
 

Zonkade 50 | 5247 MP | ROSMALEN | 06 - 53299017 | KVK 74878689 
 

1 

 
 
 
 
 
VIA DIGID VERZONDEN 
 
Gemeente ’s-Hertogenbosch 
College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeenteraad 
Postbus 12345 
5200 GZ  ’s-HERTOGENBOSCH 
 
 
 
Rosmalen, 19 oktober 2022 
 
Betreft: zienswijze Notitie Reikwijdte en Detail (zaaknummer 13767495) 
 
Geacht college, 
 
Onderstaand geef ik u de zienswijze namens Verenging GROEN inZICHT en haar leden op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau van 24 mei 2022. 
 

1. Blad 1: “Met het Bestuursakkoord 2022-2026 van mei 2022, is de opgave voor ’s-
Hertogenbosch verhoogd naar 16 windturbines voor de Duurzame Polder tot 2030 en om de 
opgave alleen met windenergie in te vullen.” 
 
a) Wat is nut & noodzaak van dit politieke besluit? Er is geen link meer met de RES-opgave. 

Welk onderzoek ligt ten grondslag aan dit besluit. Er wordt gezegd “we moeten meer 
doen”, maar hiervoor is voor zover bekend geen onderbouwing of bestaand regerings- of 
provinciaal beleid dat dit vereist. Afgaand op de RES-opgave zou het aantal windturbines 
(bij 100% wind en 0% zon) 9 moeten bedragen. Een verhoging naar 16 windturbines 
betekent een verhoging met 77% (!) (zie bijlage voor berekening 9 windturbines. Dat “we 
meer moeten doen” is tegenstrijdig met recent Europees beleid. In haar ‘troonrede’ heeft 
commissievoorzitter Ursula von der Leyen onlangs juist aangegeven dat het 
stroomverbruik in heel Europa met 10% omlaag moet. Waarom moeten wij dan opeens 
77% meer elektriciteit opwekken? 

 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in een analyse van de RES-opgaven 
het volgende geconcludeerd: “De energieregio’s samen hebben met circa 55 TWh een 
meer dan toereikend bod uitgebracht om het 35 TWh-doel te behalen. Voor de realisatie 
moet nog veel werk worden verzet, maar tegelijk geeft dit bod de regio’s de mogelijkheid 
om verder te kijken dan 2030. Dit vraagt duidelijkheid van het Rijk over het traject voorbij 
2030” (Bron: https://www.pbl.nl/nieuws/2021/halen-doel-klimaatakkoord-elektriciteit-uit-
zon-en-wind-op-land-goed-mogelijk-elektriciteitsnetwerk-blijft-knelpunt). Oftewel, de 
energieregio’s samen doen al genoeg voor de 2030 doelstelling en nemen al een groot 
voorschot op de periode na 2030. Er is dus geen nut & noodzaak voor een verhoging van 
de opgave met 77%. 
 
Het kabinet wil meer doen om de klimaatdoelen van 2030 (55% minder CO2-uitstoot) en 
2050 (klimaatneutraal) te halen (Prinsjesdag 2022). Maar meer doen betekent vooral meer 
windparken op zee. Het kabinet wijst 3 nieuwe gebieden voor windparken op zee aan. 
Samen met 2 al eerder aangewezen gebieden, komt het totaal op 5 nieuwe windparken. 
Door deze 5 parken is er in 2030 10,7 gigawatt extra aan windenergie. Dit is 2 keer zoveel 
als alle Nederlandse huishoudens jaarlijks samen gebruiken.  
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De totale capaciteit aan windenergie in 2030 is hierdoor 21 gigawatt. Windenergie op zee 
is daarmee in 2030 de grootste Nederlandse bron van elektriciteit (bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/economie-en-energie). 
 

 
Bron: Twitter-account Minister Rob Jetten. 
 
Wederom een argument om aan te tonen dat er geen nut & noodzaak is voor een 
verhoging van de opgave met 77%. 
 
