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Nog drie turbines met veiligheid- en gezondheidsrisico's  
 
Het Actiecomité Windpark Rietvelden NEE heeft besloten om hoger beroep in te 
stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant op 5 maart jl. Ondanks 
dat een vierde windturbine door de rechtbank is geschrapt, heeft zij de vergunning 
voor drie turbines in stand gelaten. Deze 3 turbines vormen echter nog steeds een 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor bewoners van Engelen, De Vutter en De 
Kruiskamp. 
 
Het Actiecomité is blij dat de Rechtbank heeft besloten om de windturbine aan de 
Gemaalweg NIET toe te staan op basis van verrommeling van het landschap. Deze 
uitspraak komt ook de natuur in de Diezemonding ten goede, overigens loopt er nog 
een procedure bij de provincie tegen de ontheffing Natuurbeschermingwet. 
 
Met de uitspraak van de Rechtbank is echter niet voldaan aan de eis van het 
actiecomité om de overige 3 windturbines ook te schrappen omdat met de 
vergunning: 

• GEEN garanties worden geboden voor een veilig en gezond woon-, werk- en 
leefklimaat voor een groot deel van bewoners en werknemers van bedrijven in 
het dorp Engelen, bedrijfsterrein De Vutter en woonwijk De Kruiskamp.  

• De effecten van de windturbines op met name gezondheid, veiligheid en 
hinder nog steeds zeer ondoorzichtig zijn. Het feit dat mogelijk 10% van de 
bevolking hinder zal ondervinden in de vorm van slaapstoornissen en 
gezondheidsproblemen, zou voldoende aanleiding moeten zijn voor nader 
onderzoek of een pas op de plaats. 

• Onvoldoende is ingegaan op de onderzoeken uit het buitenland welke door 
het Actiecomité zijn aangedragen, waarin recente resultaten 
gezondheidsschade niet uitsluiten. 

• De gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit het zorgvuldigheids-/voorzorgs-
beginsel - bij twijfel - geen vergunning zou mogen verlenen.  

 
Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat draagvlak geen juridisch argument biedt 
om wel of niet tot plaatsing van turbines over te gaan. De gemeente heeft 
omwonenden echter steeds het idee voorgehouden dat draagvlak een belangrijk 
onderdeel was in de besluitvorming. Misleidend en verwarrend.  
 
Het Actiecomité steekt haar energie liever in een duurzaam, gezond en mooi 
 ’s-Hertogenbosch, echter ziet zich voorlopig genoodzaakt om dit initiatief, dat de 
stad en haar bewoners schaadt, een halt toe te roepen. 


