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Verslag Workshop Energietransitie en gezondheid: het wordt gezonder voor u 

De focus in deze workshop lag op het formuleren van aanbevelingen naar aanleiding van de 
presentatie van Joost van der Ree.  

Een van de stellingen was om allereerst maximaal in te zetten op isoleren en het besparen van 
energie, waarop werd aanbevolen om beter optimaal dan maximaal te isoleren. Het verschil tussen 
nieuwbouw en bestaande woningen is qua energielabels erg groot. Een voorstel was om voor 80% 
energiebesparing te gaan (niet alle huizen voor 100%) en het vrijgekomen geld te gebruiken voor 
huizen waar veel winst te boeken is. 

De deelnemers van de workshop zijn er over eens dat we de energietransitie in de gebouwde 
omgeving beter kunnen verkopen met de slogan ‘ het wordt gezonder voor u’. Dat moet dan wel 
gepaard met een goede onderbouwing (zie o.a. presentatie Joost van der Ree ).  

Er was discussie over het gebruik van geluidsnormen (beleid Nederland) versus afstandsnormen (in 
sommige EU-landen). Men stelde de vraag of je vanuit Europees recht windturbines mag neerzetten 
als je weet dat er geluidshinder kan optreden (ook al is het percentage laag).  

Tot slot ondersteunt men het voorstel om een checklist voor integrale afweging van effecten 
energietransitie te ontwikkelen, zodat gezondheids- en belevingsaspecten niet ondergesneeuwd 
raken in de discussie, maar ook onverwachte effecten zichtbaar worden.  

Gezien de vele informatie die verstrekt is in het webinar vraagt men of GGD-en en RIVM  korte 
factsheets voor specifieke doelgroepen (zoals huisartsen) kunnen maken. De GGD-en zijn het 
primaire aanspreekpunt voor de gemeenten en het RIVM ondersteunt waar nodig en mogelijk.  Zie  
Gezonde en veilige energietransitie voor een samenvatting van de op het webinar gepresenteerde 
publicaties. 

 

https://www.gezondeleefomgeving.nl/documenten/presentatie-energietransitie-gezonde-veilige-omgeving-20210616
https://www.gezondeleefomgeving.nl/energietransitie
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