
  

Amendement - Gezondheid van inwoners serieus nemen 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, om het ontwerpbesluit van het 
raadsvoorstel ‘Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie’ in zijn geheel als volgt te wijzigen:

De raad besluit:
1.   In te stemmen met de keuze voor Reijerscop als zoekgebied voor grootschalige windenergie 

voor de periode tot 2030 op basis van de gebiedsvergelijking voor windenergie.
2.   Het college opdracht te geven om op korte termijn in Reijerscop een gebiedsproces te 

starten voor zowel grootschalige windenergie als grootschalige zonne-energie.
3.   Het college opdracht te geven om op korte termijn in Barwoutswaarder het gebiedsproces te

starten voor alleen grootschalige zonne-energie.
4.   Het college opdracht te geven om in beide gebiedsprocessen in ieder geval mee te nemen:

a.   Aanvullend onderzoek in het zoekgebied naar:
i.   Biodiversiteit en vogelstand

ii.   Bodemkwaliteit, bodemdaling en waterhuishouding
iii.   Businesscase en marktverkenning
iv.   Combinatiemogelijkheden met stroomafname in het gebied

b.   Een participatieproces met bewoners, waarbij in ieder geval aandacht is voor:
i.   Issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden

ii.   Mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien
iii.   Het verkennen van wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor 

het gebied en omwonenden
1. Het college opdracht te geven om inzichtelijk te maken welke gezondheidsrisico’s er voor elk 

zoekgebied kunnen ontstaan bij het opwekken van grootschalige windenergie, waarbij 
uitgegaan wordt van:

a. de verschillende afstandsnormen van eventuele windturbines tot woningen die in 
het raadsvoorstel worden gehanteerd

b. gezondheidsrisico’s gerelateerd aan geluidshinder, laag frequent geluid en 
slagschaduw

c. een integraal beeld van de gezondheidseffecten voortvloeiend uit de voorgenomen 
windturbines en gezondheidseffecten uit in het gebied aanwezige andere bronnen.

2. Het college opdracht te geven om inzichtelijk te maken welke gezondheidswinst behaald kan 
worden door het hanteren van een afstandsnorm van 10 x de tiphoogte (overeenkomstig 
met een geluidsnorm van 35 dB zoals voorgesteld door audioloog Jan de Laat van het LUMC) 
en inzichtelijk te maken wat dit betekent voor de gebiedskeuze.

3. Het college opdracht te geven om de uitkomsten van bovengenoemd aanvullend onderzoek 
voor te leggen aan de gemeenteraad waarna de raad een besluit kan nemen over de 
geschiktheid van beide gebieden voor het plaatsen van windturbines.

4. Het college opdracht te geven om op korte termijn al te starten met de voorbereidingen voor
het opwekken van grootschalige zonne-energie. 

Toelichting
Op 15 juli 2021 heeft de gemeenteraad het college middels het geamendeerde Afwegingskader 
opdracht gegeven een gebiedsvergelijking voor te bereiden waarin de gebieden beoordeeld konden 
worden op zes criteria, waaronder gezondheid. De gezondheidsrisico’s van de voorgestelde 
windturbines ontbreken echter volledig in dit raadsvoorstel.
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Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) geoordeeld dat er bij 
het plaatsen van windturbines aansluiting moet worden gezocht bij de EU SMB milieurichtlijn. Een 
EU-lidstaat dient binnen een bepaalde termijn de regels uit de richtlijn om te zetten in lokale 
regelgeving c.q. zo veel mogelijk aan te sluiten bij de desbetreffende richtlijn. De SMB-Richtlijn 
2091/42/EU schrijft voor dat plannen met vergaande milieu- en gezondheidsgevolgen - zoals het 
geval is bij windparken -onderworpen moeten worden aan een Milieu Effect Rapportage (MER) 
waarin de effecten van de voorgenomen plannen op de gezondheid zijn weergegeven. Doordat dit is 
nagelaten bij het opstellen van voorheen geldende normen uit het Activiteiten Besluit zijn deze 
normen niet langer geldig. Ditzelfde geldt echter voor de door het college voorgestelde normen. Als 
de gemeenteraad de gezondheid van inwoners serieus neemt, is het belangrijk dat eerst inzichtelijk 
wordt gemaakt welk effect de voorgenomen plannen hebben op de gezondheid van omwonenden. 
Het is belangrijk dat deze gezondheidseffecten in kaart worden gebracht voorafgaand aan een 
eventuele locatiekeuze omdat de mate waarin deze gezondheidseffecten optreden een belangrijk 
criterium is voor de afweging tussen de gebieden.
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