
 
 

Apeldoorn, mei 2018 

 

Aanbiedingsbrief ‘toolkit’ NLVOW 

 

Geachte leden van het college van Burgemeester en Wethouders, 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Het kabinet heeft voor u een enorme ambitie neergelegd: 49% duurzaamheid in 2030. Aan u de taak 

om hieraan invulling te geven. 

Ongetwijfeld zijn er in uw gemeente al ideeën voor de te kiezen energie-mix en ongetwijfeld is 

windenergie een van de overwogen opties. Windenergie zet zoden aan de dijk, maar leidt ook tot 

maatschappelijk verzet. Begrijpelijk want niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. Als gevolg 

daarvan komt slechts 1 op de 7 initiatieven tot realisatie. De andere 6 initiatieven stranden door 

bezwaren en verzet. Maar onderweg hebben ze wel veel geld gekost en tot grote frustraties en 

splijting in de samenleving geleid.  

Als Nederlandse Vereniging van Omwonenden van Windturbines (NLVOW) hebben wij veel ervaring 

met het begeleiden van windpark-projecten. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken 

hebben we op basis van onze ervaring bij meer dan 30 projecten een toolkit samengesteld waarin we 

een aanpak voorstellen die gemeentes kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van een windpark. Het 

geeft u handvatten hoe de bewoners hierbij te betrekken.   

De toolkit is gratis beschikbaar voor u en is te vinden op onze website: NLVOW-Handboek-Toolkit-

Omgevingsparticipatie.pdf  

Bovendien biedt de NLVOW u een dienst aan: wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van een 

omgevingsraad en met onze expertise de bewoners begeleiden en ervoor zorgen dat zij op 

‘vlieghoogte’ komen zodat zij waardige gesprekspartners zijn voor ontwikkelaars en voor u als 

gemeente. Wij zijn een vertrouwenspersoon voor de bewoners en behartigen hun belangen. De 

begeleiding, duiding van de gegevens en hulp bij de procedures is essentieel voor de bewoners om 

voor hun eigen belangen op te kunnen komen. 

Maar al te vaak hebben wij gezien dat de bewoners van een beoogd windpark pas geconfronteerd 

worden met de plannen als die al zo goed als rond zijn. De bewoners hebben dan een enorme 

achterstand in kennis (technisch en procedureel), zijn ook niet georganiseerd en dat leidt (bijna 

standaard) tot verzet. Het vertrouwen is al gebroken en een normaal gesprek is niet meer mogelijk. 

Op dit moment zijn er zo’n 140 actiegroepen actief in Nederland als verzet tegen de komst van een 

windpark. In de meeste gevallen een emotioneel gestuurde groep en niet meer bereid tot een 

dialoog terwijl er juist afspraken gemaakt moeten worden en belangen afgewogen. 

De NLVOW ziet dit met lede ogen aan. Want wij zijn niet tegen windenergie. We zijn alleen wel tegen 

slechte windparken en daarmee bedoelen we parken die tot overlast leiden. Wij zijn bij de komst van 

een windpark voor een proces waarbij gelijke lusten, lasten en zeggenschap zijn gewaarborgd. 

 

http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2018/03/NLVOW-Handboek-Toolkit-Omgevingsparticipatie.pdf
http://nlvow.nl/wp-content/uploads/2018/03/NLVOW-Handboek-Toolkit-Omgevingsparticipatie.pdf


 
 

Wij bieden u onze ervaring aan die uw organisatie en de bewoners kan 

ondersteunen, zodat plannen tot ontwikkeling komen, mislukte projecten 

kunnen worden voorkomen en de ambitieuze doelstellingen voor klimaat en 

energietransitie gerealiseerd kunnen worden.  

Neemt u vrijblijvend contact met ons op dan verkennen we samen de mogelijkheden.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Henk Klein Kranenburg Marian Veldhuis-Lebbink 

Voorzitter NLVOW Secretaris NLVOW 
 
 Contactgegevens zijn bekend bij de griffie 


