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Aandacht voor ernstige bedreiging door windturbines 

Streep door MEGAWINDPARKEN 

Tegenwind Veenkoloniën is heel erg blij met de huidige doorbraak rond de realisatie van windenergie op land. We 
hopen dat de aangekondigde stop op de realisatie van megagrote windparken niet van tijdelijke aard is (6 maanden), 
maar het begin van het besef dat dit soort ontwikkelingen niet over de hoofden van de mensen die er wonen 
gerealiseerd kunnen worden. In gezamenlijkheid dient er gewerkt te worden aan de doelstelling om 14% duurzame 
energie te realiseren. Wij vinden dat er nogal eens vergeten wordt dat deze doelstelling voor 2020 niet per se met 
windenergie op land tot stand hoeft te komen. 

Tijdens het politiek debat bij de Winddag van de NWEA op vrijdag 15 juni bleek dat de schreeuw om aandacht, 
bescherming en om serieus te worden genomen is aangekomen bij de politieke partijen en de bestuurders. Ook lijkt 
het er op dat er eindelijk rekening gehouden gaat worden met de bevolking en dat de bewoners van het gebied 
meer betrokken gaan worden in het proces. De aanwezige partijen (SP, PvdA en GL) gaven duidelijk aan dat het 
alleen samen met de mensen die er wonen kan. Dat betekent dat er dus voldoende draagvlak van de omgeving 
moet zijn voor windenergieprojecten op land en voldoende compensatie voor eventuele schade. Ook lieten zowel de 
SP als de PvdA doorschemeren dat er eventueel een deel van de opdracht die er voor op land is gedefinieerd, 
verschoven kan worden naar realisatie van windenergie op zee. Dit is een standpunt dat ook al door de VVD is 
ingenomen. Wij vinden dat een zeer goede ontwikkeling. Er zijn voorbeelden genoeg in Nederland dat er best wat 
mogelijk is, maar alleen in samenwerking met elkaar en niet als een dictaat vanuit de landelijke overheid.  
Ook gedeputeerde Moorlag van de provincie Groningen gaf blijk van het groeiende bewustzijn dat het zo niet kan, 
dat er een grens is aan wat aan omvang van wind op land mogelijk is en dat draagvlak onontbeerlijk is. 
 

Een andere grote winst is de onderkenning dat landsbelang niet betekent dat je alle democratische bestuurslagen 
via een RCR-procedure mag passeren. Dit vraagt om een verplichte, grotere inspanning van de ontwikkelaars om 
zorg te dragen voor draagvlak onder de bevolking en het biedt een waarborg tegen projectrealisaties die veel schade 
aan gezondheid en aan de lokale economie aanrichten. Dat is toch niet teveel gevraagd lijkt ons. 
 

Wij hopen dat zowel de gemeenten als de provincies deze ontwikkeling aangrijpen om samen met de bewoners aan 
deze ontwikkeling invulling te geven. Zo kunnen we aan Den Haag laten zien dat er geen RCR-procedure nodig is in 
dit land als je maar eerlijk en open bent en goed communiceert. 
Tegenwind Veenkoloniën biedt zich nadrukkelijk aan als gesprekspartner voor alle partijen om hierover van 
gedachten te wisselen. Wij blijven van mening dat windenergie met deze omvang van turbines vooral iets is dat op 
zee gerealiseerd zou moeten worden. Op land zijn er dan nog heel veel andere mogelijkheden om de doelstelling te 
halen. Er is nu al een overvloed aan initiatieven op dit gebied op gang gekomen en dat bewijst dat het ook anders 
kan. 

 
********************************************************************************** 

Tegenwind Veenkoloniën is een samenwerking van: Platform Storm, Tegenwind N33, WindNee en 
Tegenwind Hunzedal. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Rob Rietveld, woordvoerder Tegenwind Veenkoloniën, 06 – 463 75 095 


