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Geluidsonderzoek 
Storm hekelt geluidsonderzoek gemeente Borger Odoorn : 

 onvolledig, onzorgvuldig, niet onafhankelijk en duur. 

Nadat Stichting Platform Storm de offerte in handen kreeg betreffende het geluidsonderzoek 

wat de gemeente Borger Odoorn wil doen na plaatsing van de windturbines, heeft zij deze naar 

diverse specialisten gestuurd. Uit hun analyses bleek een aantal belangrijke punten. Het gaat 

om een groot bedrag, het onderzoek is alleen gericht op hoorbaar geluid en mist een meting in 

het Laag Frequent geluid, de metingen vinden plaats op de gevel en niet in huis, de 

afbeeldingen van o.m. de geplande windturbines zijn niet correct en als klap op de vuurpijl: de 

partij die de offerte heeft gemaakt is niet onafhankelijk en maakt regelmatig (positieve) 

rapporten voor de windindustrie.  

 

Jan Nieboer van Platform Storm: "Onze Stichting heeft uitvoerig gelobbyd voor een nulmeting 

(meting als de windturbines nog niet draaien) met betrekking tot gezondheidsschade door Laag 

frequent Geluid. Helaas zonder resultaat. Daarom verbaasden wij ons over het bericht dat deze 

gemeente nu wel een meer dan 200.000 Euro (!) kostend geluidsonderzoek wil uitvoeren.  

 

Uiteraard zijn we blij dat de gemeente wel een onderzoek wil doen naar geluidsoverlast, maar 

nu er alleen HOORBAAR geluid wordt gemeten in plaats van het gezondheidsschade 

veroorzakend NIET HOORBARE Laag Frequent Geluid is het een zinloos onderzoek!"  

 

Stichting Platform Storm heeft niet alleen de gemeente maar ook de Raadsleden en Griffie 

Tweede Kamer om hun bevindingen kenbaar gemaakt in een brief en verzocht om een volledig, 

correct onderzoek van een onafhankelijke partij.  
 
 
 
Lees hier de brief  

 

 

 

 

 

 

Lees hier de offerte 
 

 

 

 

 

http://www.platformstorm.nl/downloads/Persbericht/geluidsonderzoek.pdf
http://www.platformstorm.nl/downloads/Persbericht/offerte_LBPSIGHT.pdf
http://www.platformstorm.nl/downloads/Persbericht/geluidsonderzoek.pdf
http://www.platformstorm.nl/downloads/Persbericht/geluidsonderzoek.pdf
http://www.platformstorm.nl/downloads/Persbericht/offerte_LBPSIGHT.pdf
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Voor meer achtergrond informatie presentatie gezondheid en 
windturbines 20 NOV 2013 

http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/media 

Presentatie over geluid  

1. Wat is geluid? 2. Wat zijn de geluidsbronnen bij 

windturbines? 3. Wat is geluidsoverlast. 4. 

Normering Geluidsoverlast. 5. Bepalen 

geluidsemissie windpark 6. Demonstratie 

windturbinegeluid. 

https://youtu.be/fLRC7_yk9iY 

Gastspreekster Mariana Alves-

Pereira over LFN  

Zij heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar de effecten 

van laag frequent geluid op de gezondheid van 

mens en dier en heeft de link gelegd met de 

ziekteverschijnselen die bij de windturbines 

optreden  

https://youtu.be/HVHTTGUG-ZE 

Laagfrequent / Infraschall 
 

Onderzoek door het Federaal Milieuagentschap 

toont wetenschappelijk aan dat het infrageluid van 

windturbines schadelijk is. Fragment uit: SWR 

AKTUELL RP van 25.04.2018 

 

https://youtu.be/5dcm4gGhEWQ 

 

Windmolens maken wel degelijk 
ziek 
 
Toepassing voorzorgsbeginsel en beter onderzoek 

zijn nodig 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-

nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-

ziek.htm 

http://www.platformstorm.nl/werkgroepen/media
https://youtu.be/fLRC7_yk9iY
https://youtu.be/HVHTTGUG-ZE
https://youtu.be/5dcm4gGhEWQ
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
https://youtu.be/fLRC7_yk9iY
https://youtu.be/HVHTTGUG-ZE
https://youtu.be/5dcm4gGhEWQ
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm
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Meldpunt 

Graag blijven wij van u foto’s of film materiaal van de grondwerkzaamheden 
ontvangen.  Bijzondere dieren gespot?  Vervuilde grond boven gekomen bij 

werkzaamheden? Bent u getuige van deze werkzaamheden? 
Ook daar zijn wij in geïnteresseerd! 

Locatie, datum en tijdnotitie zijn cruciaal 
Foto’s kunt u plaatsen op ons meldpunt. 
Filmpjes mag u naar ons zenden via WETRANSFER naar juridischplatformstorm@gmail.com 
 

 

Donaties 
U begrijpt; deze processen kosten geld. 

 O.a. verzend- en kopieer kosten van de stukken, Griffie kosten voor de rechtbank en 
reiskosten naar de locaties waar  processen gevoerd worden. 

Heeft u al gedoneerd? Dank voor uw donaties! Wilt u nog doneren? 
Voor donaties kunt u het volgende banknummer gebruiken: NL60 RABO 0135649498  Dit is 

het IBAN nummer van Stichting Platform Storm. Onze stichting heeft een ANBI status. Iedere 
donatie wordt zeer gewaardeerd. 

Namens de Stichting bedankt voor uw gift. 

 

Afmelden/AGV 
U bent vrij dit bericht door te zenden aan andere geïnteresseerden.  
Wenst u onze actieberichten niet meer te ontvangen? Hier kunt u zich afmelden 
Wilt u dat uw gegevens uit onze administratie verwijderd wordt?  
Mailt u naar: persoonsgegevens verwijderen 

 

Sociale Media 
We kunnen u niet dagelijks of wekelijks informeren betreffende alles wat speelt op het gebied 
van duurzaamheid, windturbines en zonnepanelen. 
Wel zijn er diverse personen zeer regelmatig actief op de Sociale Media. 
Wanneer u daar in geïnteresseerd bent meldt u zich dan aan op; 

  
    
 
                Facebook                                             YouTube                                      Twitter 
 

http://www.platformstorm.nl/meldpunt
mailto:juridischplatformstorm@gmail.com
http://www.platformstorm.nl/nieuwsbrief/afmelden
file:///D:/Bewaar/Documents/Storm/actieberichten/juridischplatformstorm@gmail.com
https://www.facebook.com/wind.handel/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/platformstorm
https://twitter.com/InfoPlatform
https://www.youtube.com/channel/UCrIZf5GZoOPewjQI4NXBGjw

