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VERSLAG 8E VERGADERING EXPERTGROEP  
Versie 1 april 2022 

 

datum 15 maart 2022 

tijd 14.00 uur tot 16.00 uur 

onderwerp Gezondheidseffecten windturbines 

 

De voorzitter van de expertgroep opent de vergadering en introduceert de agenda voor de 

bijeenkomst. De agenda is als volgt: 

1. Verslagen vorige bijeenkomsten 

2. Opstappen leden klankbordgroep 

3. Review medicus 

4. Afwerking concept-rapport 

5. Vervolgproces 

 

1. Verslagen vorige bijeenkomsten 

Het secretariaat stuurt de verslagen vanaf 3 februari 2022 nog een keer naar alle leden van de 

expertgroep zodat deze per mail vastgesteld kunnen worden.  

 

2. Opstappen leden klankbordgroep 

 Eén van de expertgroepleden geeft aan dat hij het lastig vindt om te bepalen of we hier op moeten 

reageren en hoe. De vraag is of de opzegbrief aan de expertgroep is gericht. 

 Er wordt bij de opzegging in ieder geval duidelijk onvrede geuit over het functioneren van de 

expertgroep. Een korte samenvatting van de brief van de klankbordgroep is: het nog te ontvangen 

concept-advies is op voorhand al onzorgvuldig. 

 De voorzitter vraagt zich af of het verstandig is om hierop te reageren. 

 Eén van de leden van de expertgroep geeft aan dat hij het hier mee eens is. Niet reageren nu, maar 

aangeven wanneer we concept-advies opleveren en wanneer restant van de klankbordgroep kan 

reageren.  

 Het andere expertgroeplid geeft aan dat het misschien wel goed is om te vragen hoe de gemeente op de 

brief gaat reageren en of we daar als expertgroep nog iets in kunnen betekenen.  

 De voorzitter geeft aan dat we kunnen overwegen een begeleidende brief bij het concept-advies te 

sturen. Daarin kunnen we dan iets over het proces zeggen (en dus ook vertrek van de leden van de 

klankbordgroep).  

 

Er wordt afgesproken dat de expertgroep een voorstel doet aan de voorzitter van de klankbordgroep 

om het concept-advies in ieder geval voor te leggen aan de resterende leden van de klankbordgroep. 

Het kan wel zo zijn dat de klankbordgroep dusdanig is uitgedund dat we dit in het uiteindelijke advies 

dan niet meer kunnen opnemen als ‘een reactie van de klankbordgroep’.  

 

3. Review medicus 

De voorzitter van de expertgroep heeft contact gehad met de medicus en hij heeft aangegeven iets 

meer tijd nodig te hebben voor hij zijn review kan delen. Wel heeft hij de voorzitter alvast enkele 

hoofdpunten meegegeven: 

1. De uiteindelijke landelijke normen kunnen ook strenger zijn dan hetgeen wat jullie nu voorstellen, 

ook al is het een behoedzame advisering. Adviseren dat gemeente clausule hierover moet 

opnemen met initiatiefnemers.  
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2. Cumulatie vond de medicus nog niet zo goed beschreven, daar moet nog wat meer aandacht naar 

uit gaan.  

3. Het interim-karakter van dit advies. Advies is om komende anderhalf jaar niet stil te staan, dus 

daar kan je niet dezelfde eisen aan stelen als landelijke normen. De medicus geeft aan dat het 

goed is om het interim-karakter wat explicieter een plek te geven in de tekst.   

 Eerste en derde punt 

 expertgroeplid: misschien goed om een paragraaf toe te voegen, dit is een voorlopig advies. 

Mogelijk dat je daar ook graag wil aanraden om gezondheidsraad in te schakelen bij plan-mer.  

 expertgroeplid: niet de groot maken, uitspraak RvS zegt ook juist dat lokale normen mogelijk 

zijn. Dus ons advies en normen kan in principe gewoon.  

 Secretariaat: voorstel om interim-karakter op te nemen als inleidende paragraaf in H3.  

 Niels: eventueel paragraaf 3.2 

 

Er wordt afgesproken dat aan het concept-advies in hoofdstuk 3 een paragraaf wordt toegevoegd die 

ingaat op het interim-karakter van het advies en hoe rekening gehouden dient te worden met de 

uiteindelijke landelijke normen. Hiermee worden het eerste en derde punt van de medicus 

ondervangen. Daarnaast kijken de leden van de expertgroep nog een keer goed naar de paragraaf 

over cumulatie zodat ook het tweede punt van de medicus wordt meegenomen. Hierbij geldt 

uiteraard dat we nog moeten wachten op de precieze punten uit de review van de medicus. Hier 

volgen mogelijk nog andere benodigde aanpassingen uit.  

 

4. Afwerking concept-rapport 

Het concept-advies wordt nu hoofdstuk voor hoofdstuk doorgenomen en er wordt besproken waar 

aanpassingen en aanvullingen nodig zijn.  

 

5. Vervolgproces 

Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor vrijdag 18 maart 2022 om de review van de medicus te 

bespreken.  

 


