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Aanleiding

Drie rapporten voor EZK 

- Effecten uitfaseren fossiele bronnen
- Effecten nieuwe energietechnieken
- Effecten van verminderen klimaatverandering door mondiaal klimaatbeleid

Hoofdconclusie: 
- Klimaatbeleid gunstig voor gezondheid en veiligheid (energietransitie: luchtkwaliteit, 

geluid)
- Op een aantal punten weten we nog niet genoeg. 
- Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen met negatieve effecten voor gezondheid en veiligheid, 

die met de juiste beleidskeuzes kunnen worden verminderd.
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https://www.rivm.nl/nie
uws/gezamenlijk-
overzicht-op-effecten-
van-klimaatbeleid

https://www.rivm.nl/nieuws/gezamenlijk-overzicht-op-effecten-van-klimaatbeleid


Overall conclusie – het wordt gezonder

Luchtkwaliteit:

- Tot 2030, bestaand nationaal en internationaal beleid: -40% (~60.000 DALY)
- Klimaatakkoord: enkele duizenden extra reductie.
- Na 2030: nog meer reductie + kansen via gezonde voeding en actief transport
- Nieuwe bronnen: verslechtering m.n. via biomassa (+evt. verbranden waterstof)

Geluid: 
- stiller wagenpark = minder slaapverstoring en geluidhinder langs gemeentelijke wegen
- meer windturbines = meer geluidhinder (+onzeker slaapverstoring)
- andere bronnen ingeschat als marginale bijdrage
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Bron/maatregel 

Ziektelast 
Lucht-
veront-

reiniging 

Geluid incl. LFG 
(laag frequent 

geluid) 

Binnen-
milieu 

Overige 

Windenergie 0 A/B 0 0/A  
(slag-

schaduw) 
Zonne-energie 0 0/A 0 0 1 
Vergroting capaciteit 
landelijk hoog-
spanningsnetwerk 

0 0 0 0/A 1 
(EMV) 

Elektrificatie d.m.v. 
(buurt)batterijen,  
e-voertuigen 

0 0/A 0 0 1 

Power-to-heat 0 0 0 0 
Isolatie van gebouwen 0 0 0/A 0 
Warmtepompen 0 0/A 0 0 1 
Waterstof (grijs, 
blauw) 

0/A 0 0 0 

Waterstof (groen) 0 0 0 0 
        

 
 

    

     

 
  

    
  

    

  
 

    

 
       

       
  

    
    

     
     

      
 

- Windturbines: geluidhinder

- Biomassa: luchtverontreiniging, 
geurhinder

- Biogas: ook legionella

- Biobrandstoffen

- Binnenmilieu

A = 0 -1000 DALY
B = 1000 – 10.000 DALY
C = > 10.000 DALY
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Biomassa: houtstook B  0 A A  

(geur-
hinder) 

Biomassa: 
verbrandings-
installaties < 15 MW 

A/B 0/A 0 0/A  
(geur-
hinder) 

Biomassa:  
centrales > 15 MW 
inclusief bijmengen 

A 0 0 0 

Biobrandstoffen en 
biogas 

A/B 0 0 0/A 
(Legio-
nella) 

Hergebruik van CO2 0 0 0 0 
Opslag van CO2 0 0 0 0 
Geothermie en 
Warmte Koude Opslag  

0 0 0 0 

Aquathermie 0 0 0 0 
Getijden-energie 0 0 0 0 
Blauwe energie 0 0 0 0 

 

- Windturbines: geluidhinder

- Biomassa: luchtverontreiniging, 
geurhinder

- Biogas: ook legionella

- Biobrandstoffen

- Binnenmilieu



Energietransitie – veiligheid
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- Omgevingsveiligheid
- Windturbines grootste afstand
- Waterstoftankstations (idem LPG)
- Biogas (idem aardgas)

