
Geluidsoverlast, slagschaduw, laagfrequent geluid, horizonvervuiling, niet afbreekbare wieken ter 

grootte van een vleugel van een Boeing, lekkend (broeikaseffect verergerend) SF6 gas……… 

Het kabinet levert met het klimaatbeleid een bijdrage aan de gezondheid, maar sommige 

maatregelen kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. De GGD waarschuwt onder andere 

voor geluidsoverlast door windmolens. Deze gezondheidsrisico’s (maar ook van laagfrequent geluid 

en slagschaduw) zijn nog lang niet duidelijk in beeld. Het lijkt er op dat de hoge subsidie die er nu 

voor windmolens geldt en de druk van het klimaatbeleid er voor zorgen dat men niet kan wachten 

tot er gedegen onderzoek is gedaan. Er is echter de noodzaak tot het doen van goed onderzoek. Ten 

aanzien van milieu en gezondheid geldt in Nederland het voorzorgsbeginsel. Dit houdt in dat de 

overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten van een 

situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Het beginsel gaat dus over de 

vraag hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid.  

Het RIVM meldde vorige week dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn. Een miljoen 

Nederlanders hebben geluidsoverlast door o.a. windmolens en dat leidt tot ernstige 

gezondheidsklachten zoals slaapverstoring en hartklachten. Het wettelijk toegestane geluidsniveau 

moet omlaag, vindt het RIVM. 

Ook moet het kabinet de gebieden rond overlastgevende geluidsbronnen beter in beeld brengen, 

vanwege ernstige hinder en slaapverstoring bij omwonenden. Gerichte maatregelen zijn nodig 

om geluidsoverlast te verminderen. 

Het rapport van het RIVM is opgesteld naar aanleiding van de geluidsrichtlijnen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie WHO uit 2018. Die richtlijnen zijn erop gericht mensen te 

beschermen tegen schadelijke gezondheidseffecten door geluid. 

 

Het is tijd dat het voorzorgsbeginsel ook wordt toegepast bij de bouw van windturbines in de 

bewoonde omgeving, omdat ook hier ruim voldoende aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade 

bij omwonenden. 

 

Dat betekent dat de plannen voor windmolens binnen de gemeentegrens voorlopig in de ijskast 

moeten. 

 

 


