
Netwerk MRVG 16 juni 2021 – Energietransitie en gezondheid 
Workshop De plaats van gezondheid in het debat rondom windturbines  

De focus in deze workshop lag op bespreken van stellingen naar aanleiding van de presentatie van 
Oscar Breugelmans. 

Stelling 1: Participatie werkt alleen als daar een gespecialiseerd bureau/specialist voor wordt 
ingehuurd, als gezondheidsprofessional is mijn rol beperkt  
- In reactie werd gesteld dat zelfs 100% participatie niet helpt in het proces als er onvoldoende 

politieke durf is om de visie vast te stellen dat er ook een offer wordt gevraagd voor een bepaald 
maatschappelijk doel.  

- Belangrijk te onderscheiden wie de tegenstanders zijn: is dit een klein of een groot deel van de 
omwonenden? En hoe staat er rest van de omwonende er tegenover: positief of ambivalent?  

- Ook geconstateerd dat meer aandacht nodig is voor de beginkeuze: rijksniveau maakt de keuze 
voor zonne- of windenergie, terwijl gemeenten moeten ingrijpen in de leefomgeving en de 
weeffouten oplossen. 

- Ook te weinig antwoord op de vraag of zonne- en windenergie de beste oplossing zijn voor de 
invulling van de energietransitie op land. Of zijn het vooral de verdienmodellen die prevaleren? 
Maar veel alternatieve oplossingen zijn nog onvoldoende onderzocht, die komen pas na 2030 in 
beeld. 

- Welke elementen zijn belangrijk voor een zo goed mogelijk begrip van omwonenden, hoe kun je 
zo dicht mogelijk bij oplossingen komen? Er is bijvoorbeeld in Amsterdam een motie ingediend 
voor een  ondergrens aan het minimale aantal mensen dat betrokken is bij participatie. Maar op 
participatieavonden komt maar een klein, select, deel van de omwonenden af. Tegenstanders 
zullen bovendien nooit tevreden zijn, terwijl het voorstanders niet snel genoeg gaat. De oplossing 
is niet in een ja/nee gesprek te blijven, maar de dialoog aan te gaan wat energietransitie betekent 
en wat er voor nodig is. Het hangt daarnaast van lokale omstandigheden af; het is geen one-size-
fits-all. 

- Geluidssimulaties kunnen gevoel van betrokkenheid vergroten, misschien ook in de zoekfase voor 
windgebieden. Amsterdam wil dit ook gaan inzetten met een virtual reality bril met geluid op 
inspraakavonden; niet om draagvlak te creëren, maar om de beleving door locatie en woning en 
afstand te inventariseren. 

- Zelf bepalen van aanvullende eisen kan ook helpen. Hierover is veel discussie in Noord Holland, 
waar de provincie recent de regionaal ingevoerde afstandsnorm van 600 meter heeft laten 
vallen; het is nu aan gemeenten om zelf aanvullende normen te stellen als ze dat nodig vinden. 
Maar daarnaast is het ook een optie om bij een project afspraken te maken met omwonenden 
over stilstandsvoorzieningen, geluidniveaus gedurende de nacht en afstand. Daarbij is het goed 
na te gaan wat zinvol is voor omwonenden: afstand, geluid, maar ook bijvoorbeeld financiële 
compensatie.  

 

Stelling 2: 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. 
- Bij gepolariseerd debat kan het helpen om de focus te verleggen naar opties voor mogelijkheden. 

De meeste mensen zien de nut en noodzaak van energietransitie wel in, maar de vraag gaat over 
de manier waarop. De GGD gezondheidsprofessional kijkt met name lokaal en heeft niet altijd 
voldoende kennis om deze brede afweging toe te lichten. Windenergie op zee heeft ook voor- en 
nadelen en voor de termijn na 2030 ontkomen we niet aan veranderingen op land. Het is 



belangrijk de discussie over het belang van de energietransitie nu te beginnen om draagvlak 
hiervoor te creëren. 

- Meer geleidelijkheid bij de introductie van grotere windturbines kan ook helpen; nu neemt dit 
een enorme vlucht. Deze hogere windturbines draaien wel rustiger, maar de mensen zijn niet 
meegenomen in deze verhogingen. Bovendien; hoe meer iets lokaal ontspruit, hoe beter. 
Bijvoorbeeld met lokale coöperaties, maar daar heb je wel mensen met daadkracht en slagkracht 
voor nodig. Grotere windmolens hebben een veel grotere visuele impact en het gaat niet alleen 
om geluid, maar ook of de hoogte van de windturbine iets verandert aan laagfrequent- en 
infrasoon geluid. 

- Andere mogelijkheden: andere vormen van inspraak (zoals ontwerpateliers of het inzetten van 
een mediator), de keuzes beter toelichten (waarom geen windenergie op zee) die niet altijd bij 
iedereen bekend zijn.  

-  Tip: Bart Brandsma heeft het onderwerp van polarisatie veel kennis en ervaring (zie bijvoorbeeld 
Polarisatie: luisteren naar de zachte stemmen | VNG. 

 
Stelling 3: De gezondheidseffecten van klimaatverandering treffen ons allen, rond 
windturbines ligt de hyperfocus op lokale effecten. Hoe breed is jouw boodschap? 
- Als je het bredere perspectief schetst krijg je vaak een reactie, die je van het onderwerp probeert 

af te leiden. Er zijn verschillende schaalniveaus die je moet belichten om inzicht te geven, maar 
dan gaat het gesprek al snel over een concreet detail dat past bij de eigen boodschap. Vaak zijn 
voorstanders degenen die willen implementeren en tegenstanders degenen bij wie het in de 
achtertuin land. Dus van belang altijd in de gaten te houden waarvoor je aan tafel zit, op welk 
schaalniveau. 

 

 

https://vng.nl/artikelen/polarisatie-luisteren-naar-de-zachte-stemmen#:%7E:text=Bart%20Brandsma%20is%20filosoof%2C%20trainer%20en%20consultant%20en,is%20sinds%20april%202017%20burgemeester%20van%20De%20Bilt.
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