
Motivatie bij verzoek voor aanvullend MER onderzoek. 19FS231206

Eindversie “Stikstof” Toelichting (niet uitputtend, slechts informatief) bij tabel 19FS231206                         
Versie 6, betreft argumenten en motivatie bij verzoek voor aanvullend MER onderzoek in zaaknummer 
2019-038282 Gemeente Midden Groningen. Benaderingen, inschattingen en bij gebrek aan gedetailleerde 
info, slechts indicatief, tevens uitnodigend voor inhoudelijke discussies: 

1. KADER 

 In de PAS wet / regelgeving worden o.a. (giftige) VERBINDINGEN VAN HET ELEMENT STIKSTOF 
N2 aangegeven, waarvoor de uitstoot verminderd dient te worden. En dat is een goede zaak. 
De overheid heeft gekozen slechts de term “stikstof” te gebruiken, maar spreekt in een 
overheersende en vermeende, “idee-fix” en dogma’s van klimaatcrisis, inmiddels wel van een 
“Stikstof crisis en een PFAS impasse”. Uit tal van maatregelen mag ook blijken, dat het toch 
wat meer en ingewikkelder is dan alleen slechts “Stikstof - het element N2”. Het gaat in de 
regelgeving vrijwel uitsluitend om virtuele, theoretische rekenmodellen met (stevige) 
beperkingen, waarin de N-depositie (selectief) wordt berekend:  

 Daartoe behoort b.v. het “AERIUS Operationele Prioritaire Stoffen (OPS) rekenmodel, 
welke al een aantal jaren onder kritiek staat; maar op datum is de modellering nog niet 
openbaar en wordt door de Minister op een totaalverbod op PFAS aangestuurd. De kapstok 
daarvoor is een uitspraak van de Raad van State als toetsing aan EU-regels omtrent de 
bescherming van natuurgebieden. Daarin wordt echter over de impliciete welzijn en 
(gezondheids)bescherming voor de bevolking NIET gesproken! 

 In de landbouw is daarbij tevens de fosfaat wetgeving nog van belang. De stikstof 
belasting wordt in hoofdzaak uit (maar niet beperkt tot) NO, NO2, NH3 en Ozon O3 
verondersteld. In principe zijn dezen gasvormig aan de bron en daar waar deze gassen zich aan 
deeltjes hebben gehecht tot een totale aerodynamische afmetingen > 7 nm (nanometer (1 
miljoenste millimeter)), dan worden ze overeenkomstig internationale afspraken gerangschikt 

onder fijnstof. Het zijn de (talrijke) verbindingen van N2 met andere stoffen, die “problemen” 
opleveren. 

 Het (triple-bond) N2 (Stikstof), is onder normaal condities een inert gas. Zeldovich et al. 
heeft alle verbindingen met N2 met zuurstof O2 uitvoerig beschreven. In Miller & Bowman 
staan meer dan 200 reacties en 51 verbindingen omschreven. Verder is ook nog onderscheid te 
maken in lucht —> bodem uit NO (Stikstofmonoxide).  

 In de onderhavige MER, waarop de vergunning verstrekking is gebaseerd, wordt aan een 
aantal belangrijke zaken echter hoegenaamd geen aandacht besteed en zijn VEEL VRAGEN EN 
TWIJFELS TOT OP HEDEN ONBEANTWOORD GEBLEVEN EN ONOPGEHELDERD GEBLEVEN! 

2. SAMENHANG MET WINDMOLENPARK N33: 

 Het windpark is pal boven de hoofd aardgas aanvoerleidingen geplaatst en enkele molens 
bevinden zich in de zeer nabije omgeving (< 200 m?) van diens appendages. Door de 
gedeputeerde van de Provincie Groningen, mw. Nienke Homan, is bij herhaling de 
publiekelijke discussie en dialoog acuut “beslecht en afgedaan”, door te stellen: “Omdat we  1

 Tot nog toe (b)lijkt, dat onder “we” slechts selecte groepjes politici, die ondoordacht blijven en blind zijn voor signalen 1

vanuit de bevolking plus “gezinde” deskundigen, moet worden verstaan, zonder basis van epistemologie? 
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dat nu eenmaal zo met elkaar zijn afgesproken”  en fabuleert zij dat “het 2

nodig is”. Schriftelijke verzoeken aan haar om inhoudelijke reactie(s), blijven 
onbeantwoord. Dat alles wekt de indruk, dat in “wensdenken en collectieve 
dading”  over de realiteit wordt heengestapt. Zij, en zij niet alleen, verschanst 3

zich klaarblijkelijk achter de vigerende Rijkscoördinatieregeling . Daarbij gaat 4

men voorbij aan het feit, dat de bevolking daarover hoegenaamd niet is 
geraadpleegd. Hoe is het bv mogelijk, dat een Gemeenteraad (voormalige 
Gemeente Menterwolde) claimt TEGEN de komst van het park te zijn, dan toch 
de benodigde handtekening geplaatst krijgt? Is dat een bestuurlijke omissie of 
is dat een gevolg van de benoeming van een stevig bestuurder tot 
waarnemend burgemeester, dhr. Reint Munniksma, voormalig prominent lid 
van GS in de provincie Drenthe, tevens partijgenoot van dhr. Diederik 
Samsom en bekend voorstander van windparken, dat die handtekeningen er 
zijn “doorgedrukt”? Is dit een voorbeeld van collectieve brutaliteit? Of is dit 

(on)handig politiek bedrijven? Wat houdt politieke verantwoordelijkheid dan in: ‘consolidatie 
van positie of de belangen van en voor de bevolking dienen’? En hoe is de voltallige 
gemeenteraad daarmee omgegaan? De houding van “de overheid” impliceert, zoveel mag 
daaruit duidelijk worden, dat eveneens de gevolgen van de komst, het gebruik, calamiteiten, 
effecten van het park en de ontmanteling daarvan over de hoofden en op kosten van de 
bevolking (zullen) worden uitgestrooid! Zonder dat daarbij ook maar enigszins inzichtelijk 
wordt, welke de veiligheid, gezondheid en financiële consequenties voor hen werkelijk zullen / 
kunnen zijn ? Dat baart zeer veel zorgen. Het lijkt erop, dat deze handelwijze thans als “koker 5

visie en / of (s)lippendienst, belangenbehartiging en lobby(?)” door alle bestuurslagen tot en 
met de Raad van State wordt gedragen, terwijl de effecten voor een leefbare omgeving en de 
gezondheidseffecten (wordt er analoog aan de MER-fauna beoordeling, misschien ook een 
weggemoffelde, slechte theoretische mortaliteitsnorm ,28 voor omwonenden gehanteerd?) 6

hoegenaamd niet worden benoemd:  

 “De Windturbine als “PAS - Stofzuiger - Helix reactor en stortkoker” en                                
De Windturbine als — PFAS bron — & — klimaat verstoorder, is “onbenoemd”, niet 
“ingeburgerd”, niet “ingevoerd”, niet “belicht”, “voorgelicht” of anderszins bekend gemaakt.     
Zie voor reactie op de MER rapportage, hoofdstuk 4..                                                                                                                   
Bijlage 1 toont een willekeurige, echter weken achtereen heersende, luchtkwaliteit conditie 
zoals door het RIVM vastgesteld; ook deze metingen kennen overigens stevige beperkingen. 

 Verschaft dat een vrijbrief tot onzorgvuldig handelen? Verschaft dat een vrijbrief de (EU-)MER wetgeving aan, naar 2

believen, “eigen” doelstellingen te laten uitvoeren? Werd dan niemand kritisch? Kon niemand NEE zeggen?

 Uitspraak van betrokken politici: “De politieke druk vanuit den Haag was zo groot, dat NEE zeggen geen optie was”. In 3

een setting van “VOLLEDIG OBLIGAAT”? En dat (b)lijkt zijn uitwerking op de MER niet gemist te hebben!

 Als maatregel voortvloeiend uit de Crisis en Herstelwet en als “pilot” in het leven geroepen. Maar welke Crisis? Wat 4

zou er Hersteld moeten worden? Een opmaat om op de langere termijn de fundamenten van de democratie geheel 
buiten spel te zetten? Zijn deze handelwijzen wel verenigbaar met de aard, geest en strekking van artikel 94 van onze 
Grondwet?

 Hoe zit het met de zorgplicht van de overheid?5

 Op datum May 8, 2019 “by stopthesethings”: ‘This is an industry that’s killed around 190, so far.’6
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Een situatie die vergelijkbaar is met de noordelijkste meetlocatie, Kollumerwaard. Daarin 
wordt wederom duidelijk, dat Ozon O3 een atmosferisch reactie product is, deze komt dan ook 
niet voor in bijlage 3 “emissies naar lucht, tabel 2 van TNO ”. Zo fungeren de windturbines en 7

windmolenparken kortweg gezegd op hun beurt wel als “Helix reactoren”, zie foto D.                
In Bijlage 2 is daarvan een hele simpele, doeltreffende berekeningsinschatting gemaakt 
waaruit het volgende overzicht in totaal plaatje is samengesteld: 

 Atmosferische Depositie op Nederland en Nederlands Continentaal Plat, TNO juni 20197
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3. WINDTURBINE INVLOED IN HET PAS EN PFAS DOMEIN: 

 NO2 (G), NH3 (Ammoniak(G), Ammonia (aq)), HNO3 (Salpeterzuur), HNO2 (salpeterigzuur), 
NH4NO3 (Ammoniumnitraat), de (overige) meststoffen naar bodem en NH3, worden naast 
fosfaten als de “vervuilers” aangemerkt. NO (Stikstofmonoxide) en NO2 worden vaak 
aangeduid door de verzamelnaam NOx vanwege het feit dat de meeste NO na verloop van 
(relatief korte) tijd met zuurstof tot NO2 (endotherm) reageert. In de afgassen van 
verbrandingsprocessen bijvoorbeeld, direct na de bron, bestaat NOx uit ca. 90% NO en voor 
10% NO2. In het ‘Totaalplaatje’ is de informatie van het RIVM aangevuld met de zienswijze 
dezerzijds. 

 NOx kleurt de lucht lichtbruin (t.g.v. NO), werkt irriterend op luchtwegen, is carcinogeen en 
in hoge mate toxisch, wordt snel in de bloedbaan opgenomen, is verder schadelijk voor 
vegetatie en vormt (onder invloed van ozon O3 als intermediair) zure regen. 

 Er zijn globaal 3 soorten van antropogeen ontstaan van stikstofoxiden bij verbrandings-
processen te onderkennen, waarbij de stikstof: 

A)  Brandstof gebonden is. Dit levert slechts in geringe mate een bijdrage aan het 
totaal aan NOx. 

B) Prompt NOx: Bij (te) lage temperaturen onder condities van brandstof rijk 
mengsel (λ < 1)  “spontaan” ontstaan t.g.v. de HC-radicalen chemie uit de 8

brandstof. 