- Arbeidsveiligheid
- Werken op hoogte (wind, zon)
- Veel installaties in directe

omgeving consument

- Brandrisico’s
- Zonnepanelen
- (buurt)batterijen
- Elektrische voertuigen

Bron/maatre
gel 

Veiligheid  
 

 
Omgevings
veiligheid 
(zonering) 

Arbeids
veilighe

id  

Consument
enveiligheid  

Windenergie C B      
  

    
Zonne-energie 0 B/C X    

  
  

 
  

 
 

Vergroting 
capaciteit 
landelijk 
hoogspanning
snetwerk 

0 A     
 

 

Elektrificatie 
d.m.v. 
(buurt)batterij
en en  
e-voertuigen 

0/A*  B  X   
 

 
  

 
Power-to-heat 0 A   
Isolatie van 
gebouwen, 
warmtepompe
n 

0 A/B X    
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- Omgevingsveiligheid
- Windturbines grootste afstand
- Waterstoftankstations (idem LPG)
- Biogas (idem aardgas)

- Arbeidsveiligheid
- Werken op hoogte (wind, zon)
- Veel installaties in directe

omgeving consument

- Brandrisico’s
- Zonnepanelen
- (buurt)batterijen
- Elektrische voertuigen

 
  

 
  

   
  

        
  

    
       

  
  

 
  

 
 

 
 

 

 

      
 

 

 
 

   
 

       
 

 
  

 
     

  
 

 

      
  

  
    

 
  

  
Waterstof 
(grijs, blauw, 
groen) 

B 
(tankstatio

ns)  

A/B X    
   

    
  

  
  

Biomassa 0 A X 
   

  
 

  
 

Biobrandstoffe
n en biogas 

B (biogas) A/B  
   

 
    
  
  



Energietransitie Wat is eigenlijk de opgave?
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Drie opgaven

Groei
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Klimaatakkoord - opgave Regionale Energie Strategie (RES)

• 35 TWh uit wind en zon

• Excl biomassa, biogas, waterkracht (~2 Twh in 2030)

• Excl kleinschalig zon-op-dak (~7 Twh in 2030)

9 Twh?

93 Twh?
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De RES ambitie is 
een verdubbeling



Energietransitie Wat is eigenlijk de opgave?

Titel | Date_Text11

Bron: Martien Visser 
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Vervanging bestaande 
windturbines:

Bij gelijkblijvend MW opgesteld 
vermogen leveren nieuwe windturbines 
gem. ongeveer 2x zoveel opbrengst

Tiphoogte 150m -> 210m? = 2x hogere 
opbrengst (of de helft van het aantal 
MW nodig voor zelfde opbrengst)

Capaciteitsfactor:
Zon: ~11%
Wind op land: 25-30%
Wind op zee: >40%



Energietransitie Wat is eigenlijk de opgave?
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De bredere systeemopgave elektriciteit:

- Veel zon in SDE++ = veel netverzwaring
- Verhoging opgave naar -55% in 2030 = meer elektrificatie
- Wind op zee = ook aanlanding en transport 
- Elektrificering = stijgende vraag = meer opwek zon en wind (of import)
- Naast zon + wind ook forse uitbreiding elektriciteitsnet

- Zon en Wind combineren met regelbaar vermogen
- Productie energie-dragers (waterstof, ammoniak) -> ook transport?

Maar: grootste uitdaging is wellicht Warmte-transitie?

Resultaat in 2030: >75% duurzame 
opwek elektriciteit; we zijn er 
bijna!!



Energietransitie Wat is eigenlijk de opgave?

Titel | Date_Text14

De bredere systeemopgave warmte transitie:

- Biomassacentrales?
- Groen gas?
- Restwarmte?
- Waterstof?
- Bodemwarmte? 
- Geothermie?
- Aquathermie?
- Elektrisch?

