Position Paper
Nederlandse vereniging voor Omwonenden Windturbines NLVOW
Stichting Windalarm
Ten aanzien van deelname aan een “reflectie” naar een werkgroep van de z.g. Elektriciteitstafel, als
onderdeel van het Klimaatakkoord, die “de taak” heeft verschillende cijfers over vraag en aanbod per
2030 in beeld te brengen rond “een extra opgave”.
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.
Windalarm steunt de transitie naar een economie die geen klimaatverandering veroorzaakt, maar
gelooft dat dit beter, socialer, sneller en goedkoper kan dan het uitstrooien van windturbines over
het land, tot zelfs dicht bij woningen. Windalarm heeft een tot op heden niet bestreden betoog
opgebouwd dat er genoeg ruimte op zee is om alle Nederlandse doelstellingen te halen. Samen met
het NLVOW is gepleit voor een Moratorium voor Wind‐op‐land tot 2030.
Nu de internationale ambitie voor CO2‐reductie per 2030 is verhoogd, komt de relatie tussen “extra
opgave” en goede ruimtelijke ordening opnieuw ter sprake. Via dit bijzondere kanaal van “de
Elektriciteitstafel” mochten Windalarm en NLVOW tot op heden geen stem hebben. Nu daar wel een
oproep toe is gekomen, zullen wij daar graag gehoor aan geven, in het belang van duurzame energie‐
opwek met optimale leefkwaliteit en gezondheid van inwoners van Nederland.
Met deze bereidheid melden wij voorafgaande onze zorgen, over het aspect dat er een viervoudige
filtering van onze inbreng kan ontstaan
1. Binnen de reflectiesessie doen enkele specifieke maatschappelijke belangen mee (Niet:
bewoners), zodat de simpele zorg voor goede ruimtelijke ordening en prudente zorg voor
leefkwaliteit en gezondheid direct wordt vermengd met de door deze groepen gestelde ambities.
Deze “gemengde” reflectie kan niet “bewonersperspectief” heten, en gezien beperkingen in
aantal perspectieven zelfs geen “burgerperspectief”
2. Gereflecteerd wordt naar een werkgroep met daarin een aantal ambtelijke, utilitaire en/of
omzetgerichte belangen, waarin geen bewonersperspectief meer is vertegenwoordigd. Dit komt
ook tot uiting door de keuze van voorzitterschap vanuit de industrie die het niet onderbouwde
adagium dat “alles nodig is” voorstaat.
3. Vervolgens ontvangt een Sectortafel Elektriciteit een rapportage van de werkgroep, waarin
sommige belangenbehartigers een plaats hebben aan alle vijf Sectortafels,
4. die rapporteert aan “het Klimaatakkoord” waar buiten burgerinvloed wordt besloten over een
“advies” aan onze democratische vertegenwoordigers.
Deze zorgen zullen wij tijdens deze reflectiesessies uiten en wij zullen de prestaties volgen. Ook
zullen wij benadrukken dat deelname aan die reflectiesessies niet een legitimatie van de (kwaliteit
van) “het advies” behoeft in te houden. Daarom zullen wij onze bijdrage tijdens en na de reflectie
openbaar publiceren en ons eigen perspectief op het proces en inhoud naar voren blijven brengen.
Alleen in gesprek met iedereen wordt ons belang het beste gediend.
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