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NEDERLANDSE VERENIGING
WINDTURBINES

OMWONENDEN

De star tconferentie op vr ijdag 31 mei 2013
Interessante informatie:
•

Lees ook de windberichten op www.nlvow.nl

Als eerste belangrijke en publieke punt: de startconferentie van 31 mei aanstaande
heeft zijn vorm gevonden en
vindt plaats in de Jaarbeurs.
De sprekers zijn gevraagd, het
bijbehorende forum is vastgesteld en we kunnen ons daar
op een goede wijze presenteren in Nederland. En niet onbelangrijk: velen melden zich
aan.
In de relatief ook korte tijd dat
de vereniging bestaat, stromen
leden toe bij onze vereniging
en blijkt de noodzaak van correcte en eerlijke berichtgeving
aanwezig.
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Daarom zullen windturbines in de
toekomst in
veel meer gebieden in Nederland een
grote of kleine rol in het
landschap
gaan spelen.

De vereniging begint behoorlijk
vorm te krijgen.

Ook wet- en regelgeving ten
aanzien van de plaatsing van
windturbines blijkt veel vragen
op te roepen,

waarin de Crisis- en Herstelwet zeer oneerlijk aangemerkt is. Het delen van lusten en lasten van windenergie is daarmee heel erg
scheef verdeeld.
Handhaving van regels blijkt
veel frustratie op te roepen:
zo voldoen blijkbaar turbines
niet altijd aan de afspraken
uit de vergunningen en het
is de vraag of overheden wel
in staat zijn om het maatwerk dat de wet uitdrukkelijk toestaat, correct vorm te
geven.

Hoogleraar Wim Turkenburg (GEA)

Ook de sociale kosten
Het centrale thema van de NLVOW is het verantwoorden en numeriek maken van de sociale kosten die windenergie met zich brengt – een rechtmatige verrekening met de opbrengst bij de energieproducenten is nog iets
om aan te wennen.
Inhoudelijk zet de vereniging daar haar doelen duidelijk op een rij: de verantwoording hoe met de problematiek van omwonenden om te gaan: juridisch als aanzet naar de rechtmatigheid van windmolens in een gebouwde
omgeving, en technisch in de richting van de geluidsproductie van windturbines en dan met name het niet hoorbare geluid dat in de regelgeving
stelselmatig en ook wetmatig volledig buiten beschouwing blijft (wat je
niet kan horen, hoef je ook niet te meten en dus niet te handhaven).
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Samenwerking NKPW
Een succes daarin, dat voor een groot deel ook gedragen is door de NKPW,
het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, waarvan Fred Jansen voorzitter is, leidde er al toe dat de rechter vaststelde dat de opstelling van de
windmolen in Sint Maartensbrug niet aan de vergunning voldoet en moet
stoppen. De molen draait dus gewoon door. Wordt vervolgd.
Ook op nog veel andere plaatsen staan windmolens die niet voldoet aan de
regels van de hinderwetvergunning en ook daar geeft de vereniging steun
aan omwonenden om het handhavingsbeleid van de gemeente correct te
doen verlopen.

Zienswijzen indienen?
Windturbines kunnen zeker een bijdrage leveren aan de opwekking van
energie en wanneer de omwonende bevolking meedeelt in de lusten en
zorg kan dragen voor opstelling en beheer, is draagvlak niet meer per definitie uitgesloten, zijn de lasten mogelijk beperkt en is een goed en veilig
functioneren mogelijk.
Binnenkort komt de Structuurvisie Wind op Land (SWOL) voor 11 plaatsingsgebieden voor industriële windparken aan de orde, waarin onder andere de rijkscoördinatie-regeling, de RCR, voorziet in het beperkt toelaten
van inspraak van de burgerij. Meer informatie hierover is ook te vinden op
de website http://nlvow.nl/structuurvisie-windenergie-op-land-2013/
Ieder geval, tot 30 mei aanstaande zijn zienswijzen ook digitaal, welkom
via www.centrumpp.nl of per brief naar Centrum Publieksparticipatie, tav
SWOL, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Op vele andere
plaatsen zullen
provincies en
Gemeenten ruimtelijke
besluiten nemen over
kleinere opstellingen
windturbines!

Str uctuur visie Wind op land
.In de structuurvisie Wind op Land (WOL) gaat de aandacht vooral uit naar
de grootschalige ontwikkeling van windenergie. Echter, met alleen de
bouw van grote windturbineparken zal Nederland zijn windenergiedoel niet
halen. Op vele andere plaatsen zullen provincies en gemeenten ruimtelijke
besluiten nemen en dienen te nemen over kleinere opstellingen van windturbines. Daarom zullen windturbines in de toekomst in veel meer gebieden in Nederland een grote of kleine rol in het landschap gaan spelen.
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