
 

Zeg JA tegen een windpark! 
Oproep van PvdA Duurzaam aan alle gemeenteraadsfracties  

 
 
De ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening vormt één van de kerndoelstellin-
gen van de PvdA en ook van het huidige kabinet. Volgens Europese afspraken moet het 
percentage hernieuwbare energie in ons land de komende 6 jaar ongeveer verviervoudigen 
tot 16%. Nederland loopt achter, vooral door zeer wisselvallig beleid van vorige kabinetten. 
Dankzij de inzet van Diederik Samsom beweegt ons land zich nu in de goede richting. 
Tempo is echter geboden.  
 
Het SER-energieakkoord waarin die 16% is uitgewerkt, is een onmiskenbare stap vooruit. 
PvdA Duurzaam had overigens graag een meer ambitieus akkoord gezien. Naast energie-
besparing vormt de opwekking van elektriciteit uit windturbines op land en in zee de belang-
rijkste pijler van het akkoord. Volgens het akkoord moet het windvermogen op land tot 2020 
bijna drie keer zo groot worden. PvdA Duurzaam stemt daar van harte mee in. 
 
De Provincies hebben die winduitdaging aangenomen. Ze hebben onlangs met het Rijk een 
bestuursconvenant afgesloten om de realisatie van 6000 MW (megawatt) wind op land in 
2020 te realiseren. 
 
De verwezenlijking van dit akkoord zal nog best lastig zijn en veel vragen van U die thans, 
en mogelijk ook na de verkiezingen, verantwoordelijkheid draagt voor het PvdA-beleid in 
Uw gemeente. De verdrievoudiging van wind op land zal er wellicht toe leiden dat ook uw 
gemeente geconfronteerd wordt met de vraag of er windturbines geplaatst kunnen worden. 
Niet iedereen is daar blij mee. Sommige burgers zeggen: “Windturbines prachtig, maar niet 
in mijn achtertuin!” Aan politici de taak om het algemene belang en deze lokale gevoelens 
tegen elkaar af te wegen. Zeker in verkiezingstijd geen makkelijke taak. 
 
PvdA Duurzaam wil U nadrukkelijk oproepen JA te zeggen tegen een mogelijk windpark in 
uw gemeente. Politiek willen we meer windenergie in Nederland. De PvdA wil het. Het Ka-
binet VVD-PvdA wil het. Veertig maatschappelijke organisaties, ondertekenaars van het 
SER Energieakkoord, willen het. De gezamenlijke Provincies willen het. Eindelijk is het 
maatschappelijke draagvlak er. Nu komt het erop aan door te zetten en waar te maken wat 
we afgesproken hebben. 
 
Bovendien, een windpark komt er niet zomaar. Dat kunt U uw verontruste medeburgers 
voorhouden. Provincies maken weldoordachte ruimtelijke plannen. Een windpark heeft 
eerst vergunningen nodig. Er is regelgeving met strikte voorwaarden met betrekking tot de 
minimale afstand tot woningen, geluid, slagschaduw en dergelijke. Onze (milieu)wetgeving 
met inspraak-, bezwaar- en beroeps-procedures biedt waarborgen.  
 
Partijgenoten, wij roepen U op door te zetten en waar te maken wat we afgesproken heb-
ben. Zeg JA tegen een windpark in uw gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rolf Steenwinkel, 
Voorzitter PvdA Duurzaam  


