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Begin persbericht

Landelijke PvdA ondersteunt gevraagde studie

PvdA Borger-Odoorn wil onderzoek gezondheidsrisico’s
windturbines
BORGER-ODOORN – De PvdA Borger-Odoorn vraagt politiek leider Diederik Samsom en de Tweede
Kamerfractie van de PvdA ‘op korte termijn al het mogelijke te doen’ om de gezondheidsrisico’s
van windturbines op de mens te laten onderzoeken. Het landelijk partijbestuur van de PvdA onder
voorzitterschap van Hans Spekman ondersteunt de gevraagde studie.
Door: Erwin Olij
Het Kabinet heeft eind maart, in overleg met de provincies, elf locaties aangewezen waar nieuwe,
grootschalige windmolenparken mogen worden aangelegd. Tot deze gebieden behoren onder meer
de Drentse veenkoloniën, Eemshaven, Delfzijl en N33. De afdeling en gemeenteraadsfractie van de
PvdA Borger-Odoorn hebben zich eerder uitgesproken tegen de komst van windmolens in de
nabijheid van inwoners.
Risico’s ‘volstrekt onduidelijk’
De PvdA Borger-Odoorn concludeert dat er ‘onvoldoende draagvlak’ onder de bevolking is voor het
plaatsen van windturbines. Bovendien zijn de gevolgen van de komst van windparken op de
gezondheid van omwonenden ‘volstrekt onduidelijk’. Burgemeester en wethouders van BorgerOdoorn leggen om dezelfde redenen de Gebiedsvisie Windenergie – waarin de provincie Drenthe en
betrokken gemeenten de plaatsing van windmolens in Aa en Hunze en Borger-Odoorn schetsen –

zonder advies voor aan de gemeenteraad van Borger-Odoorn. De gemeenteraadsleden spreken zich
voor de zomer uit hoe zij over de gebiedsvisie denken.
De PvdA Borger-Odoorn heeft haar zorgen over windmolens uitgesproken tijdens het recent
gehouden PvdA-congres in Leeuwarden. Het landelijk partijbestuur heeft een motie van de PvdA
Borger-Odoorn over dit onderwerp overgenomen.
Geluidsnormering en laagfrequent geluid
Het onderzoek moet zich in de ogen van de PvdA Borger-Odoorn toespitsen op de gezondheid- en
welzijnsproblemen voor inwoners in de buurt van windmolens. Belangrijke aandachtspunten voor de
studie zijn de geluidsnormering en de effecten van laagfrequent geluid. De lokale PvdA wil niet
toestaan dat windturbines in de omgeving van woongebieden worden ingeschakeld voordat de
riscio’s van laagfrequent geluid in kaart zijn gebracht.
Geen draagvlak, geen windturbines
Dat draagvlak onder de inwoners van essentieel belang voor de PvdA is, blijkt uit een uitspraak van
voormalig PvdA-minister Jacqueline Cramer: “Er moet lokaal draagvlak komen voor wind op land.
Zonder dat, geen windturbines.”
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