C)  Thermische NOx. In hoofdzaak onder boven-lokaal 1800 K(elvin) ontstaan, zoals 
b.v. in de verbrandingskamers van vliegtuigturbine motoren, die ca. 1200 ppm 
(2,431 * 106 µg/m3) als ontwerp condities kennen. En bij λ  ca. 38 en ± 4 Megaton 
afgeleverde kerosine in Nederland, betekent dat naar schatting emissie van ± 5,2 
Megaton  per jaar (voor zover bekend, rekent RIVM overeenkomstig 9

internationale, politieke(?), afspraken tot en met virtuele 900 m vlieghoogte en 
draagt het vliegverkeer zodoende maar voor 1,1 % bij aan het totaal van “slechts” 371 
k.ton, =0,371 Megaton (0,367 Megaton na aftrek 1,1% tot 900 m virtuele hoogte), 
emissies vlgs. TNO tabel 2??). De “Hoge” NOx emissies afkomstig van “boven af 
(vliegtuig turbine motoren dus)”, is daarmee ruim 14 maal groter, dan die van “beneden 
af”! En dan nog het internationale (vlieg)verkeer e.d., die hun emissies laten 
overwaaien. Hier worden ter bestrijding van stikstofoxiden bv geen katalysatoren 
ingezet, zulks in tegenstelling tot (vanaf ± 1970) het wegverkeer. De turbine gerelateerd 

 Bij λ = 1, Stoïchiometrische verhouding.8

 Hoe het ook zij met deze emissies, de “officiële” rekenmodel-technische opgave door TNO Tabel 2 bedraagt hiervan 9

“slechts ~7 %”, zijnde 371 k.ton / jaar, is strijdig met de CBS.nl-Statline in Nl afgenomen hoeveelheden kerosine, doch is 
illustratief voor de geïndiceerde hoge NOx concentraties vanaf de bovenste luchtlagen naar “beneden”, waarna ze in de 
“Helix reactoren” (deels) kunnen worden omgezet naar reactieproducten en vervolgens afgestort naar de omgeving! En 
windparken verstoren t.g.v. turbulente stromingspatronen, wel op enkele km’s hoogte de samenstelling. 
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NOx is daarmee heel sterk antropogeen in onze ademlucht aanwezig. Het aantal 
vliegbewegingen is sterk toegenomen  ! En voor emissies zowel als ademlucht, 10

bestaan noch specifieke hoogte grenzen, noch landsgrenzen. Turbine motoren 
(vliegverkeer) kennen nu eenmaal een ongekend hoge uitstoot aan NOx, SOx, VOC’s 12 
en P(articulate) M(atter) en de interacties in de atmosfeer zijn eveneens aanzienlijk. 

Zuigermotoren (met propellers(?)) bieden overigens wel de mogelijkheid voor 
nabehandeling voor zowel PM en stikstofoxiden, ondanks dat inzet van zulks 
type vliegtuig ten koste van de vliegsnelheid gaat! Voor wat betreft de 
bijdrage aan uitstoot van PM, SO2 en NOx als aanvoer naar de straalpaden 

voor de windturbines, zijn deze vliegtuigturbine motoren “absolute toppers”. En 
NOx is nu eenmaal zeer giftig: 

Noot:  1.  Voor al deze antropogene NOx geldt, dat deze ongewenste reacties         
      endotherm zijn en dus al ten koste van de brandstof efficiëntie zijn gegaan. 

 2. De natuurlijke emissies naar lucht van bijvoorbeeld NO2 bedraagt         
     gemiddeld slechts enkele µg/m3. 

 3. NO2: de atmosferische chemie is zeer complex . Hierbij een poging tot een  11

     realistische benadering:                                                                                                    
     Het NO2 kan in evenwicht zijn met zijn dimeer, distikstoftetraoxide (toxisch):                 
     2NO2  ⇋ N2O4.         

     In combinatie met VOC’s , kan NO2 in (subsidiaire) reacties O3 opleveren.                                                                                           12

     NO2  heeft deels een modererende werking in combinatie met Ozon O3: 

     Bij “hoge” concentraties NO (roodbruinig van kleur), kan dit       
     2NO + O2 ⇒ 2NO2 vormen. 

     Bij “lage” concentraties & ozon O3  kan dit NO + O3 ⇒ NO2 + O2 opleveren.                 

     UV (zon ultraviolette straling) wordt door NO2  geabsorbeerd, zodat de NO2           
     onder invloed van zonlicht wordt ontleed in NO en O2:                                                                       
     NO2 + O2 ⇋ NO + O3 (⇀ overdag en ↼ ’s nachts). 

    In Bijlage 1 is een dagmeting door RIVM opgenomen met lucht kwaliteits-               
     metingen. Daaruit mag het belang van O3 in deze ook blijken. Over “schone      
     lucht” gesproken! Deze weergave is inmiddels echter opgeheven. 

4. NO2 verbindt zich met water(damp) “gemakkelijk” tot salpeterzuur:                                             
      3NO2 + H2O —> 2HNO3 + NO en NO (zie 3.) vormt met O2 weer NO2,                               

        maar ook: 2NO2 + H2O —>HNO2 + HNO3 (Salpeterigzuur + Salpeterzuur). 

 Op 13 januari 2020 werd door provincies, gemeenten en het Rijk “het Schone Lucht Akkoord” ondertekend. ECHT 10

SCHONE LUCHT (de definities daarvan nog even buiten beschouwing gelaten, zie zo bv tabel 2 TNO), eenieder ziet het 
graag zo snel mogelijk gebeuren! Twee dagen later claimt de commissie Remkes echter alweer ruimte voor het 
vliegverkeer! En dan is er nog de nodige ruis over de MER van vliegveld Lelystad, wel of niet sjoemelen, manipuleren 
en onder druk gewenste resultaten met cijfers enz. door de Minister(?) tot stand laten komen.

 Wellicht dat dit soort reacties worden bedoeld in de ‘Factsheet van TNO’.11

 VOC: Volatile Organic Compounds12
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 5. Bovenstaande onderstreept zowel de complexiteit als het belang als aandachtspunten, 
maar is hierbij ook nog lang niet uitputtend beschreven. Uit de door TNO opgestelde tabel 
2 (Bijlage 3) mag wel worden verondersteld dat er zich nog meer reacties, onder invloed 
van ‘water c.q. zekere % Relatieve Vochtigheid (~15% tot 100%)’, in de “Helix reactor” 
zullen voordoen. 

6. De atmosferische chemie rond windturbines en windparken is dermate complex, dat 
onafhankelijke wetenschappelijke studies ter onderbouwing en informatie, eveneens t.b.v. 
MER onderbouwing en gezondheidsinvloeden, dringend noodzakelijk zijn! Het onder 
handen zijnde “Closed Loop Windcon Project”, TU Delft (met foto B in het algoritme), is  
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daarvan een voorbeeld, maar waarschijnlijk gaat dit project nog niet ver genoeg! Het feit, 
dat in 2020 dit project wordt uitgevoerd, als uitvloeisel en constateringen reeds uit 2008, 
betekent ook, dat in het tussentijdse interval de uitgevoerde MER rapportages “met een 
slag in de lucht” zijn uitgevoerd!! Het mag duidelijk zijn, waarom nadere studies tot nog toe 
zijn uitgebleven en zelfs “onder het tapijt” zijn geschoven(?) En zo wordt op geweldloze 
wijze de bevolking van haar gezondheid en welzijn beroofd? 

D)  NH3: Ammoniak (in water opgelost = ammonia), kleurloos, sterke geur. Emissies 
ontstaan uit nabehandeling van verbrandingsprocessen (Euro VI voertuigen bv) en uit 
meststoffen e.d.. Ammoniak is een kleurloos giftig gas met een uitgesproken 
prikkelende geur. Blootstelling aan deze stof is (zeer) schadelijk voor de gezondheid. 
NH3 wordt ook wel als “uitlaat”-brandstof aangewend, o.a. in katalytische processen 
om b.v. stikstofoxiden te reduceren. 

   In de uiterst simpele tabel 19FS231206 Bijlage 2, zijn slechts ter illustratie de NO2 en 
de NH3, die als “jaargemiddelden” in onze atmosfeer aanwezig zijn, als uitgangspunt 
genomen. De SO2 (zwaveldioxide) en overige verbindingen zijn hierin buiten 
beschouwing gelaten, ondanks dat zij ook een belangrijke rol spelen. Zo zijn b.v. ook de 
Chemtrail emissies buiten beschouwing gelaten, want ‘onbekend gehouden’. Uiteraard 
wisselen ook de omstandigheden van minuut tot minuut. Bij een opgegeven kaart-
gemiddelde windsnelheid (ook uit MER rapportage) van 7,85 m.s-1 is berekend welke de 
effecten kunnen zijn als die hoeveelheden of gedeelten daarvan t.g.v. condensatie en 
turbulent(i)e processen worden omgezet naar ammoniumnitraat (zie (F)): 

(F)    NO2 (met “hogere concentraties van boven”) en NH3 (met “hogere concentraties van 
beneden”) als combinatie. Condensatie  (ook bij lage % RV) van warme, vochtige 13

(divers [uit o.a. verbrandingsgassen & nabehandeling (b.v. door de “uitlaatbrandstof” 
AdBlue: ca. 32,5% verdunning van ureum H2NCONH2 en 20 mg/kg onoplosbare deeltjes 
die als PM (≓ nuclei) worden uitgestoten), (lucht)verkeer en landbouw (ammoniak NH3 
bevattende) lucht doet bij (overvloedige) aanwezigheid van nuclei  mist, nevel en 14

waterdruppels ontstaan, waardoor het ammoniakgas hierin oplost en als ammonia (NH3 
(aq)) op aarde neerregent. Ook het reactor oppervlak waartoe in continue, zichzelf 
verversend fluïdum ca. 640 m2 per molen wordt gehouden, speelt daarbij een rol. Ook is 
de volgende chemische reactie zeer aannemelijk en waarschijnlijk:         .                                                                                                                   
.  Het divers (o.a. (lucht)verkeer) NO2 verbindt zich gemakkelijk met water tot 
salpeterzuur of waterstofnitraat (HNO3 [sterk zuur]) [maar ook salpeterigzuur HNO2 ] en 
dit reageert dan weer onmiddellijk en intens met ammonia(k) (NH3 [sterk alkalisch]) tot 
ammoniumnitraat (NH4NO3) welke als hetzij zeer fijn verdeeld (ULTRA)-fijnstof of in 
oplossing in de “stortkokers” en ademlucht verdwijnt en dus als sommatie ook van 
invloed is op de toename van de totale N-depositie (PAS). 

 Zie Fig. 3; Weipeng Yue et al. 2017, Aerodynamische (geen chemische) effecten. Zie ook: Nanoscopic diffusion of 13

water on a topological insulator, Anton Tamtögl et al.:’The microscopic motion of water is a central question, but 
gaining experimental information about the interfacial dynamics of water in fields such as catalysis, biophysics and 
nano-tribology is challenging due to its ultrafast motion, and the complex interplay of intermolecular and molecule-
surface interactions’.

 Nuclei afkomstig uit bv de kosmos (wolken vorming), maar zeker ook uit andere emissie, vgl. bv tabel 2 van TNO.14
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(G)    Het feit, dat vermelde emissies ooit middels een vergunningenstelsel zijn vergund, 
mag niet inhouden, dat thans de reactieproducten die daaruit in de “Helix Reactor” 
ontstaan, kunnen en mogen worden afgestort! 