In maart 2021 De Stuurgroep Extra Opgave heeft in opdracht van toenmalig Minister Van 
’t Wout van EZK een advies opgesteld met betrekking tot een (mogelijke) aanvullende 
elektriciteitsvraag uit de industrie en datacenters en een extra opgave vanuit Europa. De 
Stuurgroep adviseerde de minister om – bovenop de hierboven genoemde 84 TWh – een 
extra aanbod van maximaal 45 TWh hernieuwbare elektriciteit richting 2030 te realiseren. 
Om dit extra aanbod te bereiken adviseert de Stuurgroep ‘de realisatie van additioneel 
maximaal 10 GW wind op zee in 2030 voor te bereiden’ (pag. 19 van het advies). Zoals 
hierboven al aangegeven wordt deze 10 GW al gerealiseerd met de extra te realiseren 
windparken (bron: Advies Stuurgroep Extra Opgave, Complementair Ontwikkelen, In 
balans naar groeiende elektrificatie van de industrie en extra aanbod van hernieuwbare 
elektriciteit, 29 maart 2021). Er is dus geen nut & noodzaak om meer te doen. 

 
b) De keuze voor 100% wind druist in tegen het raadsbesluit voor de Verkenning Duurzame 

Polder (reg.nr. 9841637), besluit 4 d. “gestreefd wordt naar een optimale benutting van 
de aansluiting op het elektriciteitsnet door middel van windturbines en zonnevelden”. 
Welke argumentatie, onderbouwing en/of onderzoek ligt ten grondslag aan het besluit 
om af te zien van zonnevelden in de Duurzame Polder. 

 
c) Wat zijn de milieueffecten van deze door het college zelf opgelegde verhoging? Er moet 

inzichtelijk gemaakt worden wat de milieueffecten zijn rekening houdend met 9 
windturbines en wat de milieueffecten zijn van 16 windturbines. 

 
d) De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de ambitie om alle energie die in de gemeente 

nodig is, ook in 2050 in de gemeente op te wekken. In de huidige randvoorwaarde van 16 
molens in de duurzame polder, gaat de gemeente voorbij aan leverbetrouwbaarheid. Op 
windstille en zonnige dagen zal er energie van buiten de gemeente geïmporteerd moeten 
worden. Dat is strijdig met het eigen uitgangspunt. Het is daarom beter om een mix van 
zon en wind na te streven. We willen dat dit punt van leverbetrouwbaarheid wordt 
meegenomen als onderdeel van het beoordelingskader. Ook willen we graag zien dat er 
een aantal scenario’s/varianten uitgewerkt wordt, waarbij de impact op het milieu 
geminimaliseerd wordt, door naar scenario’s met minder windturbines te kijken of alsnog 
naar combinaties van zon en wind te kijken. 

 
Samenvattend: nut & noodzaak van 16 windturbines (verhoging met 77%) moet bezien 
worden met de kennis van vandaag. Met de wetenschap dat de overheid grootschalig inzet 
op elektriciteit op zee (in 2030 75% van het totale elektriciteitsverbruik) is tegenstrijdig met de 
ambities van de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss om zelf in hun elektriciteitsbehoefte te 
voorzien. 
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2. Blad 2: “Alleen in het centrale deel van de Duurzame Polder is ruimte voor windturbines 
(zoekgebied windturbines).” 

 
a) Op voorhand moet duidelijk zijn – dus voordat de het onderzoek naar de milieueffecten 

start - welke andere beperkingen er voor het zoekgebied gelden en hoe deze het 
zoekgebied verkleinen. Denk daarbij aan eendenkooien, Natuurnetwerk Brabant (NNB), 
hoogspanningsmasten, ondergrondse leidingen, etc. Als het zoekgebied daarmee kleiner 
wordt, wordt ook steeds meer duidelijk waar de windturbines komen en wordt concreter 
wat mogelijke milieueffecten zijn. 
 
Meer specifiek benoemen we minimale afstand die in acht genomen moet worden van de 
150 Kv hoogspanningsverbinding. Hiervoor is specifieke regelgeving. Deze minimale 
afstand verkleint het zoekgebied.  

 
3. Blad 2: “In deze mededeling is tevens aangegeven op welke manier GS invulling willen geven 

aan hun rol bij het waarborgen van provinciale belangen in het gebied van de Duurzame 
Polder.” 

 
b) Op voorhand moet duidelijk zijn – dus voordat de het onderzoek naar de milieueffecten 

start – wat exact de provinciale belangen zijn (denk daarbij aan natuur, water en 
cultuurhistorie). Door de provincie zijn in verleden miljoenen subsidies verstrekt aan 
projecten in het belang van de natuur, bijvoorbeeld voor plas-dras-gebieden, graslanden 
met rustperioden (later maaien), etc. In het beoordelingskader moet ook opgenomen 
worden welke investeringen in het verleden gedaan zijn (met o.a. subsidies) er teniet 
worden gedaan. De vernietiging van deze natuurstimulerende maatregelen moet gezien 
worden als een milieueffect. 

