbines bij burgers kan worden voorkomen, wanneer 
zij zich ‘gehoord voelen’ en financieel kunnen profiteren van de opbrengst. 
 
In het  TV-programma De Hofbar van dinsdag 30 maart kunt u zien hoe het RIVM toegeeft dat dit 
onderzoek ontoereikend is. 
(NPO2, voor Nieuwsuur) 
zie: https://www.npostart.nl/de-hofbar/30-03-2021/POW_04931878 
 
Als aanvullende informatie stuur ik u het goed onderbouwde stuk: " Twaalf argumenten om de 
geluidsnorm voor windturbines aan te scherpen". 
 
Overigens, alle tot 2050 benodigde energie kan ook op zee opgewekt worden. Dat is niet alleen veel 
goedkoper dan op land (zie het stuk 'Windalarm - Tijd voor een wind-op-land moratorium '), maar is 
ecologisch verantwoord en bevordert zelfs de biodiversiteit! 
zie:  
www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-zijn-kabeljauwen-zo-dol-op-windmolens 
 
Ik verzoek u deze oproep bij de eerstvolgende vergadering te agenderen. 
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van en reactie op dit bericht. 
 
Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens een groep bewoners van het buitengebied, 
 

 
 

https://protect-de.mimecast.com/s/7Gt_CPjnK8CKrNAjhz4e0L?domain=npostart.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/R6zVCQkoKRSkEl42sPlEml?domain=universiteitvannederland.nl


 
 
 




