
Van: Dorpsvereniging Filopopers <Mark@filopopers.nl>  
Verzonden: vrijdag 17 mei 2019 17:18 
Aan: gemeenten@filopopers.nl 
Onderwerp: Fwd: FW: Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines 
 
Aan de Griffier  
 
Goedemiddag,  
 
Zou u bijgaande motie willen doorsturen aan college en Raadsleden.  
 
Naar aanleiding van een motie, die door de voltallige Raad van de gemeente Hoeksche Waard is 
aangenomen, is er door de griffier deze motie ten uitvoer gebracht, middels haar  
schrijven van 13 mei jl, welke hierbij is toegevoegd.  
 
Deze motie behandeld ons verzoek aan het Rijk om meer onderzoek te doen naar de geluidnorm voor 
windturbines, die ons inziens niet voldoende bescherming biedt voor omwonenden.  
Teven maakt deze geluidnorm uit 2010 het mogelijk de huidige generatie windturbines op land op minimum 
400 mtr van onze woningen te plaatsen. Als inwoners van Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en  
Simonshaven (gemeente Nissewaard) hebben wij ervaren wat voor enorme impact dit heeft op onze 
leefomgeving, met het daadwerkelijk plaatsen van windturbines op zo'n 400/500 meter van onze woningen.  
wat voor sommige ook nog eens een enorme impact heeft op hun gezondheid.  
 
Het is dus de Nederlandse geluidnorm die dit mogelijk maakt. Binnen de EU, in het meest dichtbevolkte 
landje, is deze geluidsnorm, t.o.v. omringende landen, het minst gunstig voor de omwonenden.  
De norm moet om, want wat hier is gebeurd mag nooit meer gebeuren, nu niet, nooit niet, nergens niet. Dit 
is niet het Nederland waarin wij willen wonen, daarnaast is het vrij asociaal omwonenden op te zadelen met 
1. horizonvervuiling incluis contourverlichting; 2. een onverkoopbare woning; 3. slagschaduw; 4. 
woesjwoesj decibel herrie, continu; 5. infrasoon- en laagfrequent geluid. Wij noemen dit ook wel de schijf 
van 5. Daarom zijn wij dit burgerinitiatief gestart. Steun kan nog steeds gegeven worden via deze link.  
 
De motie verzoekt u als Raadslid in uw eigen gemeente een motie op te stellen, die bewerkstelligd dat u een 
verzoek doet aan het Rijk tot meer onderzoek naar de geluidnorm voor windturbines. In onderstaande 
bijlagen treft u ook een brief aan "bijlage 17" met het referentie nummer van de commissie EZK, t.w. 
2019Z03680/2019D09299, waaronder ons verzoek is geregistreerd. U kunt daarna verwijzen bij het 
opstellen van uw verzoek.  
 
Leeswijzer: Verzoek staat beschreven in: 00 Verzoek onderzoek LFg RaadsledenHW.pdf wat als bijlage is 
toegevoegd. In de teksten staan blauw onderstreepte woorden die linken naar achtergrond informatie. Deze 
zijn te openen via de control toets en muisklik. In de tekst wordt ook verwezen naar bijlagen die hieronder 
staan gerangschikt van 1 tot 16.  
 
Wij vonden een extra toelichting noodzakelijk op informatie die eerder verstrekt is door de griffier van de 
gemeente Hoeksche Waard. Daarnaast vonden wij het van belang dat u in één overzichtelijk e-mail alle 
informatie beschikbaar heeft.  
 
Wij hopen op uw steun, zodat mocht de geluidnorm door het Rijk aangepast worden, u ook in uw gemeente 
meer rekening kunt houden met omwonenden bij de inpassing van windturbineparken. Zodat deze op een 
verstandige afstand van onze woningen komen en u kunt handhaven op het leefbaar houden van onze 
schaarse woonomgeving.  
 
