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Aan het College van B&W en de gemeenteraad van  
Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle en Nissewaard 
  
 
Onderwerp: Concept RES Rotterdam-Den Haag 
 
 
 
        Hellevoetsluis, 14 juni 2020  
 

Geacht College en Geachte Raadsleden, 
 
Als voorzitter van de Stichting Windmolens N57 Nee! dien ik een zienswijze in opde   
Concept Regionale Energie Strategie (verder te noemen Concept RES). Eerder heb ik 
namens de Stichting Windmolens N57 Nee! een zienswijze op de Energieverkenning Voorne 
Putten ingediend. U wordt verzocht om deze reeds ingediende zienswijze eveneens te 
betrekken op de Concept RES, omdat de Energieverkenning met concept-aanbod een 
onderdeel daarvan is.  Ik behoud mij het recht voor dit aan te vullen en verder te 
formaliseren. U kunt dit schrijven meerledig opvatten, als appèl, zienswijze of bezwaar (in 
eerste aanleg, met nadere gronden later aan te vullen).  
 
Bij de verschillende raadscommissies op Voorne-Putten staat de Concept Regionale 
Energiestrategie Rotterdam-Den Haag (RES) voor de maand juni op de agenda. Als 
commissie mag u hierover in discussie en de raad adviseren zijn wensen en bedenkingen 
middels moties over te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over het 
Concept Regionale Energiestrategie regio Rotterdam – Den Haag. Het betreft hier de 
grootste verbouwing van Nederland ooit, incluis uw gemeente.  
 
De opdracht  in de Concept RES is te komen tot  een betrouwbaar, betaalbaar, veilig en 
schoon energiesysteem met de gezamenlijk ambitie om 2,8 – 3,2 TWh zonne- en 
windenergie te realiseren in de regio als bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh 
tot 2030.  
 
Energieperspectief 2050 
Met deze zienswijze wil ik enkele punten uit deze Concept RES die mij opgevallen zijn met u 
delen en voor u aanscherpen. De onderlegger voor deze Concept RES is het 
Energieperspectief 2050, die in september 2019 aan u is voorgelegd en heeft u vast niet 
allen meer voor de geest. Daarin is de gekozen basis voor de Concept RES van een 
betrouwbaar, betaalbaar, veilig en schoon energiesysteem in aanvang omschreven. Ik ga 
hier nader op in zodat u een goede afweging kunt maken.   
 
Algemene reactie 
Allereerst merk ik op dat zowel de Energieverkenning Voorne-Putten en de Concept RES 
een gedegen inzet door wethouders en andere betrokkenen laten zien om een goed stuk 
werk af te leveren. Je zou er zomaar mee in kunnen stemmen. Immers in opdracht van het 
Rijk om waar mogelijk zonne- en windparken te plaatsen zijn de locaties netjes op kaart 
gezet, het aantal te leveren TJ en TWh voor Voorne-Putten en de RES is in totaal bekend, 
de warmtevisie is in kaart gebracht, er komen in de loop der tijd 300.000 banen bij en tot slot 
wordt onze gezondheid door de verminderde uitstoot er beter van. Het is te mooi om waar te 
zijn. En dat is het ook.  
 
Doorzettingsmacht 
In die zienswijze op de Energieverkenning en gehouden inspraak bij de commissies ben ik 
ingegaan op de doorzettingsmacht van het Rijk die zij heeft vanuit de Crisis- en Herstelwet 
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en de Rijkscoördinatieregeling. Reden waarom de bijgevoegde kaartjes van potentiële 
zonne-en windparklocaties in de bijlage van de Energieverkenning Voorne Putten zijn gezien 
als een bron van zorg, ondanks de toezegging van de wethouders dat het midden gebied op 
Voorne-Putten vrij zou blijven.  
Als de energieverkenning Voorne Putten eenmaal is ingeleverd heeft het Rijk een kaart met 
alle potentiële gebieden op Voorne Putten ter beschikking gekregen. Daar staan dus ook 
zonne- en windlocaties op in het middengebied.  
Overigens merk ik op dat de kaartjes in de digitale versie van de Concept RES niet goed te 
lezen zijn. Globaal is te zien dat de windenergie inderdaad gesitueerd is aan de noordrand 
van Voorne Putten, maar het gehele midden gebied staat vol geprojecteerd met 
zonnevelden.  
 
Daarnaast zal blijken dat de vrijwillige samenwerking met het Rijk om te komen tot een RES 
een wankele basis kent. Ook al lijkt het erop dat de vrijwillige samenwerking de maatstaf is 
(zoals genormeerd door de Wet gemeenschappelijke regelingen), het gehele ingezette 
proces vanuit het Rijk tot gemeenten kenmerkt zich door een sterk sturend karakter dat ook 
schuurt met de criteria gesteld in het verdrag van Aarhus. Net als bij eerdere 
samenwerkingsverbanden, de GHOR, de Veiligheids-regio en de RUD, die aanvankelijk 
vrijwillig waren, is de verwachting dat in geval van de RES de samenwerking ook niet 
vrijwillig zal blijven. De wetgever kan deze vrijblijvende samenwerking achteraf juridisch 
formaliseren en aanvullen door een lex specialis. Deze lex specialis zal bevoegdheden van 
de decentrale overheden overdragen aan de nieuwe samenwerkingsverbanden – de RES-
regio’s. Zoals bekend vermindert dat de sturingsmogelijkheden van volksvertegenwoordigers 
en bestuurders van de decentrale overheden, zeker als het Rijk ook nog dwingende normen 
en doelen gaat toevoegen aan de verplicht vrijwillige samenwerking. Verzet van de Raad van 
State en de Eerste Kamer heeft in het verleden niet geholpen. Het verwijderen van de bijlage 
in de Energieverkenning Voorne Putten is een voorschot op deze toekomst.  
 
