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Onderwerp: Pleidooi om eventuele plannen voor windenergie in uw gemeente te temporiseren 
  
Geachte gemeenteraad en college van B&W, Geachte heer, mevrouw, 
 
Vorige week stuurden we u een email waarin we uw aandacht vroegen voor het gebruik van 
gedragscodes bij omgevingsprojecten, zoals Windenergie-op-Land. 
In deze email vragen we opnieuw uw aandacht voor de problematiek rondom Windenergie-op-Land. 
We leggen u graag een pleidooi voor om in rust eventuele plannen voor windenergie in uw gemeente 
te temporiseren. De situatie rondom Windenergie-op-Land is momenteel namelijk erg onzeker. 
 
Op 30 juni  2021 ([1]  heeft de Raad van State uitspraak gedaan over een bezwaar tegen het 
windpark Delfzijl. Daarbij is aangesloten op eerdere uitspraken van het Europese Hof van Justitie. 
Door die uitspraak werd het bouwen van het windpark onmogelijk met toepassing van de normering 
volgens het Activiteitenbesluit. Er ontbrak een belangrijk onderdeel, namelijk een Plan-m.e.r voor de 
toe te passen normen voor omgevings-effecten. Deze uitspraak betekent met andere uitspraken ([2] 
ook dat het bevoegd gezag klip en klaar werd verplicht tot het ongedaan maken van reeds verleende 
vergunningen. In deze kwestie geldt Europees recht namelijk als hoger dan Nederlands recht. 
 
Dit heeft o.a. tot gevolg dat een gemeente of provincie niet meer kan verwijzen naar het 
Activiteitenbesluit. Daarin was met Wijzigingsbesluit 2011 speciaal alleen voor windturbines een 
zodanige normering opgenomen, dat in Nederland royaal Wind op Land geplaatst kon worden ([3]. 
De daarin verwoorde normen golden voor het “In werking hebben van een windturbine” ([4] en 
gelden dus niet alleen niet meer voor een windpark, maar voor elke windturbine niet meer. De 
gemeente zal met nieuwe plannen zelf met criteria moeten komen. En met name als een bondiger 
afweging wordt gemaakt dan in de nu door het Ministerie EZK ingezette landelijke m.e.r.-procedure, 
kan de burger bezwaar maken. Eindelijk komt de burger tot zijn recht!                                                                                                    
De gemeente zal in het komend jaar ook een besluit nemen over de RES-voorstellen. De RES moet 
worden gezien als een plan en voor dit plan gelden m.e.r.-verplichtingen, met ten aanzien van 
effecten van windturbines - zoals genoemd - dezelfde m.e.r.-verplichtingen voor normeringen zoals 
verwoord in de RvS uitspraak. Dit heeft tot gevolg dat er voor een RES een -Plan-MER moet worden 
opgesteld, en zeker ook voor een daarop gestoelde Omgevingsvisie. En daarbij kan de burger 
gelukkig weer volop haar of zijn mening geven. 
                                                                            
Tevens is van belang dat de doelstellingen voor Wind op Land voor 2030 ondertussen al ruim zijn 
gehaald ([5] en dat er dus geen reden is om in haast door te gaan met het plannen van grootschalige 
wind op land. Ook de regering en het klimaatakkoord verwijzen voor verdere uitbreiding naar de 
Noordzee met ruim voldoende potenties, ook voor het klimaatneutraal maken van uw gemeente. 
 
De NLVOW blijft graag in gesprek met overheden en neemt daarom deel aan klankbordgroepen ([6] 
met het ministerie van EZ, waarin o.a. gesproken wordt over de nieuw op te stellen afstandsnormen 
van windturbines voor uw en mijn gezondheid. De NLVOW heeft de uitnodiging geaccepteerd en in 
het gesprek met name gewezen op het belang van een echt onafhankelijk onderzoek naar de 
gevolgen van windturbines voor de gezondheid van omwonenden, onder leiding van een objectieve, 
medisch geschoolde wetenschapper als voorzitter. Voor ons staat het belang van de 
gezondheidsaspecten bovenaan. We horen daarover van burgers steeds vaker verontrustende 



verhalen. Dit speelt waarschijnlijk ook in uw gemeente een rol, tenzij er in uw gemeente geen 
windturbines staan of komen te staan. Voor de toekomst zeggen we: houd dat zo. 
 
Samengevat: 
Neem voorlopig geen nieuwe besluiten over windturbines. Het plaatsen van windturbines in de RES 
besluitvorming kan een tijdje in de ijskast. En bij alle eventueel toch te nemen besluiten dient de 
gezondheid van uw inwoners het belangrijkste criterium te zijn. Houd het voorzorgbeginsel hierbij als 
leidend. 
  
Tot het geven van nadere informatie is de NLVOW altijd bereid. 
Succes gewenst bij uw voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Vriendelijke groeten,  
 
 
Voorzitter NLVOW (Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines). 
NLVOW – www.nlvow.nl <https://nlvow.us1.list-
manage.com/track/click?u=11c5fa352e7247ee588a905f7&id=d3fad552fe&e=c73acbd1a0> 
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