En altijd in combinatie met een isolatie en ventilatie opgave
En altijd in combinatie met een net-opgave (warmtenet of elektriciteitsnet)

https://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2020/v
erduurzaming_en_gezondheid

Zie voor cijfers over de voortgang van 
de warmtetransitie de 
Monitor Klimaatbeleid

Klimaatakkoord: 8 miljoen gebouwen, 
w.v. 7 miljoen woningen. 
Doelstelling 2030 = 1,5 miljoen 
woningen 

https://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2020/verduurzaming_en_gezondheid


Energietransitie – EMV (elektromagnetisch Velden) 
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- Hoogspanningslijnen en leukemie: oorzakelijk verband is niet aangetoond (of ontkracht).  
De (mogelijke) gezondheidsimpact wordt als beperkt ingeschat (35 DALY’s). 

- Indien oorzakelijk: dan ook andere delen van het elektriciteitsnet (ondergrondse kabels, 
hoogspanningsstations, transformatorhuisjes): bijdrage niet kwantitatief in te schatten, naar 
verwachting geen substantiële toevoeging aan de ziektelast.

- EMV = maatschappelijk vraagstuk. Aantal bronnen neemt toe (elektrische voertuigen, 
warmtepompen, ventilatiesystemen, zonnepanelen en buurtbatterijen). Zulke apparaten 
moeten voldoen aan eisen, waardoor de EMV onder de door de overheid gehanteerde 
blootstellingslimiet liggen

Zie ook https://www.kennisplatform.nl/voortgang-voorzorgbeleid-magneetvelden-2021/

https://www.kennisplatform.nl/voortgang-voorzorgbeleid-magneetvelden-2021/


Energietransitie - windenergie
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Windenergie gezondheidseffecten (2020):

- Er is een duidelijk verband tussen het geluid van windturbines en hinder.

- Het is niet zo dat ‘laagfrequent geluid’ (de lage tonen) van windturbines voor extra hinder 
zorgt in vergelijking met ‘gewoon’ geluid.

- Voor effecten op de slaap is het bewijs niet eenduig

- Voor andere gezondheidseffecten (hartvaatziekten, stofwisseling, cognitie, mentaal) is er 
onvoldoende bewijs

(Uit review van RIVM, publicatie okt 2020 / april 2021)
https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid

https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid


Energietransitie - windenergie
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Slagschaduw:

- vergunning: bijna altijd verplicht voorzien van een stilstand-voorziening
- Er zijn geen kwantitatieve gegevens over het gezondheidseffect door zulke hinder. Naar 

verwachting is dit een klein effect. 

Maatregelen Gezondheid

- Proces belangrijk, ook om tot eventuele maatregelen te komen
- Blijf oog houden voor bescheiden omvang en ernst, in vergelijking met andere
geluidsbronnen
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Energietransitie – biomassa
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Algemene aandachtspunten: vernietiging (internationale) natuur (=biodiversiteit + 
minder CO2-opslag), emissies tijdens transport, schadelijke stoffen voor gezondheid. 

- Impact houtkachels op gezondheid binnenmilieu onbekend
- Biogas: legionella bij waterzuiveringsinstallaties
- vraag RES Limburg: voor gezondheid beter mest op land of in mestvergister?
- Biobrandstoffen: soms leidt het tot toxischer luchtverontreiniging, bijmengen = meer NOx
- Veiligheid houtkachels: brand in woningen
- Geluid van transportbewegingen

Nb. voor meer aandachtspunten bij vergisting (bv micro organismen), zie 
https://www.kennisplatformveehouderij.nl/onderwerpen/mestbewerking

https://www.kennisplatformveehouderij.nl/onderwerpen/mestbewerking


Energietransitie – biomassa
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Houtstook recent in het nieuws:

• Condensables worden nu ook meegerekend in emissie: aandeel van houtstook
van consumenten in Nederlandse primaire PM2,5 emissies van 9% naar 23%.

