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Beste heer/mevrouw,

Brief motie laag frequent
geluid windturbines
Datum
6 juni 2019

Contactpersoon

Het college van Burgemeester en wethouders ondersteunt de motie behandeld en
aangenomen in de vergadering van 2 april 2019 door de gemeenteraad.
Dit betreft het verzoek van Dorpsvereniging Filopopers aan de rijksoverheid om het
windturbinepark aan het Spui te betrekken in een nationaal onderzoek naar de effecten van
laag frequent geluid op gezondheid.

Janet Roovers

Bijlage

Ons kenmerk
Z/19/004400

Als gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van onze
inwoners. Jarenlang werden gezondheidseffecten van hoogspannings-leidingen ontkend.
Toch is duidelijk geworden dat deze effecten er wel zijn. We willen voorkomen dat deze
situatie zich herhaalt bij dit dossier met betrekking tot laag frequent geluid. Een greep uit
diverse onderzoeken toont namelijk aan dat er gezondheidsrisico’s bestaan voor mensen
die wonen in de directe omgeving van de turbines. Daarbij komt dat door de grote opgave
voor duurzame energie de noodzaak voor het oppakken van dit probleem aanzienlijk
toeneemt.
Steeds meer mensen kampen met geluidsoverlast in de vorm van lage tonen, ook wel laag
frequent geluid genoemd. Over lage bromtonen staan geen normen in de wet
geluidshinder. Toch zijn er relatief veel mensen die er last van hebben.
De Raad van State toetst in windturbine zaken juridisch op basis van vigerende
wet- en regelgeving. Uiteraard houdt de Raad van State zich niet bezig met de vraag wat de
effecten zijn van laag frequent geluid op het welzijn van de inwoners. Draagvlak,
leefbaarheid en welzijn worden niet meegenomen in het onderzoek.
Mogelijke gezondheidsrisico’s zijn slaapproblemen, duizelingen, oververmoeidheid,
depressie en agressie, pijnen in de borststreek etc.
Om vast te stellen welke invloed er is op gezondheid is grootschalig wetenschappelijk
onderzoek nodig op landelijk niveau. Naar we hebben vernomen leeft deze vraag veel
breder. Voor een representatief onderzoek is het belangrijk dat het onderzoek tenminste
op nationaal niveau wordt uitgevoerd. De locatie aan het Spui zien wij als potentiele
onderzoek locatie in het nationaal onderzoek.
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Windpark het Spui in de Hoeksche Waard staat dicht op honderden woningen en is
vanwege het ontbreken van omgevingsgeluid door industrie en verkeer geschikt als
onderzoek locatie.
Kortom: Wij delen de bezorgdheid van de inwoners met betrekking tot de mogelijke
gezondheidsrisico’s van laag frequent geluid veroorzaakt door windturbines. Daarom
ondersteunen wij de aanvraag voor een nationaal onderzoek. De locatie aan het Spui zien
wij als potentiële onderzoek locatie in het nationaal onderzoek.
Als bijlage zijn toegevoegd:
• Brief d.d. 21-2-2019 Dorpsvereniging Filopopers aan de gemeenteraad ‘Meten is
weten! Een hoop herrie om een beetje geluid.
• Brief van de Tweede Kamer der Staten- Generaal d.d. 13 maart 2019 aan de
Filopopers.
• Motie nationaal onderzoek laag frequent geluid windturbines d.d. 2 april 2019.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag
bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47. Wij
helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard
B.W. Silvis-de Heer
secretaris
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G. Veldhuijzen
burgemeester
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