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AMENDEMENT 5 van 2021 

Windturbines op afstand           

Via griffie@velsen.nl                                    

Aan de voorzitter van de Raad 

Geachte voorzitter, 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41 Reglement van Orde 

een amendement, met als onderwerp “Windturbines op afstand”, indienen met betrekking 

tot het raadsvoorstel nummer 41450-21, behorende bij agendapunt 10 van de 

raadsvergadering van 27 mei 2021.  

Het amendement luidt als volgt:  

Constaterende dat: 

- De provincie Noord-Holland recent de 600 meter norm voor windturbines heeft 

losgelaten en gemeentes deze norm nu zelf mogen bepalen. 

- Een groep van 6 artsen een brandbrief heeft gestuurd over de negatieve 

gezondheidseffecten van windturbines voor mensen, ondertekend door meer dan 

100 Nederlandse medici.  

- De locatie keuzes voor plaatsing van windturbines voor Velsen in de 

Omgevingsvisie moet worden vastgelegd en aangeboden aan de minister. Niet in 

de Regionale Energiestrategie (RES). 

Overwegende dat: 

- Het hanteren van een afstandsnorm van 600 meter voor windturbines aansluit bij 
de benoemde koersdoelen op het gebied van gezondheid, leefkwaliteit en 
bescherming van het landschap in het koersdocument en bij het recent door het 
college gepubliceerde “Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit en Visie 
Gezondheid en Luchtkwaliteit”.  

- De 600 meter norm voor windturbines tot voor kort in Velsen nog van kracht was 
en werd noch door het college noch door de raad als een probleem of 
belemmering voor de energietransitie beschouwd.  

Besluit de raad van de gemeente Velsen het voorgestelde besluit als volgt te 
wijzigen: 

- Het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen 2040 vast te stellen, met dien 
verstande dat wordt toegevoegd aan het Koersdocument op pagina 25; 
“Koers: In Velsen hanteren wij een minimale afstandsnorm van 600 meter 
tussen windturbines en woningen.” 
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Datum: 27 mei 2021 

 

Naam   Fractie 

Cas Schollink  VVD Velsen 

Peter Stam  LGV 

Lieneke Post  Forza! IJmond 

Robert van Koten PS 

Gideon Nijemanting CDA 

 

 

Toelichting: 

Artsen schrijven brandbrief over gezondheidsrisico’s windturbines 
(https://www.nhnieuws.nl/nieuws/283276/artsen-schrijven-brandbrief-over-gezondheidsrisicos-
windturbines) 
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