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Redactioneel
Het is nog maar amper 2 maanden geleden dat onze vorige nieuwsbrief uit is gekomen maar er is
heel erg veel gebeurd. Genoeg stof dus voor nummer twee.
Structuurvisie Wind op land
Op 24 april is de Structuurvisie Wind op land (SvWOL) behandeld door de vaste Kamercommissie
van Infrastructuur en Milieu. Vooraf hebben wij de nodige brieven gestuurd en gesprekken gevoerd
met diverse politieke partijen. Wij zijn niet de enige die probeert druk uit te oefenen op het
ministerie van EZ en I&M via de Kamer. Het heeft uiteindelijk geleid tot veel moties die met name
EZ oproepen om meer ruimte te geven om te komen tot betere oplossingen voor de lopende
windparken die onder de RcR vallen. Ook is de NLVOW met name genoemd in de motie die
oproept tot een algehele gedragscode rond de realisatie van windparken in Nederland. Komende
weken zal hierover intensief overleg worden gevoerd tussen alle partijen.
De verschillende moties zijn terug te vinden op de site van de Tweede Kamer. Hier de link.
Kennisplatform windenergie en Geluid/LFG
Geheel onverwacht werd door de minister van I&M tijdens het AO van de vaste Kamercommissie
de problematiek van Laagfrequent geluid doorgeschoven naar het Kennisplatform. Tot dan toe was
met name I&M het probleem om de financiering van dit kennisplatform rond te krijgen. De
uitspraak regelde dus gelijk 2 zaken:
1) Er komt een kennisplatform windenergie. Hierin nemen deel: RIVM, ECN, IPO, NWEA,
NMF, NLVOW
2) Er komt een onderzoek naar LFG en geluid als pilot van het kennisplatform
Daarnaast begint er steeds meer belangstelling te komen voor de problematiek rond geluid en ook
LFG. Begin 11 juni organiseert het RIVM in samenwerking met VVM (netwerk van
milieuprofessionals) een workshop over o.a. deze problematiek, waar ook wij een presentatie
mogen geven over de overlast van windturbines voor omwonenden.
Bewoners betrekken
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we een brief aan minister Kamp hebben
geschreven over het meer betrekken van omwonenden bij de planvorming rond windparken. Het
antwoord van Kamp was zeer teleurstellend voor ons. De minister is niet van plan om in de
communicatie meer richting omwonenden te bewegen. Hierop hebben we een nieuwe brief
geschreven waarop wij nog geen antwoord hebben gehad (zie onze site). Het antwoord van
minister Kamp was voor ons het laatste duwtje dat wij nodig hadden om definitief de klacht tegen
de Nederlandse Staat te gaan indienen op basis van de Aarhus-conventie.
Klacht op basis van de Aarhus conventie
We gaan de Staat der Nederlanden aanklagen over het feit dat men zich bij windenergieprojecten
niet aan de Aarhus-conventie houdt. We zijn nu bezig om alle juridische stukken te verzamelen en
op te stellen. Deze procedure kost best wel veel geld. Dit geld willen we d.m.v. crowdfunding bij
elkaar zien te krijgen. We denken eind september de klacht daadwerkelijk in te dienen. Meer
informatie over deze klacht, de gronden en het werven van geld kunt u op onze site vinden. Hier
hebben we een aparte kop “Aarhus” voor gemaakt. Zie ook ons persbericht.
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In kaart brengen weerstand
In samenwerking met www.windmolenklachten.nl hebben we de in Nederland aanwezige
actiegroepen geïnventariseerd en op een landkaart in beeld gebracht. Nederland heeft nu 141
actiegroepen als gevolg van windenergie plannen. We hebben een actie opgestart om alle
actiegroepen lid te laten worden van de NLVOW. Daarnaast zijn we een methode uit aan het
werken om informatie tussen actiegroepen uit te wisselen en ook informatie te kunnen verstrekken
aan actiegroepen. Deze kaart met actiegroepen staat op onze site.
Omgevingsraad Windpark Wieringermeer
Windpark Wieringermeer heeft de primeur om het eerste park te zijn met een Omgevingsraad. Het
idee is dat betrokkenen (waaronder omwonenden) kunnen meepraten over de realisatie van het
windpark. Ook minister Kamp heeft in zijn brief aan de NLVOW aangegeven dit als een initiatief te
zien om de bewoners er meer in te betrekken. Het is echter absoluut niet duidelijk welk mandaat
deze OR (OmgevingsRaad) heeft. Er wordt wel informatie uitgewisseld, maar inspraak of invloed
lijkt er (nog) niet te zijn. Wel zien we hier de eerste modellen komen voor een omgevingsregeling
voor omwonenden (dit wordt nog steeds participatie genoemd, compensatie blijft lastig woord voor
ontwikkelaars). Lees hier meer over deze omgevingsraad op de site van het windpark.
