Goedemiddag op deze prachtige manifestatie!!
Op 1 december 2020 werd in Stadsdeel Oost met 9 tegen 7 stemmen het
ongevraagd advies aangenomen om het zoekgebied voor windturbines bij IJburg,
Zeeburgereiland en het Sciencepark af te wijzen. Er zijn daar namelijk helemaal
geen vindplaatsen te bedenken.
De RES heeft een ingebouwde mislukkingsfactor. Elke gemeente en regio gaat
heen en weer schuiven met locaties aan de rafelranden en valt op de grens dan
de naburige gemeenten lastig met turbines.
Dit proces had natuurlijk op nationaal niveau moeten worden aangestuurd, dan
had het anders gemoeten en anders gekund. Nu het daarvoor te laat is moeten
we allemaal door dezelfde hoepel springen!
Verdeel en heers is het motto vanuit Den Haag. Zelfs in Amsterdam Oost kan je
je het vuur uit je sloffen lopen om het zoekgebied in ons Stadsdeel uitgegumd te
krijgen, maar in Amsterdam Noord bij de uitgang van de Zeeburgertunnel,
vlakbij Zeeburgereiland, dat dus weer in Oost ligt, laten ze van een afgekeurde
zoeklocatie toch een geniepig puntje zitten op de tekentafel!
Vandaar ook het grote belang van het Stadsdeel overstijgende tegengeluid van
Windalarm!
In Amsterdam worden heel wat beslissingen genomen op basis van
berekeningen, zo ook bij de normen voor geluidsbelasting in dB aan uw gevel.
Die norm wordt beter geacht dan de afstandsnorm. Dat is gehoorsbedrog, want
Meten is weten en berekend is vertekend!
Sinds het dieselschandaal weten we maar al te goed, dat de opgave van
fabrikanten niet klopt. De geluidsbelasting is minstens zo’n wankele maatstaf als
de afstand. Niet beter of objectiever, maar net zo arbitrair! En dan kun je van
afstand nog zeggen, dat een grotere afstand sowieso beter is dan een kleinere.
Regelmatig komt het argument langs, dat, als je maar meeprofiteert van die
geldstroom uit windenergie dan wil je wel overlast, hoor, echt wel. Nee, dus!
Gezondheid is nummer 1 en voor geen eurocent moet je dat willen opofferen.
Gezondheidsschade, hinder en overlast zijn niet af te kopen! Die onzindelijke
redenatie moet van tafel!
Windmolens dienen ook binnen de grenzen van Groot Amsterdam op veilige
afstand van de bewoners te blijven. Geen enkel kind moet slecht slapen door
geluidsoverlast. Na tien uur ’s-avonds moet elke Amsterdammer met het raam
open kunnen slapen, zoals de huisarts dat voorschrijft!
Het raadsadres, ondertekend door 104 artsen is een cruciale aanzet tot een
strakkere normstelling voor geluid en afstand!
De op 10 februari door de GR van Amsterdam aangenomen moties van mevrouw
Timman, D66, mevrouw Heinhuis, PvdA en de heer Bakker van de SP die het
college verzoeken om de gezondheid van omwonenden een zodanig prominente
rol te geven in het besluitvormingsproces rond de RES, dat het belang van de
volksgezondheid altijd geborgd is bij de afweging waar windturbines komen te

staan en aan te tonen dat de locatie geen onaanvaardbare risico’s voor de
gezondheid meebrengt, zullen dan ook de bijl aan de wortel van menig
zoekgebied moeten zijn!
Als we het voorkomen van mogelijke gezondheidsschade als uitgangspunt nemen
zullen meer en meer zoeklocaties uiteindelijk geen vindplaatsen opleveren.
Don Quichot zag windmolens aan voor reuzen en trok ten strijde. Windalarm
brengt een leger van Don Quichotes op de been tegen reuzewindmolens!

