NLVOW Westerpark 8 mei 2021 ‐‐ Goeiemiddag, Mijn naam is Jan Jaap Tiemersma
Het waait hier een beetje, maar ik heb net windy.com eens even bekeken: hierboven waait het nu op
100m hoogte 6 meter per seconde. Op de Noordzee waait het op dit moment 14 meter per seconde.
We moet dat keer de derde macht doen. Dat wil zeggen dat op dit moment met deze windsnelheden
op de Noordzee 8 maal zoveel energie gemaakt wordt per windmolen. En die windmolen op de
Noordzee is dan nog ook veel groter. Hij draait veel meer uren per jaar. Dat komt er op neer dat een
windmolen op zee gemiddeld 10 keer zoveel energie doet dan hier op het land.
Maar waarom dat nog ? Dat is een vraag die leeft al 10 jaar. We zijn als NLVOW begonnen in de
uithoeken van dit land: Oost‐Groningen, Midden Drenthe, de Wieringermeer, waar de
Rijksinpassingsplannen waren. Dus het was niet een wethouder in die tijd, maar het was een minister
Kamp die daar grote windparken neerzette. Dat was een groot geweld, daar kon politiek niks tegen
gedaan worden. En iedereen die daar op korte afstand van die windparken woont is gewoon politiek
gefrustreerd geraakt. Het is net al gezegd, er wordt amper geluisterd. In dat verhaal heeft het
NLVOW een andere opstelling dan een aktiegroep gekozen, om aktiegroepen bij te staan met
argumenten. En wij zijn heel blij dat Windalarm een heel document nu te hebben hoe die feiten nu
allemaal in elkaar zitten.
En wat blijkt: het kan prima op zee. Het is zelfs peanut om nog iets op land er bij te gaan zetten, in
vergelijk wat er nog op zee mogelijk is. En zeker met die verhouding die ik noemde, van energie die
daar mogelijk is. Van het Rijk is het naar de provincies gegaan, ikzelf woon op 500 meter van een
windpark dat de provincie daar heeft neergezet met een provinciaal Inpassingsplan. We hebben nu
een heel rare zaak eigenlijk, want intussen hebben we overal wethouders in het land met een grote
ambitie. En ik pak zelf de mails aan die bij NLVOW binnenkomen, en dan zie je hoeveel mensen
hebben nu ruzie met hun wethouder. En dat is niet de wethouder van Ruimtelijke Ordening, die zegt
wat goede ruimtelijke ordening is in dit land, nee, dat is de wethouder van Milieu. Die heeft een
bepaald ambitie heeft. En het is een beetje een gekke ambitie. Want we exporteren tomaten en
kaas, en we importeren Mercedessen. En het is niet zo dat elke gemeente zijn eigen Mercedessen
moet produceren. Dat kan je plaatsen op een locatie waar dat het beste kan. En dat is niet waar er
geen ruimte voor is.
De cijfers liggen zo, dat als de afstand tot windmolens nu 500 meter zou zijn, en dat wordt als steeds
minder, en je maakt daar 1000 meter afstand van, dan blijft er maar 10% van de ruimte voor
windmolens over, van wat ze denken dat er nu is. Het omgekeerde gebeurt, we zien hier in
Amsterdam en we zien in Deventer en elders, dat windmolens nu worden gepland op 250, 280 meter
vanaf woningen. En het heet dan dat dat een locatie is met de minste “ernstig gehinderde
bewoners”. Dus de regelgeving die al is veranderd voor windenergie in 2011, wordt deze dagen nog
verder opgerekt. Ze kiezen een locatie en zeggen: kijk, er zijn maar 10 woningen die ernstig
gehinderd worden. Dat heet dan kennelijk “goede ruimtelijke ordening”. Ik denk dat het straks zo
komt, dat als je ziet dat dit soort zulke kleine ruimtes voor windmolens nog benut moet worden op
land, en Naut Kusters heeft al gezegd, er is helemaal geen argument voor, waarom gaan we dan nog
door.
Er is een programma dat heet Andere Tijden, het schijnt te moeten stoppen, maar ik denk dat als je
over 10 jaar met je kleinkind of je kind hier loopt en die vraagt: Papa wat staan die windmolens hier ?
En dan moet je vaststellen dat idealisme zo ver gegaan is, dan is idealisme ineens een verkeerd ding,
dat doel en middelen door elkaar zijn gehaald. En dat is wat er in Nederland al 10 jaar aan de gang is:
doel en middelen moeten vanaf nu uit elkaar gehaald worden. Vandaag roepen wij dat, en wij zullen
dat roepen bij al die gemeenten waar wij als NLVOW de omwonenden helpen: Dit hoeft niet meer,
wind op land is voorbij. Dus ook wij doen helemaal mee in het Moratorium voor wind op land, wind
moet naar zee.

