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Wakker van windturbinesWakker
WILLEM BOSMA

Deze voorspelling viel gisteravond
te doen aan het eind van de Avond
van de Wind, die door deze krant was
belegd.

In het tjokvolle atrium van het LC-
gebouw gaven experts hun oorde-
len, die soms indruisen tegen con-
crete ervaringen en bange vermoe-
dens ten plattelande.

Windturbines hebben tot op een
afstand 2 kilometer een dempende
invloed op de martkwaarde van
koophuizen, aldus de Amsterdamse

LEEUWARDEN Welk windenergie-
plan het provinciebestuur vandaag
ook presenteert, de maatschappe-
lijke weerstand ertegen zal er niet
om liegen.

economen Hans Koster (VU) en Mar-
tijn Dröes (UvA). De gemiddelde
waardedaling beloopt een kleine 2
procent met uitschieters tot 5 pro-
cent.

In de zaal gingen mensen staan
die uit eigen wedervaren WOZ-taxa-
ties meldden, die vanwege de bouw
van een nabije windturbine ruim 20
procent lager uitkwamen. ,,Een ge-
meente die dat laat gebeuren, ver-
zaakt haar zorgplicht’’, klonk het.

De hinder van windturbines ver-
oorzaakt geen echte gezondheids-
schade, stelde specialist Frits van
den Berg van de Amsterdamse GGD
op basis van onderzoek. ,,Je kunt er
goed mee leven’’, was zijn les.

Het ,,zoeven, zwiepen en bonken’’
van de rotorbladen kan volgens Van
den Berg wel degelijk hinderlijk zijn.

er van windturbine
Psychische klachten en meldingen
van slaapproblemen moeten dan
ook serieus worden genomen, al
kunnen ze ook afhangen van het in-
dividuele oordeel over de turbine.
Wie materieel meeprofiteert van de
opbrengst zou minder last rapporte-
ren.

Getuigenissen van Bertha Hoitink
(Kollum) en Joop Bouma (Ried) leken
die observaties te staven. Hoitink
voelt zich ziek door de turbine op
nog geen 200 meter van haar huis.
Het ding houdt haar al jaren uit de
slaap. Turbine-eigenaar Bouma
slaapt als een roos pal naast z’n ei-
gen molen.

Dat er in Friesland torenhoge tur-
bines zullen komen, lijkt haast on-
vermijdelijk. Volgens Rob Rietveld
van de landelijke omwonendenkoe-

windturbine
pel NLVOW zit het provinciebestuur
,,in de tang van Den Haag’’.

Omgevingsadvocaat Gina Kams-
ma verwacht een provinciaal inpas-
singsplan, misschien voorafgegaan
door een verordening waarin con-
crete plaatsen worden aangewezen.
,,De politiek neemt een besluit en
bepaalt zelf wat draavlak is en of het
toereikend is. De inpassing is uitein-
delijk nog bij de rechter aan te vech-
ten, ook door gemeenten.’’

De windavond trok ook politici,
maar die lieten zich niet in de kaart
kijken. Coalitiepartners PvdA, CDA
en FNP blijven zoeken naar een com-
promis.

De bijdragen van de sprekers op
Avond van de Wind zijn na te lezen
op: www.lc.nl.
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