   Windturbines worden veelal in het open veld en in of rondom natuurgebieden 
geplaatst, waardoor de destructieve werking van de stikstofverbindingen op sommige 
planten (vooral dus in natuurgebieden) extremer is. Het is goed, dat er zorg is voor 
natuur. Minstens evenzo belangrijk is de zorg voor de volksgezondheid! Het windpark 
N33 staat dicht in de nabijheid van woongebieden en in de uitval bij de 
hoofdwindrichting eveneens het ziekenhuis OZG, die dus eveneens direct betroffen zijn 
(zie passage gezondheidsrisico’s Hfdstk. 5, 23). Windparken kunnen elkaar beïnvloeden 
en elkaar versterken c.q. verstoren (bv Doggersbank —> Horns-REV I, II). Maar 
woongebieden worden evenmin van die verstoring verschoond! De grote windparken 
hebben een enorm opwarmend effect  op de (land-)temperatuur rondom, in- en achter 15

die windparken. De oorzaken daarvan zijn ingevolge de 3e hoofdwet van de 
thermodynamica, in het grote hoogte, ruimte beslag en stuw werking, aangevuld met 
molenturbulentie, molen-chemie en het indirecte gevolg van de lage energiedichtheid 
van windturbines.                                                  

 Dat er landelijk verkeersmaatregelen worden getroffen (snelheidsbeperkingen bv: is 
dit een ‘toneel’ maatregel? Waarom zijn voertuigen ook alweer met katalysatoren uitgerust? 
Hoe is daar een substantiële reductie aan ‘piekbelasting’ van te verwachten? Een typerend 
voorbeeld hoe de politiek pleegt te handelen, of een blinde vlek?), terwijl de progressieve 

toename in aantal vliegbewegingen (waarom wordt het tafelzilver gespaard?) en in 

aantallen windturbines juist een toename in stikstof depositie in de vorm van o.a. 

ammoniumnitraat van naar schatting ca. 65 ton per molen / jaar, en een substantieel 

aantal kg met PFAS vermengd, kan opleveren, staan haaks op elkaar: ze zijn zo door de 

politiek bepaald maar lijken niet op fysische logica te zijn gebaseerd. Immers, voor 1 

antropogeen deel NOx vanaf de grond, worden ±14 delen NOx in de lucht geëmitteerd 

t.g.v. in Nl afgeleverde kerosine. En die bevat dan ook nog eens een “hoog” gehalte aan 

zwavel! De hier genoemde waarden zijn benaderingswaarden; het mag echter ook 

duidelijk zijn, dat afwijkingen in geschatte percentages, om welke reden dan ook, nog 

steeds substantiële deposities opleveren. En anders dan de bescherming van 

natuurgebieden, is er tot op heden in deze GEEN SPECIFIEKE BESCHERMING VOOR DE 

BURGERBEVOLKING te constateren! En dat is zowel curieus als een grote gemiste kans. 

Deze ingeschatte depositie toont aan, dat het dus zin heeft, deze en de buitenlucht te 

betrekken in “State of the Art” technieken en onderzoeken. Zolang er geen verdere 

duidelijkheid m.b.t. de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden bestaat, kan en mag 

het toch niet zo zijn, dat opnieuw de Rijkscoördinatieregeling rücksichtslos als kapstok 

 Amerikaanse studies (Keith and Miller, 2014) geven aan temperatuur ⇧ 0,25 °C overdag en ⇧ 1,5 °C ’s nachts.15
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wordt gehanteerd om de turbines in werking te zetten en het woon-leefgebied en de 

gezondheid van getroffenen daarmee (ernstig) te schaden? 6, ,  28  16

(H )  Windt u rb ines z i jn dus mede oorzaak van ve rhoogde 
omgevingstemperaturen 15 en ammoniak en stikstofdepositie (of stikstof 
belasting of ammoniumnitraat belasting zo u wilt), nu de koudere bovenlaag 
met “hoge” concentraties NOx door de wieken van de windturbines met de 
warmere, van onderaf komende lucht met “hoge” concentraties NH3 wordt 
gemengd. Daarbij vindt een soortgelijk proces plaats als hierboven is 
beschreven. Op wiek hoogte, zouden onder normale omstandigheden, 
zonder de aanwezigheid van molens dus, de ammoniak en de stikstofoxiden 
niet voor meer, dan wel in zeer geringe mate, in de naaste omgeving 
neerslaan, doch in de hogere luchtlagen en zelfs tot aan de exosfeer worden 
“afgevoerd”, zo wordt algemeen aangenomen. Dit alles onder slechts 
gedeeltelijk laminaire stroming condities. De condensatie 13 (zie b.v. ook 
meer specifiek Mollier diagram voor vochthoudende lucht, geraadpleegd en 
bekend verondersteld) aan, rondom het profiel en de achterkant van de 
wieken t.g.v. de daar heersende onderdruk en momentane condities voor 
temperatuur, druk en turbulentie aan / door de wieken en ΔG, doet dat nu 
dus juist wel! Onder andere de sterke drukval over voor- en achterkant van 
de wieken is daarvoor verantwoordelijk. Die condensatie waterdamp 
inclusief de reactieproducten behoeven niet onder alle omstandigheden 
visueel goed waarneembaar (opaciteit) te zijn, de reacties vinden wel 
continue plaats. Voor de primaire omzetting reactiesnelheid van beiden zijn 
ondermeer de constante van Arrhenius, de reactieconstante bij temperatuur 
T en het waterdamp gehalte in g/kg droge lucht van belang. De secondaire 
reacties leveren in feite de (fijnstof) ammoniumnitraat. De jaargemiddelden 
vlgs. opgaven in de lucht en de gemiddelde luchtsnelheid e.d. zijn in tabel 
19FS231206, (Bijlage 2) opgenomen.  

(I)  Z i e b i j v o o r b e e l d ( 3 - b l a d s ro t o re n ) e n c o n d e n s a t i e :                                                                                17

Het windpark Horns Rev I, voor de kust bij Denemarken (zie DTU  foto) 18

 De Gemeente Midden Groningen &-N33 omgeving is en wordt nog steeds getroffen door de gevolgen van 16

aardbevingen (alleen al in januari 2020 in 3 weken tijd, 5 geregistreerde bevingen), waarvoor wel kan worden 
aangenomen dat de vooraf waarschuwingen aan het adres van “de overheid” in de wind zijn geslagen, men toch in een 
te hoog tempo aardgas aan de bodem heeft onttrokken en men de door schade getroffen bewoners opzadelt met de 
elkaar opvolgende centra (NCG, CVW…)voor …..(ze zijn niet meer te volgen) die hoegenaamd niet in staat zijn tot 
oplossen, weer worden opgeheven en het Ministerie daar kennelijk “wel erg tevreden mee is”, terwijl de Nationale 
Ombudsman Reinier van Zutphen “hierover somberder is dan ooit”! Kakistocratie, zoals Tjeerd Andringa van de RUG 
heeft omschreven?  De veiligheid en gezondheid van bewoners komt blijkbaar niet op de eerste plaats, als daar 
überhaupt al de juiste aandacht voor is. Dan is het maar beter vooraf rekening te houden met wat er op je kop kan 
vallen en om de oren kan vliegen, maar dat je achteraf niet op adequate ondersteuning hoeft te rekenen. 

 Zie afbeelding A: δ/δt water depositie over wiek, Weipeng Yue et al. 2017-Beijing (afb. D),  profiel NACA 63418 tip 17

onderzocht in DTU/MEK windtunnel met Reynolds averaged Navier-Stokes; per molen: Pstall ± ⅓ PN33

 Foto B (Vattenfall 2002, orbit.dtu.dk) zoals ook voorkomt in DTU rapportages, verder ook bekend in het publieke 18

domein. C: 3-D helix-vortex tip
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met een rotordiameter van “slechts” ∅ 78 m (vergelijk N33 park met rotor ∅ 130 m en ca. 
3 maal zo groot geïnstalleerd vermogen!!), veroorzaakte op 12 februari 2008 zelfs zoveel 
totaal aan massa flux condensatie en turbulentie, dat de veroorzaakte bewolking hevige 
regen en nevel als gevolg had, die op meer dan 100 kilometer zichtbaar en merkbaar 
was. Deze turbulentie processen treden “overal ter wereld” op en zijn ook veelvuldig in 
de literatuur beschreven! Over tenminste eenzelfde gebied, mag dus eveneens worden 
verwacht, dat zich versterkt N-depositie (PAS) en (erosie-)PFAS-depositie voordoen. 
Uit de bijgaande DTU-foto B mag eveneens duidelijk worden, dat het lokale klimaat 
sterk negatief kan worden beïnvloed door windturbine parken. Het antropogene, 
averechtse effect op de omgevingstemperatuur is wellicht hoger dan een verdubbeling 
naar 800 ppm CO2 atmosferische concentratie überhaupt als effect zou kunnen hebben!     

4.  MER WINDPARK N33 

Integraal, zijn in de bestaande MER, met het oog op een volwaardige beoordeling, een 
aantal zaken die nader onderzocht, beschouwd, onderbouwd en opnieuw ter beoordeling 
voor toepassing en handhaving dienen te worden gebracht: 

1)  V8 Veiligheid. Met de veiligheid 22 (b)lijkt de hand te worden gelicht en is de uitvoering 
van de MER een schijnvertoning. Over DUE DILIGENCE gesproken. Het windpark heeft 
alle kenmerken van een industriële inrichting, nu impliciet en expliciet chemische 
stoffen uit het “productiemiddel wind” worden onttrokken en omgezet naar andere 
chemische verbindingen (reactie producten, zie bijlage 2), die schadelijk zijn voor 
omgeving en de volksgezondheid. Zij resulteren in additionele stikstofdepositie (PAS) 
en PFAS depositie en veroorzaken contaminatie afzet op wieken materiaal en 
omgeving. Het windpark dient dientengevolge aan het regime van chemische 
installaties te worden toegevoegd. Het is curieus, dat dit alles niet is benoemd, maar 
“de slager” (de overheid in de breedste zin dus) keurt hier kennelijk (naar willekeur) zo 
volledig zijn eigen vlees:  

a.  Ook over de plaatsing (vinden er geen trillingen plaats?? Klinkt de bodem niet 
in?? Zijn er geen bevingen??) pal boven de hoofdaanvoer aardgasleidingen 
wordt, blijkbaar ondoordacht, heen gestapt door Gasunie? 

