
Aanvulling Gezondheid Windturbines 

 

Geachte plaatsvervangend Griffier, beste mevrouw Smits 

Afgelopen donderdag, 10 oktober, ben ik tijdens agendapunt 3 “Verrijkte routekaart energieneutraal 

Bronckhorst 2030”, van de raadscommissievergadering inspreker geweest. Als bijlage stuur ik u de 

tekst van mijn voordracht door.  

Graag richt ik mij, middels dit schrijven tot Wethouder Paul Hofman en de diverse 

commissie/raadsleden. Dit bericht dient als commentaar op zijn betoog nadien, waar wij als 

insprekers, geen interruptie mogelijkheid hadden.  

Ten eerste wil voorzichtig postitief reageren op het feit dat er geen windmolens komen in Laag 

Keppel.  

Ik ben huisarts, wetenschap is de basis van mijn handelen. Die wetenschap vind ik terug in goed 

uitgevoerde onderzoeken, de resultaten zijn evidence based. Wij huisartsen maken onderscheid 

tussen ziekte en symptomen/klachten. Zijn windmolens ziekmakend is de vraag? Wij kunnen dat niet 

bewijzen. Wel zijn er aantoonbare klachten gewijd aan de aanwezigheid van windturbines. Deze 

klachten zijn ernstig en invoelbaar. Deze klachten zijn meetbaar. Wethouder Hofman noemt kortweg 

dat er artikelen zijn die ziekte uitsluiten, dat klopt, maar gaat voorbij aan de klachten. Hij 

veronachtzaamt en negeert klachten. Dit is ernstig en risicovol. 

De WHO heeft haar richtlijnen aangescherpt. Het RIVM, een Rijksoverheidsorgaan, een instituut als 

het op wetenschap aankomt, is bezig met onderzoek en komt volgend jaar met haar rapport. Wij 

huisartsen varen op het RIVM, u als overheid zou dat ook moeten doen. Wethouder Hofman lijkt hier 

niet op te willen wachten. Hij lijkt de gezondheidsrisico’s die meetbaar zijn, die aannemelijk lijken te 

zijn, waar het RIVM volgend jaar een rapport over opstelt, niet mee te willen wegen.   

Tot slot wil ik nogmaals het voorzorgbeginsel noemen. De overheid, u dus, kan beschermende 

maatregelen nemen tegen mogelijke schadelijke effecten, ook als deze effecten nog niet bewezen 

zijn, maar wel aannemelijk gezien de aanwijzingen voor klachten. Paul Hofman stelde hier een 

juridische voorwaarde aan. Mij is nog steeds niet duidelijk welke. Het voorzorgbeginsel is in deze 

kwestie niks anders dan het uitstellen van een besluit over de windmolens in ieder geval tot na 

uitkomst van het RIVM rapport.  

Ik eindig deze “nabrander” zoals ik ook bij mijn inspreektijd eindigde: ik vraag u om tijd. Tijd om de 

uitkomst van goed wetenschappelijk onderzoek af te wachten, tijd om uit gezondheidsperspectief 

een wijs besluit te nemen. Stel het huidige voorstel uit. Stel de verrijkte routekaart, zoals die er nu 

ligt, uit, of neem deze aan, met uitsluiting van de windturbines tot nadere inzicht.  