2de NLVOW conferentie
Op 20 juni organiseert de NLVOW weer een conferentie. We hebben een zeer interessant
programma weten samen te stellen. Het programma:
13.15 - 13.30u
Opening en introductie thema
Rob Rietveld
13.30 - 14.00u
Visie op de toekomst van windenergie
Adjiedj Bakas (trendwatcher)
14.00 - 14.20u
Wat zijn de kosten van windenergie voor de samenleving?
Machiel Mulder (RUG)
14.20 - 14.40u
Door wie worden de kosten van windenergie betaald?
Annemiek Verrips (CPB)
14.40 - 15.15u
Forumdiscussie over kosten en de verdeling daarvan
Discussieleider: Adjiedj Bakas
Deelnemers: Theo Wolters (Climategate), Ton Hierdes (NWEA),
Machiel Mulder (RUG), Annemiek Verrips (CPB)
15.45 - 16.05u
Een gedragscode die omwonenden recht doet
Goda Perlaviciute (RUG)
16.05 - 16.20u
Het recht op burgerparticipatie in de besluitvorming over windenergie
Albert Koers
16.15 - 17.00u
Forumdiscussie over gedragscode en burgerparticipatie
Rob Rietveld, Albert de Vries (PvdA),
Machiel de Graaf (PVV), Pieter Litjens (VVD)
Het volledige programma kunt u op onze site vinden waar u zich ook kan aanmelden.
Nieuw bestuurslid NLVOW
Als bestuur van de NLVOW waren wij nog op zoek naar uitbreiding, waarbij wij graag dit ingevuld
wilde zien vanuit Zuid-Nederland. De huidige bestuursleden komen overwegend uit NoordNederland. In de persoon van Marlies Mulder hebben we een goede uitbreiding van het bestuur
gevonden. Marlies is DGA van bedrijf dat opereert op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven.
Woonachtig op Goeree Overflakkee. Geograaf. Betrokken bij haar omgeving en idealistisch
genoeg om kritische vragen te stellen bij het plan om zoveel energie uit wind op land op te wekken.
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Presentaties
De afgelopen periode hebben we veel presentaties gegeven op plaatsen waar plannen waren voor
nieuwe windparken. Er blijkt heel veel behoefte te zijn aan informatie, aangezien deze door
overheid en ontwikkelaars onvoldoende verstrekt wordt. Als NLVOW hebben wij ons opgesteld dat
wij ons niet tegen windenergie op zich keren, maar opkomen voor de belangen van omwonenden.
We leggen er in de presentatie dan ook sterk de nadruk op dat aan essentiële voorwaarden wordt
voldaan bij het realiseren van windparken. Te denken valt hierbij aan voldoende afstand tot
woningen en compensatieregelingen.
Maar wij zien informatievoorziening, en, een stap verder, dialoog, ook als belangrijke voorwaarden.
Omdat er nog vele slagen te maken zijn in zowel informatieverstrekking als het realiseren van
condities komt onze presentatie op meerdere fronten hard aan. Onze presentatie leidt nog wel
eens tot stevige reacties van ontwikkelaars, als dat wij tegen windenergie zouden zijn en de
mensen opzetten tegen hun plannen. Of zoals de NWEA het in de media noemt: wij zijn die
“enkele opruiers”, terwijl bijna iedereen voor windenergie is.
Wij willen u vragen, laat iedereen zo snel mogelijk lid worden van deze “opruiers”-club. Samen
staan we sterker en kunnen we laten zien dat het beslist niet gaat om een “enkeling”. Meld u aan
via ons site als u nog geen lid ben, ook als actiegroep!
Verder blijkt dat gemeenteraden ook een grote kennisachterstand hebben of eenzijdig
geïnformeerd worden vanuit ontwikkelaars – wij houden nu met regelmaat ook
kennisbijeenkomsten met gemeenteraden. Wilt u dit ook organiseren voor uw gemeente, stuur een
mailtje naar info@nlvow.nl met uw verzoek.
Basisinformatie voor omwonenden
We merken dat er veel kennis nodig is bij omwonenden, om goed de discussie aan te kunnen
gaan en op te kunnen komen voor je eigen belangen. Om de omwonenden daarbij te
ondersteunen hebben we een informatieboekje gemaakt. Dit boekje (23 pagina’s) is te downloaden
van onze site.
Waar zijn we mee bezig?
Op dit moment zijn we via diverse kanalen druk bezig om op verschillende niveaus actief mee te
praten om de belangen van omwoners onder de aandacht te brengen. Dit betreft o.a.:
- Klacht tegen de Nederlandse Staat (Aarhus)
- SER Energieakkoord
- Overleg IPO, EZ, I&M, NMF
- Verschillende RcR-procedures
- Opstellen gedragscode windenergie
- Aanpassen wettelijke bepalingen (randvoorwaarden realisatie windenergieprojecten)
- Behandelingen in de Tweede Kamer
- Kennisplatform windenergie
- Omgevingsraad windpark Wieringermeer
- Windpark N33 – onderzoek 6de variant
- Overleg diverse gemeenten en provincies
Oude nieuwsbrieven staan op onze site. Ook voor vragen of contact: www.nlvow.nl

