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Gezondheid als troefkaart



Positie gezondheidsprofessional

Tegenstanders:
Nooit meer stil

Onze gezondheid gaat eraan

Windindustrie:
Geluid is onder de norm

Het valt erg mee



Dé gezondheids expert/professional, 
wie is dat?
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 (V)aardige communicatie
– Doelgroepen
– Verschillende media
– ‘Weten wat je weet’
– Vlotte pen

 Omgaan met weerstand
 Stressbestendig

 Vereiste diploma’s
 Veel kennis en ervaring
hebben op een bepaald terrein
 Blootstelling
 Gezondheidseffect
 Relatie tussen beide

Maatschappelijk debat vraagt meer van 
‘de expert’ dan kennis alleen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ervaring




GGD 
betrokken



Amsterdamse bod RES
 400 MW zonne-energie op grote daken (60% van beschikbare 

grote daken benut) en op plekken waar dubbel ruimtegebruik 
mogelijk is, zoals langs snelwegen en/of op braakliggend 
terrein. 

 127 MW windenergie (huidig vermogen in Q1 2021 is 75 MW). 
Ofwel: circa 17 extra windturbines van 3 MW per stuk. 

 In 2040 aardgasvrij

 Aantal gemeenten in Noord-Holland heeft geen windenergie in 
hun plannen opgenomen!





Vervolgstappen





Stellingen

Participatie werkt alleen als daar een 
gespecialiseerd bureau/specialist voor wordt 
ingehuurd, als gezondheidsprofessional is mijn rol 
beperkt 

Alle commotie over de (vermeende) 
gezondheidseffecten van windturbines is een kans 
om geluid van andere omgevingsbronnen hoger 
op de (beleids)agenda te krijgen



Stellingen

Door het jarenlange voortraject is de discussie
over voor- en nadelen van windturbines al zo
verhard dat constructieve participatie rond
concrete RES windplannen gedoemd is te
mislukken.

De gezondheidseffecten van klimaatverandering
treffen ons allen, rond windturbines ligt de
hyperfocus op lokale effecten. Hoe breed is jouw
boodschap?
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