Reactie op terugtrekken Dick Bijl uit expertgroep Gezondheidseffecten
De heer Dick Bijl heeft vandaag in een brief meegedeeld zich terug te trekken uit de expertgroep
Gezondheidseffecten windturbines, die door de gemeente Amsterdam is ingesteld. Hij geeft daarbij
als argument dat in de expertgroep geen wetenschappelijk gesprek over de gezondheidseffecten van
windturbines mogelijk zou zijn.
De leden van de expertgroep betreuren het terugtreden van de heer Bijl. De gemeente Amsterdam
heeft een reflectiefase ingelast, omdat er in de stad zorgen en vragen leven over onder andere de
gezondheidseffecten van windturbines. In de expertgroep is vanuit verschillende perspectieven een
aantal deskundigen samengebracht. Zij beschikken over een diepgaande expertise en
gezondheidskundige kennis over de effecten van windturbines. Ze hebben samen een zeer ruime
staat van dienst met advisering over zorgvuldige ruimtelijke inpassing van maatregelen als
windturbines. Binnen de expertgroep bestaat er alle ruimte om vanuit deze verschillende
achtergronden met elkaar door te spreken over het uit te brengen advies. Juist de uitwisseling van
deze perspectieven en expertise acht de expertgroep waardevol voor het gesprek in haar midden en
de verdieping van haar advies. De heer Bijl heeft tot op heden bijgedragen aan de reflectie binnen de
expertgroep. Het is jammer dat die bijdrage nu stopt.
In de expertgroep is gediscussieerd over de vraag of voor het gevraagde advies al het verrichte
internationale onderzoek opnieuw stuk-voor-stuk gevalideerd moet worden, of dat kan worden
aangesloten op de uitgebreide review van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2018 en de
aanvulling daarop door het RIVM van recentere datum. Het valideren van het beschikbare
internationale onderzoek ligt buiten de scope wat van een expertgroep als deze redelijkerwijs
verwacht kan worden, mede gelet op de beperkte tijd die aan de expertgroep is gegeven en op het
feit dat het uit te brengen advies betrekking heeft op de interim-periode dat geen landelijke normen
voor windturbines gelden. Het valideren is ook niet nodig gezien de breedte van de review door de
internationale onderzoeksgemeenschap in WHO-verband.
De expertgroep zal met alle zorgvuldigheid de adviesvragen van de gemeente beantwoorden. Zij zal
daarbij ingaan op de in de stad levende punten van zorg. Zij doet dit op basis van de in haar midden
beschikbare expertise en de voor handen zijnde internationale wetenschappelijke inzichten. Daarbij
staat de zorg voor de gezondheidseffecten van windturbines voorop. Zij zal een ter zake kundige
medicus uitnodigen te reflecteren op haar advies.
De expertgroep verwacht eind maart met haar advies naar buiten te komen. Zij zal een concept eerst
bespreken met de door de gemeente ingestelde klankbordgroep en na -dat gesprek haar advies
definitief afronden en aan de gemeente aanbieden.
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