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Milieu Onderzoek naar de effecten in het bodemleven in de verschillende 
bodemsoorten

Milieu Onderzoek naar de effecten van oxidatie, zuurstof, luchtcirculatie en 
trillingen op o.a. veen i.v.m. meer lucht door windmolens en hoe deze 
zich verhouden tot de vernatting van dit gebied.

Milieu Effecten op (bodem)dieren van trillingen en infrasoon geluid 
onderzoeken en voorkomen. Als schade niet te voorkomen is niet 
plaatsen (voorzorgsbeginsel)

Milieu Effecten op huidige locaties waar gif wordt gemonitord onderzoeken en 
voorkomen. Als schade niet te voorkomen is of van te voren niet uit te 
sluiten valt vanuit voorzorgsbeginsel niet plaatsen. 
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Gezondheidsaspecten binnen de ruimtelijke 
afweging; toepassen grenswaarde en ALARA 
principe

Twee voorstellen: 1. Maak een ruimtelijke afweging bij normen. 2. 
Onderzoek naar de potentiële gezondheidsrisico’s van turbines die bovenop 
de al bestaande risicofactoren komen van o.a. ringweg, hoogspanningskabels 
met hoge doorvoer en gifgronden (zoals bij de Volgermeerpolder). Wij 
verwachten dat de blootstelling aan meerdere risicofactoren opstapelen en 
de kans op nadelige gezondheidseffecten groter wordt dan op plekken waar 
alleen een windturbine komt. Een 0-meting doen bij huidige en toekomstige 
omwonenden (hoe? vraag aan GGD: gezondheidsenquete (meting hinder en 
slaapverstoring) en/of biomonitoring? Er wordt een inventarisatie gemaakt 
van de aantallen omwonenden per zoekgebied en daarbij de te verwachten 
gezondheidsschade, en toepassen van ALARA principe; De WHO sorteert in 
haar rapport voor op een veiligere norm van maximaal 5% ernstige hinder 
m.b.t windturbinegeluid 

Verschillende bodemgronden dragen geluid op 
verschillende wijzen. Veengrond trilt 
bijvoorbeeld langer door

Onderzoek een alternatief waarbij de effecten van de trillingen zijn 
meegenomen per verschillende bodemsoorten. 
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Resultaten voorzorgsprincipe Onderzoek ook de resultaten wanneer er 
rekening gehouden wordt met 
voorzorgsprincipe en bepaalde zoekgebieden 
uit voorzorgprincipe niet meegenomen 
worden. 

Effecten windturbinegeluid en 
gezondheidsschade

Onderzoek naar de effecten tussen 
windturbinegeluid en gezondheidsschade 
(voor kwetsbare groepen) op basis van de 
Bradford Hill criteria op de beoogde afstand, 
verschillende groottes van de windturbines en 
in acht neming van de verschillende 
omgevingen waarin de windturbines beoogd 
worden. Op basis van de Bradford Hill criteria 
is er een causaal verband gebleken tussen 
windturbinegeluid en gezondheidsschade. Dit 
is in de ziekteleer een niet snel vast te stellen 
effect, waardoor dit zeer serieus genomen 
dient te worden.

Onderzoek naar de effecten tussen 
windturbinegeluid en gezondheidsschade op 
basis van de Bradford Hill criteria op de 
beoogde afstand, verschillende groottes van 
de windturbines en in acht neming van de 
verschillende omgevingen waarin de 
windturbines beoogd worden.

Gezondheidskosten Onderzoek naar gezondheidskosten. Heldere 
afspraken m.b.t. aansprakelijkheid bij geleden 
gezondheidsschade

Onderzoek naar gezondheidskosten die extra 
gemaakt worden door de windmolens.
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