• Effect op concentraties veel kleiner (4% achtergrondconcentratie)

• Luchtveronteriniging uit woningen (oa. Houtstook) leverde 9% van 
gezondheidsschade door binnenlandse bronnen (Schone Lucht Akkoord). 
Berekening van gevolgen nieuwe inzichten volgt in 2021

• Gezondheidseffect van blootstelling aan houtstook in binnenmilieu is onbekend

• Meer onderzoek nodig om gezondheidslast te bepalen



Energietransitie   

Titel | Date_Text21

Biomassa voor warmte transitie gebouwde
omgeving?

Duurzaamheidskader Biomassa zegt ‘nee’



Energietransitie – opslag elektriciteit explosies
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Basisstations, moeten worden gerealiseerd: risico voor explosies door de opslag van 
elektriciteit

Basisstations = elektriciteitsnet; Opslag van elektriciteit = batterijen

Batterijen zijn een issue voor de brandweer en kúnnen inderdaad ook exploderen: vragen 
speciale werkwijze van brandweer -> 
handleidingen en richtlijnen met betrekking tot accu’s en batterijen opgesteld / in ontwikkeling. 
Daarin komen onder andere de brandrisico’s van elektrisch vervoer en EOS systemen 
(buurtbatterijen) aan de orde. Een concreet voorbeeld is de Handreiking Elektriciteit Opslag 
Systemen (EOS) en de Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion-energiedragers. Eerder is de 
PGS 37 genoemd als richtlijn die in ontwikkeling is en die zal ingaan op lithium-ion-batterijen. 
Onderzoek naar alternatieven voor de lithium-ion-batterij zou op termijn mogelijk kunnen 
leiden tot batterijen met minder (brand)risico.

Rol waterstof in warmte transitie
gebouwde omgeving? 

Waterstof ladder zegt ‘nee’



Energietransitie – geothermie
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- Geen gezondheidsrisico’s, behalve mogelijk 
drinkwaterverontreiniging – goed te managen

- (Zeer) beperkte veiligheidsrisico’s:
- Seismiciteit, bij diepe geothermie: 
- Veiligheidsrisico’s aanlegfase = kwestie van goede 

regelgeving en veiligheidscultuur sector
- Arbeidsrisico’s

- Sector kende recent veel problemen

Grootste issue is ecologisch risico



Energietransitie – gebouwde omgeving
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Wijkgericht vs stapsgewijs?

Gezondheidsuitdaging:

- Binnenmilieu (Lucht én geluid)
- Koeling zomer 
- Thermisch comfort
- Bewonersgedrag!
- Installateur!
- Onderhoud!

Focus op verhogen van woonplezier



Energietransitie – warmtepompen
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Warmtetransitie: Geluid van warmtepompen: hoe is de stand van zaken daarbij voor wat 
betreft de gezondheidseffecten hiervan, wat is bekend? Welke maatregelen helpen ?

Warmtepompen en airco’s: 
- Toename geluidhinder verwacht, tegelijk in Bouwbesluit aanvullende geluidseisen. 
- Verwachting dat deze ziektelast beperkt blijft, mits men zich houdt aan voorwaarden zoals 

het laten installeren door een erkende gecertificeerde installateur. 
- Potentieel probleem is dat bewoners een ventilatiesysteem uit zetten om de geluidsbelasting 

te verminderen, waardoor binnenmilieu weer verslechtert. 
- Warmtepomp bevat koudemiddelen - broeikasgas, die zeer langzaam weglekken.



Energietransitie – groene omgeving
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Vraag: In theorie kan dat betekenen dat er in een gebied heel veel zon en wind gerealiseerd 
wordt rond bepaalde steden en dorpen. De vraag is of we hier wel aandachtspunten moeten 
noemen waarop de provincie zou kunnen sturen als het hier om gaat, zoals bv de 
wens/noodzaak om ook groene ruimte te hebben, die relatief stil is in een verstedelijkt gebied? 

Dat lijkt me onderdeel van omgevingsplan-proces, burgerparticipatie rond het 
initiatief en Provinciaal natuurbeleid. 