• Het eenmalige Tennet vervoer van zware transformatoren zou niet over 
de aanwezige leidingen mogen gaan(?), omdat de leidingen dat niet 
verdragen? De vlaktedruk kan toch zeer beperkt worden gehouden? 
Nogal tegenstrijdig dus. 

b. De val afstand die binnen de afstand tot aardgas appendages ligt, valt onder 
de dekking van calamiteiten (Gasunie) en rampenplannen?  

c.  Mogelijke calamiteiten zullen kennelijk nog in rampenplannen worden 
geboetseerd, maar een brand in de gondel moet daarbij zijn gang maar gaan, 
omdat de brandweer daar niet bij kan. Wie en hoe dus? 

d.  Een brand of explosie aan aardgasnet / appendages, is dat wel voldoende 
onderkend en gedegen onderzocht? Wie? Hoe? Is contra expertise inmiddels 
niet echt noodzakelijk? De conclusie van RIVM m.b.t. het handboek is wel: ‘In 
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de nabijheid van buisleidingen met gevaarlijke stoffen brengen windturbines 
risico’s met zich mee’!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

e.  Een brand aan wieken moet zijn gang maar gaan, omdat brand aan 
koolstofvezel materiaal niet te blussen is vanwege de grote hitte (bluswater 
verwordt al tot stoom voordat het de vuurhaard kan bereiken). Wie? 

f.  En de maximale werpafstand van wieken / wieken-materiaal lijkt aan de hand 
van praktijkvoorbeelden uit het buitenland ongeveer 2 maal de afstand te 
kunnen zijn van hier de dichtstbijzijnde bebouwing! Uit Inpassingsplan: 
“Bladworp tijdens overtoeren (geen afstand; conform het handboek zijn nadere 
berekeningen niet uitgevoerd(!!), omdat de kans op voorkomen van bladworp 
tijdens over toeren zodanig laag is (5*10-6) en het effectgebied waar het blad kan 
landen zodanig groot is, dat de effecten bij voorbaat als verwaarloosbaar kunnen 
worden gezien”.                                     Uiterst curieus en buiten elke realiteit! 

Echter: uit Reliability Engineering and System Safety 180 (2018) 77–87 TU 
Twente, S.R. Brouwer et al. FTA analyse, blijkt 78% van de defecten aan molens 

met P > 1 MW betreft (o.a. afwerpen van) wieken. 
Een eenvoudige berekening toont ook hiervoor aan, 
dat voor dit type molen met een ingeschatte wieken 
massa van >50(?) ton, in het ongunstigste geval de 
werpafstand bij een veiligheidsfactor van < 5, reeds 
2.250 meter bedraagt en dit is weliswaar afgezien 
van luchtweerstand, doch een in de industrie 
toegepaste veil igheidsfactor < 5 is hoogst 
ongebruikelijk en is zeker geen “good engineering 
practice”, laat staan “best practice”; het is niet 
gesp iege ld met b i j voorbee ld ISO 3 046-4 !                                                 

. Verder is dit ook los gezien van de impuls-energie, bij losbreken van (F 
>200.000 KN ?) aan normaalkracht (centripetaal kracht), t.g.v. de veerconstante 
van het rotorblad (en een mogelijke oorzaak van het splijten van het blad) 
vermeerderd met Coriolis-effecten. M.a.w., met de afstand tot de woonkernen is 
het risico voor de bewoonde kernen reëel aanwezig, dat er op enig moment een 
(stuk) molenwiek in het dak of een muur wordt geparkeerd! Zoals b.v in Isselburg 
gebeurde. Waarom in het RVO ‘Handboek (hfdstk 3.1.4) Risicozonering 
Windturbines’, een veiligheidsfactor 2 wordt aangenomen, is onduidelijk maar 
onbehoorlijk en is zeker in strijd met algemeen gehanteerde engineering 
standaards voor werktuigbouwkundige installaties van minimaal factor 5! 
Bijvoorbeeld voor hijswerktuigen, liften, takels enz. is factor 10 verplicht!! Bij 
windturbines wordt dan immers volledig op de (afbouw)toerenregeling vertrouwd 
(mechanische remmen bleken al eerder onbetrouwbaar?) en wordt onterecht 
verondersteld dat die in ieder van alle calamiteitsgevallen immer en altijd zal 
functioneren! Bovendien wordt (eveneens foutief) verondersteld, dat de 
windrichting altijd haaks op het rotatievlak staat. Beiden is gedachtegoed welke 
niet bij gevallen van calamiteiten past! En een brand in de gondel dan? Blijven 
die veiligheidsfuncties dan wel gewaarborgd? Dat is zeker niet aannemelijk. 
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Waarom dan geen materiaal attesten en tussentijdse veiligheidskeuringen 
verlangen? Waarom dan in geval van een calamiteit (bv overtoeren), geen 
losbreek mechanisme voor vlak voor de onderste positie verlangen? Waarom 
wordt het grote verspreidingsgebied opgevoerd als excuus om niet specifiek op 
bebouwing toe te spitsen? Waarom wordt in het Handboek de “Wake effecten” 
zelfs niet eens aangeroerd? Waarom wordt er met de veiligheid voor 
omwonenden gemarchandeerd? Waarom dan geen…..? Wie? 

g. Het lijkt erop, dat vernoemde veiligheidsfactor 2 (plus geen overtoeren 
berekeningen!) slechts tot stand is gekomen t.b.v. inpassingsplannen op 
Nederlandse bodem, teneinde überhaupt molens met een behoorlijk vermogen 
op land geplaatst te krijgen. Daar komt nog bij, dat in het Handboek keurig 
wordt opgesomd hoe de ballistische vector berekeningen voor werpafstand 
kunnen worden berekend, maar vervolgens vloeiend wordt overgestapt naar een 
tabel waarin de fabrikanten hun inschattingen hebben vermeld bij, let wel, 
nominaal toeren, dus GEEN OVERTOEREN WAARBIJ LOSBREKEN NU JUIST WEL ALS 
GEVAAR OP DE LOER LIGT!! Een daarbij in tabel vermelde ‘conveniërende’ afstand 
van 468 m, overtoeren buiten beschouwing gelaten dus, lijkt slechts een voor de 
gelegenheid t.b.v. inpassing gunstig geachte waarde, waarvoor toetsing 
ontbreekt en bovendien middels diverse praktijksituaties al is gelogenstraft. 
Werpafstanden van wieken, met kleinere diameters, boven de 2.200 m en 
kleinere massa’s zijn dan ook al meermaals gerapporteerd! Een check van deze 
feiten is eveneens achtergebleven en de berekeningsmethode lijkt niet te zijn 
geverifieerd: en derhalve is het Handboek in deze ‘als richtlijn onhoudbaar’!  

h. Eveneens zou een snelheidstoename (α)δ/δt (hoekversnelling) beveiliging 

verwacht mogen worden, zoals voor rotatie werktuigen standaard te doen 
gebruikelijk is! 

i. Het werkelijke aantal calamiteiten met windmolens is aanzienlijk groter, dan in      
officiële rapportages is vermeld! 6, 28 

j. En wat te denken van de totale veiligheid voor onderhoudstechnici? 

k. De RvS (b)lijkt dit alles niet zo te WILLEN / MOGEN zien? Veegt zij alle 
argumenten rücksichtslos van tafel? Maakt zij een schijnvertoning van het 
proces en laadt zij op die manier een uiterst hoge verantwoordelijkheid op haar 
schouders? 22 Beoordeelt de RvS obligaat op klimaatbeleid, waarin effectbejag 19 
lijkt te worden nagestreefd?  

2)  V9 Straalpaden. De aandacht die uitgaat naar straalpaden en uilenveren, dient te worden 
uitgebreid naar de effecten t.g.v. de turbulentie, veroorzaakt door de molen-rotorbladen, naar 
ruim in het achterliggende gebied. Daarbij dient naar werkelijke luchtsamenstelling  te 19

worden beschouwd en beoordeeld: 

 Zie bijvoorbeeld Vrij Nederland 27 november 2019 Willem de Haan: ‘Waarom de aanleg van windparken niet aan de 19

vrije markt moet worden overgelaten’.
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(a) In de beschouwingen en rapportages is veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van 
Pondera Consultants en Pondera Services. Op hun beurt, is door dezen ook weer 
externe expertise ingehuurd bij ondermeer het Deense Ris∅/EMD. In hun “Park Main 
result” berekeningen (Wake model), zijn de “calculation settings” vermeld. Daarin 
ontbreken echter uiterst belangrijke gegevens, namelijk de relatieve (c.q. absolute) 
vochtigheid (≓ reagens) van de lucht, alsmede de zich daarin reeds bevindende, 
verontreinigende, emissies. Dat lijkt op zijn minst zeer ondoordacht, tevens dubieus en 
verdacht! Met name het vocht en de waterfilm 9,  op de bladen en de mist  na de 20 21

molen, in combinatie met momentane en lokaal heersende p en T condities met de in, 
boven en beneden de straalpaden aanwezige emissies zijn belangrijke reagens op ca. 
640 m2 (waterfilm)reactie oppervlak per molen, analoog met wolken. Bovendien 
kunnen de gebruikte harsen ook nog opzwellen door vochtopname, maar dit bleef 
buiten beschouwing? 

(b)  De Deense Technische Universiteit (DTU) in Kopenhagen (Ris∅)  heeft uitgebreid, 22

doch slechts retrospectief middels ‘Detached Eddy Simulation en Turbulent Kinetic 
Energy’ over de turbulente fenomenen bij Horns Rev I park gerapporteerd en meldt dan 
ook als verdere beperking van het Wake model: Quote: 

(1)  “The wake engineering models assume a constant wind speed over 10 
minutes. Thus an engineering Wake model cannot capture neither the 
wind speed gradient, nor the dynamical changes of meandering wakes.   

(2)  As the wind meanders downwind, the start/stop phases of the turbines 
might happen several times during the 10-minutes period.             .                                                    
(Noot: elke passage van een molenwiek voorlangs de mast, mag in deze 
wel als een start/stop fase worden aangemerkt!). 

(3)  This dynamical effect is pretty difficult to model.”  

(Noot: Moeilijk? Ja, maar daarmee zeker niet onmogelijk!!) 

Unquote. 

(c)  Uit 2.(b) 1 t&m 3 blijkt alsdan, dat het Wake model voor ‘alleen droge 
lucht,  gecompenseerd naar dichtheid, maar zonder het meanderen van 
flow’s’, niet geschikt is als rekengereedschap voor de onderhavige MER! 
Waarom daar dan toch gebruik van is gemaakt, blijft vooreerst onduidelijk 
maar bevreemdt, zeker nu het DTU rapport reeds aan het publieke 
domein was vrijgegeven (februari 2013) nog voordat de N33 - MER 
beschouwingen werden gestart en afgerond rond april 2015. Daarover 
dient dus helderheid te komen. 

 Groot reactie oppervlak op wieken (ca. 640 m2 en is vrijwel ongeacht het % RV, dus ook bij zonneschijn!), evenals in 20

de “mist / nevel”.   Zie ook de grafische voorstellingen fig. 3 en A t&m E.

 Wordt verondersteld als aangroei en agglomeratie rond nuclei (zie bv. tabel 2 TNO) van(af) afmetingen 1 tot 2 nm.21

  Energies 2013, 6, 696-716 DOI: 10.3390/en6020696 en ISSN 1996-1073; N.B.: DTU staat bekend als toonaangevend, 22

maar kent ook commerciële belangen in de windmolen industrie!
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(c)  De MER-beschouwing vloeit, analoog aan ‘het Handboek’, over in de opgaven door de 
windturbine fabrikanten, of beter gezegd: DE AUTONOME MER-DESKUNDIGEN 
BESCHOUWING “STOPT HIER ABRUPT”. De procesbeschrijving ontbreekt geheel, al was het 
alleen maar, omdat deze ook NIET MET HET WAKE MODEL KAN WORDEN UITGEVOERD! Maar 
daarvan wordt geen melding gemaakt! En dan plotsklaps wordt er gemeld, dat het 
windpark “0” stikstofdepositie tot gevolg heeft!! En dat was reeds de vooraf aanname, 
waartoe geen nader onderzoek heeft plaats gevonden? Het heeft er dus alle schijn van, 
dat de uitkomst van de MER naar gewenst resultaat MOEST worden geschreven, zoals 
obligaat door alle bestuurslagen als beleid wordt gevoerd? Dat mag zowel als EEN 
OMISSIE, als ook een stevige misser en “boerenbedrog en misleiding” worden opgevat. 
Of, om met de woorden van de “bedenker van o.a. dergelijke windparken, dhr. 
Diederick Samsom” te spreken: “Een behoorlijke mispeer, dat moeten we zo niet weer 
doen!” 

