Nieuwsbrief 1 – april 2014
Redactioneel
Na een jaar wordt het hoog tijd dat we als NLVOW een start gaan maken met het regelmatig
uitbrengen van een nieuwsbrief om onze leden op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een
nieuwsbrief aan onze leden was duidelijk ondergeschikt aan de ongebreidelde drang tot actie van
de oprichters van de NLVOW. Actief zullen we blijven, maar daarnaast zal vanaf nu
tweemaandelijks een nieuwsbrief verschijnen.

Één jaar NLVOW
Het is deze maand één jaar geleden dat de NLVOW van start is gegaan. Opgericht door zes
personen die actief waren binnen verschillende actiegroepen in Nederland. Zij hebben de
conclusie getrokken dat nut en noodzaak van windenergie een discussie op zich is, en dat dit, als
er toch windparken gerealiseerd moeten worden, niet zou moeten leiden tot het veronachtzamen
van de belangen van omwonenden. Ook mag op voorhand niet aangenomen worden dat
windenergie totaal geen rol zou moeten hebben in de verduurzaming van onze energiebehoefte.
Er zijn tenslotte ook veel mensen, waaronder gerespecteerde wetenschappers, die overtuigd zijn
van nut en noodzaak van windenergie. Wie zijn wij om dit te kunnen beoordelen? Wel kunnen wij
aandringen op een open en transparante discussie, en wetenschappelijke onderbouwing van de
keuze voor windenergie.

Wat hebben we allemaal gedaan?
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. We hebben een zeer succesvolle eerste conferentie
gehouden in de Jaarbeurs, we hebben op heel veel plaatsen in Nederland presentaties gegeven
om bewoners, gemeenteraden en andere personen bij te praten over windenergie. We hebben ons
actief bemoeid met diverse moeilijke gevallen en praten op regelmatige basis met diverse
woordvoerders van Tweede Kamerfracties. Ook op provinciaal niveau hebben we regelmatig
contact met politici, bestuurders en ambtenaren. Daarnaast praten we met exploitanten en
ontwikkelaars over wat de belangen zijn van omwonenden. Van Stichting Gigawiek, de actiegroep
opgericht rondom windpark Houten, hebben we de procedure overgenomen die loopt bij het EHRM
(Europees Hof voor de Rechten van de Mens).

Waar zijn we verder mee bezig?
Op dit moment zijn we via diverse kanalen druk bezig om op verschillende niveaus actief mee te
gaan praten om de belangen van omwoners onder de aandacht te brengen. Dit betreft o.a.:
- SER Energieakkoord
- Verschillende RcR-procedures
- Opstellen gedragscode windenergie
- Aanpassen wettelijke bepalingen (randvoorwaarden realisatie windenergieprojecten)
- Behandelingen in de Tweede Kamer
- Kennisplatform windenergie
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Kennisplatform windenergie
We zijn met diverse partijen bezig om een kennisplatform windenergie op te zetten. Iedereen vindt
natuurlijk dat hij gelijk heeft en het is dus zaak om de echte feiten boven tafel te krijgen. Wij vinden
dat dit kennisplatform eigenlijk over de gehele breedte van duurzame energie zou moeten gaan
om ook goed alternatieven in beeld te krijgen en een goede afweging van wat de beste manier is
om onze maatschappij te verduurzamen. Dat laatste ook in relatie tot de impact die de
verschillende vormen hebben op de woon- en leefomgeving.

Structuurvisie Wind op land
Op 24 april wordt de Structuurvisie Wind op land (SvWOL) behandeld door de vaste
Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu. Wij hebben onze bedenkingen in een schrijven aan
de commissie opgetekend. Deze is terug te vinden op onze site. Natuurlijk hebben we nog veel
meer dan in dit schrijven staat met de verschillende Kamerleden en –fracties besproken, maar om
het interesse in een schrijven te behouden moeten we ons bij politici beperken tot de meest
belangrijke aspecten.

Onderzoek Gezondheidsraad
Omdat LFG een serieus gezondheidsrisico in zich heeft, hebben we nogmaals aangedrongen op
een onderzoek door de Gezondheidsraad. De brief aan staatssecretaris Mansveld met dit verzoek
staat ook op de site.

Bewoners betrekken
We merken dat alle betrokkenheid van bewoners door het ministerie van EZ geweerd wordt in de
lopende RcR projecten. Wij vinden dit in strijd met de Aarhus-conventie die Nederland
ondertekend heeft, maar vooral een ontkenning van de belangen van omwonenden, die hiermee
niet serieus worden genomen. Betrokkenheid van bewoners noemen we procesparticipatie. Wij
vinden de juiste volgorde voor een proces vanuit de positie van omwonenden gezien:
- procesparticipatie
- compensatie
- financiële participatie
Ook hierover hebben wij een brief doen uitgaan. Ditmaal gericht aan minister Kamp. Deze brief
staat ook op onze website.

In kaart brengen weerstand
De versnippering van de weerstand in Nederland geeft voorstanders van windenergie de
gelegenheid deze weerstand sterk te bagatelliseren. Volgens de voorstanders zijn het enkele
groepen waarbinnen enkele "schreeuwers" de toon zetten. Dat dit niet het geval is, willen we
aantonen door in beeld te brengen hoeveel en waar de actiegroepen zijn, en het lidmaatschap
voor de NLVOW ook open te zetten voor actiegroepen. We moeten laten zien dat de weerstand
gigantisch is en dat er serieus rekening gehouden moet worden met de omwonenden.
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Juridische zaken
Binnen de NLVOW hebben we een werkgroep opgericht, met juristen die ervaring hebben op het
gebied van windenergieprojecten en als zodanig al diverse procedures hebben gevoerd. We
hebben contact met een beperkt aantal advocatenkantoren, die we proberen zich te laten
specialiseren. We hebben het dan over civielrechtelijke procedures, maar ook over advies bij
bijvoorbeeld zienswijzen en bezwaarschriften. Ook hebben we de samenwerking gezocht met
bureaus met betrekking tot planschade en rondom de WOZ. Door het beperkt houden van het
aantal betrokken advocaten en bureaus blijft de kennis geconcentreerd en blijft overzichtelijk waar
de NLVOW of actiegroepen in den lande kunnen aankloppen voor het beste resultaat.

Tweede conferentie
Als laatste willen we u melden dat we op 20 juni aanstaande onze 2de conferentie gaan houden.
Meer informatie hierover en aanmelden kan via onze website.

