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Ingezonden stuk: 
 

Platform Storm heeft de afgelopen 2 jaar overleg gehad met de GGDen 
(Gemeenschappelijke Gezondheids Diensten) van Groningen en Drenthe en haar zorg 
uitgesproken dat er signalen zijn dat windturbines een negatief effect hebben op de 
volksgezondheid. De GGDen hebben dit vervolgens ingebracht bij het RIVM met het 
verzoek om het rapport uit 2008 te herzien. Dit nieuwe rapport is deze week vrijgegeven. 
Het nadrukkelijke verzoek van Platform Storm was om aandacht te besteden aan de 
signalen dat er iets goed mis is met het wonen in de nabijheid van windturbines. Dit is terug 
te vinden in onderzoeken en in rapporten van mensen die woonachtig zijn  in de nabijheid 
van windturbines.  
 
Het ‘onderzoek’ dat het RIVM vervolgens heeft gedaan is in navolging en met behulp van 
een LITERATUUR(!)studie uit Massachusetts (V.S.). Hierbij worden alle 
signaleringsrapporten systematisch afgedaan als zijnde onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs dat er gezondheidsproblemen kleven aan windturbines.  
Op zichzelf is dit niet een helemaal foutieve conclusie omdat alle rapporten aangeven dat er 
nog veel onduidelijk is met betrekking tot de gezondheid en windturbines en dat MEER 
onderzoek nodig is alvorens tot duidelijkheid te kunnen komen. 
 
De verkeerde conclusie die hier vervolgens op volgt is dat ‘omdat er onvoldoende bewijs is 
dat windturbines schade toebrengen aan de gezondheid van mens en dier dit bewijst dat 
windturbines NIET schadelijk zouden zijn voor de gezondheid’. En hier gaat de redenering 
mis! 
Wat er nodig is,  is dat de signaleringsonderzoeken serieus worden genomen en er meer 
onderzoek moet komen naar de gevolgen van de effecten op de gezondheid alvorens men 
overgaat tot plaatsing. 
Op dit moment WEET men NIET wat de gevolgen voor de gezondheid zullen zijn! 
 
Eén van de opmerkelijke conclusies in dit rapport:  
‘Het voorkomen van de zogenaamde vibro-akoestische ziekte (VAZ) en het 
windturbinesyndroom zijn zeer onwaarschijnlijk bij de huidige geluidniveaus van 
windturbines (Van den Berg, 2011).’ 
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Maar niemand van het panel in Massachusetts of het RIVM in Nederland heeft het 
tegendeel bewezen door wetenschappelijk onderzoek te doen welke het tegendeel 
bewijst...... En daarmee garandeert dus niemand dat het veilig is om in de buurt van 
windturbines te wonen. 
 
Twee opmerkelijke citaten uit het rapport:  
‚Er is nog onvoldoende bekend over de samenhang van frequentie met hinder. Het 
vaststellen van een absolute grenswaarde (LFG)is dan ook (nog) niet mogelijk.’ 
 
‚In 2008 concludeerden Van den Berg en Van Kuijeren dat ‘Windturbines zeker 
laagfrequent geluid produceren. Wellicht kan het laagfrequente deel van het 
geluid van windturbines tot extra hinder leiden, maar er is nog geen evidentie 
dat dit een factor van belang is.’ Ook met de huidige kennis blijft deze conclusie 
overeind.’ 
 

Bovenstaande in overweging nemend is het bijzonder dat er in de conclusie en advies naar 
GGDen het volgende wordt gezegd: 
Laagfrequent geluid: behoeft geen aparte beoordeling. A-gewogen geluidniveaus zijn 
voldoende. 
Infrageluid: behoeft geen aparte beoordeling. Niveaus komen niet boven de 
gehoordrempel uit. 
 
Met andere woorden: ‚datgene wat je niet hoort kan je niet beschadigen’..... 
En hoe zit het dan met datgene wat je niet ziet....kan dat je niet beschadigen? In het 
verleden zou men hierover toch een les moeten hebben geleerd....röntgenstraling, radio-
actieve straling, ultra violet licht, enz. 
 
Ook onderstaande advies is te lezen naar GGDen : 
 Op de gevels van woningen en andere kwetsbare bestemmingen 
(ziekenhuizen, scholen) mogen de normen NIET worden overschreden (47 Lden en 41 
Lnight). 
Maar... in de praktijk betekent dit dat het een gemiddelde waarde is, gemeten over de duur 
van één jaar, waarbij turbines ook vaak stilstaan. Op andere momenten zullen deze 
waarden dan ruimschoots worden overschreden. Met alle gevolgen van dien..... 
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Dit zijn een paar aspecten uit het rapport van het RIVM. Het rapport laat zien dat er nog 
veel onduidelijk is met betrekking tot de gezondheid en derhalve zou er niet tot enige 
plaatsing moeten worden overgegaan totdat BEWEZEN is dat wonen in de nabijheid van 
windturbines absoluut veilig is. 
 
 
Voor meer informatie en het allemaal zelf te bestuderen:  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rap
porten/2014/januari/Windturbines_invloed_op_de_beleving_en_gezond
heid_van_omwonenden_GGD_Informatieblad_medische_milieukunde_U
pdate_2013 

 
Dit rapport is een publicatie van het RIVM welke onder de verantwoordelijkheid valt van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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