 
4. Blad 3: ”De gemeenten willen zorgvuldig de planvorming uitleggen en betrokkenen zo goed 

mogelijk informeren over en betrekken bij de onderzoeken. Dit zoals ook al gedaan in het 
voortraject in de vorm van overleg met een klankbordgroep, overleggen met initiatiefnemers, 
actiegroepen, maatschappelijke belangenorganisaties, ontwerpbijeenkomsten, 
omgevingsparticipatiebijeenkomsten, het informeren van de stuurgroep en de gemeenteraden 
e.d.” 

 
a) We maken nogmaals van de gelegenheid gebruik om de gemeente erop te wijzen dat in 

het verleden belanghebbenden onvoldoende werden geïnformeerd en betrokken. Het 
zeer matige participatieproces dat aan de basis stond van de Visie Energielandschap 
heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de Rosmalense en Nulandse polder werd 
aangewezen als geschikt gebied voor de grootschalige opwekking van duurzame 
elektriciteit. Tijdens slecht bezochte participatiebijeenkomsten werden bewoners uit de 
gemeente ’s-Hertogenbosch gevraagd 50 tot 60 molens te plaatsen in de gemeente ’s-
Hertogenbosch (zie bijlage 2) Het is bijna logisch dat veel bewoners die plaatsten in het 
weidse gebied van de Rosmalense polder. Hoe anders zou het gelopen zijn als er 9 of 16 
windturbines geplaatst moesten worden? Kortom, bij aanvang zijn bewoners in het 
participatieproces op het verkeerde been gezet. 

 
5. Blad 9: “Provincie en Rijk zijn daarmee formeel geen initiatiefnemer/bevoegd gezag van de 

Duurzame Polder. Beide partijen blijven wel betrokken bij de plan- en besluitvorming en 
houden eigen bevoegdheden ten aanzien van rijks- en provinciale belangen (bijvoorbeeld op 
het gebied van natuur, water, cultuurhistorie).” 
 
Het moet op voorhand duidelijk wat de rijks- en provinciale belangen zijn en hoeverre deze 
van invloed zijn op het zoekgebied (zie ook opmerkingen 2. en 3., behorend bij blad 2. 
Daarnaast moeten de milieueffecten samenhangend met deze belangen worden opgenomen 
in het beoordelingskader. 
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6. Blad 11: “Beleidsmatige ontwikkelingen” 
 

Zoals bij punt 1. aangegeven moet de MER rekening houden met actuele beleidsmatige 
ontwikkelingen, niet alleen de hier genoemde lokale ontwikkelingen, maar ook landelijke 
ontwikkelingen. Niet limitatief, maar in ieder geval: 
 

• Plannen kabinet om extra opgave op zee op te wekken (Prinsjesdag 2022) 
• (Mogelijk) nieuw beleid t.a.v. afstand/geluidsnormen volgend op nadere onderzoeken 

in opdracht van minister Jetten door het RIVM of andere onderzoeksinstanties: 
o Het RIVM voert momenteel een vragenlijstonderzoek uit naar de manier 

waarop mensen risico’s waarnemen van hun leefomgeving, hun leefstijl en 
van infectieziekten. Daarvoor is ook een steekproef getrokken van 3500 
adressen in de buurt van windmolenparken. De uitkomsten van dat 
onderzoek komen naar verwachting in de loop van 2022 beschikbaar (Bron: 
RIVM, https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid)  

