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Wat doet de GGD? 

• De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de 

gezondheid van iedereen, met speciale aandacht 

voor risicogroepen.  

• O.a. over infectieziekten, jeugdgezondheidszorg, 

reizigersvaccinatie, gezondheidsbevordering, 

milieu en gezondheid 

• Team milieu en gezondheid: vraagbaak voor 

burgers en advisering gemeenten 

• O.a over asbest, veehouderijen, windmolens en 

omgevingswet   

 



Advies over windmolens 

 

 Windturbines: invloed op de beleving en 

     gezondheid van omwonenden 

     GGD Informatieblad medische milieukunde 

     Update 2013 

      RIVM Rapport 200000001/2013 

 

 Ervaringen GGD met projecten in Overijssel 



Gezondheidseffecten algemeen 

• Direct: inademen van verontreinigde lucht, 

gehoorbeschadiging, infectieziekte 

• Indirect: hinder van o.a. geluid, geur, 

trillingen 

− Effect: irritatie, boosheid, onbehagen,  

stress. Dit kan leiden tot 

gezondheidsklachten 



Aantoonbare gezondheids-

effecten windmolens 

• Ja: Geluid, slagschaduw, zichtbaarheid 

en veiligheid 
 

• Niet duidelijk: laag frequent geluid, 

trillingen, elektromagnetische velden, 

slaapverstoring, windturbinesyndroom 



Geluidhinder 

• Akoestisch en niet-akoestisch (50%-50%) 

• Akoestisch: zwiepen en zoeven, decibellen, 

hoogte-effecten, dag en nacht 

• Norm: jaargemiddelde waarde van 47 dB 

(etmaal) en 41 dB (‘s nachts) 

• Ook bij deze waarden geluidhinder (9%) ! 

• Niet-akoestisch: persoonlijke en contextuele 

aspecten 



Laag frequent geluid en 

slaapverstoring 

Laag frequent geluid 

• Wordt door windturbine geproduceerd 

• Nauwelijks hoorbaar voor de mens 

• Hinder niet aangetoond 
 

Slaapverstoring 

• moeilijker inslapen, versnelde hartslag, wakker worden 

• > 45 dB; effect van veel kleine geluidspieken  

• Afhankelijk van isolatie woning 

• Niet duidelijk aangetoond   



Overige gezondheidseffecten 

• Straling door elektromagnetische velden 

• Vibro-akoestische ziekte 

• Windturbinesyndroom (Piermont) 

 

• Geen wetenschappelijke bewijzen 



Beleving en gezondheid 

Beleving heeft effect op de mate waarin hinder leidt tot 

gezondheidseffecten (dosis-effect-relatie) 

 

• Visuele aspecten 

 

• Veiligheid 

 

• Persoonlijke, contextuele en sociale aspecten 

 

 

 

 



Visuele aspecten 

• Zichtbaarheid 

• Landschappelijke inpassing 

• Hoogte windmolens 

 

• Slagschaduw 

• Automatisch stilzetten windmolen 

• 0-uur slagschaduw 

 

• Lichtschittering 

 

 

 

 



Veiligheid 

• Wettelijke voorschriften 

• Geen kwetsbare bestemmingen dicht bij 

windmolens en stilzetten molens bij harde wind 

• Beoordeling door Veiligheidsregio en gemeente 

 

• Hoe verhoudt zich dit tot plannen voor bezichtiging 

gondel, klimactiviteiten, etc.?? 

 

 

 

 



Persoonlijke, contextuele en 

sociale aspecten 

• Voor – of tegenstander 

• Economisch belang 

• Aantasting privacy en leefomgeving 

• Waardering van de overheid 

• Extra gevoelig voor geluid 

• Persoonlijke situatie 

 

• Effect van informatie, communicatie en participatie 

op deze aspecten! 

 

 

 

 

 



Samenvatting 

1) Aantoonbare gezondheidseffecten 

2) Met name door geluidhinder 

3) Fysieke en sociale aspecten zijn van groot belang 

voor de mate van hinderbeleving 

4) Effect van tijdige en goede informatie, 

communicatie en participatie niet onderschatten  

 

 

 

 



Vragen… ? 

 

• Jaap de Wolf (team milieu en gezondheid); 

0900 – 2 77 77 77 


