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Persbericht 24 April 2014 Stichting Windmolenklachten 

 

Actiegroepen Tegenwind 

 

 

In Nederland zijn meer dan 135 actiegroepen en belangenverenigingen die 

zich duidelijk uitspreken tegen plannen voor windturbines. Waren het 

eerst alleen lokale actiegroepen, nu zijn er steeds meer 

belangenorganisaties die zich hierover duidelijk uitspreken. Het 

Havenbedrijf van Rotterdam heeft bezwaren tegen windturbines voor de 

kust, de HISWA verwacht grote schade bij watersportondernemers, de ANWB 

maakt zich zorgen over het voornemen van het kabinet om windmolens 

dichter voor de kust te plaats en de Waddenvereniging ziet in het 

waddengebied slechts beperkt mogelijkheden voor windmolens. 

 

De actiegroepen tegen windturbines zullen steeds meer gezamenlijk een 

vuist maken. En dat heeft zijn redenen. 

De praktijk leert helaas dat je te maken krijgt met een onverkoopbare 

woning, de leefomgeving wordt ernstig verstoord door de 

industrialisering van de omgeving en cultuurhistorische waarden worden 

ernstig aangetast. In bepaalde gevallen blijkt dat omwonenden 

gezondheidsklachten krijgen door het pulserende geluid van windturbines. 

Het RIVM heeft een strengere geluidsnorm geadviseerd. Volgens het RIVM 

rapport  

 

 
Boven de 45 dB Lden zijn in toenemende mate hinderklachten en gezondheidsproblemen te 
verwachten. 

 

 

Het is een politieke keuze geweest om de huidige gemiddelde norm van 47 

Lden te hanteren. Mensen ondervinden hierdoor planschade en dat wordt 

niet gecompenseerd. Interessant is de uitkomt van het recent gehouden 

onderzoek van "Eén Vandaag" waarbij 74% van alle Nederlanders tegen 

windenergie is als blijkt dat dit de belangen van omwonenden schaad. 

Hier kan de overheid niet omheen! 
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Het verzet tegen windenergie was tot voor kort nog vooral een lokale 

strijd, maar steeds meer actiegroepen hebben zich nu verenigd. "Op 24 

april 2014 komen 135 actiegroepen uit de kast" De verwachting is dat het 

er binnenkort nog veel meer bij zullen komen. Hiermee geven ze een 

duidelijk maatschappelijk signaal af. De maat is nu vol! Een zienswijze 

procedure is niet meer dan een formele bezwaren procedure geworden. 

Bewoners pikken dat niet meer. Steekhoudende argumenten worden nu door 

de overheid van tafel geveegd. Dat moet echt anders. Het blijkt dat er 

op elke plek waar een Windturbinepark moet worden gerealiseerd ook 

meteen een actiegroep ontstaat. Dan kan je als overheid niet meer 

halsstarrig volhouden dat dit geen enkele invloed heeft op de waarde van 

je woning en leefbaarheid van de omgeving.  

 

Grondeigenaren ontvangen tot €80.000 per jaar als ze een windturbine 

toestaan op hun grond. Anno 2014 is het businessmodel van 

elektriciteitsbedrijven zoals NUON, ENECO en Essent alleen nog maar 

gebaseerd op de (subsidie) winsten uit windenergie. Deze feiten zijn 

voor de omwonenden die geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen 

van grootschalige windenergie in hun omgeving onacceptabel. Dit 

stimuleert het verzet en dat zal steeds grimmiger worden! 

 

Het energieakkoord spreekt van een breed gedragen akkoord, maar is dit 

wel zo? Wij zijn er van overtuigd dat de meeste partijen die zijn 

handtekening onder dit akkoord hebben geplaatst zich niet hebben 

gerealiseerd wat de impact is van windenergie op het land, de burgers en 

de economie als Nederland straks vol staat met windturbine parken. De 

kosten voor windenergie zijn volstrekt onduidelijk. Minister Kamp 

spreekt over een bedrag van €19 miljard, maar deskundige wetenschappers 

hebben het over €60 miljard of een veelvoud hiervan. En de kosten voor 

deze Nederlandse "energiewende" wordt verhaald op alle burgers dmv een 

hogere energierekening. Die extra kosten worden voor een gemiddeld gezin 

meer dan €1000 per jaar. 

 

Inlichtingen 

Woordvoerder 

Mevr S Besseling 

(06) 30 91 91 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KvK 59705183                 IBAN   NL23 INGB 0006 4322 58 

http://www.windmolenklachten.nl/
http://www.windmolenklachten.nl/
http://www.platformwindenergiedezijpe.nl/wp-content/uploads/2012/06/GDF-Suez-Windpark-t-Zand1.R1.pdf
http://tegenwindhunzedal.nl/files/DVHN-20140403-DO01008001.pdf