o Op basis van de verkenning en bespreking met belanghebbenden zal 
minister Jetten in overleg met de ministeries van IenW en VWS twee 
verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Als eerste een uitgebreide dosis-
effectstudie uitvragen, waarbij zowel verschillende factoren/kenmerken van 
windturbine(geluid) worden meegenomen (de ‘dosis’), als waarbij op 
verschillende manieren de effecten worden gemeten, namelijk met 
vragenlijsten, eventueel aangevuld met fysiologische metingen en met 
interviews. Dit onderzoek kan een aanvullend beeld geven van de mate 
waarin hinder en mogelijk slaapverstoring als gevolg van windturbinegeluid in 
Nederland voorkomen, waarbij verschillende co- determinanten ook een plek 
krijgen in het onderzoek, bijvoorbeeld de afstand tussen windturbines en 
omwonenden en de mate waarin participatie en communicatie hebben 
plaatsgevonden. Dit onderzoek kan op middellange termijn resultaten 
opleveren en daarna worden voortgezet in de vorm van monitoring. Als 
tweede wil de minister een historisch cohortonderzoek laten uitvoeren op 
basis van bestaande gezondheidsregistraties van omwonenden van 
windturbines worden onderzocht en vergeleken, om zo in kaart te brengen of 
er gezondheidsklachten zijn die vaker voorkomen in de buurt van 
windturbines (Bron: kamerbrief van minister Jetten, 6 juli 2022, 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-
1ecaafc8f5724d9f3b9a7e4f9334399c15f4b152/1/pdf/hernieuwbare-energie-
op-land-en-regionale-energiestrategieen.pdf) 

• Europees beleid: elektriciteitsverbruik in EU moet 10% omlaag 
• Uitspraak Raad van State: op 30 juni 2021 deed de Raad van State uitspraak in een 

zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Deze uitspraak heeft gevolgen 
voor alle windparken in voorbereiding waar nog geen onherroepelijke vergunning 
voor is afgegeven. Het gaat dan om het toepassen van de algemene regels voor 
windturbines in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. (Bron: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/windenergie-op-land/uitspraak-raad-van-state). 
Door deze uitspraak kunnen de regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit en 
de Activiteitenregeling niet toegepast worden, omdat voor het vaststellen van deze 
regels geen milieueffectrapport is gemaakt. Een MER.-studie kan dus nu niet nieuw 
te bouwen windparken plaatsvinden. Voor de uitvoering van een studie ontbreekt een 
grondslag. 

 
7. Blad 12: “Trendmatige ontwikkelingen (niet limitatief overzicht)” 

 
Hoewel niet limitatief, ook expliciet maken dat er naar trendmatige ontwikkelingen van 
(weide)vogels wordt gekeken. Hoe heeft de vogelstand zich de laatste 10 jaar ontwikkeld, o.a. 
door allerlei subsidies in plas/dras gebieden en subsidies voor ’t later maaien van graslanden.  
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8. Blad 12: “Gezondheid: gezondheid is voor veel mensen een steeds belangrijker 
aandachtspunt in plan- en besluitvorming. Voor de Duurzame Polder speelt met name de 
gezondheid rond veehouderijen en de gezondheid in de nabijheid van windturbines. Voor 
beide aspecten lopen al jaren studies.” 

 
Het gaat niet alleen om de gezondheid in de nabijheid van windturbines. Vooral laagfrequent 
geluid (LGF) kan tot grotere afstanden een negatief effect hebben op de gezondheid. 
Windturbines worden door het RIVM beschouwd als potentiële grote LGF-bronnen. Volgens 
schattingen van het RIVM is ongeveer twee procent van de Nederlanders van 18 jaar en 
ouder ernstig gehinderd door laagfrequent geluid (Bron: 
https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/622212/2018-
0119.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Het aantal meldingen bij GGD’en over het horen van 
een bromtoon neemt toe: er zijn meer meldingen en deze stijging is groter dan bij andere 
bronnen van milieuoverlast. Sinds 2016 komen er bij GGD’en meer LFG-meldingen binnen 
dan meldingen over gewoon geluid. Ongeveer 2% van de meldingen bij GGD’en over 
omgevingsfactoren gaat over LFG (Bron: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-
09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf). 

 
9. Blad 14: ”het behouden en versterken van de natuurgebieden voor beschermde vogels en 

andere natuur, waarmee de biodiversiteit wordt versterkt.” 
 

Bovenstaande zin is zeer strijdig met de realisatie van ca. 26 windturbines in het zoekgebied. 
Een ‘industrieel’ windpark maakt het behouden en versterken van natuurgebieden voor 
beschermde vogels praktisch onmogelijk. Mochten er in het kader van ‘kansen en waarden 
gekeken’ worden naar het verplaatsen van natuurgebieden; wie gaat dat dan betalen? Het 
kan niet zo zijn dat de belastingbetaler hiervoor opdraait. Kosten hiervoor moeten landen bij 
initiatiefnemers. 
 

