
Bloemlezing Windturbines grens Amsterdam - De Ronde Venen (DRV)

Gezondheid ( laat u niet foppen )

• Steeds meer waarschuwingen laag frequent geluid ook internationaal. Lees hier.

• In Beieren geldt 10 maal de tiphoogte als afstandsnorm. Rechter onderschrijft 
schadelijkheid ultrasoon geluid. Lees hier. ( Duitstalig )

• GGD Amsterdam onderzoeker Frits van den Berg. Lees hier.

• Huisarts Sylvia van Manen. “Hou een hoorzitting waarin medici en klinische fysici goede 
informatie geven over laag frequent geluid, en ga zelf naar een windmolenpark dat nu al 
draait."  Krantenartikel met interview.  En haar wetenschappelijk artikel. Voorzorgsbeginsel!

• TV-programma ( Engelstalig ) science programme “planet e” van ZDF . Onthullend. Kijk hier.

• Ontslag Deense geluidswetenschapper vanwege kritische houding t.a.v. Windenergie

 Kaarten

• Kaart 1 van het grensgebied gedetailleerd, Kaart 2 van het grensgebied met toelichting

Grenskwesties

• Bezwaren B&W van DRV met bijbehorende Kaart 3

• Unanieme uitspraak PS N-H.

• Artikel Financieel Dagblad over metropole arrogantie Amsterdam naar de buren, inc. DRV?

• Bijlagen bij de Memorie van Toelichting 1990 mbt grenswijziging( pag 8, 10, 36 & 37 )

• Uittreksel met relevante passages. A'dam's morele verplichting met zijn stukje Geingebied.

Pers

• Artikel uit AD: 9 jan j.l. Experts vrezen overal windmolens: ‘Ons land gaat in de uitverkoop'

Aansprakelijkheid

• Suggestie voor een Side Letter voor Turbines voor exploitanten van windenergie

• waardedaling huizen onderzoek UVA&VU ( eigen risico woningbezitters wordt binnenkort 
verhoogd tot 4%, om windindustrie uit de wind te houden). Hier reportage Argos.

Verder:

website Stichting SWG: Stop Windturbines Geingebied

repository = onze database van online documenten ; mbt gezondheid ( 57  artikelen ) zie hier

onze petitie 4700 keer getekend: vóór behoud van een uniek natuur- en cultuurlandschap

Door Stichting Stop Windturbines Geingebied ( 9 januari 2021 ) Met inspraak 1 , 2 en 3 (cie FED)

https://www.groen-inzicht.nl/onderzoek/impact-van-windturbines-op-gezondheid-internationaal-steeds-meer-waarschuwingen/
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Abcoudermeer_Gaasperplas_12_januariFED.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Inspraak_Gein4_bewoner.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Inspraak_Asd_20210112.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Batterij_naar_A'dam.jpg
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Batterij_naar_A'dam.jpg
https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/Gemeente_De_Ronde_Venen_Behoud_het_unieke_landschap_van_t_Gein_geen_megawindmolens/
https://netvouz.com/koks/folder/7571725230005628146/pers+en+wetenschap+gezondheid+geluid+slagschaduw+schade+milieu+en+dieren+etc
https://netvouz.com/koks
https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2019/windmolens.html
https://www.urbaneconomics.nl/wp-content/uploads/2019/12/Windturbines-zonneparken-en-woningprijzen.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Side_Letter_Toestemming_Turbines.pdf
https://www.ad.nl/binnenland/experts-vrezen-overal-windmolens-ons-land-gaat-in-de-uitverkoop~a8590fbc/
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/MvT_grenswijziging.pdf
https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19871988/0000103746/1/pdf/SGD_19871988_0005838.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/FD_arrogantie_Adam.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Motie_NH_SP_Geingebied.pdf
http://www.itarch.nl/megaturbinesGein/uitruil_DRV.pdf
https://www.itarch.nl/megaturbinesGein/DRV_NHZreactieRES.pdf
http://www.itarch.nl/megaturbinesGein/Kaart_DRV_Gdam.pdf
http://www.itarch.nl/megaturbinesGein/grenskaart.jpg
https://stopthesethings.com/2014/08/09/vestas-helps-engineer-sacking-of-denmarks-top-acoustic-professor-henrik-moller/
https://www.youtube.com/watch?v=ywWNx3OJyuo&feature=youtu.be
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://dtvoss.b-cdn.net/43574d08-92b6-43b4-a8e5-c1fc13927474_1080.mp4
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/huisarts-van-manen-zeer-kritisch-over-windmolens
https://nsg.nl/file/192/Frits
https://mediarange.wordpress.com/2017/10/19/utr-umwelt-technik-recht-dieses-urteil-kann-die-windkraft-stoppen/#more-5411
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