
Goedenavond,

Mijn naam is Lot Burgemeister, met man en kinderen woon ik in het land van Winkel in 
Abcoude, in een energiezuinige woning met een warmtepomp en triple glas. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam als reumatoloog. Vanavond ben ik vooral een bezorgde burger.

Vorige week werden wij overspoeld met berichtgeving over de windturbines: De petitie 
vanuit ‘t Gein werd aangereikt aan de wethouder, de zon- en windkaart werd gelanceerd en 
de landelijke media schonk aandacht aan deze complexe problematiek.

Maar met al deze aandacht voor de locatie van deze megaturbines wordt een belangrijke 
vraag overgeslagen: Is er maatschappelijk draagvlak voor het plaatsen van windmolens van  
175 tot 240 meter in een drukbevolkt Randstedelijk gebied?

Want realiseert de wethouder zich hoe hoog een windturbine van 240 meter is? Ter 
illustratie: De Euromast in Rotterdam in 185 meter hoog (te zien vanuit Den Haag).  Het 
hoogste gebouw in Amsterdam is 150 meter.
Tot nu toe worden deze immense molens vooral geplaatst op zee, op de Maasvlakte of in 
dunbevolkte polders.
Inmiddels wordt steeds meer bekend over negatieve gezondheidseffecten van het laag 
sonore geluid van windmolens. Slaapverstoring, stress, geheugen – en 
concentratiestoornissen worden al jaren beschreven. En uit meer recent onderzoek komt 
naar voren dat er ook schadelijke effecten op het hart kunnen optreden als mensen continu 
worden blootgesteld aan laagfrequente trillingen.

Het is dan ook niet voor niets dat in veel landen (oa Canada, Denemarken, Nieuw Zeeland) 
normen zijn gesteld over afstand tot bebouwing en tiphoogte. 10 keer de tiphoogte van de 
windmolen wordt de minimale afstand. Een windmolen van 240 meter hoogte moet 
minimaal 2,4 km van bebouwing af komen te staan. Waar zijn die kaders in Nederland? 
Waarom heeft de landelijke politiek die niet geschetst? In Noord-Holland wordt de minimale 
afstand tot bebouwing van 600 meter gehanteerd, in de provincie Utrecht is dit niet 
duidelijk. 

Het is mooi dat de gemeente ambitieus is en in 2040 energieneutraal wil zijn. Maar laten we 
in een tijd waarin technische ontwikkelingen heel snel gaan, niet nu beslissingen nemen 
waar we later spijt van krijgen.
Er komen andere vormen van energiewinning aan: kernenergie, waterstofsplitsing. Als we nu
beslissen om ons land vol te bouwen met windmolens dan wordt het landschap, de horizon 
en mogelijk onze gezondheid voor lange tijd beschadigd.
Waarom in dit kader meer doen voor de RES16 dan op basis van inwoners en 
grondoppervlakte nodig is? 

Bovendien is De Ronde Venen een gemeente met veel beperkingen voor het plaatsen van 
windmolens: de aanvliegroutes van Schiphol, de weidevogels, het UNESCO-werelderfgoed 
en de natuurgebieden. De wethouder zou zich moeten realiseren dat met deze beperkingen 
de ambitie bijgesteld zou moeten worden. Maar in plaats hiervan wordt geld en tijd 
gestoken in een zonenwindkaart.nl waarin de burger zogenaamd mag meebeslissen. 



Ik ben ervan overtuigd dat vrijwel niemand in de Ronde Venen staat te juichen als er een 
windturbine in de nabije omgeving geplaatst wordt. Dat maakt dit spel ook zo absurd.
Als de inwoners uit Abcoude met 8000 man de windmolens zo ver mogelijk van huis plaatsen
en de 20.000 inwoners van Mijdrecht dit ook doen, dan moge het nettoresultaat duidelijk 
zijn. Bovendien kunnen belanghebbenden ongelimiteerd meedoen zonder enige vorm van 
controle.
Met dit spel wordt een schijndemocratie gecreëerd: De burger wordt voorgehouden mee te 
kunnen beslissen maar heeft uiteindelijk geen stem.

Als de gemeente de burger echt serieus neemt, dan zou zij eerst moeten toetsen wat het 
maatschappelijk draagvlak is voor mega windturbines. Als D66 stemmer ben ik voorstander 
van de energietransitie, maar wel in een gedoseerd proces en met echte betrokkenheid van 
de burger. 

Als arts, als moeder en als burger doe ik een beroep op de gemeenteraad: Laten we geen 
overhaaste beslissingen nemen. Laten we eerst de kaders schetsen over maximale hoogte en
minimale afstand tot bebouwing. Met hierin oog voor de gezondheidsaspecten en met reële 
doelstellingen voor het aantal op te wekken terrawatt. Pas daarna gaan we zoeken.