10. Blad 15: “Variantenontwikkeling: Bij de variantenontwikkeling wordt gestreefd naar het in 
beeld brengen van “hoeken van het speelveld”: onderscheidende varianten. Alle waarden en 
belangen in één alternatief bijeen- brengen gaat mogelijk niet. Er wordt in de varianten 
daarom gevarieerd met het meer of minder op de voorgrond zetten van waarden en belangen. 
Centraal staat de leidende duurzame energieopgave.” 

 
Worden er criteria vastgesteld en wegingsfactoren om de verschillende belangen objectief te 
kunnen afwegen? 
 
Opmerkelijk is de laatste zin “Centraal staat de leidende duurzame opgave”. Hiermee maak je 
alle andere belangen per definitie ondergeschikt aan de leidende duurzame opgave. Dat is 
niet acceptabel en past niet bij de integrale aanpak.  
 
Hoewel het plan gaat uit van een integrale benadering, missen we duidelijk gestelde doelen 
op het gebied van natuur, woningbouw, recreatie en circulaire woningbouw. Het is nu vooral 
een zeer eenzijdig energieplan. We willen dat er duidelijke doelen toegevoegd worden voor 
de andere aandachtsgebieden dan alleen energie en dat daarvoor ook voor de verschillende 
scenario’s de milieueffecten onderzocht worden.  
 
Daarnaast, in theorie en praktijk moet het zo kunnen zijn, dat als er voldoende negatieve 
milieueffecten zijn er dan geen vergunning verleend wordt voor de ca. 26 windturbines in de 
Duurzame Polder. 

 
11. Blad 16: ”Afstand zoekgebied windturbines tot bebouwde kom. Aandachtspunt vanuit de 

raadsbesluiten is dat de gemeenteraden hebben vastgesteld dat het zoekgebied voor 
windturbines een minimale afstand aan moet houden van de bebouwde kom:  
• Oss: tenminste 2 km van de huidige bebouwde komgrens;  
• ’s-Hertogenbosch: tenminste 1 km van tot bebouwde kom van de kernen” 
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en 
 
Blad 14: In het MER wordt voor de volledigheid en zorgvuldigheid ook een alternatief 
onderzocht met ook binnen de 1 en 2 km afstandsgrens windturbines. 
 
a) Hoe kan binnen een integrale gebiedsontwikkeling sprake zijn van twee verschillende 

afstandsnormeringen? Bovendien is er sprake van (rechts)ongelijkheid doordat de 
bewoners in beide gemeenten op verschillende manier blootgesteld worden aan de 
effecten van windturbines. Een eenduidige, integrale afstandsnormering ontbreekt. 

 
b) Internationaal gezien wordt als afstandsnormering vaak 10 maal de tiphoogte van een 

windmolen gehanteerd. In uw MER geeft u aan voor de volledigheid en zorgvuldigheid 
ook een alternatief te onderzoeken met ook binnen de 1 en 2 kilometer afstandsgrens 
windturbines. Wij zouden vanuit volledigheid en zorgvuldigheid ook graag zien dat een 
alternatief met als afstandsnorm 10 keer de tiphoogte van de windmolens wordt 
onderzocht. 

 
12. Blad 17: “Eerste voorstel voor behoordelingskader en onderzoeksmethodiek milieueffecten 

MER Duurzame Polder”.  
 

a) Op de thema’s geluid, trillingen, luchtkwaliteit, geur, lichthinder, slagschaduw moet 
rekening gehouden worden met cumulatie-effecten. In hoeverre versterkt het aantal 
windturbines de milieueffecten. Daarbij moet de MER rekening houden met het maximale 
aantal (16 + ca. 9m = 25) windturbines, verschillende opstellingen en verschillende typen 
windturbines. Om adequaat de milieueffecten van windturbines vast te stellen moet de 
MER specificeren van welk type windturbine wordt uitgegaan (hoogte en diameter 
wieken). Het kan niet zo zijn dat initiatiefnemers later besluiten hogere windturbines te 
plaatsen dan vooraf vastgesteld en waarvoor de MER-procedure is doorlopen. 

