Geachte vertegenwoordigers van het volk,
Diep respect voor de heer Kobeck. Ik weet van hoe diep dit
komt. Dit is uit ons hart, authentiek, puur, uniek. Niemand
deed eerder deze aanvraag maar veel partijen willen
wel meer onderzoek, nationaal en internationaal.
Zijn indringende oproep aan u. Zijn oproep, mijn oproep en
de roep van 205 andere mensen die u verzoeken in beweging
te komen. Onderzoek dus, meer eigen Nederlands onderzoek
dus. Kennis opdoen, kennis delen zodat de hiaten opgevuld
worden. Hier nu en per direct! Windpark Spui is er klaar voor.
Dit kan een internationale doorbraak worden. We hebben
een leger aan onderzoekers op verschillende disciplines, maar
ook hard nodig, hier bij windpark Spui, nu direct!
De WHO - Weet Het Ook, zij paste in 2018 haar norm aan,
inclusief toevoeging van het infrasoon en laagfrequente
geluid spectrum aan de hand van wereldwijde reviews van
medici e en akoustici, inclusief dus de onderliggende
schrijnende verhalen van gezinnen die het niet meer konden
uithouden en dus ook echt ziek werden in hun eigen huis en
moesten verhuizen.
In 2015 zei onze toenmalige Minister Shulz van Haegen nog,
in Nederland is er niks aan de hand met die norm. Met
innovatieve maatregelen kunnen we het geluid voldoende
reduceren, concludeerde de Minister. Zo’n maatregel is
bijvoorbeeld Trailing Edge Serations, aerodynamische kartel
randen, wat ook bij Windpark Spui is toegepast. Dit geeft een
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reductie van zo’n 2 dB(A). Maar die reductie geeft juist meer
geluidsruimte met juist meer productie. Dit betekend in de
praktijk dat binnen dezelfde de dB(A) norm een windturbine
de helft minder terug geregeld hoeft te worden. Buiten een
woning zal het dan iets stiller klinken. Maar binnen is, contraintuïtief, eerder méér dan minder hinder. Dit komt omdat
door deze techniek het geluid wordt vervormd, met dus juist
een ongunstig bijeffect voor omwonenden.
De norm moet dus om! Zodat dit nooit, maar dan ook nooit
meer kan gebeuren. Hier niet nergens niet. U dus als
volksvertegenwoordiger, bewaker van het voorzorgsprincipe,
u dus, kunt hierin het verschil gaan maken. Wij kunnen niet
meer, onze verdere rechten zijn óns ontnomen.
Het windpark Spui is een uitvloeisel geworden van uw
onvermogen tot samenwerking. Dat ligt nu ver achter ons,
maar maakt u niet minder verantwoordelijk. Nogmaals, dit
had nooit mogen gebeuren, windturbines op zelfs minder dan
500 meter van onze woningen met een omgevingsgeluid van
onder de 30 decibel. Dit omdat de Nederlandse geluidsnorm
dit toelaat, waarbij de burger ook nog eens 0% controle heeft
over de handhaving van die norm, die ook nog eens een
overschrijding toelaat, dus zomaar boven een 50 decibel
uitkomt. Mensen die dus ziek worden door de schijf van 5!
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Maar 1 ding: wat u ook beslist, dit is een zaak van zachte
heelmeesters maken stinkende wonden. U kunt ons
weghonen met een hoop herrie om een beetje geluid, maar
ooit komt die boemerang keihard terug hier in deze zaal, bij
u. Wij gaan door, wij trekken die kar door van Parijs tot
Kyoto, zolang het duurt. Uw steun nu, alstublieft…. hashtag
doeslief.
Al uw vragen beantwoord ik graag, maar ik ben ook maar een
burger en geen expert. Maar als ik het niet weet is er altijd
wel ergens een onafhankelijk onderzoeker die verder graven
kan, een wetenschapper die u wel zichtbaar kan maken wat
buiten ons gehoor en voorstellingsvermogen ligt en de
consensus doorbreken kan.

Durf te vragen en laat u niet leiden door onwetendheid!

De 205 steunbetuigingen zijn inmiddels overgedragen aan de
Griffier.
Dank u wel.

Ik geef het woord terug aan de voorzitter.
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