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DE ONTWERPVISIE ENERGIELANDSCHAP SCHIET TEKORT IN 
VOLLEDIGHEID: GEVOLGEN VOOR GEZONDHEID WORDEN NIET 

BESCHREVEN 
 
 
Deze week presenteerde de gemeente ’s-Hertogenbosch haar Ontwerpvisie 
Energielandschap: waar is er mogelijk ruimte voor opwekking van duurzame 
energie in het buitengebied van ’s-Hertogenbosch?  
Vereniging GROEN inZICHT heeft de Ontwerpvisie uitvoerig bestudeerd en 
komt tot de conclusie dat de Ontwerpvisie tekort schiet in volledigheid. Zo 
wordt er geen woord gerept over de gevolgen voor gezondheid en dan vooral 
de gevolgen van tientallen windmolens met een tiphoogte van 220 tot 250m 
hoog. GROEN inZICHT pleit ervoor dat haar zorgen en dus die van de 
omwonenden over de gevolgen voor de gezondheid serieus worden genomen. 
 
GGD en WHO vragen aandacht voor de gezondheidseffecten van windmolens 
Het geluid van windturbines kan, net als andere omgevingsgeluiden, een grote 
impact hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Gemiddeld zou 
het geluid van windturbines niet hoger dan 45 decibel mogen zijn, concludeerde de 
Wereldgezondheidsorganisatie WHO vorig jaar. In Nederland ligt het toegestane 
geluidsniveau hoger.  
Ook de GGD gaf onlangs aan dat de geluidsoverlast, die windmolens met zich 
meebrengen, negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van direct 
omwonenden. "We weten uit onderzoek bijvoorbeeld dat omwonenden van 
windmolenparken geluidshinder ervaren", zegt Arthur van Iersel, adviseur bij de 
GGD, in het AD.  
Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat laag frequent- en infra geluid een 
effect hebben op de gezondheid, zelfs tot kilometers afstand van de bron. 
GROEN inZICHT dringt aan op extra en zorgvuldig onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van een groot aantal windturbines met een tiphoogte van 220 
tot 250m hoogte. Niet alleen als onderdeel van een Milieu Effect Rapportage (MER), 
maar als onderdeel van de uiteindelijke Visie Energielandschap. 
 
Naast het niet benoemen van de gezondheidseffecten valt er nog meer af te dingen 
op de Ontwerpvisie Energielandschap. De hieronder weergegeven punten zijn niet 
uitputtend. 
 
Tunnelvisie en doelredenering 
GROEN inZICHT verweet de gemeente ’s-Hertogenbosch al eerder – in en het 
Brabants Dagblad – onbehoorlijk bestuur en tunnelvisie. Immers, de gemeenteraad 
ging in oktober 2019 al akkoord met een raadsvoorstel waarin gesteld wordt ‘dat de 
Rosmalense polder een gebied is waar in beginsel ruimte is voor een grootschalige 
plaatsing van windmolens…’. In het voorwoord van de Ontwerpvisie schrijft 



Wethouder Mike van de Geld: “We hebben daarin (red. de Ontwerpvisie) een aantal 
duidelijke keuzes gemaakt; voor windturbines kiezen we voor één grootschalig 
windpark in het gebied tussen Oss en Den Bosch.” Het is dus niet meer de vraag of 
ze er komen; de omwonenden van de Rosmalens polder voelen zich nu al buitenspel 
gezet. Ieder participatie vanuit belanghebbenden lijkt nu voor de bühne. 
 
’s-Hertogenbosch acteert deels op niet bestaand beleid 
Hoewel het beleid van de landelijke overheid ten aanzien van de 
klimaatdoelstellingen niet verder gaat dan 2030, meent de gemeente ’s-
Hertogenbosch nu al rekening te moeten houden met de periode na 2030. Terwijl er 
voor de periode na 2030 nog geen fondsen beschikbaar zijn en ook de wetgeving 
niet zover reikt. GROEN inZICHT pleit er voor dat de gemeente zich richt op de 
periode tot 2030 en pas richting 2030 nieuw beleid opstelt met inachtneming van de 
dan geldende technologieën op het vlak van opwekking van duurzame energie.  
 
Alternatief plan 
GROEN inZICHT zal binnenkort, als reactie op de Ontwerpvisie Energielandschap, 
een alternatief plan presenteren dat gestoeld is op drie pijlers: LEEFBAAR (veilige en 
gezonde leefomgeving voor mens en dier), DUURZAAM (effectief 
milieudoelstellingen realiseren), EERLIJK (verdeling lusten en lasten). 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
Voor meer informatie en/of interviewverzoeken, kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van GROEN inZICHT, Pascal Spelier via info@groen-inzicht.nl of tel.nr 06 – 
53 29 90 17. 
 
Meer informatie over het bewonerscollectief vindt u op www.groen-inzicht.nl. 


