
Groene energie - een goede zaak, niet? 
Maar zijn windmolens écht de juiste manier? 
Hoe groen zijn ze eigenlijk? 
Binnen (én buiten) Nederland zijn er veel 
actievoerenden die u hier maar al te graag 
over informeren. 

Nationaal Kritisch 
Platform Windenergie
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EPAW – European Platform Against Windfarms
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Wie voor 
windmolens is, 
houdt niet van 
mensen.



                                               “Windenergie: wie betaalt de rekening?”
                                                                           Op 20 juni 2014 organiseert de Nederlandse 

                                                   Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
                                                      haar tweede conferentie, ook weer in de Jaarbeurs 

te Utrecht en ook weer in de middag van 12.30 tot 18.00 uur.

Het thema van die conferentie is: “Windenergie: wie betaalt de rekening?”

De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers uit overheid en 
bedrijfsleven, maar eenieder met interesse voor het onderwerp is zeer welkom.

Toegang voor NLVOW leden: € 35 – voor niet-leden: € 100.

De NLVOW komt op voor de belangen van omwonenden van windturbines en 
windparken. Dat doet zij door te pleiten voor een betere bescherming van 

omwonenden voor de schade en overlast die zij ondervinden van die parken en 
turbines. Dat doet zij ook door lokale actiegroepen te ondersteunen met informatie, 

maar de NLVOW wil zelf nu juist geen actiegroep zijn. De NLVOW als zodanig is dan 
ook neutraal in de discussie over nut en noodzaak van windenergie.

Kosten windenergie
De laatste tijd worden er steeds vaker en steeds indringender vragen gesteld bij de 
kosten van windenergie, zowel op land als op zee. Die kosten zijn niet alleen van 

belang voor de samenleving als geheel, maar juist ook voor omwonenden. Niet alleen 
betalen die omwonenden – net als alle andere burgers – mee aan de subsidies voor 
windenergie, maar zij betalen ook nog eens op een geheel andere wijze mee: door 

waardevermindering van hun huizen, door overlast vanwege geluid en slagschaduw 
en door aantasting van het landschap in de omgeving. En soms door slaap- en 

gezondheidsproblemen..

Windenergie op land  lijkt in eerste instantie  goedkoper dan windenergie op zee en 
dus kiezen Haagse beleidsmakers en beslissers voor windenergie op land. De 

NLVOW wil zichtbaar maken dat één van de redenen daarvoor is dat kosten zonder 
passende compensatie worden afgewenteld op omwonenden. Waarom is er wel een 

vaste regeling voor compensatie (of zelfs uitkoop) van omwonenden bij de aanleg van 
een snelweg en niet bij de aanleg van een windpark? Terwijl onder de geldende 

normen de geluidshinder van windturbines vele malen groter mag zijn dan van een 
snelweg!

De NLVOW wil het in de conferentie niet laten bij analyse en problematisering, maar 
wil ook concreet aangeven wat er gedaan moet worden. Belangrijk element daarbij is 

de door het Energieakkoord Duurzame Groei geëiste gedragscode voor de 
windsector. Hoe zou die code er uit moeten zien vanuit de optiek van omwonenden? 

En ander element is dat de NLVOW zal aangeven welke actie(s) zij wil gaan 
ondernemen om te bereiken dat niet alleen de windindustrie, maar ook omwonenden 

aan tafel zitten als er gepraat wordt over windenergie en windenergiebeleid.

Tweede NLVOW conferentie Programma 20 juni 2014

www.nlvow.nl  

WINDTURBINES VERPLICHT AFGEBROKEN

In Portugal zijn in 2006 een viertal windturbines binnen 650 meter van een 
boerenbedrijf geplaatst. Direct na opstart kregen mens en dier problemen. Een half 
jaar later werden de ouders van het 12 jarige kind door de schoolleiding gevraagd, 
waarom de schoolprestaties de laatste tijd zo slecht waren. Zij kwamen uiteindelijk 
terecht bij de universiteits-kliniek van Lissabon. Daar werd door Prof. M. Alves-
Pereira vastgesteld, dat het kind symptomen vertoonde van VAD (=Vibro Acoustic 
Disease) Moeder en kind verhuisden, waarna het kind herstelde. Noodgedwongen 
zette de vader zijn paardenhouderij voort, waarbij zijn gezondheid zienderogen 
achteruit ging.
De gerechtelijke procedure, die hierna volgde heeft in april 2014 een voorlopig 
einde gekregen. De Rechtbank woog het persoonlijk belang (=recht op leven) af 
tegen de legitieme zakelijke belangen van de turbine eigenaren.
De Rechtbank besloot, dat het recht op leven belangrijker was, en verplichtte de 
windturbine eigenaren de turbines af te breken en tot het betalen van een 
schadevergoeding. 

Zie voor referentie en achtergrond informatie :

http://waubrafoundation.org.au/2014/portugese-supreme-court-orders-four-
wind-turbines-removed/   SHORT LINK  http://goo.gl/kZe9CQ

SHORT LINK http://goo.gl/nZeDmX

SHORT LINK http://goo.gl/Tv5AU9

SHORT LINK  http://goo.gl/7qXJzK

Dat windmolens zelfs romanschrijvers inspireren leest u 
in het volgende persbericht.

Bloedstollende gebeurtenissen

In een zomer zonder slaap van Bram Dehouck zijn de 
windmolen in het dorpje Blaashoek een zegen voor de 
een en een vloek voor de ander. Slager Herman Bracke 
kan niet slapen door het irritante geluid. De perfectionist 
in de wijde omtrek geroemd om zijn paté, raakt dodelijk 
vermoeid. Geleidelijk verliest Herman de controle over 
zijn werk. Daarmee zet hij een serie bloedstollende 
gebeurtenissen in gang, met fatale gevolgen voor de 
dorpsbewoners. Het leven in Blaashoek zal nooit meer 
het zelfde zijn.
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