
Geachte Raad en College  

Eén van de argumenten die de CPG keer op keer naar voren bracht, waren de mogelijk nadelige 
effecten op de gezondheid. Keer op keer werden we het bos ingestuurd. Maar iedereen wist of kon 
weten dat uit literatuuronderzoek van het RIVM is gebleken dat mensen die dichtbij windturbines 
wonen, vooral last hebben van het geluid dat windturbines met zich meebrengen. Sommige mensen 
ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) en stress als zij het gevoel hebben dat hun 
omgevings- of levenskwaliteit verslechtert door de windturbines. Sommige ervaren ernstige hinder, 
door met name slaapstoornissen. Hierdoor kunnen dus gezondheidsklachten ontstaan.  
 
In 2010 knutselde we een geluidsnorm in elkaar, niet te meten maar wel te berekenen 41/47 Lden 
een jaargemiddelde. Die zijn te bereiken met een halfjaar piekbelasting en een halfjaar stilstaan. 
Laagfrequent geluid wordt ten onrechte meegenomen onder gewoon geluid.  Het is iets heel anders. 
Laagfrequent geluid gedraagt zich ook anders dan geluid in hogere frequenties, laagfrequent geluid 
verplaatst zich in golven en kan tot op twintig kilometer afstand worden waargenomen. Een 
normoverschrijding is voor de burger niet meer te volgen, ja ziek worden dat kan, maar waar sta je 
dan? Nederlands eigen onderzoek ontbreekt. Laagfrequent en infrasoon geluid kun je met het 
menselijk oor niet horen dus voor het gemak laten we dat buiten de scoren. We moeten opwekken 
zoveel als kan en die burger, ja waar staat die dan?  
 
Wij vroegen al veel eerder om een gezondheidsonderzoek, dat werd een groot debacle een 
centenkwestie dus. De provincie begon er niet aan, de gemeente Korendijk vocht tegen het causaal 
verband, wat heb je er dan aan. Het is dan wel een misverstand dat bij een gezondheidsonderzoek 
ook een nulmeting noodzakelijk zou zijn. Meten kan altijd op elk moment en als de omstandigheden 
meetcorrecties rechtvaardigen, is dat ook bij een gezondheidsonderzoek toepasbaar.  
 
Maar het gaat ons al lang niet meer om die meting alleen en wordt het door voortschrijdende 
inzichten, nu hoog tijd voor een breed Nederlands multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en 
monitoring van de totale werking en consequenties van het geluidsspectrum geproduceerd door 
enorme industriële windturbines en de effecten op het welbevinden en de volksgezondheid. Voor 
wat betreft de CPG wordt daarvoor specifiek windpark Spui als onderzoeklocatie aangewezen.  
 
U bent nu ook die gemeente Korendijk en ja ook u staat tot 2028 buiten spel. Maar is het u dan die 

niet meedoet? U uw burgers de verdedigingswallen van de provincie opjaagt, die ons tot nu toe 

alleen met pek belaagd?  

U nu als machtige enorme gemeente, u bent onze stem waar ze nu wel naar moeten luisteren! 

Waarom die omwonenden aan hun lot overlaten? Kijkend naar alle buitenlandse, wetenschappelijke 

onderzoeken hoef je je als Raadslid bepaald niet te schamen als je het Burgerinitiatief ondersteunt: 

wij zijn immers vóór mensen, vóór volksgezondheid en tegen wegkijken. U als bewaker van het 

voorzorgsprincipe, u kunt het verschil voor ons gaan maken.  

U vroeg ons een richting te geven. Wij zouden het stoer vinden als u zelf budget beschikbaar zou 

stellen, maar wat kun je met €40.000,00 OZB van windpark Spui? Dit wordt een landelijk en langdurig 

onderzoekt, dat loopt in de tonnen. Hoe groot en machtig u nu ook bent, ook wij realiseren ons dat 

wordt een lastige kaart. Daarom ligt ons verzoek ook klaar bij zowel provincie Zuid-Holland als bij EZK 

Provincie Drenthe en Friensland doen al mee, gaat u ons helpen die provincie Zuid-Holland met 

kersverse nieuwe Statenleden te overtuigen? Stuurt u uw wethouder naar de Gedeputeerde? U weet 

hoe de hazen lopen! Het voorwerk hebben wij al gedaan, steun ons! Dank u.  

 