Met dank voor uw aandacht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mark Speldenbrink  



Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland 
namens werkgroep, Compensatie Plan Groep (CPG) 
E-mail: Mark@Filopopers.nl 
www.Filopopers.nl 
 

Ik gebruik Adobe Acrobat. 

U kunt "00. Verzoek onderzoek LFg RaadHW.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A4ac533d5-74ea-4aa2-b7bf-
3d5b5c138bc1  

U kunt "bijlage 01 Verslag participatieproces.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1924b547-684c-4157-
b167-d86a4c002354 

U kunt "bijlage 02. Viewpoints van en naar NBL.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac8e07955-c645-403a-
933c-d6a288f0a2e5 

U kunt "bijlage 03. Twitter cpg rivm nwea.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A907e2201-3215-4576-
b0b6-1b89dcca3ea6 

U kunt "bijlage 04. Frits van den Berg hinder_door_geluid_van_wt.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Afd41c254-8f83-4c5c-
a7dd-7420fd0edae6 

U kunt "bijlage 5. Frits van de Berg, welke draai.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A99a11eea-a283-4ed7-
9f39-1f7445e62d5f 

U kunt "bijlage 06. WHO noise-guidelines-eng okt 2018.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A51bc4584-8f66-4daa-
a44f-87d67bb83676 

U kunt "bijlage 07. AanvullingophetmerWPspui2016.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A633b7aac-0ec8-4c42-
86e7-3eccb570a021 

U kunt "bijlage 08. Akoestisch onderzoek referentieniveau OZHZ 2018.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A699524f2-119d-4dc5-
9b4a-478388f335b6 

U kunt "bijlage 09. Beoordeling StAB RVS mei 2017.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A73063683-2e22-4491-
8250-a8edf9b1a9d9 

U kunt "bijlage 10. Pierpont to Burgess 6-20-17.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae3f7cc66-7c3a-4330-
afab-f55af516362f 

U kunt "bijlage 11. WindTurbineSyndrome explained.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1112a495-5f30-45f3-
bd65-3e5134a722db 



U kunt "bijlage 12. Lars Ceranna Infrasound generated by wt.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2cc0fce4-7e51-4066-
ba88-8ac71f34910d 

U kunt "bijlage 13. onderzoek hersenen Simone Kuhn.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1ab9ed61-1d39-42b5-
925f-6abb74401058 

U kunt "bijlage 14. CF Vahl feb 2018 onderzoek hartspier.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac8e40cec-6d6f-418a-
b31c-b42faf28266f 

U kunt "bijlage 15. physiological-effects-turbine-noise-on-sleep-2016.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ade52767b-c448-48c5-
a4e9-7e053ca3e3ad 

U kunt "bijlage 16. Bronnen.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A7592c0b4-8437-4835-
9939-189c777df802 

U kunt "bijlage 17. brief2kamer2019-03-16_145922.pdf" bekijken op: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1230700d-954e-4ebe-
a0d5-88a200bd4a4a 

 

Van: Griffie gemeente HW  
Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:28 
Onderwerp: Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines 

Goedemiddag, 

Graag breng ik, namens de raad van de Hoeksche Waard, bijgevoegd motie onder uw aandacht met het 
verzoek aan uw gemeenteraad om ook bij de Rijksoverheid aan te dringen op een landelijk onderzoek naar 
de effecten van laag frequent geluid op de gezondheid van mensen. Deze motie is ontstaan na aanleiding van 
een burgerinitiatief. Voor meer informatie zie: https://www.filopopers.nl/een-hoop-herrie-om-een-beetje-
geluid/ 

Met vriendelijke groet,  
 
Marianne Muijzer-van der Meijden  
Raadsadviseur  

 

Postbus 2003  
3260 EA Oud-Beijerland  

 

0886471406  

0886471874 (algemeen nummer Griffie) 

griffie@gemeentehw.nl 
 

www.gemeentehw.nl 



 

 
 








