
 Naam:  

 Adres:

 Postcode / Woonplaats:

 Datum / Handtekening:

Reactie op de 
‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’  

(NRD)

Er is sprake van (rechts)ongelijkheid doordat de afstandsnormen per gemeente verschillen, zodat bewoners 
in beide gemeenten op verschillende manier blootgesteld worden aan de effecten van windturbines. 

De keuze voor 16 Bossche windturbines moet onderbouwd worden vanuit een nut en noodzaak 
achtergrond. Er is geen link meer met de Regionale Energie Strategie en eerder genomen gemeentebesluiten. 

Met de wetenschap dat de overheid grootschalig inzet op elektriciteit van zee voor het hele land is tegenstrijdig 
met de ambities van de gemeenten Den Bosch en Oss om zelf in hun elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Beide gemeenten kiezen voor 100% wind in de Duurzame Polder. Hierdoor realiseren ze hun klimaatdoelen 
niet op windstille dagen. Er moeten varianten voor zon en/of wind worden opgesteld.

Om adequaat de milieueffecten van windturbines vast te stellen moet de MER specificeren van welk type 
windturbine wordt uitgegaan (hoogte en diameter wieken).

Op het thema ‘gezondheid’ benoemt de NRD niet 1) de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door 
windturbines (gassen/verfdeeltjes/fijnstof) en 2) laagfrequent geluid. 

Er moet in de MER nadrukkelijk rekening gehouden worden met nieuwe inzichten: bijv., nieuwe afstands-/
geluidsnormen windturbines, nieuw landelijk en Europees beleid en de recente uitspraak RvS m.b.t. 
gezondheidseffecten (30 juni 2021).

In de NRD wordt gesproken over compensatie aan bewoners/belanghebbenden bij negatieve 
milieueffecten. Er wordt niet gesproken over de wijze waarop die wordt vastgesteld, voor wie deze bedoeld is 
en door wie deze betaald wordt.

De NRD moet specificeren welke rekenmodellen worden gebruikt (bijv. voor geluid) en hoe deze zijn 
gevalideerd.

De milieueffecten van de verbouwing van het elektriciteitsnet, om de windturbines aan te sluiten, 
moeten meegenomen worden. Ook de milieueffecten van extra benodigde infrastructuur.

De volgende aandachtspunten wil ik hier aan toevoegen:

Hierbij deel ik mijn zienswijze:

Adres voor inwoners Gemeente ’s-Hertogenbosch:
Burgemeester & Wethouders van ‘s-Hertogenbosch (zaaknr. 13767495), 
Postbus 12345, 5200 GZ, ‘s-Hertogenbosch

Adres voor inwoners Gemeente Oss:
Burgemeester & Wethouders van Oss, afd. Ruimtelijke Ontwikkeling
o.v.v. Zienswijze NRD MER Duurzame Polder
Postbus 5, 5340 BA, Oss

Verstuur dit formulier vóór 19 oktober 2022! (postzegel)

https://www.groen-inzicht.nl

