IS VENLO DE WEG KWIJT?
Op woensdag 10 januari 2018 konden ingediende zienswijzen worden toegelicht. Er waren 8
sprekers die ieder 5 minuten mochten praten. Namens de actiegroep waren dat de advocaat
van Goorts + Coppens Ruud Verkoijen, Karin Delissen en Jos Raedts (als lid actiegroep op
persoonlijke titel); zie onze website voor volledige tekst.
Zoals bekend, gaat de actiegroep akkoord met de 4 windturbines die in het voorkeursgebied
van de provincie staan. We verzetten ons tegen de andere 5 turbines richting Blerick die
buiten het voorkeursgebied staan.
Citaat Ruud Verkoijen:
"U staat aan de vooravond van een historisch besluit waarvan u de effecten niet kunt
overzien. Niet alleen zal met het instemmen met deze plannen het uitzicht op Venlo drastisch
wijzigen maar instemming met de plannen zal ook onherroepelijk leiden tot
gezondheidsschade bij duizenden inwoners van Blerick en De Boekend."
Initiatiefnemer Etriplus en gemeente kijken alleen naar de wettelijke normen (gewoon geluid),
infrasoon geluid wordt genegeerd en laagfrequent geluid wordt onvoldoende
meegenomen. En bij windturbines gáát het juist om laagfrequent en infrasoon geluid.

Karin Delissen heeft een powerpoint-presentatie gehouden waarbij een kernpunt was, dat
informatie over de windturbines onvolledig en gekleurd wordt weergegeven richting raad en
bewoners. Bewust worden feiten totaal genegeerd en wordt verkeerde voorlichting gegeven.
Jos Raedts ging in op de gezondheidsaspecten van infrasoon geluid, dat ook schade kan
veroorzaken aan het ongeboren kind. Hij gaf nogmaals aan dat de afstand tot
woonbebouwing 15x de hoogte van de turbine hoort te zijn. Hij stelt dat er met dit plan in
strijd wordt gehandeld met artikel 11 van onze grondwet:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
onaantastbaarheid van zijn lichaam."

Windpark Neer
Dit park schijnt heel populair te zijn bij Etriplus; raadsleden en burgers worden uitgenodigd
om met eigen ogen te zien dat het wel meevalt met die windturbines.
Wij willen hier opmerken, dat deze turbines niet te vergelijken zijn met de turbines die in
Blerick gepland zijn.

Zie hier een vergelijk. Op het kaartje kunt u zien de kerktoren van Neer, de windturbines
zoals ze in Neer staan en de kleinste drie windturbines die in de oksel van Zaarderheiken
gepland zijn. De andere 6 windturbines die in Blerick gepland zijn, zijn zoals bekend 211
meter hoog.
Maar dat niet alleen. Men wil het doen voorkomen of het met de overlast wel meevalt. Wij
merken hierbij op, dat je de turbines 's nachts moet bezoeken en dan in een huis
(klankkast die het geluid versterkt) in de omgeving.
In dat kader zegt G. van den Berg (The sound of high winds, UMCG 2006) met betrekking tot
hoorbaar geluid "dat men zich, op grond van het overdag optredende geluid, moeilijk kan
voorstellen dat het 's nachts zo anders kan zijn".
Hij geeft aan dat geluid van een windturbine of windpark om twee redenen na
zonsondergang hinderlijker wordt: het wordt luider en het geluid vertoont sterkere fluctuaties
(pulsen).
Proefkonijnen
Je kunt zeggen dat geluid bij een windturbine geproduceerd wordt door de generator en door
de rotorbladen.
Het geluid dat zoveel overlast veroorzaakt en de gezondheid van omwonenden aantast
wordt geproduceerd door de rotorbladen, is dus aerodynamisch.

Hoe groter de rotorbladen, hoe meer geluid. Hoe groter de rotorbladen, hoe meer het geluid
verschuift naar het (zeer) schadelijke laagfrequent en infrasoon geluid.
Dus als de windturbine groter wordt, neemt de overlast naar de omgeving sterk toe.
Kan Etriplus nu aangeven hoeveel laagfrequent en infrasoon geluid de geplande gigantische
windturbines nu in de praktijk zullen produceren onder de verschillende atmosferische
omstandigheden? Antwoord is "nee". Men heeft geen flauw idee hiervan. Dat is namelijk nog
nooit onderzocht. Er moet zoals eerder al aangegeven, nog heel veel onderzocht worden.
Dat de gezondheid van mensen wordt aangetast staat echter nu al vast. Duidelijk is dat de
lange-termijn-blootstelling aan infrasoon geluid een belangrijke rol speelt. Stiekem tast dit
geluid, ook bij een lagere dosis, je gezondheid aan, als een dief in de nacht. Functionele
processen van de hersenen worden veranderd.
Dus eerst moeten enkele duizenden mensen in Boekend en Blerick (blijvende)
gezondheidsschade oplopen als menselijke proefkonijnen !?
Tweederangsburgers
Wat is er nu belangrijker dan gezondheid? Wat betekent de realisatie van de windturbines
voor leefomgeving en landschap? Wij moeten constateren, dat ons college niets doet met
aangedragen informatie, dat plannen gewoon worden doorgezet. Het lijkt er sterk op dat de
inwoners van Blerick en Boekend gezien worden als tweederangsburgers.
Besluit
De gemeenteraad neemt naar verwachting in februari 2018 een besluit en kan de plannen
gelukkig zonder meer afwijzen.

SAMEN = STERK
Website
Nadere informatie (ook informatieve filmpjes, zoals “NOS op 3, geluid als wapen”) kunt u
vinden op onze website www.actiegroepwindturbines.nl . En natuurlijk kunt u ons ook
persoonlijk benaderen.

