
 
 

 
 
Motie: 
Reg. Nr. M. 17.5 
 
Agendapunt: 17. Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio U16 

Onderwerp: Gezondheid gaat voor energie   
  
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 september 2021, gehoord 
hebbende de beraadslaging; 
 
  
constaterende dat:  

• er nog geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van grote 
windturbines in een dichtbevolkt gebied;   

• het RIVM momenteel een groot onderzoek uitvoert naar de 
gezondheidseffecten van geluid/ lawaai van windturbines op omwonenden;   

• de uitkomst van dit onderzoek in de loop van 2021 beschikbaar komen;  
(bron: https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid)  

• er bij de Raad van State, in navolging van het Nevele-arrest, een groot proces loopt 
waarin de geluidsnorm voor windturbines ter discussie staat;  

  
overwegende dat:  

• ervoor te zorgen dat de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht geen 
gezondheidsklachten oplopen van windturbinegeluid;  

• het onduidelijk is hoever geluid van dergelijk grote windturbines strekt;  
• er meerdere artsen en audiologen aan de bel getrokken hebben over de 

geluidseffecten/ gezondheidseffecten van windturbines op de gezondheid van de 
mens;  

• er uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat 
tussen het geluidniveau van windturbines en hinder;  

• gezondheid belangrijker is dan het opwekken van duurzame energie;  
• de uitkomsten van dit onderzoek (RIVM) en procedure bij de Raad van State 

effect kunnen hebben op het windturbine beleid;  
• deze uitkomsten ook van invloed kunnen zijn op windturbineontwikkelingen in 

de Gemeente Stichtse Vecht;  
• initiatieven voor windenergie binnen de RES voor Stichtse Vecht op dit moment niet 

van toepassing zijn, maar het wel belangrijk is om een uitspraak over de intentie van 
deze motie te hebben;   
 

  roept het college  op:  
  

1. mogelijke initiatieven voor windenergie niet te laten starten alvorens de uitkomsten 
van het onderzoek van het RIVM en uitspraak van de Raad van State bekend zijn;  

  
en gaan over tot de orde van de dag.  
   
Mieke Hoek    Riëtte Habes 
 
Het Vechtse Verbond    Samen Stichtse Vecht 
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