
Algemene opmerking vooraf over “Dorpsmolen”: 

Doet a.u.b. niet aan volksverlakkerij: dit gaat niet over een “Heense Molen”, maar over 

WINDTURBINES, die logischerwijs ook niet in de dorpskernen komen te staan, maar in het 

“buitengebied”. Verzoek u dringend de benaming WINDTURBINES aan te houden en het niet meer 

over “dorpsmolens” te hebben. Dat zet mensen op het verkeerde been. 

Proces totstandkoming: 

In het proces van totstandkoming van WPRV staat/stond “De Burger volkomen Buitenspel”. 

Zienswijzen door omwonenden ingediend worden standaard van tafel geveegd door de werking van 

het gehanteerd wettelijk kader. De Staat ofwel het bevoegd gezag komt de afspraken gemaakt in het 

Verdrag van Aarhus standaard NIET na.  

1 Verdrag gesloten in juni 1998, door NL geratificeerd in december 2004; 

a) Burger toegang verlenen tot milieu-informatie op transparante en doeltreffende 

manier; informatie moet volledig en accuraat zijn; 

b) Inspraak mogelijk maken op moment dat alle opties nog mogelijk zijn en rekening 

houden met de uitkomsten van die inspraak; 

c) Waarborgen dat burgers in staat zijn formele en materiele rechtmatigheid van 

bestuursbesluiten te laten toetsen door de rechter. 

2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt selectief toegepast en achterwege 

gelaten bij o.a. Windenergie-Op-Land projecten. 

 

Gevolg: De Lusten zijn exclusief voor de vergunninghouder/exploitant; de Lasten exclusief voor de 

direct omwonenden. 

Algemeen advies: 

Bezint voor u begint; TIEN-PUNTEN-LIJST: lees o.a.  

1 BURGERS BUITENSPEL – Aanklacht tegen De Staat der Nederlanden (door NLVOW) en 

intussen ook tegen de Provincie Utrecht (door PVV Utrecht), wegens schending van 

Aarhus bij Commissie van Toezicht van Europese Economische Commissie van de 

Verenigde naties in Geneve. Dergelijke aanklachten tegen Prov. Gelderland en N. 

Brabant zijn in voorbereiding (burgerinitiatieven). BHW zal binnenkort met haar 

leden hierover beraadslagen (tegen N. Brabant en/of Gem. Roosendaal).  

2 Windenergie en de Overheid – Hoe wordt het spel gespeeld en hoe “heurt ’t NIET”. 

3 Gedragscode NWEA; 

4 Gedragscode NLVOW; 

5 Gedragscode Gem. Wijchen; 

6 Gedragscode Gem. Emmen; etc.; 

7 Ga luisteren en desnoods eens overnachten bij buurtbewoners! 

8 Denk na! Denk nog eens na! 

9 Zorg voor naleving ALLE wettelijke bepalingen, inclusief Verdrag van Aarhus (ook o.a. 

Elektriciteitswet 2012) vooral indien Gem. Steenbergen behalve bevoegd gezag, 

tevens direct belanghebbende of indirect belanghebbende wordt bij windturbines. 

10 Zorg dat primair de belangen van direct omwonenden serieus genomen en behartigd 

worden, voor het benodigde draagvlak en acceptatie. Zorg voor GELIJK SPEELVELD 

voor ALLE stakeholders, incl. de omwonenden. 



 

Onze ervaringen: 

1 Overlast en hinder: 

 

a) Geluid: slaapgebrek, leerachterstand, ouders vetrekken naar kinderkamer en 

kinderen naar ouderslaapkamer; bed in de schuur; gehoorbescherming op maat, 

etc.; 

b) Slagschaduw: bij wet beperkt, maar NIET controleerbaar voor benadeelden; 

veroorzaakt indirect ook lichtflikkering, met hoog risico voor (personen die lijden 

aan) epilepsie en/of epilepsoïde aandoeningen;  

c) Obstakelverlichting, zowel de stationaire verlichting aan de mast als de 

knipperende bovenop de mast; lange “flares” die ontstaan door weerkaatsing 

tegen draaiende turbinevleugels. 

d) Verstoring van sociale cohesie doordat exploitanten als buren tussen 

benadeelden/direct omwonenden wonen. 

 

2 Financiële schade:  

 

a) Waardedaling eigen woning; voorbeeld: 20 inwoners van Gem. 

Steenbergen/omwonenden van WPRV hebben een WOZ-waardevermindering 

per 01.01.2015 van EUR 2.200.000,00. De daadwerkelijke schade ligt om en nabij 

dat bedrag. 

b) Moeizame verkoopbaarheid of onmogelijke verkoopbaarheid van de woning; 

c) Planschade, als regelt in Wro 6.1  is een farce! Planschade analyse door SAOZ: 

NUL schade! Maatschappelijk Eigen Risico bedraagt ten minste 2%; ergo schade 

met hoog “eigen” risico door planwijziging, waarbij omwonendenbelangen 

volkomen genegeerd en buitenspel gezet zijn. 

  

3 Steun achteraf: 

 

a) Met heel veel moeite kwam een “Informatieavond – Achteraf” tot stand; Alle 

aanwezigen werd gezegd dat er een verslag zou worden gemaakt; desondanks is 

dit later afgedaan met de mededeling “dat doen wij (Gem. Roosendaal) nooit.  

b) Ten langen leste werd een gesprek gearrangeerd met delegaties van Gemeente 

Roosendaal, WPRV en BHW. Uitkomst was dat Directeur/Voorzitter van WPRV 

wel persoonlijk bij omwonenden wil komen kijken en luisteren naar alle klachten 

en aangaf dan als meest effectieve en afdoende maatregel te adviseren “een 

handdoek over de spiegel” te hangen. Waarvan acte.  

c) Enige steun is er dus gewoon niet; het spel tussen Staat, Provincie en Gemeente 

is gespeeld. WPRV verdient goed aan (subsidie-) opbrengsten van hun windpark; 

de omwonenden moeten het er maar mee doen. 

 

4 Slotopmerking:  

 

Windenergie op land kan niet langer zonder goede participatieovereenkomst met 

omwonenden, incluis fatsoenlijke compensatie en mitigatie.  

         


