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De 6000 MW windvermogen die het kabinet in 2020 gerealiseerd wil hebben halen we 
in de verste verte niet, tenzij er héél snel iets verandert in de aanpak van de overheid. 
Dat was de boodschap die vrijwel alle deelnemers aan de hoorzitting over windenergie 
vorige week voor ons hadden. Bij wind op zee komt de groei te laat op gang, omdat de 
locatieselectie, het vergunningencircus en de subsidieverlening nog meer dan twee jaar 
gaat duren. En bij wind op land is het urgent dat er snel een landelijk planologisch kader 
komt voor de plaatsing van de molens, dat de geluidnormen worden aangepast en er 
duidelijkheid komt over de vrijwaringszones rond molens.
De officiële planning wordt cynisch bejegend, omdat die geen rekening houdt met 
doorlooptijden van projecten. Rijkswaterstaat bemoeit zich met inhoudelijke discussies 
over milieu- en natuureffecten, terwijl ze alleen maar een volledigheidstoets op de 
ingediende stukken moeten uitvoeren.
Kortom: er gaapt een kloof tussen ambitie en realiteit.

Tijdens de hoorzitting zijn een groot aantal suggesties gedaan om het tempo bij de 
plaatsing van nieuw vermogen te verhogen. De SP-fractie zou graag een reactie van het 
kabinet op deze suggesties krijgen. Allereerst de algemene suggesties:

Benoem een resultaatverantwoordelijk minister, die de inbreng van alle zes 
ministeries coördineert. Vergeet daarbij ook vooral het ministerie van Defensie niet.

Informeer –tot de productie op stoom is- de Kamer via een  halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage

Probeer de ecologische effecten van windmolens niet te voorspellen door 
gedetailleerde bureaustudies, maar start met globale richtlijnen in combinatie met een 
verplichte monitoring. Leer vervolgens van de monitoring door op basis daarvan de 
randvoorwaarden voor volgende projecten aan te passen. 

Financier de subsidie van windenergie buiten de belasting om: de Duitse aanpak. 
Overigens: de minister van EZ heeft bij de behandeling van de SDE toegezegd om 
financiering via een opslag op de prijs van grijze stroom te gaan onderzoeken. Hoe staat 
het daarmee?

Laat de strategische MER maken in opdracht van de overheid en laat alléén bij 
de MER de milieuaspecten beoordelen.

Dan kom ik op de specifieke maatregelen voor wind op zee.
Stel één bevoegd gezag of één onafhankelijk orgaan voor de Noordzee in om de 

ambtelijke afstemming te verbeteren.
Ontwikkel een sluitend plan van aanpak voor de Noordzee: ruimtelijke visie, 

aansluiting hoogspanningsnet, vergunningstelsel, subsidiestelsel.
Neem snel een besluit over de aanleg van een of meer stopcontacten op zee, 

onder verantwoordelijkheid van TenneT
Maak snel een structuurvisie  voor de Noordzee met voorkeurszones voor 

verschillende gebruikers; zorg ervoor dat Defensie meewerkt
Voer voor deze kabinetsperiode de ambitie op van 450 naar 700MW, anders 

wordt de 4000MW op zee in 2020 zeker niet gehaald



Zorg dat de subsidieregeling voor wind op zee innovatie stimuleert, met name 
far shore windparken

En dan de voorstellen voor wind op land.
Maak snel een rijksstructuurvisie voor wind op land, gebaseerd op het advies 

van de rijksadviseur voor het landschap (vides, concentratiegebieden, witte zones). 
Los snel de radarproblematiek op door een duidelijke richtlijn waar uit blijkt 

waar beperkingen gelden voor de plaatsing van molens
Kom snel met geluidnormen die rekening houden met laagfrequent geluid
Leg in de wet vast welke afstand aangehouden moet worden tussen grote 

windmolens en de bebouwde kom. In Duitsland en Frankrijk worden afstanden van 1,5 
tot 2 km aangehouden.

Kom snel met een landelijke richtlijn voor de gebruiksbeperkingen in de directe 
omgeving van windmolens. Nu is er een wildgroei van lokale eisen. Sommige 
gemeenten eisen al een vrijwaringszone van 200 meter rond molens. Dan is plaatsing op 
bedrijfsterreinen onmogelijk.

Ter afsluiting. De SP-fractie pleit ervoor om méér vermogen op zee en minder op land 
te plaatsen. Tweederde van alle projecten op land gaat niet door vanwege 
inpassingsproblemen en verzet. Dat schiet dus niet op.
De inpassing op land kan wel een stuk vereenvoudigd worden als er een structuurvisie 
wind op land wordt vastgesteld, de geluidnormen worden aangescherpt, de 
radardiscussie wordt opgelost en een landelijke richtlijn wordt gepubliceerd voor de 
vrijwaringszone.
Het slechtste wat het kabinet kan doen is gaan sjoemelen met de eisen die gesteld 
worden aan wind op land, zoals nu lijkt te gebeuren met de geluidsnormen. Dat zal het 
draagvlak ondermijnen en het verzet aanwakkeren

Vier vrouwen spelen in het kabinet de eerste viool als het gaat om windmolens: de 
ministers van VROM, EZ en LNV en de staatssecretaris van V&W. Ik heb mij laten 
vertellen dat vrouwen minder last hebben van grote ego’s en sneller tot samenwerking 
komen. De SP-fractie rekent erop dat de vrouwen in het kabinet deze hoge
verwachtingen waar maken!