Zonneparken kunnen goed ingepast worden



Energietransitie – groene omgeving
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over de beleving van recreanten/omwonenden van de groene omgeving bij het plaatsen van 
zonnevelden/windmolens is nog relatief weinig bekend. 

Ander relevant onderzoek:

Impact van windmolens op toerisme; effecten meestal relatief klein, en is er twijfel over de 
gevonden effecten. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die bijdragen aan hoe omwonenden 
denken over veranderingen in hun leefomgeving 

Onderzoek naar de factoren in de groene omgeving die bijdragen aan de positieve effecten op 
gezondheid en welzijn. In deze onderzoeken is ook gekeken of er een verschil is tussen 
verschillende soorten groene omgevingen, bijvoorbeeld in hoeverre het uitmaakt dat er 
stedelijke elementen aanwezig zijn.



Energietransitie – elektrisch rijden
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Elektrisch rijden: is nu al schoner

Energiebesparing: een elektromotor is >90% efficiënt in omzetting naar beweging, terwijl 
een verbrandingsmotor tot 25% komt
Gezondheidseffect: elektrisch is stiller op gemeentelijke wegen tot 30km = reductie 
slaapverstoring. Voor schonere lucht zit het met name in het Schone Lucht Akkoord.
Energieproductie: de Nederlandse elektriciteitsproductie is in 2030 al >75% duurzaam.
Grondstoffen: voor een goede vergelijking zijn ketenanalyses nodig. Dan kan je 
verschillende voertuigtypen eerlijk met elkaar vergelijken vanaf grondstofdelving tot aan 
recycling. 



Energietransitie – Afval
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het afval waarmee we geconfronteerd worden: in relatie tot gezondheid en veiligheid, zoals de 
zonnepanelen, de accu’s etc waar moeten we op letten?

- LCA’s nodig + studies naar mogelijkheden recycling
- Bv. zonnepanelen: sommige bevatten PFAS; sommige panelen gaan 10 jaar mee, andere 30. 

Slijtage wordt dan een issue.

Voor een goede beoordeling van de impacts moet je kijken naar de hele 
productieketen en levenscyclus

Denk ook aan de impact op de bodem:
Tijdschrift Bodem (feb 2021): Hoe grondgebonden zonneparken effecten hebben op
bodem en grondwater



Stellingen
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Stelling 1: We kunnen de energietransitie verkopen met de slogan ‘het wordt gezonder voor u’

Stelling 2: We moeten maximaal inzetten op isoleren en energiebesparen

Stelling 3: We moeten woningen per wijk/gebied in 1x verduurzamen 

Stelling 4: Woonlastenneutraal verduurzamen is een belangrijk uitgangspunt

Stelling 5: Er is een checklist voor integrale afweging effecten energietransitie nodig 



Discussie
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Waar gaat nu de meeste aandacht naar uit qua gezonde energietransitie en waar ligt in de 
energietransitie de grootste kans voor gezondheidswinst? Hoe realiseer je die  cq wat zijn 
minder belastende oplossingen?: 
- Verbeteren woonomstandigheden ikv warmtetransitie (+extra aandacht voor lage 

SES?) met als aandachtspunt: bewonersgedrag ventilatie & installaties
- Houtstook aanpakken: houtkachels vallen buiten klimaatakkoord maar verduurzamen 

woning is kans om ook de kachels te moderniseren of verwijderen.
- Nu veel aandacht voor windturbines: is het probleem geluid of proces?
- Energie armoede vs. woonlastenneutraliteit: focussen op iedereen of focussen op 10% 

kwetsbaarsten
- Rol voor gezonde voeding, gezonde mobiliteit?
- Wat vinden we de gezondere oplossing voor warmte? Elektrisch, warmtenetten, 

duurzaam gas? Waar halen we warmte vandaan: Auqathermie+WKO, geothermie, 
restwarmte, biomassacentrale(+CCS), aardgas+CCS, grote elektrische boilers? 
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