Klarenbeek,
12 april 2021

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Beste leden van de

-fractie,

Hierbij ontvangt u twee exemplaren van het boek “Windenergie en de overheid”, een
uitgave van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines (NLVOW).
Het is geen nieuwe uitgave, maar omdat er inmiddels veel nieuwe Kamerleden zijn in de
verschillende fracties en omdat windenergie een actueel onderwerp is, denken wij dat dit
boekje u zal helpen met extra inzicht in deze materie en hoe omwonenden het beleven.
Als gevolg van de klimaatwet en de ingestelde RES-en worden op dit moment op honderden
plaatsen in Nederland plannen gemaakt voor het plaatsen van windturbines. Dit leidt op vele
plaatsen tot groot verzet.
En dat is begrijpelijk want de plaatsing van turbines van 150 tot zelfs 250 meter hoog heeft
een enorme impact op de directe leefomgeving. Geluidsoverlast, slagschaduw en
obstakelverlichting (de hinderlijke rode lampen die dag en nacht branden) komen daar nog
eens bij.
De regelgeving is dusdanig ingekleed dat burgers nauwelijks bescherming wordt geboden. Bij
de voorbereiding van de plannen wordt burgerparticipatie alleen voor de vorm, als een
lastige hobbel, opgenomen in het proces. Maar daadwerkelijke inspraak is niet aan de orde.
De NLVOW stelt niet het nut of de noodzaak van windenergie ter discussie. Wij laten die
discussie graag aan anderen over. Wij vertrekken vanuit democratisch genomen besluiten.
Ook als wij daar persoonlijk niet van overtuigd zijn. Wij zijn dus ook geen actiegroep tegen
windenergie. Wij zijn een belangenvereniging die de (toekomstige) omwonenden van
winturbines zo goed mogelijk wil ondersteunen. Wij informeren de omwonenden met kennis
en ondersteunen hen met onze ervaring die we hebben opgedaan bij tientallen, inmiddels
honderden, windparken. Wij helpen omwonenden en gemeentes met het opzetten van
burgerfora en omgevingsraden. We hebben de toolkit “Omgevingsparticipatie bij
windenergie op land” ontwikkeld om participatie van omwonenden via een doordacht en
gestructureerd proces te organiseren. Deze is te downloaden van onze website:
https://nlvow.nl/actueel/publicaties-nlvow.
Daarnaast onderhouden wij contacten met bestuurslagen op alle niveaus: gemeenten,
provincies, RES-en en ook met nationale politici. Ook zijn wij betrokken bij diverse
overlegorganen zoals de Green Deal, Gedragscode Wind Op Land met de NWEA
(Nederlandse Wind Energie Associatie), ateliers NOVI/NOA & nieuwe Omgevingswet, enz.

We begrijpen heel goed de dilemma’s waarvoor bestuurders en politici zich
geplaatst zien.
Maar omdat wij ook weten wat onze leden bezorgd maakt, zouden wij
graag met u een gesprek hebben over dringende onderwerpen:
•
•
•

Echte burgerparticipatie,
Landelijke verplichting voor inmiddels toegestane naderingsdetectie voor (het zoveel
mogelijk uitschakelen van de) obstakelverlichting,
En het inmiddels op zee kunnen realiseren van de volledige opgave voor
windenergie, wat het verplaatsen van windenergie op land naar zee mogelijk maakt

Wij zullen contact opnemen via de gebruikelijke kanalen om een afspraak met u te maken.
Voor nu wensen wij u veel plezier met het boek, dat een schat van informatie bevat die, naar
wij hopen, voor u heel bruikbaar kan zijn.
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