
AO AMvB wind, 15 september 2010.
Inbreng SP-fractie.

MdV,

Omdat dit het eerste debat over dit onderwerp is in de nieuwe kamer-
periode zal ik mijn inbreng starten met een korte samenvatting van het 
standpunt van de SP over windenergie.
Wij denken dat wind de potentie heeft om de komende decennia een flink 
deel van de Nederlandse elektriciteitsproductie te verzorgen. 
Op lange termijn wordt zon waarschijnlijk de belangrijkste duurzame bron, 
maar de kostprijs van windenergie zit nu nog veel dichter bij de marktprijs 
dan die van elektriciteit uit zonnepanelen. 
Ik verwijs naar de ECN-studie waarin de kostprijs van alle energiedragers 
vergeleken wordt. 

We waren en zijn wel kritisch over het praktische beleid rond windmolens. 
Nederland is dichtbevolkt.
Je moet dus zeer zorgvuldig omgaan met de inpassing van windmolens.
Je moet ook strenge wetgeving hebben op het gebied van geluid en externe 
veiligheid.
Ook moet je snappen dat de hoeveelheid molens die je op land kwijt kan 
hier veel lager ligt dan bv. in Noord Duitsland of Denemarken, waar de 
bevolksdichtheid lager is. 
Dit demissionaire kabinet heeft dat nooit gesnapt.
Daarmee is de tegenstand tegen wind letterlijk aangewakkerd, terwijl de 
overgrote meerderheid van de bevolking het ook belangrijk vind dat we 
investeren in duurzame energie. 
Maar zonder onnodige overlast!

Per saldo was en is de SP voorstander van het volgend beleid:
1. méér wind op zee
2. minder groei van turbines op land
3. sanering van oud zeer
4. een nationale structuurvisie waar duidelijk wordt aangegeven waar 

wind kan en waar niet
5. welstandseisen voor een nette inpassing en 
6. strenge geluid- en veiligheidseisen zodat omwonenden en passanten 

zo weinig mogelijk overlast ondervinden en risico’s lopen.



Daarmee kom ik op het Ontwerpbesluit wijziging van het 
Activiteitenbesluit en de voortgang van de inwerkingtreding AMvB 
windturbines.

Allereerst de geluidnormen Lden=47 en Lnight=41. 
De SP-fractie wil dat de lat bij de overgang naar de nieuwe normen niet 
lager gelegd wordt.
Daarbij moet wat ons betreft ook rekening gehouden worden met de 
locatie: in het landelijk gebied is er minder achtergrondgeluid dan langs een 
snelweg of op de Maasvlakte.
Klopt het dat in de gangbare vergunningpraktijk voor industrielawaai op 
het platteland de nachtnorm 30dB is voor stille gebieden en 35dB voor 
gebieden met intensieve agrarische activiteit?
Klopt het dat voor het Besluit landbouw voor agrarische activiteiten een 
nachtnorm wordt voorgeschreven van 35dB?

Als het antwoord ja is, dan lijkt mij dat een Lnight van 41dB wel degelijk 
knabbelt aan de rechtsbescherming van omwonenden.
Nogmaals: bij molens die gebundeld zijn met een autoweg of een 
industrieterrein valt die 41dB volkomen weg in het achtergrondgeluid.
Je kan dan beter spreken van voorgrondgeluid.
Maar in het landelijk gebied ligt dat anders.
Waarom komt dat niet tot uitdrukking in de AMvB en het 
Activiteitenbesluit?
De SP-fractie overweegt hierover een motie in te dienen.

Daarmee kom ik op de externe veiligheid.
De risicobenadering voor windmolens zou aansluiten bij de methodiek van 
het Besluit  Externe Veiligheid Inrichtingen. In het BEVI is het 
plaatsgebonden risico op 10 -6 gesteld.
Op de site windenergie van het ministerie van  VROM staat het voornemen 
dat in de nieuwe regelgeving de 10 -5 norm leidend wordt voor het 
plaatsgebonden risico, terwijl voor de basisbescherming van de bevolking 
uitgegaan wordt van de 10 -6 –norm. 
Als dat juist is zou er sprake zijn van het meten met twee maten en lopen 
omwonden bij windmolens een groter risico dan bij een industrieterrein.
Ik kan me niet voorstellen dat deze minister dat zou willen, maar mocht het 
toch kloppen dan overweeg ik ook op dit punt een motie.


