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Geachte commissie, 

 

De herziening VRM maakt zoeklocaties voor windenergie mogelijk en daarmee levert de provincie 

Zuid-Holland een bijdrage aan de klimaatdoelen. Dat ondersteunen wij van harte. Omdat 

Nederland fors achterloopt in het opwekken van duurzame energie en omdat Zuid-Holland als 

laaggelegen provincie extra kwetsbaar is voor klimaatverandering.  

 

Tegelijk is duurzame opwekking van energie weer meer zichtbaar en beleefbaar. De anonieme 

kolencentrale ver weg, dat geeft een andere beleving dan de windmolen om de hoek. De 

erkenning dat we windmolens op land nodig hebben, moet daarom samengaan met het beter 

verdelen van lokale lusten en lasten. Dat is waarom de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

inzet op het combineren van windenergie met zeggenschap,  participatie en winst voor het 

betreffende gebied.  

 

De maatschappelijke noodzaak tot het realiseren van windenergie ook in Zuid-Holland, zien wij 

terug in de herziening VRM. En dat verheugd ons. Tegelijk zien wij de spanning die locaties 

opleveren en knelpunten die windmolens kunnen opleveren voor de lokale omgeving en voor 

natuur. Daarom hechten wij onder andere aan een zorgvuldige toetsing via adequate 

milieueffectrapportages op locatieniveau in het vervolgproces. Of een lokatie ook echt kan 

‘promoveren’ van zoeklocatie naar windenergie locatie, zal een goed vervolg onderzoek altijd 

moeten uitwijzen. 

 



Als voorstander van windenergie kunt u er dus van op aan dat wij bij de verdere uitwerking van de 

herziene VRM, de natuur- en omgevingsbelangen niet uit het oog verliezen. Immers, we werken  

aan oplossingen voor de klimaatopgave juist om te voorkomen dat de natuur wereldwijd erop 

achteruit gaat. Wij weten dat windmolens effecten op de lokale natuur en omgeving kunnen 

hebben, in veel gevallen zijn die effecten op te vangen als je daar beter naar kijkt. Dat is waar wij 

aan bij zullen dragen in de vervolgonderzoeken. 

 

Wij zijn nu al aan de slag, om te werken aan concepten die er aan bijdragen dat bij zoeklocaties 

voor windenergie zowel inwoners positie krijgen bij de ontwikkeling en exploitatie ervan, als dat 

revenuen van windenergie terugvloeien naar het gebied en naar versterking van natuur en 

natuurbeheer in die gebieden. Ons ideaal is dat op het moment dat een zoeklocatie voor 

windenergie is aangewezen, er op dat moment een inwonerscoöperatie klaar staat om daar een 

rol bij te spelen.  

 

Oplossingen voor de klimaatopgave, bijdragen aan natuurontwikkeling en aan zeggenschap voor 

inwoners. Wij proberen dat te doen via nieuwe experimenten als Natuurwind of met het opzetten 

van inwonersondersteuning via RescoopZH. Als onafhankelijk belangenbehartiger voor natuur en 

duurzaamheid zonder winstoogmerk, doen wij dat al 42 jaar; zoeken naar oplossingen voor grote 

maatschappelijke opgaven. De herziene VRM doet dat ook. Door zoeklocaties voor windenergie 

vast te stellen. Het is aan uw Staten, wij hopen dat u het voorstel daartoe door GS overneemt . 

 

Dank voor uw aandacht. 
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