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betreft Uitwerking advies expertgroep 

datum 7 februari 2022 

kenmerk AO56.20220204 reactie klankbordgroep 

 

 

Geachte leden van de Klankbordgroep, 

 

Dank voor uw brief van 1 februari jl. waarin u terugblikt op onze ontmoeting via MS-Teams op 19 

januari jl. In uw brief spreekt u uw zorgen uit over het feit dat binnen de expertgroep 

Gezondheidseffecten van windturbines verschillen van inzicht bestaan. U dringt aan op een 

gezamenlijk advies van de expertgroep en doet daar een aantal suggesties voor. U stelt voor hierover 

nader met elkaar in overleg te treden.  

 

Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 3 februari jl. Tijdens onze ontmoeting heeft u 

kennis kunnen nemen van de verschillende inzichten die er binnen de expertgroep bestaan. Wij 

begrijpen dat u daar u daar zorg over heeft en waarderen uw pleidooi voor een gezamenlijk advies 

van de expertgroep. Wij stellen het ook op prijs dat u daar een aantal denklijnen voor aanreikt. 

 

Namens de leden van de expertgroep kan ik u verzekeren dat wij streven naar een gezamenlijk 

advies. Ik heb u toegelicht wat er zou gebeuren als één van de leden zich niet zou herkennen in de 

door een meerderheid uitgewerkte advieslijn. Het is echter uitdrukkelijk niet zo dat wij dat een 

wenselijke uitkomst vinden. Wij werken aan een gezamenlijk advies op basis van de expertise en 

uiteenlopende perspectieven in onze expertgroep.  

 

Het feit dat er binnen de expertgroep verschillen van inzicht bestaan verontrust mij als voorzitter 

niet. Het heeft juist alles te maken met het maatschappelijke debat over de gezondheidseffecten van 

windturbines en het streven om expertise vanuit uiteenlopende perspectieven in de expertgroep 

samen te brengen. Het is mijn overtuiging dat een uitwisseling van kennis en inzichten bijdraagt aan 

een verdieping van de gedachtewisseling en de kwaliteit van het advies van de expertgroep.  

  

tav. de heer M. Rijnveld 

De leden van de Klankbordgroep  

gezondheidseffecten van windturbines 

p/a marc@public-mediation.nl 
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We hebben met u van gedachten kunnen wisselen over het proces en daar een aantal afspraken over 

gemaakt. Wij menen dat dat voor dit moment toereikend is. Juist om het inhoudelijk gesprek binnen 

de expertgroep en de fundering van onze inzichten zorgvuldig te laten plaatsvinden willen wij onze 

inzet daar nu op concentreren. Het is nu tijd voor een inhoudelijk gesprek over gezondheidseffecten 

van windturbines tussen de experts. Wij zullen daarbij de door u naar voren gebrachte zorgen over 

mogelijke gezondheidseffecten van windturbines actief betrekken. Een aantal van de denklijnen die u 

aanreikt herken ik uit het gesprek dat afgelopen week in onze groep tussen de experts is gevoerd. Ik 

denk aan het werken met bandbreedtes; het maken van ruimtelijke afwegingen bij de locatiekeuze 

van windturbines, het niet alleen kijken naar normering, maar ook naar weging bij de toepassing.  

 

Op grond van deze gesprekken zullen wij komen met een concept-advies. Graag bespreekt de 

expertgroep dat concept-advies in maart nader met u. 

 

Een vriendelijke groet, 

 

 

Prof. N. Koeman 

Voorzitter expertgroep Gezondheidseffecten windturbines 

 

 

 

 


