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Amendement – Onderzoeken gezondheidseffecten in gebiedsproces

De raad besluit, in vergadering bijeen op 26 januari 2023, om beslispunt 4 van het ontwerpbesluit van 
het raadsvoorstel ‘Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie’ als volgt te wijzigen:

4. Het college opdracht te geven om in beide de gebiedsprocessen in ieder geval mee te nemen: 
a. Aanvullend onderzoek in het zoekgebied naar: 

 Biodiversiteit en vogelstand 
 Bodemkwaliteit, bodemdaling en waterhuishouding 
 Businesscase en marktverkenning 
 Combinatiemogelijkheden met stroomafname in het gebied 

b. Een participatieproces met bewoners, waarbij in ieder geval aandacht is voor: 
 Issues, zorgen en wensen die leven in het gebied bij omwonenden 
 Mogelijke oplossingen die omwonenden hiervoor zien 
 Het verkennen van wat de komst van energieprojecten kan opleveren voor het gebied en 

omwonenden. 
c. 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.
 Te nemen maatregelen om gezondheidseffecten te beperken,
 De mogelijkheid om vanuit de opbrengsten een fonds in te richten voor het nemen van 

isolatiemaatregelen en maatregelen om bijvoorbeeld geluidsoverlast en slagschaduw 
tegen te gaan.

 Te verkennen in hoeverre het mogelijk is om ervoor te zorgen dat mensen die het dichtst 
bij windturbines wonen, als meer dan evenredig aanspraak kunnen maken op het fonds op
basis van de afstand tussen hun woning en windturbines.

Toelichting
Inwoners maken zich met name zorgen over gezondheidseffecten van windturbines. In Woerden wordt 
daarom een grote afstandsnorm gehanteerd voor het plaatsen van grootschalige windenergie, een 
belangrijke eerste invulling van onze zorgplicht. 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 gezondheidseffecten in 
beeld te brengen en 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. 
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 
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https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid


    
  
woningen die op verschillende afstanden staan (bijvoorbeeld 500-800 meter, 800 meter en verder). 
Middels dit amendement worden de mogelijkheden hiertoe onderzocht.

Namens, 
CDA Woerden, John Boere en Job van Meijeren
ChristenUnie-SGP Woerden, Lia Noorthoek
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