b) Bij het thema Bodem moet ook rekening gehouden worden met de lange termijneffecten 
van onderaan de grondroeringen en het aanbrengen van enorme hoeveelheden vaste 
stoffen (betonnen fundering en heipalen) in de bodem. Ook wanneer die nadien moeten 
worden verwijderd. 

c) Bij het thema Netwerk moet expliciet gemaakt worden dat kiezen voor ca. 26 
windturbines een uitbreiding van het elektriciteitsnet met zich meebrengt. Ook de 
milieueffecten van de uitbreiding van het netwerk moeten onderzocht worden. Er is 
immers een verband tussen beide. We willen graag zien dat er een aantal scenario’s 
uitgewerkt worden om de milieu impact te minimalieren door  naar lagere aantallen 
windmolens te gaan en naar een mix met zon/wind 

 
13. Blad 18: “Kosten: kosten van voorgenomen ontwikkelingen” 

 
Aan het beoordelingskader moet ook toegevoegd worden wat de ‘betaalbaarheid’ is van 
andere gebiedsaspecten (natuur, wonen, klimaatadaptie, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, 
etc.) is. Bij de variantenontwikkeling wordt als het goed is rekening gehouden met kansen en 
waarden ingebracht door de omgeving. Voor die kansen en waarden zal geld nodig zijn. Wie 
gaat de investeringen in andere gebiedsaspecten doen? Wie betaalt eventuele investeringen 
in natuur, recreatie, etc.? De gemeenten, de initiatiefnemers? En zijn hier budgetten voor 
beschikbaar. Het heeft geen zin om varianten met kansen en waarden vast te stellen, 
waarvoor achteraf geen budget voor blijkt te zijn. 
 
Bi de kosten moeten ook de kosten voor afbraak na 20-25 jaar meegenomen worden. Deze 
kosten moeten uiteraard niet voor rekening van de belastingbetaler komen, maar van de 
initiatiefnemers. Bij de kostenbepaling moet men het principe van ‘cradle to cradle’ hanteren. 
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14. Blad 34: “Effecten van aanlegfase en fasering. Het effectenonderzoek richt zich op zowel de 
blijvende effecten in de eindsituatie (realisatiefase) als de tijdelijke of blijvende effecten tijdens 
de aanlegfase. Als in het ontwerpend onderzoek faseringsvarianten ontwikkeld worden, 
worden de effecten van de fasering in beeld gebracht.” 
 
a) Waarom beperkt het onderzoek zich alleen op de aanlegfase en effecten in de 

eindsituatie? Graag zouden wij zien dat de complete lifecycle van een windmolen 
beschouwd wordt in de milieueffectrapportage, waaronder (niet uitputtend): 

• De milieueffecten van de verbouwing van het elektriciteitsnet en andere 
benodigde infrastructuur, om de windturbines aan te sluiten 

• Recycling van de composieten bladen  
• De impact van verf- en erosiedeeltjes in de lucht / omgeving die gedurende het 

gebruik van windmolens en door slijtage vrijkomen en door de natuur niet 
worden afgebroken.  

• Verwijdering van de betonnen fundaties aan het eind van de levensduur   
 

15. Blad 35: “Een plan MER bevat tenminste een beschrijving van: de inhoud van het plan of 
programma en de redelijke alternatieven, de belangrijkste doelstellingen van het plan of 
programma en het verband met andere relevante plannen en programma's (voorgenomen 
activiteit);” 

 
De belangrijkste doelstelling zou moeten zijn dat de gemeenten hun RES-opgave 
(grotendeels) willen realiseren in de Duurzame Polder, zoals ook besloten bij de Verkenning 
Duurzame Polder. Dat de gemeente ’s-Hertogenbosch nu 16 windturbines wil realiseren in de 
Duurzame Polder is tegenstrijdig met de besluitvorming met betrekking tot de Duurzame 
Polder. Zie ook onze argumentatie t.a.v. nut & noodzaak bij punt 1. Nut & noodzaak van 16 
windturbines is niet of nauwelijks onderzocht en vooralsnog ook niet aantoonbaar 
onderbouwd. Het is een politiek besluit samenhangend met het coalitieakkoord. Het is 
onbegrijpelijk dat een nieuwe coalitie met haar coalitieakkoord feitelijk een dikke streep door 
de RES-opgave zet en ‘zelfstandig’ besluit veel meer te willen doen. Dit is een ‘dikke vinger’ 
naar alle bewoners, belanghebbenden, ambtenaren, politici die een bijdrage hebben geleverd 
aan de totstandkoming van de RES-opgave en de inhoudelijke discussie die daaraan vooraf 
ging. 

