Motie nationaal onderzoek laagfrequent geluid windturbines
De raad van de gemeente Hoeksche Waard, in vergadering bijeen op dinsdag 2 april 2019,
gehoord de beraadslagingen in de vergaderingen van 12 maart 2019 en 19 maart 2019
Constateert dat:


Er maatschappelijke onrust is over de mogelijke effecten van laagfrequent geluid –
onder andere veroorzaakt door windturbines – op de gezondheid van mensen



Er internationaal allerlei onderzoeken verschijnen die een verband tussen
laagfrequent geluid en gezondheid vermoeden en adviseren om dit nader te
onderzoeken



Er onzekerheid en onrust is over de (inter)nationaal te hanteren afstandnormen
voor windturbines ten opzichte van woningen en andere gevoelige objecten



Het windturbinepark aan het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil binnenkort in
gebruik wordt genomen



Er binnen een afstandscontour van 1000 meter bijna 500 woningen gelegen zijn



Uit de milieu effecten rapportage (MER) blijkt dat alleen door het nemen van
mitigerende maatregelen voldaan kan worden aan de normen voor de belasting op
de gevels van woningen in Piershil, Hekelingen en Nieuw-Beijerland

Overweegt dat:


Door de dorpsvereniging Filopopers nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor de
belasting als gevolg van het nieuwe windturbinepark



Deze dorpsvereniging de raad heeft verzocht om een landelijk onderzoek naar deze
belasting te steunen



De geografische situering van het windpark deze locatie waardevol maakt als
onderzoekslocatie



Onderzoek alleen zinvol is in opdracht van de overheid die verantwoordelijk is voor
het vaststellen van de afstandsnormen, te weten de rijksoverheid



Dit vraagstuk relevant is voor de onderhandelingen aan de klimaattafels

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:


Het verzoek van Dorpsvereniging Filopopers aan de rijksoverheid, om het
windturbinepark aan het Spui te betrekken in een nationaal onderzoek naar de
effecten van laagfrequent geluid op de gezondheid, middels een schrijven te
ondersteunen.



Mede overheden, waaronder Provincie Zuid-Holland en gemeenten – al dan niet via
de VNG – te verzoeken ook bij de rijksoverheid aan te dringen om voorgenoemd
onderzoek uit te voeren.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de VVD fractie:
Marijke Boorsma

Windpark Spui afstandscontouren 500 en 1000 meter
7 woningen binnen 500 meter (2 van initiatiefnemers)
489 woningen binnen 1000 meter (exclusief 7 woningen binnen 500 meter)

