
Aan de Griffier     Nieuw-Beijerland, 17 mei 2019 

 
Goedemiddag,  
 
Zou u bijgaande motie willen doorsturen aan college en Raadsleden.  
 
Naar aanleiding van een motie, die door de voltallige Raad van de gemeente Hoeksche Waard is aangenomen, 
is er door de griffier deze motie ten uitvoer gebracht, middels haar  
schrijven van 13 mei jl, welke hierbij is toegevoegd.   
 
Deze motie behandeld ons verzoek aan het Rijk om meer onderzoek te doen naar de geluidnorm voor 
windturbines, die ons inziens niet voldoende bescherming biedt voor omwonenden.  
Teven maakt deze geluidnorm uit 2010 het mogelijk de huidige generatie windturbines op land op minimum 
400 mtr van onze woningen te plaatsen. Als inwoners van Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard 
en Simonshaven (gemeente Nissewaard) hebben wij ervaren wat voor enorme impact dit heeft op onze 
leefomgeving, met het daadwerkelijk plaatsen van windturbines op zo'n 400/500 meter van onze 
woningen. wat voor sommige ook nog eens een enorme impact heeft op hun gezondheid.  
 
Het is dus de Nederlandse geluidnorm die dit mogelijk maakt. Binnen de EU, in het meest dichtbevolkte landje, 
is deze geluidsnorm, t.o.v. omringende landen, het minst gunstig voor de omwonenden. De norm moet om, 
want wat hier is gebeurd mag nooit meer gebeuren, nu niet, nooit niet, nergens niet. Dit is niet het Nederland 
waarin wij willen wonen, daarnaast is het vrij asociaal omwonenden op te zadelen met 1. horizonvervuiling 
incluis contourverlichting; 2. een onverkoopbare woning; 3. slagschaduw; 4. woesjwoesj decibel herrie, 
continu; 5. infrasoon- en laagfrequent geluid. Wij noemen dit ook wel de schijf van 5. Daarom zijn wij dit 
burgerinitiatief gestart. Steun kan nog steeds gegeven worden via deze link.  
 
De motie verzoekt u als Raadslid in uw eigen gemeente een motie op te stellen, die bewerkstelligd dat u een 
verzoek doet aan het Rijk tot meer onderzoek naar de geluidnorm voor windturbines. In onderstaande bijlagen 
treft u ook een brief aan "bijlage 17" met het referentie nummer van de commissie EZK, t.w. 
2019Z03680/2019D09299,  waaronder ons verzoek is geregistreerd. U kunt daarna verwijzen bij het opstellen 
van uw verzoek.   
 
Leeswijzer: Verzoek staat beschreven in: 00 Verzoek onderzoek LFg RaadsledenHW.pdf wat als 
bijlage is toegevoegd. In de teksten staan blauw onderstreepte woorden die linken naar achtergrond 
informatie. Deze zijn te openen via de control toets en muisklik. In de tekst wordt ook verwezen naar 

bijlagen die hieronder staan gerangschikt van 1 tot 16.   
 
Wij vonden een extra toelichting noodzakelijk op informatie die eerder verstrekt is door de griffier van de 
gemeente Hoeksche Waard. Daarnaast vonden wij het van belang dat u in één overzichtelijk e-mail alle 
informatie beschikbaar heeft.  
 
Wij hopen op uw steun, zodat mocht de geluidnorm door het Rijk aangepast worden, u ook in uw gemeente 
meer rekening kunt houden met omwonenden bij de inpassing van windturbineparken. Zodat deze op een 
verstandige afstand van onze woningen komen en u kunt handhaven op het leefbaar houden van onze 
schaarse woonomgeving.  
 
Met dank voor uw aandacht.  
 
Met vriendelijke groet, 

Mark Speldenbrink  
Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland 
namens werkgroep, Compensatie Plan Groep (CPG) 
E-mail: Mark@Filopopers.nl 
www.Filopopers.nl 
 

https://www.filopopers.nl/burgerinitiatief/
http://www.filopopers.nl/