(e) Inzake de beroepszaak Raad van  State ECLI:NL:RVS:2019:1781, wordt 23

nog een ietwat vreemde vergelijking getrokken met dit windmolen park 
en vermenging door een Tata Steel schoorsteen en andere windmolens. 
Daarbij wordt verwezen naar ‘De verspreidingsmodellen van Erbrink 
Stacks Consult’ (rvo 140.3 - 140.4) voor de verspreiding van 
luchtverontreiniging. Daarin wordt ook gebruik gemaakt van het Csiro 
model en door DCMR gegevens. Niet de chemische reacties uit 
verontreinigingen zijn daarin dus leidend of in opdracht gegeven, of 
komen zelfs maar aan de orde! Dit mag gezien worden als slechts een 
“slecht” rekenmodel  voor de verspreiding in het zog van de molen, 24

maar zo was kennelijk de expliciete opdracht? Daartoe het volgende op 
hetgeen in het Stacks rapport verder wordt gesteld:  

(vi) ‘Die turbulente verdeling zal worden opgeheven op het moment dat de 
atmosfeer weer tot rust komt, op enige afstand aan de lijzijde van de 
windturbine.’                                                      .                                                                                                25

Aldus het deskundigenbericht, een pertinente onwaarheid dus, waaraan 
N.B. door de RvS wordt gerefereerd en veel waarde wordt gehecht!!! 

(vii) ‘Voor ammoniak (NH3) en NO2 is de achtergrond zo dominant en de bijdrage 
van Tata Steel erg laag, waardoor er geen effect van de windmolens is 
aangetoond. (bldz. 32)’                    .                                                                                                                     
Dat was dus kennelijk niet dominant genoeg om te onderzoeken of zelfs maar te 

 Alle aspecten m.b.t. veiligheid voor de omgeving, bv laagfrequent trilling, zijn daarin “van tafel geveegd” en de RvS 23

bleef tezamen met de andere bestuurslagen ‘blind’ voor alle signalen en opgevoerde deskundigenberichten vanuit de 
bevolking! Is de RvS wel juist en voldoende geïnformeerd? Bleef de RvS ziende blind en horende doof? Is de RvS wel 
voldoende ingericht voor diens taken? Is de RvS wel bestand tegen de collectieve, obligate en vigerende druk vanuit 
den Haag?

 Mag ook dit niet op zijn minst “boerenbedrog” worden genoemd?24

 Volgens deskundigen (zie de Groene Rekenkamer 29 maart 2014): ‘Afhankelijk van de windsnelheid is er een afstand 25

van enkele honderden tot meer dan duizend kilometer nodig alvorens de windsnelheid terug op hetzelfde niveau zit (=99 
procent van de oorspronkelijke windsnelheid, de “velocity recovery distance“)’. En: ‘Turbine Wake and Inflow 
Characterization Study’, Banta.
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veronderstellen welke de consequenties daarvan (eveneens voor windpark N33) 
zijn? 

(viii)‘Het algemene beeld is dat de windmolens eigenlijk niet veel invloed hebben op 
de verspreiding van stof en gassen. Voor een deel is dat omdat de achtergrond al 
een groot deel van de niveaus bepalen (NO2, NH3, PM10) en voor een deel omdat 
de interactie tussen de pluimen en het zog van de windturbine klein is. (pag. 33)’.                                                                                                        

Algemeen beeld? Interactie in het zog klein? 25 Is ca. 100 km dan klein te 
noemen? Dat alles moest in de MER toch (VOORAF) worden onderzocht?? 
Kortom, hier is op zalvende wijze, prutswerk voorgeschoteld en in dogma’s 
verpakt afgeleverd! Heeft hier de RvS verzaakt? Of is er bewust informatie aan 
de RvS onthouden? Heeft de RvS ook slechts op theoretische situaties in 
jurisprudentie onderzocht? Heeft zij dan niet kunnen verordonneren voor het 
inhuren van de juiste en bovenal ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGHEID en is de RvS dat 
dan niet aan de samenleving verplicht? 16                                                                                                   

(ix) ‘De windmolens beïnvloeden de concentraties luchtverontreiniging 
n a u w e l i j k s . ’       .                                                                                                  
Hoe is dat dan wel onderzocht, wat is hier de definitie van “nauwelijks” en 
waardoor is dat en waarop is dit alles gebaseerd als slechts is 
aangenomen, dat de situatie achter de molen niet veel anders is dan die 
voor de molen?? Dit was de kennelijke “wens” en daarmee ogenblikkelijk 
de vader van de conclusie(?) Zulks, terwijl het aannemelijk is, dat de 
concentraties achter de molen > ca. 215% zijn t.o.v. voor de molen! 

(x) ‘In geen der gevallen wordt een grenswaarde voor luchtkwaliteit volgens 
de wet Milieubeheer overschreden, niet zonder en niet met de 
windmolens.’                                                                                                 . 
Een “dat zijn we met zijn allen zo afgesproken” virtuele, theoretische model 
conclusie? Een voorbarige conclusie, nu niets in die richting gedegen is 
onderzocht(??) De theoretische, virtuele modellen zijn geconstrueerd 
naar gewenste resultaten, zoveel mag duidelijk zijn. De waterfilm 
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Voorbeeld: Horns Rev I & II
maar ook Beijing, USA, enz. en al sedert 2008 in het publieke 

en wetenschappelijke domein bekend!

CONTINUE PROCES: eerst bij toename opaciteit (ook wel optische dichtheid genoemd), 
(slechts bij in werking zijnde molen(s) uiteraard!) VISUEEL WAARNEEMBAAR.

Deposities van (extra) stikstof en reactie producten zijn met meetapparatuur aantoonbaar.
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reagens op de wieken is zelfs volledig genegeerd, zo men daar al ooit bij 
heeft stil heeft willen staan! 

(xi)  Eveneens 25, : Met de turbulente lengteschaal uit hun formule  26

0,15*zogbreedte-0,08 (pag. 42) KAN niet de turbulentie over > 100 km 
meanderen worden verklaard! Zie daartoe bv de DTU beschouwingen!! 
Eveneens zalvend prutswerk dus en een MER rapportage absoluut 
onwaardig! 

(xii) Al met al een zeer bedenkelijke en verontrustende rechtsgang! 

(f) Verondersteld mag worden, dat de turbine fabrikanten in het ontwerptraject (zijn alle 
ontwerp-gegevens wel bekend?) gebruik hebben gemaakt van bijvoorbeeld het 
Reynolds Transport Theorema (1979), eventueel aangevuld met Reynolds averaged 
Navier-Stokes (RANS), Large Eddy Simulation (LES) e.d., waarmee alle relevante, 
fysische parameter kunnen worden opgevoerd teneinde op elk niveau en onder iedere 
omstandigheid de systeem-flow plus de controle-flow uit te drukken. Opdat daarna 
dus, eveneens nog aansluitend de betreffende chemische transities aan, om en over de 

wieken zullen kunnen worden bepaald:                   

                                                                       Flow’s: 

met: 

B  individuele species, 

ρ  soortelijke massa 

𝒃  deeltjes massa 

𝘥 ∀ infinitesimaal  

i  indices voor controle-volume EN respectievelijk systeem-volume. 

Op deelniveau staat de specifieke plaatselijk heersende druk vermeld in de voor 
hogere Re (Reynolds) getallen met de “Lagrange operator als energie 
leverancier” 𝓛 ≈ (ρU2/2)A, waarvoor specifiek de dynamische druk ρU2 en A voor 
oppervlakte. Deze 𝓛 “leverancier” mag niet worden verward met de energie 
leverantie aan het net! Ook voor de lagere Re getallen is berekening te maken. 
Dat alles betekent noodzakelijkerwijs zeer complexe en intensieve 
berekeningen! 

(g) Op vergelijkbare wijze kunnen voor turbulente flow’s, de flow patronen en 
chemische reacties direct op en aan de wieken zelf, alsmede tot op hele lange 
afstanden (>>100 km) achter de turbines worden berekend, inzichtelijk gemaakt 
en beoordeeld op alle mogelijke deposities, contaminatie, erosie en reacties.   

 Dat alles ((vi) t&m (xii)) suggereert: 1) ‘Omdat we dat zo met zijn allen zijn afgesproken’. 2) accumulerende, zowel 26

selectieve uitvoering alsook selectieve inzet van kennis: 3) “Wisten ze niet wat ze deden, ofwel namen ze de betrokken 
gemeenschap stelselmatig, willens en wetens bij de neus?”. 4) Een “omissie” en / of collectief, obligaat doordrammen? 
Kakistocratie?
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Het Wake model verzaakt hier dus!     27

(h)In plaats van de Re & 𝓛 benadering is er ook nog een (eveneens complexe) 
Eulerse benadering mogelijk, welke hier niet nader wordt omschreven. 
Mogelijkheden voor beoordeling zijn er te over dus! Zie hoe Weipeng Yue et al. 
daarvan wel gebruik hebben gemaakt. Waarom dan zo karig is onduidelijk.                                                                                                

(i)Dat er zich grote momentane drukverschillen kunnen voordoen rondom de 
bladen, maar eveneens bij de passage door elke wiek voorlangs de mast, is 
reeds erkend: immers, deze kunnen zoals, onnodig overigens, vermeld 
vleermuizen doden en zijn een bron van geluidsvervuiling. Deze zou separaat 
vermeld dienen te worden. 

(j)Bovengenoemde specifieke en a-specifieke drukverschillen en het optreden van 
cavitatie, veroorzaken logischerwijs veel buigingen en dientengevolge 
materiaalspanningen in de wieken, waardoor ze zowel fysiek als 
materiaalmoeheid technisch zwaar belast worden. Hierbij kan ontgassing van de 
wieken (weekmakers) optreden, het wieken materiaal brozer worden, alsmede 
kunnen deeltjes mee naar buiten worden afgevoerd / uitbreken. Dezen dienen 
PM en PFAS te worden geclassificeerd en gekwantificeerd. Daar komt dan nog 
bij de schade en risico’s door aantasting en binnendringen door water (b.v. 
opzwellen), zuren, chlorides enz.. Glasvezel materiaal wordt aangetast door 
water en in een alkali omgeving (b.v. ammonia) volgt “pitting corrosion” en 
spanningscorrosie. De composieten waarin de glas / koolstof vezels worden 
ingebed, verliezen zo na verloop van tijd hun sterkte en degraderen daarbij.  

