
Van:  < >

Verzonden: zondag 5 juni 2022 19:31:17
Aan:  

Onderwerp: belangrijke informatie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij het verzoek om onderstaande bijlage te sturen aan uw B&W, gemeenteraadsleden en
ambtenaren, die betrokken zijn bij de energietransitie.
U heeft mijn toestemming voor het openbaar maken.

Hartelijk dank en met een vriendelijke groet,

ing.  

 

Tel. 

E-mail : 
Website n : https://sites.google.com/site/a
Website Climategate : : https://www.climategate.nl/author/
Personenregister: Milieuzaken
https://www.milieuzaken.org/personenregister.php
Lid van Clintel
https://clintel.org/the-netherlands-wcd/

TM7Annotator
implicit-e-mail-name 696-76; #001-443cc414;

TM7Annotator
e-mail 656-60; #002-6ba8c5de;

TM7Annotator
e-mail-domain 692-67; #003-fd209a23;

TM7Annotator
name 668-65; #005-4af0a312;

TM7Annotator
e-mail 656-61; #006-6ba8c5de;

TM7Annotator
e-mail-domain 692-68; #007-fd209a23;

TM7Annotator
family-name 407-22; #008-c2f;

TM7Annotator
implicit-name 459-24; #009-a689d1a;

TM7Annotator
street-address 591-53; #0010-a6473a67;

TM7Annotator
zip-code 585-51; #0011-5a287d9a;

TM7Annotator
place 586-52; #0012-9d9b9f46;

TM7Annotator
phone 606-56; #0013-21e86e39;

TM7Annotator
e-mail 656-62; #0014-6ba8c5de;

TM7Annotator
e-mail-domain 692-69; #0015-fd209a23;

TM7Annotator
Suggestion

TM7Annotator
Suggestion

TM7Annotator
Suggestion

TM7Annotator
Suggestion



Verzet tegen windmolens laait op.

Door: 

.p d*a**3,* 
þÿ �� c.

gem. Barneveld

llenni

Gemeente

Op 31 mei jl. heb ik de informatieavond van de comités
Voorthuizen Windmolens NEE en Sterk Tegenwind Barneveld
bezocht.
Deze organisaties maken bezwaar tegen het plaatsen van 3 grote
windturbines (235 m tiphoogte) op het Harselaar terrein.
Vergelijk: De Euromast in Rotterdam is 185 m hoog.
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Luch foto van Voorthuizen uit juli 2020. Heliflight.nl
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Er waren 55 aanwezigen.
Een van de elf presentatie punten betrof voortschrijdend inzicht
gezondheidsrisico's" en welþÿ�  �ernstige gezondheidsklachten als gevolg van
laag frequent geluid en trillingen
Graag had ik een nieuw punt ingebracht, maar door tijdgebrek was dit
niet mogelijk.
Met voorzitter  is afgesproken dat ik e.e.a. op papier zou
zetten en dit zou dan aan de notulen toegevoegd worden.
Het betreffende item vind ik dermate belangrijk, dat mensen hiervan op
de hoogte moeten zijn en dat is de reden dat ik het nu publiceer op
Climategate.n

Aanvullende informatie op de informatieavond d.d. 31 mei 2022

Tijdens bovengenoemde bijeenkomst is aandacht geschonken aan
þÿ �zichtbaarþÿ �� enþÿ�  �hoorbaar Een onlangs aan het daglicht gekomen
þÿ �sluipmoordenaarþÿ �� is niet aan de orde gekomen.
Het betreft de erosie, die door wind, regen, hagel en sneeuw aan de
wieken plaatsvindt. Zie afbeelding.

In ongeveer 15 tot 20 jaar zijn de wieken van polyester en polyurethaan
versleten en moeten vervangen worden.
De erosie aan de wieken veroorzaakt fijnstof.
Per windturbine van 4 MW is dit 180 kg per jaar aan fijnstof.
In Nederland staan inmiddels een kleine 3000 windmolens en heb je het
over West-Europa dan is er sprake van tienduizenden windmolens. 
Het fijnstof, dat ontstaat vormt op zichzelf al een gezondheidsprobleem, 
maar het fijnstof bevat ook nog eens BISFENOL A.
Bisfenol A behoort tot de groep aromatische verbindingen, zoals ook
benzeen en tolueen. Deze aromatische verbindingen zijn
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kankerverwekkend. Bisfenol A is een zeer schadelijk hormoon met 
schadelijke effecten op de voortplanting, giftig voor de lever, de 
stofwisseling, het immuunsysteem en de ontwikkeling van kinderen. 
Volgens het RIVM kunnen deze effecten zelfs optreden bij kleine 
hoeveelheden.
Het rapport over Bisfenol A is in februari 2022 uitgebracht door een vijftal 
Nederlandse medische specialisten.
Voor zover ik weet is hier in geen enkel MER-rapport melding van 
gemaakt, maar het is wel een item dat onacceptabel en onverantwoord is 
voor de plaatsing van windturbines in bevolkte gebieden.
Mijn advies aan alle antiwind-groepen is dan ook om dit argument te 
gebruiken bij het protest naar de Overheid.

Verwijzingen naar literatuur:

* Zienswijze van Windwiki op de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor 
het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’ Februari 2022 
Microsoft Word - Windwiki overzicht gezondheidsonderzoek.docx

Drs. Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog;
Drs. Ronald Melieste, cardioloog n.p., voorzitter Nederlandse Reanimatie Raad;
Drs. Simone Brands, psychiater kind en jeugd;
Drs. Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz;
Prof. Dr. Thomas Maal, hoogleraar 3D in de gezondheidszorg, Radboud UMC.

* Veiligheidinformatieblad Bisfenol
Hez-catalog.nl)

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen.
Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen!
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nrc.nl/nieuws/2020/10/30
Bisphenol A mag dus niet in de grond komen


