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Geachte commissie, 

 

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) ondersteunt van harte dat Zuid-Holland een 

bijdrage levert aan de doelen voor duurzame energie en daarmee aan een verbetering van ons 

klimaat. Landelijk zitten we immers nog maar op 6% van de over 4 jaar(!) te realiseren 16% 

duurzame energie. Windenergie levert daarbij voor de korte termijn de meest substantiële en 

kosteneffectieve bijdrage.  

 

Duurzame energie is opnieuw decentraal opwekken van energie en daarmee weer meer zichtbaar 

en beleefbaar. Onvermijdelijk dat er dus ook lasten worden ervaren bij de lusten van duurzame 

energie. Daarom moet naast noodzaak van windenergie ook zeggenschap,  participatie en winst 

voor het betreffende gebied een rol in de discussie spelen om zo de lusten en lasten beter te 

verdelen.  

 

De maatschappelijke opgave tot het realiseren van windenergie in Zuid-Holland moet samengaan 

met een zorgvuldig proces. Zorgvuldig naar natuur, landschap en omwonenden. Dat vraagt onder 

andere een zorgvuldige toetsing via een adequate milieueffectrapportage. Wij kunnen ons vinden 

in de aanvullingen zoals GS die nu voorstellen richting het definitieve plan MER. Gezien de 

opgave, is het goed dat GS niet op voorhand allerlei mogelijke locaties voor windenergie uitsluit. 

Of een lokatie ook echt ‘kan’, zal een MER altijd moeten uitwijzen. 

 



Zorgvuldigheid bij realisatie van windenergie betreft ook inwoners in de omgeving van mogelijke 

locaties. De NMZH heeft daarom samen met de sector een gedragscode wind op land 

onderschreven. In de kern komt het erop neer dat, naast en tegelijk met een zorgvuldig 

planproces en MER, wordt getracht te komen tot een burgercoöperatie. En dat deze burgerwind-

coöperatie in overleg met sportverenigingen, buurt- en wijkraden, enz.,  mede-zeggenschap krijgt 

over de besteding van de revenuën van de windlocatie ten behoeve van de omgeving en het 

beheer ervan.   

 

Ombuigen van zorgen en inwoners tot mede-bepaler van een ontwikkeling maken. De opgave 

voor windenergie realiseren en de lusten en lasten ervan beter verdelen. Dat is de inzet van de 

NMZH en daarom zijn wij bij de locatie de Balij aan het verkennen hoe dat zou kunnen. Zodat 

mocht de Balij volgens de MER geen onoverkomelijke belemmeringen voor natuur, landschap of 

inwoners opleveren en u daar als PS toe besluit, er een burgerwindcoöperatie klaar staat om daar 

een rol in te spelen. De locatie de Balij is een pilot om dat te verkennen. Wij geven u in 

overweging om participatie van omwonenden bij windlocaties te borgen via de 

omgevingsvergunning. 

 

Dank voor uw aandacht. 
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