
 

Het grondwettelijke voorzorgprincipe (artikel 21 en 22 Grondwet) mag voor de Nederlandse 

bestuursorganen niet langer een lege huls blijven.  

 

 

 

 

Aanbiedingsbrief bij het DEI rapport 

“Voorkom het windturbinesyndroom” 

 

  

          Ommen, 21 januari 2021 

 

 

Geachte lezer, 

 

Hierbij bieden wij u het rapport “Voorkom het windturbinesyndroom” van het Democratisch 

Energie Initiatief aan. 

 

WINDTURBINES VEROORZAKEN GEZONDHEIDSSCHADE‼ 

 

Wij willen met dit rapport een begin maken om de medische kennis over de schade die 

windturbines teweeg brengen aan de gezondheid van de mens beter in kaart te brengen. 

Zodat deze kennis beter benut kan worden in de besluitvorming van de overheid en in 

rechtszaken, die bijvoorbeeld regionale en lokale organisaties voeren tegen ruimtelijke 

plannen die het leefmilieu en de gezondheid (kunnen) schaden. 

 

DEI 

Het Democratisch Energie Initiatief (verder te noemen DEI) is voor een 

besluitvormingsproces in de energietransitie waarin burgerparticipatie volwaardig tot 

uitdrukking komt doordat burgers een sturende rol hebben in het proces. Een proces waarin 

van tevoren wordt onderzocht of een plan tot plaatsing van windturbines het bestaande 

beschermingsniveau voor mens en milieu garandeert. Een proces waarin overeenkomstig 

het voorzorgprincipe het nemen van risico’s voor de gezondheid van de mens uitgesloten is. 

Deze vorm van besluitvorming krijgt gestalte als Nederlandse bestuursorganen de EU- 

beschermingsrichtlijnen zonder voorbehoud uit gaan voeren. Dat is nu niet het geval. 

 

Doel van het rapport 

Het rapport wordt u toegezonden met het doel te komen tot een zorgvuldiger besluitvorming 

door de overheid over bijvoorbeeld windturbineparken. 

 

Het rapport spreekt zich niet uit over de doelen van de energietransitie, maar wel voor een 

besluitvorming die zorgvuldig en democratisch dient te zijn, volgens de beginselen van onze 

rechtsstaat. Waarbij de staat zijn burgers beschermt en niet blootstelt aan onder meer 

gezondheidsrisico’s.  

Dat betekent dat de besluitvorming over windturbineparken anders moet.  



 

De auteurs van dit rapport spreken over een overhaaste besluitvorming in de energietransitie 

als het gaat om de gevolgen voor de gezondheid van de mens. Wij willen met dit rapport de 

schaduwkant van deze wijze van besluitvorming in Nederland over windturbineparken op 

medisch gebied voor het voetlicht brengen. 

 

Voorzorgsplicht overheid 

De overheid in Nederland heeft stelselmatig haar voorzorgplicht verzaakt bij de planvorming 

en bouw van windturbineparken en aanverwante industriële installaties. Bewust, zoals ook 

blijkt uit het ignoreren van de EU beschermingsrichtlijnen door de Nederlandse 

bestuursorganen en rechterlijke macht.  

  

Voorzienbaar is dat het schenden van het voorzorgprincipe voor initiatiefnemers en 

bestuursorganen in rechtszaken een sterkere rol gaat spelen. 

Dit rapport van DEI over de medische gevolgen dient als eerste aanzet mede het doel dat 

het voorzorgsprincipe een sterkere positie kan krijgen.  

Met het rapport ‘Voorkom windturbine syndroom’ heeft DEI daarom de medische informatie 

ten nutte van een verbeterde besluitvorming gebundeld en bruikbaar gemaakt als input voor 

het daadwerkelijk uitvoeren van het voorzorgsprincipe zoals deze voor de overheid is 

vastgelegd in de Grondwet, internationale verdragen en EU-richtlijnen. 

Aansprakelijkheid 

Wie (in dit geval geïnformeerd en dus willens en wetens) het risico neemt 

gezondheidsschade te veroorzaken bij zijn medemens, of als overheid bij haar burgers, 

maakt zich schadeplichtig. Dit is de stelling van vele juristen. Dit rapport heeft ook de functie 

de aanzet te geven de bewijsvoering daarvoor op een hoger niveau te brengen. 

 

Zoveel te langer de Nederlandse bestuursorganen het toepassen van onder meer de EU 

SMB richtlijn van 2001 voor zich uitschuiven, zoveel te meer zal dit doorwerken in de 

aansprakelijkheidsstelling door de gedupeerde burgers van de overheid en de 

initiatiefnemers van bijvoorbeeld windturbine- en zonneparken. 

 

Communicatieplan 

Van belang is, dat de schade toegebracht aan de volksgezondheid door het achterwege 

blijven van het niet volgen van de juiste EU richtlijnen en het Verdrag van Aarhus, onder de 

aandacht wordt gebracht van bestuursorganen die er over gaan. De voorlichting over wat er 

in de medische wereld over gezondheidsschade ten gevolge van windturbines bekend is 

willen wij daarvoor meer gesystematiseerd in kaart brengen in samenwerking met medici. Dit 

rapport geeft daar uitdrukking aan. Het rapport zal gevolgd worden door meerdere 

publicaties en andere vormen van communicatie. Dit rollen we met regionale en lokale 

organisaties over het hele land uit. Meer informatie daarover vindt u op onze website 

www.deinl.nl.   

 

  

http://www.deinl.nl/


Tenslotte 

EU niveau 

Nederland is niet het enige land waar het voorzorgsprincipe niet goed door de overheid 

wordt gehanteerd waar het gaat om plaatsing van windturbineparken en aanverwante 

industriële installaties. Op Europees niveau gaat DEI dit ook onder de aandacht brengen van 

andere bestuurders binnen de Europese Unie in samenwerking met onze Belgische 

samenwerkingspartner Leefbare Energie Vlaanderen.  

 

Nederland 

In Nederland zal DEI het aspect gezondheidsschade verder verdiepen in de lijn zoals 

hierboven geschetst. Daarbij worden de juridische acties gevoerd door advocaat Peter de 

Lange gevolgd en ondersteund. Peter de Lange is bekend door het op 8 oktober 2020 

gehouden kort geding in Assen van Platform Storm tegen de bouw van windturbinepark De 

Monden en de zaak ‘Het zeilmeisje’. 

 

Onze inzet, dat op grond van de EU-richtlijnen en onze Nederlandse Grondwet de 

besluitvorming - ook in de zogenaamde Regionale Energie Strategieën - over de aanleg van 

windturbineparken en soortgelijke projecten fundamenteel aangepast moet worden, dient 

vooral ook de gezondheid van de mens! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Voorzitter Democratisch Energie Initiatief, 

 

Nico Broekema, 

 

Grijskopspecht 6, 

7827 RE EMMEN. 

Tel: +31 6 14577742 

Website: www.deinl.nl 

E-mailadres: nbroekema2015@gmail.com 
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