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Amendement – Onderzoeken gezondheidseffecten in gebiedsproces 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, om onderstaand punt x aan beslispunt 4 van het 
ontwerpbesluit van het raadsvoorstel ‘Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie’ toe te voegen. 
 
x. De bekende gezondheidseffecten van windenergie in beeld te brengen en advies op te stellen over: 

• De mate waarin de afstand van woningen tot windturbines van invloed is op 
gezondheidseffecten (voor mens en dier); 

• Hierbij wordt ook een inschatting gemaakt van de te verwachten geluidsbelasting van de 
omringende woningen en de te verwachten slagschaduw om omringende woningen en 
woongebieden; 

• De mogelijk te nemen maatregelen om gezondheidseffecten te beperken; 
• De mogelijkheid om een deel van de opbrengsten aan te wenden om maatregelen te nemen om 

de negatieve effecten van windturbines tegen te gaan; 
• Te verkennen in hoeverre het mogelijk is om ervoor te zorgen dat mensen die het dichtst bij 

eventueel te plaatsen windturbines wonen, als meer dan evenredig aanspraak kunnen maken op 
financiering van overlast beperkende maatregelen; 

• De raad en inwoners te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en het advies en dit 
ook te betrekken in het gebiedsproces met inwoners. 

 
Toelichting 
Inwoners maken zich met name zorgen over gezondheidseffecten van windturbines. In de ogen van de 
indieners moet het aspect van gezondheidseffecten onderdeel zijn van vervolgstappen. Hierbij kan ook de 
uitkomst van het lopende RIVM-onderzoek worden betrokken (link). 
De uitwerking kan plaatsvinden door als onderdeel van het gebiedsproces de te verwachten 
geluidsbelasting, de te verwachten slagschaduw en de mogelijk hieruit voortvloeiende gezondheidseffecten 
in beeld te brengen. Aansluitend een advies op te stellen over te nemen maatregelen en de mogelijkheid 
om die vanuit de opbrengsten van windenergie te financieren. Ook isolatiemaatregelen in het kader van de 
warmtetransitie kunnen hier in onze ogen onder vallen, dit kan eventueel worden ingezet ter compensatie 
van eventuele waardevermindering van woningen.  
De indieners zien graag dat de mensen die het dichtst op een windturbine komen te wonen, de kans krijgen 
om het meest te worden gecompenseerd. Zo kan er bijvoorbeeld worden gedifferentieerd in woningen die 
op verschillende afstanden staan (bijvoorbeeld 500-800 meter, 800 meter en verder). Middels dit 
amendement worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht. 
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https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid

