
 

 

Raadsvergadering:  24 april 2012  

Agendapunt: motie 

Onderwerp: Stopzetten vaststellen bestemmingsplan windturbines Lanakerveld 

 

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 24 april 2012, behandelende het vaststellen bestemmingsplan 

windturbines Lanakerveld 

Overwegende dat: 

 De gemeenteraad van Maastricht zich onverminderd blijft inzetten voor het behalen van de doelen om in 2030 een 
klimaat neutrale stad te zijn; 

 Op  1 februari 2011 sprake was van het realiseren van vier windturbines met een hoogte van maximaal 120 meter ; 

 Dat daarna in alle relevante stukken sprake is van turbines die de tiphoogte van 175 meter bereiken; 

 Dat windturbines een bron van laagfrequent geluid (lfg) zijn en dat laagfrequent geluid zorgt voor last aan het centrale 
zenuwstelsel en gehoorklachten kan veroorzaken; 

 Dat de berekening van de te verwachten geluidsoverlast van de windmolens, evenals van de te verwachten cumulatieve 
geluidsoverlast van alle windmolens, plus de al aanwezige geluidsbelasting van de Belgische windmolens, het 
wegverkeer en de al bestaande industrie (o.a. steenfabriek) gebaseerd zijn op reken- c.q. computermodellen; 
o Dat er door de gemeente Maastricht feitelijk nooit veldonderzoek heeft plaatsgevonden en geen nulmeting 

voorhanden was; 
o Dat door Cauberg-Huygen in een korte periode een nulmeting is gehouden om de huidige geluidssituatie in kaart te 

brengen en in relatie te brengen met geluidsbronnen in de omgeving; 
o Dat de gemeten geluidsniveaus weliswaar passen binnen het gemeentelijk geluidbeleid, maar men niet in staat is 

om een oordeel te geven over het gemeten laagfrequent geluidsniveau, omdat de wettelijke grenswaarden 
ontbreken; 

o Dat de hoogte van dit nieuwe type 175 meter windmolens en naar de overlast die hiermee gepaard gaat, nergens 
empirisch akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden; 

o Dat op 21 december 2005 door dezelfde gemeente Maastricht in haar geluidsrapport al sprake was van 
geluidsoverlast in dit gebied door Celanese Acetate NV te Lanaken van achtergrondwaarde en streefwaarden 
tussen 07.00-19.00 uur (maximaal 45 dB(A); 

o Dat de Nederlandse wetgeving aangeeft in haar milieuwetgeving dat de grenswaarde overdag 45, avond 40 en in 
de nacht 35 dB(A) niet mogen overschrijden. De gemeten waarden tonen een overschrijding aan van de 
streefwaarden voor de dagperiode en voor de gemeente was en is dit een onaanvaardbare situatie; 

o Dat tijdens bovengenoemde metingen er nog geen sprake was van de 4 Belgische windmolens van 100 meter, die 
cumulatief zorgden voor meer overlast, waarbij het doseerstoplicht aan de Brusselseweg en de toekomstige 
ingebruikname van de spoorlijn, voor  nog meer overlast in dit gebied gaan zorgen. Vermeerderd met de 
cumulatieve overlast van de nieuwe windmolens en wellicht de nieuwe ontwikkelingen in België; 

 

 Dat recente statistische onderzoeksresultaten onomstotelijk aantonen, dat windturbines tot 2 km binnen de omtrek, 
gezondheidsklachten veroorzaken. Hoe hoger de molens, hoe meer hinder deze blijken te veroorzaken. Zie onder-
zoekgegevens van dhr. Frits van den Berg van de Universiteit van Groningen; 

 Dat op 29 november jl. de GGD aangaf dat 4075 huishoudens in Nederland in de risicozone vallen en dat dit ongeveer 
9200 mensen betreffen. Dat het verzorgingstehuis Scharwijerveld ook binnen deze risicozone valt. Landelijk gemiddeld 
is berekend op 2,24 inwoners per woning. De vele 1000-en inwoners aan de Belgische grens zijn daar niet bijgeteld; 

 Dat de horizonvervuiling, slagschaduw, geluidsoverlast, lichtschittering, slaapverstoring, stress niet opwegen tegen de 
argumenten van plaatsing van deze 4 windturbines; 

 Dat wij het een gemiste kans vinden dat de toegezegde klankbordgroep tijdens de commissievergadering van SMM op 
22-2-2011, er nooit is gekomen; 



 Dat het economisch gewin van de windturbines tot op heden als bedenkelijk moet worden gekwalificeerd en zeer 
minimaal is; 

 Dat vrijwel de gehele gemeenteraad van Maastricht vóór duurzame, groene energie is maar dat dit nooit ten koste mag 
gaan van de gezondheid van burgers van onze stad en zijn omgeving. 

 Dat er voor een dergelijk omvangrijk project draagvlak van de bewoners van m.n. Malberg en Oud-Caberg meer dan 
noodzakelijk moet zijn. Dat er nu al bij meer dan 1000 bewoners weerstand is (zie de handtekeningenactie) en dat de 
afstand van deze turbines tot de woningen op 500 meter van de woonwijk worden geplaatst; 
 
Concluderende dat:  

 

 Bewoners en politiek recht hebben op juiste en tijdige informatie met betrekking tot o.a. geluidsoverlast en de burgers 

in een vroeg stadium betrokken dienen te worden bij een dergelijk ingreep in hun woon- en leefomgeving ; 

 het college duidelijkheid dient te verschaffen aan de raad en de burgers met betrekking tot de te verwachten overige 

overlast; 

 dat het College er in haar communicatie onvoldoende in is geslaagd om iedereen voldoende in stelling te brengen om 

de samenhang van afspraken met Imtech in relatie met het windpark te laten zien, 

 de gezondheid van bewoners boven alles staat; 

 de bewoners recht hebben op woon- en leefgenot en dat deze sterk onder druk komen te staan; 

 dat onduidelijkheden over planschade en economische schade nu niet duidelijk gemaakt kunnen worden; 

 dat de gehouden hoorzitting, documenten en onlangs aangeleverde nieuwe documenten ons niet hebben kunnen 

overtuigen dat het gezondheidsrisico te verwaarlozen is; 

 dat de eventuele verplaatsing van 2 van de 4 windmolens in een Z-opstelling geen aantoonbare verbetering is en niet in 

de buurt van de veilige grens van 20db komt; 

 dat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ernstige geluidshinder kan leiden tot een aantasting van de 

persoonlijke levenssfeer. 

 

 Draagt het college op:  

 te stoppen met genoemde activiteiten en tevens te stoppen met de procedure tot vaststellen bestemmingsplan 

windturbines; 

 alles in het werk te stellen om andere vormen van duurzame energie te onderzoeken, zodat wij onze gezamenlijke 

duurzaamheidsdoelstelling in 2030 kunnen bereiken.. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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