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Windmolens: op
zee genoeg ruimte
Windmolens op land zijn onnodig en ook nog
eens onwettig, betoogt ingenieur Kees
Pieters. Plaatsing op zee is veel goedkoper.
npassingsplannen van de
provincie of het rijk voor
het bouwen van windmolens op land zijn onwettig
sinds december 2016. Toen, bij
de aanbesteding voor de kavels
III en IV van het zeewindpark
Borssele, dook de prijs van
windenergie op zee onder die
van windenergie op land. De
meerkosten van windenergie
op land lopen op tot 39 procent
in een fors aantal gemeenten.
Het energieakkoord uit 2013
moet worden aangepast en het
oprichten van nieuwe windmolens op land moet worden
stopgezet.
De overheid subsidieert op
land het verschil in kosten tussen windenergie en fossiele
energie (SDE+ regeling). Hoe
minder het waait, hoe hoger de
kosten van windenergie en hoe
hoger de subsidie. De kosten
voor windenergie zijn dus het
minst in het noordwesten en
het grootst in het zuidoosten
van het land.
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‘Misschien kunnen de daklozen
in de lege asielzoekerscentra?’
Ook reageren op een regionale kwestie? rd.brieven@ad.nl of
postbus 2999, 3000 CZ Rotterdam

Daklozen
‘Opvang daklozen zit overvol’
(AD, 4-5). Mogelijk heb ik een
(tijdelijke?) oplossing.
Ik lees in uw krant dat er diverse
locaties voor asielzoekers/vluchtelingen door het COA worden
gesloten.Wegens gebrek aan
‘aanvoer’. Is het dan niet eenvoudiger om die groep dak- en
thuislozen in deze ‘leegstaande’
centra te huisvesten? Zie ook de
opmerkingen van Johan Koeman
in uw artikel. Ze komen dan on-

der dezelfde paraplu van hulpverlening door de (lokale) overheid.
Hans Ruizeveld,
Rotterdam

Palestijnen
‘Palestijns straatbord zou een beter idee zijn’ (AD 3-5). Wat jammer toch dat steeds weer hetzelfde verhaal over de vluchtelingen uit Palestina wordt verteld.
Als het maar vaak genoeg herhaald wordt, gaan we het waar-

schijnlijk vanzelf geloven. Zij
vluchtten namelijk niet voor de
Israëli’s, maar werden door hun
eigen Arabische broeders opgeroepen het land te verlaten omdat ze Israël gingen aanvallen.
Binnen enkele dagen zouden ze
terug kunnen naar hun huizen,
omdat Israël snel zou worden
overwonnen. Israël heeft toen
wonder boven wonder zelf de
vijandelijke legers verslagen.
Dan ziet het probleem er dus
ineens heel anders uit. De gemeente Vlaardingen: zet dus ook
geen straatnaambord neer.
L. Limberg,
Oud-Beijerland

Duurder
Windenergieprojecten op zee
worden aanbesteed. De overheid subsidieert het verschil
tussen de aanbestedingsprijs
van de winnende bieder en de
kosten van fossiele energie.
Daarnaast betaalt de overheid
de kosten van het netwerk van
kabels en leidingen op zee.
Een vergelijking van de kosten van windenergie op land en
op zee laat zien dat in het grootste deel van het land windenergie 15 tot 39 procent duurder is
dan op zee.
Er is ruimte genoeg op de
Noordzee. De overheid heeft op
zee ruimte gereserveerd voor de
afgesproken hoeveelheid wind-

energie uit het energieakkoord
en nog meer ruimte voor de periode daarna, de ‘andere aangewezen gebieden’. De oppervlakte van de ‘andere aangewezen gebieden’ is driemaal zo
groot als de ruimte die nodig is
om alle nieuwe windmolens op
land uit het energieakkoord te
vervangen door windmolens op
zee. Windmolens op zee kunnen dus de geplande windmolens op land vervangen tegen la-

Er is geen
nationaal belang
om windmolens
op land te
plaatsen
gere kosten en zonder overlast.
Het is niet in het belang van de
overheid om meer te betalen
voor dezelfde hoeveelheid
windenergie op land. Het is niet
in het belang van burgers om
last te hebben van windmolens
op land.

Belang
Daarom is er geen nationaal, of
daarvan afgeleid, provinciaal belang om windmolens op land te
plaatsen. Een dergelijk belang is
volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 3.28 lid 1,
noodzakelijk om een inpassingsplan te mogen vaststellen,
waarbij de gemeenten buiten
spel worden gezet.
Een inpassingsplan voor
windmolens op land is dus onwettig.