(k) Op rotorniveau is er nog een belangrijke geluidsvervuiling te verwachten, 
waarvan rekenschap dient te worden gegeven en dat is het feit, dat oscillerende 
geodetische hoogteverschillen bij de gekozen 3 bladsrotor trillingen veroorzaken 
die b.v. bij twee- of een vierbladsrotor niet optreden. Dit vertoont 
overeenkomsten met uitlijn fouten van de gondel en oneenparigheden t.g.v. 
stuwdruk variaties boven en onder as-niveau. Onnodige geluidsproductie dus! 
Dit behoort inzichtelijk gemaakt te worden (incl. de “orgelpijp” overdracht naar 
de bodem door de mast) en zo mogelijk aangepast, gelet op de verwachte hoge 
geluidsdruk richting de directe omgeving.   

(l) In diens publicaties in het publieke domein, stelt de fabrikant, dat de meeste 
risico’s voor schade aan de wieken ontstaan ten gevolge van neerslag, 
hoofdzakelijk in de vorm van regen en hagel. En daar eindigt het dan weer mee. 
Schade dus, die het uitbreken van uiterst kleine deeltjes tot en met die van 
grotere aerodynamische afmetingen betreffen. Ongetwijfeld zullen 
proceswijzigingen optreden t.g.v. frictie (indirecte veroorzaker van turbulentie), 
erosie, chemische aantasting, contaminatie, zwelling door vochtopname en 
cavitatie schade aan het profiel.                              .                                                                                                               
De meeste materialen zijn ook niet in thermodynamisch evenwicht met hun 
omgeving, waardoor reacties ontstaan uit Gibbs energie ΔG = -eV.                       

 Laat de omschrijving voor “Wake” zijn: ‘Slipstream, trail or path’, dan is het curieus dat juist deze slipstream buiten 27

beschouwing is gebleven!

Alle rechten voorbehouden. Pagina �  van �17 28



Motivatie bij verzoek voor aanvullend MER onderzoek. 19FS231206

Een juist ingeschatte hoeveelheid van het erosiemateriaal zal als PFAS 
materiaal geclassificeerd en gekwantificeerd dienen te worden. Afgaande op 
visueel waargenomen schades aan turbine bladen, is dezerzijds een mogelijke, 
voorzichtige, materiaalafname van > ca. 100 kg aan PFAS op jaarbasis per molen 
ingeschat. Andere geluiden vanuit de onderhoudsomgeving van windmolens van 
vergelijkbare grootte op zee geven aan 10% gewichtsverlies in 3 jaar tijd, hetgeen 
overeen komt met ± 5 ton PFAS per molen per jaar, waarna totaalschade na 5 
jaar volgt. Voor de dertigtal turbines Eemshaven, moesten zelfs binnen 3 jaar 
alle bladen worden vervangen vanwege ernstige defecten, terwijl booteigenaren 
in de nabijgelegen jachthaven zich afvragen waar de “PFAS(?)rommel” op hun 
boten vandaan komt. Dat zijn “zeer alarmerende” cijfers, die aansluiten bij de TU 
Twente onderzoeksresultaten en die niet kunnen worden veronachtzaamd!  

     Zo schrijft TNO bv over het Haliade-X 12 project (hoogte 260 m, bladlengte 
107 m) : “NIEUWE GRENZEN NATUURKUNDE (…vier seizoenen lang alle windsnelheden en -
richtingen te meten, evenals temperatuur en luchtvochtigheid…VELE SENSOREN OP EN AAN DE 

WIEKEN… met de kennis van de luchtstroming rond het rotorblad, raken we aan nieuwe 
grenzen in de natuurkunde.) 

       En zulks, ook al is er nog sprake van een zekere door-ontwikkelfase, behoort dus 
       thuis in een “onder Due Diligence” uitgevoerde MER suppletie! 

3) V10 Vermindering van vervuilende stoffen: 

(a) CO2. Als hiermee bedoeld wordt, dat er t.g.v. verbrandingsprocessen geen direct aan de 
bron CO2 uitstoot optreedt, is dit in principe juist. Als de reductie echter bedoeld is ter 
voorkoming van ‘opwarming van HET klimaat’, of wat daarvan ook de definitie mag zijn, 
doch zulks mag het veronderstelde uiteindelijke doel zijn, dan is dit onjuist. Van het 
windpark mag substantiële verhoging van omgevingstemperatuur 11 worden verwacht, 
hetgeen als (negatieve) CO2 equivalent dient te worden gekwantificeerd en in de MER 
suppletie te worden meegewogen. Dat is dus substantiële antropogene opwarming die 
NIET aan antropogene CO2 uitstoot kan worden toegeschreven! 

(b) De verhoogde (omgeving)temperatuur dient eveneens te worden gekwantificeerd en 
met omwonenden te worden gedeeld, opdat ruimschoots van tevoren maatregelen met 
hen kan worden besproken. 

(c) De verhoogde neerslag, inclusief alle componenten en reactieproducten die zich daarin 
bevinden, dient aan de bevolking in het achterland van de turbines kenbaar gemaakt te 
worden en de risico’s vooreerst in de MER  suppletie te worden onderbouwd en 28

beoordeeld op schadelijke effecten voor de gezondheid . 

(d) Tevens dient niet slechts de CO2 relatie op bouwactiviteiten en stroomproductie te 
worden betrokken, doch eveneens op onderhoud, de toekomstige ontmanteling, 
calamiteiten en hergebruik / verschrootten van het windpark. 

(e) Idem voor het toegepaste SF6 gas.  

 Zie ook ‘De dodelijke keerzijde van windenergie’, de Groene Rekenkamer, november 2013. Is “het Handboek” niet veel 28

te rooskleurig in al zijn risico overwegingen?? Het is inmiddels een voor de hand liggende conclusie.
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(f) Een specifiek aandachtspunt, welke hier niet verder benoemd vanwege de analogie met 
NOx, is de zwaveldioxide SO2. De omzetting naar andere verbindingen dient in de 
aanvullende MER te worden meegewogen. Daaraan valt eveneens te denken i.c.m. de 
emissies uit tabel 2 van TNO. 

(g) NOx. In vorenstaande is dit uitvoerig, doch niet uitputtend beschreven en de gevolgen 
daarvan dienen echter wel in aanvullend MER te worden beschreven en gewogen. 

(h) Gelet op vorenstaande, dient eveneens de stelling omtrent de terugverdientijden te 
worden herzien, waarbij aan de burger duidelijkheid verschaft dient te worden omtrent 
diens bijdrage in de meerkosten van dit aanvullende MER onderzoek en de 
consequenties die dit met zich mee gaat brengen voor het geheel tot en met het 
opruimen. 

(i) Gelet op de te verwachten grote uitval van ‘stikstof’, afvalstoffen en giffen over een 
relatief groot gebied (zie o.a. foto B), dient opnieuw de toetsing aangaande de 
natuurgebieden Natura 2000 te worden gesteld. Immers wordt in het inpassingsplan 
het volgende gesteld:  “Beschermde habitattypen: 

Windpark N33 ligt op ruimte afstand (meer dan 10 kilometer) waardoor er met zekerheid 
geen sprake van verlies van areaal van de beschermde habitattypen door ruimtebeslag is. 
Daarnaast is er geen sprake van relevante emissies van schadelijke stoffen naar lucht, 
water en of bodem of van veranderingen in grond- of oppervlaktewateren.” 

Als de pluim uitval in vergelijking met bv Horns wordt gematigd, t.g.v. lagere gem. 
luchtsnelheid bv, tot 60%, dan gaat de reikwijdte tot veel meer gevoelige gebieden met 
Kritische Depositie Waarden van 5 kg N ha-1 jr-1, zoals het Drents-Friese woud, Drentse Aa, 
Alde Feanen, Fochteloërveen, Dwingelderveld, Wadden gebied enz., enz..  En als daarbij 
de depositie in pluim gelijkmatig verdeeld wordt verondersteld over een diameter van 120 
km rondom het park, dan wordt de (reeds als gematigd berekende) stikstof depositie 
belasting in die uitvalgebieden met ca. 38 kg/ha/ jaar  opgehoogd! En dat alleen is al ± 7,5 

maal de KDW(!) en dus geheel andere koek dan de ‘NUL’ in de MER rapportage, en 
ergo in de vergunningen, is gesteld! Daarmee is dezerzijds reeds voldoende 
aangetoond, dat ook hierom een MER suppletie noodzakelijk is! Daarbij zij nog 
opgemerkt, dat de gekozen gemiddelde concentratie in de inschatting berekeningen 
‘conservatief’ genoemd mag worden!  

(j) Gelet op vorenstaande, mede gelet op de toetsing mortaliteitsnorm (kader 8.2), 
dient uitvoerig te worden onderzocht welke gezondheidsschade bewoners binnen het 
uitvalsgebied van het park zullen, c.q. kunnen gaan lijden. Het is curieus, dat dit niet is 
benoemd, doch achteloos is weggestopt! Het beeld dringt zich dan ook op, dat de 

gezondheid, veiligheid en welzijn van omwonenden bewust en “door een dief in de 
nacht” wordt opgeofferd. En zo wordt op geweldloze wijze de bevolking van haar 
gezondheid en welzijn beroofd? 

(k)  Wie is verantwoordelijk voor welke schade, wie handelt in geval van calamiteiten? 

(l) Wordt een ONAFHANKELIJKE “nulmeting” op ALLE gezondheidseffecten uitgevoerd? 

(m) Op wie kan die schade worden verhaald? Zijn verhaalsmogelijkheden zeker gesteld? 

(n) Wie draait op voor de kosten voor nog te nemen voorzorgsmaatregelen? 
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5.  CONCLUSIES EN WAAROM MER-SUPPLETIE VOOR WINDPARK N33 NOODZAKELIJK IS: 

1. Ongeacht welke argumenten dan ook, is door alle bestuurslagen het Windpark N33 er 
obligaat door gedrukt! Rigoureus, overmoedig en onverantwoord, terwijl 

modelvoorspellingen niet uitkomen (ramp-scenario’s komen alleen in 
de computermodellen voor) en ook niet worden ondersteund door 

meetresultaten! Niemand werd kritisch, niemand kon NEE zeggen! 
Dat wringt! Dat heeft consequenties, waaronder het zichtbaar 
worden van gemaakte fouten, die thans kan leiden tot een 
windpark die als “chemie-park” dienst gaat doen en allerlei afval/
reactie producten in de omgeving afstort en veiligheid en 
gezondheid schaadt!  

2.RVO kon, m.b.t. werpafstand en veiligheden, in haar (vigerende) 
Handboek Risicozonering Windturbines, geen NEE zeggen tegen de 

komst van parken, zodat te dicht op bewoonde kernen kon worden 
gebouwd. Dat is op zijn minst onprofessioneel, wellicht vatbaar als een 

ernstig delict. Het feit, dat dit handboek in rechte is geaccepteerd (zoals 
tendentieus gesteld, doch onbewezen in ‘Windturbines en externe veiligheid’, Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn), doet daar niet aan af, het is maar “een Handboek en een 
richtlijn!” en ook daarvoor dient dan maar een revisie te komen! Immers: ‘Dit Handboek 
kan worden gebruikt als een praktijkrichtlijn voor het uitvoeren van een risicoanalyse 
voor windturbines’. Daaruit kan / mag niet worden afgeleid, dat ingeburgerde 
veiligheidsstandaards kunnen worden overruled, hetgeen een precedent zou kunnen 
opleveren voor andere sectoren, bv. liften! En: ‘In 2005 is een actualisatie van het 
Handboek uitgebracht. SenterNovem (nu onderdeel van RVO.nl) heeft toen aan ECN en 
KEMA opdracht gegeven om het Handboek te actualiseren door verder in te gaan op 
turbines met grotere vermogens en ook het Handboek aan te vullen met 
rekenvoorbeelden’. Die rekenvoorbeelden beperkten zich slechts tot de tabellen die zijn 
opgesteld door de fabrikanten en kunnen niet als goed rekenvoorbeeld dienen!  

