
Netwerk MRVG 16 juni 2021 – Energietransitie en gezondheid 
Workshop Belevingsaspecten van nieuwe energiebronnen 
Workshop naar aanleiding van de presentatie van Jaap de Wolf. 

Belangrijke boodschap: 50% van de hinder wordt bepaald door het geluid en 50% wordt 
bepaald door beleving/situationele factoren 
Dit is geen boodschap die je presenteert in een sessie voor omwonenden van een toekomstig 
windpark, maar is een boodschap voor beleidsmakers om zich bewust van te zijn in het proces. 

In de publiciteit is nu veel te doen over geluid van windmolens, zodat het lijkt alsof heel veel mensen 
last hebben van geluid van windmolens, terwijl die groep veel kleiner is als de groep die last heeft 
van wegverkeersgeluid en vliegtuigverkeer bijvoorbeeld. Dit beïnvloedt wel heel erg de manier 
waarop mensen in het algemeen op plannen voor windmolens reageren, met meer angst en 
bezorgdheid.  

Proces van participatie: wat is een zorgvuldig proces ? 
In Nieuw Buinen was het een open proces waarin met inwoners gecommuniceerd werd over waar 
kan energie opgewekt worden en hoe zou dat kunnen. Waar moeten we als gemeentebestuur 
rekening mee houden? Wat is belangrijk voor de inwoners? 

  

De lessen uit het proces dat Bronckhorst doorlopen heeft: 
• Er zijn in de gemeente geen politieke uitspraken vooraf gedaan over waar men naar toe wil, 

ook niet welke voorwaarden er aan een locatie en/of de opwek van energie gesteld worden. 
Dit leverde veel onrust op. Wat meer inkadering vooraf had daarin wellicht tot minder onrust 
geleid, maar direct een uitgewerkt plan op locatie voorstellen loopt zeer waarschijnlijk op een 
mislukking uit. 

• Er is een proces doorlopen met expertavonden en elk huishouden heeft een enquête gehad, 
waarmee gevoeligheden geanalyseerd konden worden (20% bevolking heeft meegedaan). Dat 
heeft veel informatie opgeleverd.(Het is belangrijk hoe de vragen gesteld worden in zo’n 
enquête) De weerstand van de fanatieke tegenstanders werd hier niet echt door beïnvloed. 

• Er is vaak een groep die fel tegen is en zich heel goed organiseert en ook anderen meekrijgt 
door protesten te organiseren en van zich te laten horen. Zij bepalen de boodschap/het geluid 
daardoor. Als ambtenaar vaak gericht op die actiegroepen, maar er is ook een grote grijze 
groep die niet duidelijk voor of tegen is. Die wil je bereiken met de genuanceerde informatie 
en vooral ook wil je die graag horen. Aan welke informatie hebben zij behoefte. Vraag is: hoe 
doe je dat? 

• Er zijn vaak terechte zorgen over landschap, gezondheid, waardedaling bv, maar deze 
aspecten worden ook als instrument in gezet om de tegenactie te voeren.  

• Er wordt vaak rationeel discussie gevoerd, maar het gaat om de emotie, mensen willen 
gerustgesteld worden. Dat alles digitaal georganiseerd moest worden is voor wat betreft 
inhoud heel goed, maar op relatieniveau gaat dat wel echt veel minder goed.  

• Er is geen ondersteuning geweest vanuit het Rijk of provincie in dat zorgvuldige proces. Er is 
een RIVM-rapport van 3 jaar geleden, waaruit de gemeente geput heeft, maar verder hebben 
ze het zelf georganiseerd. Ligt hier niet een rol voor de hogere overheden?? 
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