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Betreft: Omgevingsraad windplan Wieringermeer
Geachte leden van de Tweede kamer
Begin 2015 zijn wij, als Stichting Windmolenklachten, betrokken bij de omgevingsraad voor het windplan Wieringermeer. Een windplan waarvoor de rijkscoordinatieregeling van kracht is. Het doel van de omgevingsraad is om in overleg
met de omgeving te komen tot een gedragen windplan. Helaas is de stand van
zaken nu (10-06-2015) zo dat het enige overeenstemming tussen de deelnemers is dat er geen overeenstemming is bereikt.
Wij zijn zeer teleurgesteld over de gang van zaken en hebben besloten om ons
terug te trekken uit dit orgaan.
Graag informeren wij u over onze beweegredenen om uit dit "overleg" orgaan te
stappen. Allereerst constateren wij dat het al mis ging bij de start. De initiatiefnemers hebben zelf de regie genomen bij de selectie van deelnemers alsmede
de bestuurders (voorzitter en secretaris) van de omgevingsraad. Op veelvuldig
en nadrukkelijk verzoek van de Stichting Windmolenklachten zijn wij alsnog
toegelaten. Tijdens de vergaderingen werd al snel duidelijk wie de regie had en
nam. Het windcollectief, bestaande uit professionals van ECN, NUON en bestaande windmoleneigenaren waren zeer kundig in het pareren van kritische
vragen en waren vanaf het begin in grote getallen zeer nadrukkelijk aanwezig.
Deze voerden samen met de voorzitter en secretaris de boventoon. Er was geen
enkele uitdaging tot discussie en/of uitnodiging tot stemming tijdens de vergaderingen. Er was nauwelijks ruimte voor discussie. Stichting Windmolenklachten
heeft meerdere uitgebreide brieven1 met aanbevelingen ter discussie aangeboden. De meeste aanbevelingen werden afgedaan als niet relevant en/of alleen
relevant voor een later tijdstip.
Het gaat in deze brieven om elementaire en basale onderwerpen zoals beperking van overlast, nette inspraak, transparantie over het proces en eerlijke
compensatie voor omwonenden.
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http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2015/04/20150414-Omgevingsraad-brief.pdf
http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2015/04/20140610-Omgevingsraad-brief.pdf
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Juist dit laatste is een zeer belangrijk onderwerp geworden nu blijkt dat de Nederlandse Norm voor het geluid van windturbines tot de slechtste van Europa
kan worden geschaard. Dit blijkt uit de publicatie “Differences in regulations for
windturbines in four different European countries”2 van het gerenommeerde ingenieursbureau M+ P raadgevende ingenieurs. Hoe is het mogelijk dat dit in het
meest dichtbevolkte land van Europa zo slecht geregeld is. Voor alle duidelijkheid, M+P is via het ministerie van IenM betrokken geweest bij de totstandkoming van de 47 Lden gemiddelde geluidsnorm in 2011
Wij zijn vol enthousiasme gestart met de omgevingsraad, maar zijn tot de conclusie gekomen dat onze bijdrage geen enkele toegevoegde waarde heeft.
Wij hopen dat u met deze informatie uit het veld een handvat heeft bij de verdere uitwerking van de invulling voor een duurzame samenleving.
Voor ons is het duidelijk dat de invulling van windenergie alleen het predicaat
duurzaam mag krijgen als alle randvoorwaarden er bij worden betrokken. Dus
zowel Planet, Profit als People. Dit laatste aspect is essentieel voor de acceptatie
van windenergie op land.
Dank u voor de aandacht.
Vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Windmolenklachten.
MEVR A. ROMAR, DHR E V STAM, DHR HG DASSELAAR
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http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2015/06/150603-Nieuwenhuizen_Euronoise_2015.pdf
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