3. Het ‘Handboek Risicozonering Windturbines’ moedigt bewust aan tot grote veiligheid-
en gezondheid risico’s bij de inpassingen van windparken op land.  

• Het feit, dat “Wake en Wake-modellering” in het geheel niet in het handboek 
voorkomt, is daarvan tevens bewijs. 

• Het feit, dat aan de (over-)toerenregeling GEEN EISEN worden gesteld 
vergelijkbaar met b.v. “ISO 3046-4, Part 4 Speed governing”, is daarvan tevens 
bewijs. 

• Het feit, dat de atmosferische & wieken chemie buiten beschouwing blijven, is 
daarvan een bewijs. 

4. Gasunie kon, m.b.t. veiligheden, geen NEE zeggen tegen de komst van windpark N33. 
Hoogst risicovol. 

5. Pondera Services, Pondera Consultants en Erbrink Stacks Consult konden middels de 
MER rapportages zoals het Wake model enz., zelfs bij aan de aanwezigheid van 
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andersluidend feiten materiaal en wetenschappelijke rapporten geen NEE zeggen. Dat 
is op zijn minst onprofessioneel, wellicht vatbaar als een ernstig delict.                             
.     Het feit, dat anno 2020 o.a. de TU-Delft daartoe in het Closed Loop Windcon 
Project nog intensief wetenschappelijk onderzoek doet met Nota Bene het Horns Rev I 
foto-voorbeeld in het regelalgoritme, is zowel tekenend als bemoedigend! Evenzo TNO 
bv over het Haliade-X 12 project : “NIEUWE GRENZEN NATUURKUNDE …….” 

6. De Raad van State kon geen NEE zeggen tegen de komst van het windpark. Wellicht 
was die uitkomst geheel anders geweest, als voornoemde partijen rapportages hadden 
uitgebracht die waren gebaseerd op voorhanden zijnd feiten materiaal, i.p.v. 
geconstrueerd eindresultaat! 

7. Alle (?) ingeschakelde “deskundigen” hebben kennelijk gefaciliteerd en hebben hierop 
geanticipeerd, zo blijkt. Dat is een bedenkelijke gang van zaken. Het staat synoniem 
aan sjoemelen!  

8. Een analogie met de MER t.b.v. vliegveld Lelystad dringt zich op. 

9. Een analogie met overheidsdruk en beïnvloeding op diverse andere gebieden dringt zich 
op. Is er sprake van druk en censuur op van belang zijnde rapportages?? Dit lijkt 
waarschijnlijk. 

10. Voor draagvlak onder de bevolking, is geen sprake. Dat wringt! 

11. Aan de gezondheid van de bevolking is (willens en wetens?) te weinig aandacht 
besteed. Dat wringt! 

12. Aan de veiligheid voor de bevolking is (willens en wetens?) te weinig aandacht besteed. 
Dat wringt! 

13. Dat alles heeft tot brokken geleid, waaronder wantrouwen jegens overheden! Dat 
wringt! 

14. De geïndiceerde “zekerheden” in onderhavige MER, zijn in feite tot ONWAARDE 
verworden. Dat wringt! 

15. Aan de werkelijk optredende, subsidiaire stikstofdepositie naar ademlucht en dus naar 
bodem en water  is (naar willens,  wetens, onder druk of door onkunde?) geen aandacht 
besteed. Dit, terwijl een additionele depositie van ± 38 kg/ha/jaar middels deze 
eenvoudige benadering reeds geïndiceerd is (Zie bijlage 2!). Dat wringt! 

16.De additionele depositie van stikstof (park 
gerelateerd) naar Natura 2000 gebieden is, 
zoals dezerzijds ingeschat op ca. 38 kg/ha/
jaar (zeg ~7,5* KDW!), terwijl de MER 
voorspelling op “0” depositie uitkomt! Dat 
laatste wringt overduidelijk en mag wel als 
een falsificatie worden opgevat!  

17.De reikwijdte van de pluimuitval is in de 
MER tot onbeduidend gereduceerd, terwijl 
het zeer aannemelijk is, dat ± 60 km bij ±10 
km meer realistisch is. Dat wringt!  
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18. Aan de werkelijk optredende PFAS-depositie is (naar willens, wetens of onkunde?) in 
de MER geen aandacht besteed, maar het is aannemelijk, dat deze “park breed” meer 
dan 𝝨 3.500 kg/jaar bedraagt! Dat wringt! 

19. Bij het recht om als professional je zegje te doen in een MER rapportage, hoort de 
plicht om goed na te denken over hetgeen je als feitenmateriaal ter beschikking staat.  

20.  Zo kon het navolgende zich afspelen: 

21. Er is obligaat gewerkt naar slechts “gewenste uitkomsten”! 

22. De bevolking wordt op geweldloze wijze beroofd van veiligheid en gezondheid! 

23. Windparken vormen een grote (subsidiaire) bronbelasting naar de directe omgeving aan 
stikstofdepositie (PAS), evenals primaire FPAS depositie: 

a)  Op, aan en achter de wieken (ca. 640 m2[?]), vormt zich via een groot reactie 
oppervlak, waartoe in continue fluïdum condensatie proces, de reagens wordt 
geleverd voor de “Helix Reacties”, analoog aan de reacties in wolken (zie schema 
RIVM). Het regent slechts beperkte tijd, maar elke omwenteling van een molen 
produceert neerslag, ook bij zonneschijn! Het principe emissies-vocht-reacties-
neerslag-deposities is dus wijdverbreid bekend en beschreven! En dat 
verwaarlozen door de chemie aan de wieken “over het hoofd te zien”, wringt! 

b) Het drukverschil over de molenwieken veroorzaakt (zichtbare, minder tot vrijwel 
zichtbare) condensatie bij lage tot hoge % RV (Relatieve Vochtigheid), 
contaminatie, turbulentie en cavitatie. Deze staan in relatie met het geleverd 
vermogen van de molen, de oppervlakte van het door de wieken doorsneden 
oppervlak en de atmosferische gesteldheid enz.. 

c) Elke molen consumeert, inherent aan zijn zeer lage energiedichtheid, het 
enorme lucht debiet van ± 2.100 miljard m3 / jaar elk, ofwel het gehele park ± 
75.000 miljard m3 / jaar. Daarmee laat zich eenvoudig verklaren, dat de zich in 
dit debiet bevindende emissies uiteindelijk tot zulke grote PAS-enz. deposities 
leiden! 

d) De molens warmen dit lucht debiet uiteindelijk op en dat heeft ook invloed op 
het (lokale) klimaat 12. 

e) De molenwieken transporteren warme lucht “met ammonia rijk emissies” naar 
boven. 

f) De molenwieken transporteren koude lucht “met stikstofoxiden rijk emissies” 
naar beneden.  

g) De molenwieken veroorzaken veel turbulentie, waarvan de gevolgen ernstig en 
verdragend (± 100 km?) kunnen, danwel zullen zijn. Deze turbulentie brengt 
bovendien verstoringen in de hogere luchtlagen tot een aantal km’s hoogte! 

h) De molenwieken mengen dit lucht debiet onder turbulente condities met de 
daarin talrijk en complex aanwezige gassen, vloeistoffen, nuclei, PAS, PFAS, 
fijnstof en allerlei reactie producten.  

i) De molenwieken vermengen de in voorgaand benoemde emissies en 
reactieproducten met ontgassingsproducten (waaronder “onbekende” 

Alle rechten voorbehouden. Pagina �  van �22 28

(W
ei

pe
ng

 Y
ue

 e
t a

l.)
 



Motivatie bij verzoek voor aanvullend MER onderzoek. 19FS231206

weekmakers) en erosie-PFAS, welke primair door de wieken zelf worden 
afgescheiden, afgeworpen en uitgebroken, in de turbulente stroming. 

j) De windmolens onttrekken daarmee emissies die elders zijn en nog zullen 
ontstaan, aan de lucht en storten deze af (“via stortkokers”), inclusief 
(chemische) reactieproducten, in ondermeer de directe nabijheid (in een 
uitvalspluim van naar schatting > 60 km en >10 km breed, zeg 60 ha) van het 
Windmolenpark en verhogen de omgevingstemperatuur. 

k) De zich reeds in het zeer grote afvoerdebiet aan lucht bevindende stikstof-
emissies, storten zodoende en naar schatting additioneel alsvolgt af:                                                                                                           
ca. 65 ton per jaar per molen (met een diameter van ∅ 130 m), 2.260 ton 
additioneel (equivalent ± 1315 kubieke meter, ± 75 vrachtwagens van 30 ton 
“kunstmest”) per jaar voor Windpark N33!  

24.Dat alles is risicovol voor de volksgezondheid, alsook sterk milieu belastend: 

In de naar de omgeving afgestorte, extra emissies, worden via (adem)lucht 
verspreid naar omgeving, bodem en water. (Zie ook commentaar bij 2) V10 , 
Vermindering van vervuilende stoffen (j)). Zij bestaan uit ondermeer de volgende 
componenten: 

a) Ammonia(k). Sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische 
v l o e i s t o f .    .                                                                                                   
Irriteert de huid, de ogen en tast de ademhalingsorganen aan. 

b) Sa lpeterzuur. Sterk zuur, zeer cor ros ieve v loe is tof.                                                
Tast de huid aan, irriteert de ogen en de ademhalingsorganen. 

c) S a l p e t e r i g z u u r .  .                                                                                                              
Irriteert de huid, de ogen en tast de ademhalingsorganen aan. 

d) Ammoniumnitraat (kunstmest). Witte, zeer fijn verdeelde FIJNSTOF, 
hygroscopisch. Bij geconcentreerde vorm, stevig gesloten houden 
en niet in contact brengen met hitte, vonken of open vlammen: 
E x p l o s i e f .   .                                                                                          
Irriteert de huid, de ogen en tast de ademhalingsorganen aan. 

Zwavelzuur / diwaterstofsulfaat (H2SO4). Sterk zuur en zeer 
corrosieve, hygroscopische vloeistof.                                                 .                                        
Etsend. 

e) PFAS, niet nader gekwantificeerd: >> 100 kg / jaar / molen.                                                   

f) SF6 koel / isolatie gas, verstikkend, sterk broeikasgas.                     
Verstikkend. 

g) Ozon. Ozon is een toxische verbinding. Ongezond om langdurig 
ozon in te ademen, ook in lage concentraties! 

h) Diversen, waaronder PM (particulate matter). 