 
 

16. Blad 36: “Met behulp van een rekenmodel wordt de geluidbelasting van de windturbines op 
de omliggende gevoelige objecten (met name woningen.) berekend. Berekend wordt hoeveel 
de geluidbelasting op de gevel toeneemt, hoeveel woningen binnen de bepaalde 
geluidsbelasting klasse liggen en/of voldaan wordt aan de wettelijke normen. Hierbij wordt de 
landelijke discussie en beleidsvorming over de geluidnormen voor windturbines nauwlettend 
gevolgd. ….. Naast de “algemene” geluidbelasting, wordt aandacht besteed aan laagfrequent 
geluid. Dit op basis van algemeen beschikbare en geaccepteerde inzichten (o.a. van het RIVM 
en het Rijk).” 
 
a) Welk rekenmodel wordt gebruikt? Graag specificeren in de NRD. Wie de maker is van 

deze modellen en hoe zijn/worden die modellen gevalideerd met ‘real world’ situaties.  
We willen ook graag gespecificeerd zien of deze modellen ook laagfrequent geluid 
meenemen in de berekening. 

b) Er wordt gesproken over de geluidsbelasting op de gevel. Graag zouden wij twee 
normeringen zien: een geluidsnorm voor op de gevel én een geluidsnorm voor in de 
woning. Tevens zouden deze geluidsnormen gebaseerd moeten zijn op een 
etmaalgemiddelde en niet op een jaargemiddelde. 

c) Wat bedoelt u met “aandacht aan Laag Frequent Geluid besteden op basis van 
algemeen beschikbare en geaccepteerde inzichten (o.a. van het RIVM en het Rijk)”? 
Graag nader specificeren in de NRD.  

d) Wetenschappers van Windwiki signaleren dat de kennis over de gevolgen van het wonen 
nabij windturbines onvoldoende bekend is bij wetenschappers, beleidsmakers, artsen en 
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de algemene bevolking. Zij hebben een zienswijze voor de landelijke ‘Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’ opgesteld, zie 
(https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2022/08/20220216-Zienswijze-Windwiki-
op-de-NRD.pdf). Graag zouden we zien dat u de kennis en inzichten van Windwiki 
(waaronder de Zienswijze op de landelijke NRD) betrekt in uw NRD en opneemt als bron 
(naast RIVM en het Rijk). 

e) Het onderwerp Laag Frequent Geluid is ons inziens in de hele NRD onderbelicht. Het 
(laag frequent) geluid van windturbines kan een grote impact hebben op de fysieke en 
mentale gezondheid van mensen. Hoe gaat u concreet de effecten van (Laag frequent) 
geluid op omwonenden van de Duurzame Polder in kaart brengen in uw MER? Alleen 
verwijzen naar landelijke richtlijnen en wettelijke normen is ons inziens onvoldoende.  

f) Op dit moment is er nog veel onduidelijk over de gezondheidseffecten van windmolens  
op direct omwonenden. Nader (medisch) onderzoek is nodig. Hoe gaat u invulling geven 
aan het voorzorgbeginsel / voorzorgsprincipe? (definitie: het voorzorgsprincipe is een 
moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige 
of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de 
bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen 
wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade). 

g) De uitkomst van een recent onderzoek rondom de windmolens van De Rietvelden in Den 
Bosch is zorgwekkend. Van de 99 respondenten (de totale onderzoekspopulatie bedroeg 
330) gaven 70 huishoudens aan hinder te ervaren. 29 huishoudens daarvan ondervinden 
ernstige hinder van geluid, trillingen, verlichting en slagschaduw. 19 huishoudens 
overwegen te verhuizen (https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/70-klachten-over-windpark-
de-rietvelden-huisartsen-trekken-aan-de-bel/) Hoe neemt u de uitkomsten van dit 
onderzoek mee in uw afwegingen voor de Duurzame Polder / MER? 

 
Wij zien een reactie op onze zienswijze tegemoet. 
 
Namens het bestuur 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging GROEN inZICHT 
 
 
 
 
P. Spelier 
Voorzittter 
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