Position Paper Nederlandse vereniging voor Omwonenden Windturbines NLVOW
Ten aanzien van deelname aan een klankbordsessies van Arcadis en haar opdrachtgever Ministerie
EZK, zoals uitnodiging is verspreid op 3 november 20212 door Arcadis, ter zake van een “Onderzoek
afstandsnormen windturbines n.a.v. motie Erken/Leijten”

Het NLVOW wil de belangen van (toekomstige) omwonenden van windturbines behartigen onder
meer door, en ondanks mogelijk ernstig verschil van inzicht, toch voortdurend in open gesprek te
blijven met overheden, adviesbureaus en instanties, die betrokken zijn bij de gevolgen die
windturbines hebben op o.a. de gezondheid en leefomgeving van (toekomstige) omwonenden van
windturbines.
In het geval van deze klankbordsessies melden wij voorafgaande en zullen wij tijdens deze
klankbordsessies onze zorgen uiten en prestaties volgen op de aspecten dat
‐ Arcadis niet een onderzoeksinstelling is maar een op omzet gerichte adviesgroep waarbij de
selectie van en aanpassing aan broodheren een rol speelt
‐ Arcadis openbaar lid is van een belangengroep ter behartiging van wind‐op‐land (NWEA)
‐ Arcadis in het verleden zich zwak heeft uitgedrukt in vergelijkbare studies, tenminste als het
gaat om de doelstellingen van relevante EU‐richtlijnen
‐ Arcadis geen specialist is in gezondheidseffecten waartoe de WHO en de EU oproepen tot
verbetering van de milieukwaliteit, waarvoor veel alternatieven voor wind‐op‐land bestaan.
Ook zullen wij benadrukken dat deelname aan die klankbordsessies niet een legitimatie van de
(kwaliteit van) adviesresultaten behoeft in te houden, zoals nu reeds wel al de staatssecretaris onze
deelname misbruikt in haar Kamerbrief d.d. 22 november 2021. Wij beogen slechts de gelegenheid te
baat te nemen onze (eventuele) opmerkingen op zowel de opdracht als de komende resultaten te
kunnen uiten, om alle betrokkenen te wijzen op het belang van omwonenden. Om misbruik zoals
vermeende sanctionering te voorkomen, zullen wij onze opmerkingen tijdens en na de
onderzoeksperiode openbaar publiceren, ook naar de opdrachtgever Ministerie EZK en de
staatssecretaris. Alleen in gesprek met iedereen wordt ons belang het beste gediend.
Bestuur NLVOW
10 december 2021

