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OPEN BRIEF 8 mei 2021 MORATORIUM OP WIND-OP-LAND
Geachte Bestuurder, Volksvertegenwoordiger,
De plaatsing van Windturbines op Land werd in de verkiezingsthema’s al
voorzichtig behandeld. Nederland is een dichtbevolkt land en plaatsing van
turbines geeft veel hinder en weerstand in alle regio’s van Nederland, ook al uit
zorg voor ons landschap. In dit kader hebben wij goed nieuws.
In het kader van het Klimaatakkoord heeft Nederland zich doelen gesteld voor
Windenergie op zee, en Duurzame-Energie-op-Land. De doelstellingen voor
Wind op Land en Zon op land worden gezamenlijk ingevuld binnen het RES
programma (Regionale Energiestrategie). Inmiddels zijn er zoveel
vergunningen en subsidietoekenningen afgegeven voor windmolens op land,
dat we de 2030 doelstelling voor Wind op Land al hebben gerealiseerd!
Additionele windenergie kan geheel worden ingevuld op zee. In het kader van
het Noordzee-akkoord is al voldoende ruimte vrij gemaakt voor de gehele
Nederlandse windambitie tot 2050 (42 GW). Maar volgens het PBL is er op
onze Noordzee zelfs ruimte voor 76 GW wind, dat voorziet in het 4-voudige van
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de huidige elektriciteitsbehoefte. Ook een verhoging onlangs van de
doelstelling 2030 met extra 10 GW wordt door onze Minister al geheel op de
Noordzee geplaatst. Daar waait het vaker, harder en de windturbines zijn veel
groter. Wind-op-zee is inmiddels de goedkoopste vorm van duurzame
energie.
Het kleine potentieel van wind op land is hiermee slechts 5% van wat op de
Noordzee goedkoper kan, en daar zonder hinder. Wat gemeenten nu
overwegen binnen hun gemeentegrenzen kan met gemak bijgeplaatst worden
op de Noordzee. Er is geen enkel argument meer om windturbines op land te
plaatsen. We exporteren tomaten en importeren Mercedessen. Waarom
moeten we dan wel per gemeente zelfvoorzienend zijn in kWh uit
windparken op land ? Het is in goede ruimtelijke ordening soms beter om te
stellen dat er in een gemeente geen te verantwoorden locatie voor een
windpark mogelijk is. Nadelen voor omwonenden en het landschap wegen niet
op tegen de mogelijkheden op onze Noordzee.
We ondersteunen de energietransitie en er is nu een betere optie. Nu wij de
klimaatakkoord doelstellingen voor wind-op-land hebben gehaald, is het nu het
juiste moment om te komen tot een energiestrategie op nieuwe inzichten.
NLVOW pleit dan ook voor een moratorium voor wind-op-land. Wij roepen u
daarom op om per direct geen vergunningen meer af te geven voor
windturbines op land. Door op zee ruim baan te geven aan de energietransitie
behouden we een leefbare omgeving voor onszelf en onze kinderen. De daar
behaalde Certificaten van Oorsprong van groene energie kunnen ten goede
komen van gemeenten en regio’s.
Zie het bijgaand Persbericht en een uitvoerige onderbouwing met officiële
cijfers in een Achtergronddocument.
met vriendelijke groeten,
Jan Jaap Tiemersma, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines
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(NLVOW), janjaap.tiemersma@nlvow.nl, 0653-146014
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