De verschijningsvormen zijn (een combinatie van) gasvormig (waaronder ozon O3), vloeibaar met  
daarin  opgeloste reactieproducten waaronder (nevelig tot stevige neerslag) of als vast   
ultra-fijnstof en fijnstof:  
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 - vanaf aerodynamische afmetingen 7 nm tot >> 10 µm (in opaciteit is veelal eerst vanaf ca. 10 µm 
visueel waarneembaar). De kleinste afmetingen zijn daarbij het grootst in aantal en zijn gelet op 
de geringe afmetingen hoogst risicovol om door longtissue te penetreren en daarmee ook direct in 
de bloedbaan terecht te komen!                                 

 NOOT:  Alle fijnstof 7 nm tot 10 µm, het overgrote merendeel van de depositie / neerslag 
dus, kan waarschijnlijk niet door de standaard meet apparatuur van het RIVM worden 
geregistreerd!! De kleinst gerapporteerde PM-waarde is bv. 2,5 µm en zodoende een factor 1000 
keer ruwere meetwaarde. Het is jammer, dat het RIVM is gestopt met luchtkwaliteits-app. Via 
luchtmeetnet.nl zijn metingen inmiddels weer op vergelijkbare inzichtelijk gemaakt. 

25. De molenveiligheid t.o.v. de omgeving dient opnieuw ter beoordeling te worden 
gebracht voor met name de veiligheidsfactoren en aspecten en de werpafstand. De 
MER geschatte trefkansen voor personen en objecten mag ernstig in twijfel worden 
getrokken. Ook in Europees verband komt daar inmiddels meer aandacht voor! 

26. De uitgevoerde MER dient te worden aangevuld met adequate beoordelingen m.b.t. 
stikstofdepositie en PFAS depositie. 

27. De uitgevoerde MER dient te worden aangevuld met adequate onderzoeken op de 
gebieden van veiligheid en gezondheidseffecten. 

28. Een separaat onafhankelijk gezondheidsonderzoek, zonder mogelijkheid van onze 
overheid tot inmenging, vooraf zowel als monitoring, is wenselijk. 

29. De overheid schiet wederom tekort. 

30. Heersende dogma’s zijn overheersend geworden. 

Rev-1: 23 december 2019 Initieel bericht gem. Midden Groningen, zaaknummer 2019-038282. 

Rev-2: 8 januari 2020 Aanvulling DTU-wake model beoordeling. 

Rev-3: 15 januari 2020 Aanvulling Schone Lucht. 

Rev-4: 20 januari 2020 Aanvulling (condensatie) uit Research rapport Weipeng Yue et al. 

Rev-5: 14 februari 2020 Actualisatie’s. 

Rev-6: 3 maart 2020  Updates: Definitieve versie. 

T.S.IJsselstein 
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5. Bijlage 1; Emissies in vrije lucht d.d.26 en 27 augustus 2019 (RIVM). Ook deze metingen 
kennen overigens stevige beperkingen en in de inmiddels vernieuwde internet weergave 
worden de actuele O3 concentraties e.d. in het luchtmeetnet.nl weergegeven. De O3 
concentraties zijn in het noorden over het algemeen “bijzonder hoog”!  
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19FS231206 Alle rechten voorbehouden! Ingeschatte potentiële jaarlijkse (EXTRA) Stikstofdepositie Windpark N33 TSIJ-23/12/2109

Stikstofdioxide NO2 Ammoniak NH3 Windsnelheid Luchtvochtigheid

Op meethoogte, op wiek 
hoogte waarschijnlijk 
hoger:                     
(RIVM) De gemiddelde 
(antropogene) 
uurconcentraties voor 
stikstofdioxide bedragen 
in Nederland 10-25 µg/
m3. Per uur kunnen de 
concentraties tussen 
circa 100 en 400 µg/m3 

variëren, met als piek-
waarden tot 800 µg/m3  !!              

(RIVM) De gemiddelde 
gemeten 
ammoniakconcentratie 
op 35 meetlocaties in het 
Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit (LML) en 
het Meetnet Ammoniak 
in Natuurgebieden 
(MAN) was 8,8 µg/m3 in 
2018

(KNMI)                                                                                
.                                 
.                                  
.                                
.                               
.                                    
.                                      
.                                           
kaart op 100 m 
hoogte in m/s)

Neem δ = 6 gr /kg lucht 
aan water condensatie.            
De gemiddelde 
luchtvochtigheid buiten 
in Nederland bedraagt 
omstreeks 80-85%.                 
(Zie betreffend 
gedeelte van het 
Mollierdiagram)

                                                                                                                                                                                                                                       
“                                                                         

“HELIX REACTOREN” VELD

NO2 NH3 Eenheden

!=100% 17,5 8,8 µg/m3 Jaargemiddelde 
concentratie

(Laag gekozen NO2 gemiddelde!)

7,85 7,85 m/s Windsnelheid 
Jaargemiddelde op 100 

m hoogte

247.557.600 Totaal m / jaar doorstaand

65 65 % ID Molen Uren 5694

95 85 % Omzetting graad m3 Debiet Park / uur 13.128.550.765,7

130 m Rotordiameter 74.753.968.060.109 ! m3 Debiet park

Lucht 
Debiet:

� 13.273 m2 Rotor doorsneden 
oppervlak

160.912.440 2.135.827.658.860 m3 Debiet bij % ID           
(“Productiebuis; Productieveld”)

37.376.984.030.055 18.795.283.397.970 µg 100% Potentieel bij ID 
%

1.730.816.579.303 kg lucht op ashoogte

35.508.134.828.552 15.975.990.888.275 µg Ingeschat Potentieel 
in µg 

10.384.899.476 kg Water: (δ=6 gram / kg lucht)

35.508 15.976 kg Ingeschat Potentieel 
in kg

3  ±  g NO2 / kg water.                                                     . 
NO2 in water goed op te lossen. Voldoende 
waterdruppeltjes (groot, ca. 640 m2, contact-
oppervlak) om intens met o.a. NO2 te reageren! 

Op hoogte de reactie snelheid, T en 
activeringsenergie door te rekenen.

NO2 NH3

⇓ HNO3 Reactie tot HNO3 (3NO2 + H2O —> 2HNO3 + NO) en NO wordt met O2 weer omgezet naar NO2

48.633 15.976 kg Stikstofbelasting(en) “al in het debiet aanwezig” (RIVM), welke nu EXTRA naar omgeving neerslaat en uitwaaiert 

 (Salpeterzuur) HNO3  + 48.633 kg +

NH4NO3 64.609 kg / jaar ! Potentieel EXTRA 
depositie 

Ammoniumnitraat per 
molen / jaar

NH3 + HNO3    —
> NH4NO3

Kan niet geplaatst worden in het “AERIUS 
Operationele Prioritaire Stoffen (OPS) 

rekenmodel(?)”                                                 
Dit is het rekeninstrument voor de 

leefomgeving van het RIVM!

Aantal molens 35 2.261.301 kg / jaar ! Potentieel EXTRA 
depositie 

Ammoniumnitraat 
Windpark N33 / jaar

NH4NO3:                      
ρ =  1.720 kg / m3

1.315 m3 vaste, witte “Ultra-
fijnstof kunstmest”, welke 
goed oplosbaar is in water

Naar vaste stof equivalent: 75 Vrachtwagens, 30 ton elk

11,3 kg/uur per molen CONCLUSIE: Ook bij lagere ID en Omzettingsgraad,

397,1 kg/uur voor het gehele park N33 wordt de EXTRA (stikstof) belasting —-> omgeving substantieel!

Pluimlengte 60 km

Pluimbreedte 10 km

Schatting: 60.000 ha 38 kg . ha-1  jaar-1 depositie windpark N33

5 kg . ha-1  jaar-1 “N” KDW voor gevoelige Natura 2000 gebieden

Concentratie:

Opgaves RIVM 26,3 µg/m3 100%

Extra t.g.v. windpark N33 30,2 µg/m3 115%

! In pluim totaal 56,5 µg/m3 215%

Het RIVM omschrijft niet: Uitval bereik? Bronkenmerken ? Ammoniumnitraat Toetsing aan de PAS Hoe (?)

Niet alle NH3, en maar een fractie van de NOx, slaat neer in de omgeving waar deze
worden uitgestoten. Een aanzienlijk deel reageert in de lucht tot stikstofhoudende (Uit TNO Factsheet Oktober 2019; emissies en stikstofdepositie in Nederland)

fijnstofdeeltjes die door de wind honderden kilometers getransporteerd kunnen worden
voordat ze elders in het land of in het buitenland neerslaan.
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6. Bijlage 2: Inschatting potentiële jaarlijkse extra Stikstofdepositie windpark N33
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7. Bijlage 3 Emissies naar ADEM-lucht (Tabel 2 TNO). 
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8. Bijlage 4 Stellingen: 

Stelling 1:   “Het gehanteerde ‘Wake model’ heeft met de Cito toets gemeen, dat   
   daarmee voor het Molenpark N33 geen deugdelijke Milieu Effect   
   Rapportage kon worden gemaakt; de MER is gekneed naar conveniërende  
   uitkomsten”. Zo wordt op geweldloze wijze de bevolking van haar gezondheid 
   en welzijn beroofd. 

Stelling 2:  “Ofwel wisten ze  niet wat ze deden, ofwel namen ze zowel de MER als  29

   de betrokken gemeenschap willens en wetens bij de neus. Daarom moet  
   de MER zorgvuldig en objectief worden aangevuld”. 

Stelling 3:      - “Menselijke blootstelling van enkele dagen aan stikstofoxide   
   concentratie van 2 ppm (= vergelijk 3.700 µg/m3 = 0,16% van vliegtuigturbine 
   uitstoot), veroorzaakt onherstelbare schade aan macrofagen in de longen,  
   trilhaartjes die verdwijnen enz.!”                                                   .       .                                              
.                     -  “Verblijf in 200 ppm gedurende 1 minuut is acuut dodelijk!” 

Stelling 4:  “Er is geen klimaatprobleem………….!”      
   “Er is een groot milieu probleem…………..!”                  …                                                                 
   “Er is een groot bestuurlijk probleem…………..……!” 

Stelling 5:  “Er gaat voor de door het windmolenpark N33 omsloten woonkernen OOK               
.                    EEN AKKOORD komen voor ‘SCHONE LUCHT’! 

Stelling 6:  “Van “Wake-model” naar “Wake-up call!” 

Stelling 7:  “Het is maar beter vooraf rekening te houden met wat er op je kop kan  
   vallen en om de oren kan vliegen, omdat je achteraf niet op ondersteuning  
   hoeft te rekenen”. 

Stelling 8:  “De gezamenlijke politiek heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor  
   veiligheid en gezondheid en zij dient zich thans te heroriënteren”.  

Stelling 9:  “Het windmolenpark N33 gaat niet verworden tot chemie park N33!” 

Stelling 10:  “Als EN de onderzoeksraad voor de Veiligheid EN/OF een parlementaire  30

   enquête in stelling moeten worden gebracht, is het leed voor de   
   omgeving  al geschied!” 

 Dit geldt voor zowel de opdrachtgevers, alsook de overigen in de gehele navolgende keten.29

 The number ten, being more powerful than the summation of its subordinate numbers, whilst inhibiting the power of 30

generating figures greater than itself. (Adagium of Phytagoras, Newton etc.)
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