Dwang vanuit het Rijk 
Professor Elzinga heeft ook gekeken naar andere processen waarmee het Rijk taken bij 
decentrale overheden heeft neergelegd: er blijkt sprake te zijn van verplichte vrijwilligheid en 
zeker niet van vrijblijvendheid. Dit uit zich in het dreigen met ministeriële aanwijzingen indien 
bepaald decentrale overheden weigeren vrijwillig mee te werken op de wijze waarop het Rijk 
dat heeft bepaald.  
Zijn conclusie: ‘Op het regionale niveau functioneren geen bestuurlijke organen die direct 
democratisch gelegitimeerd zijn en dat impliceert dat deze figuur voor vakdepartementen 
interessant is. In naam blijft er een koppeling aan gemeente, provincie en waterschap, in de 
praktijk is er een hoge mate van nationale sturing.’ Het Rijk zal proberen EU-boetes door te 
zetten naar gemeenten, andere decentrale overheden én gemeenschappelijke regelingen. 
Hierdoor is een democratische tekortkoming gerealiseerd die zijn weerga niet kent. 
 
De Crisis- en herstelwet (CHW) vervalt in 2021 en wordt onderdeel van de nieuwe 
Omgevingswet. De recent gewijzigde CHW kent een aantal stappen, zoals het opstellen van 
een structuurvisie waarmee allerlei (lagere) overheden moeten instemmen en die een 
plaatselijke MER uitsluit als ook een aantal relevante wetgevingen omzeilt (zoals de wet 
geluidhinder, warmtewet en wet lucht-verontreiniging). Ook kunnen projectontwikkelaars om 
verkorte procedures verzoeken en dat is mogelijk omdat door de wijzigingen in de CHW 
projecten versneld, maar bijvoorbeeld over een langere looptijd, uitgevoerd kunnen worden . 
 
De  CHW biedt mogelijkheden om burgers en decentrale overheden buitenspel te zetten, ik 
noem twee voorbeelden, waarbij in de eerste een gemeente buitenspel is gezet en in het 
tweede voorbeeld burgers de dupe kunnen worden: 
 
1. De Raad van State heeft de beroepen van de gemeentebesturen van Urk en 
Lemsterland tegen het Rijksinpassingsplan ‘Windenergie langs de dijken van de 
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Noordoostpolder’ niet ontvankelijk verklaard. Het plan valt onder de CHW. Daarom hadden 
de gemeenten Urk en Lemsterland niet de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
Rijksinpassingsplan en de vergunning. 
2. Inzake de Warmtevisie kan een Nederlandse woningeigenaar, die al op aardgas is 
aangesloten op grond van de Gaswet zijn aansluiting behouden. Alleen voor nieuwbouw 
wordt sinds 1 juli 2018 een uitzondering gemaakt. Dit gasrecht zal op termijn worden 
vervangen door een ‘warm-terecht’, maar dat moet eerst nog door de Tweede en Eerste 
Kamer worden bekrachtigd. De gewijzigde CHW biedt gemeentes de mogelijkheid om bij 
wijze van experiment af te wijken van de Gaswet, waardoor gasaansluitingen in een bepaald 
gebied verplicht  kunnen worden afgekoppeld. Daar is een wijziging van het Besluit 
uitvoering Crisis- en herstelwet voor nodig. Dat traject vergt wel de nodige tijd omdat het 
ontwerpbesluit ook nog moet worden voorgelegd aan de beide Kamers en aan de Afdeling 
advisering van de Raad van State. De onsympathieke term ‘gasklevers’ om burgers te 
duiden die niet de wens hebben om van het gas af te gaan heeft inmiddels zijn intrede 
gedaan. 
 
Er zijn meer voorbeelden waarbij de Crisis- en herstelwet en ook de Rijks- (en provinciale) 
coördinatieregeling (een aanwijzing door de minister) gebruikt zijn om grootschalige 
windparken door het Rijk, tegen de wil van de burgers en gemeenten en zonder overleg met 
en besluitvorming door gemeenteraden door te drukken. Zoals bij de Veenkoloniën, waar 
ook adviesbureau Pondera net als bij de Energieverkenning de overheid op dit dossier heeft 
geadviseerd. Het Rijk krijgt hierbij hulp van de provincie en door het Rijk mede 
gesubsidieerde organisaties zoals IPO, VNG en Unie van Waterschappen.  
Het gevaar bestaat dat wanneer de 35 TWh niet wordt gehaald de in de bijlage van de 
Energieverkenning opgenomen kaartjes met alle potentiële zonne- en windlocaties, 
eenvoudig door het Rijk kunnen worden beoordeeld als concept-aanbod voor nadere 
uitwerking. 
 
Afsluitend, teken ik nogmaals aan dat alle dwingende sturing des te meer opmerkelijk is, 
aangezien het Klimaatakkoord niet besluitvormend door het parlement is behandeld, noch 
akkoord is bevonden door Milieudefensie, FNV en Greenpeace. Deze democratische 
tekortkomingen zijn schadelijk voor onze democratie, de lokale autonomie en ze 
ondergraven het draagvlak voor het energie- en klimaatbeleid. 
 
Aanbeveling 
Het is dan ook aan te bevelen dat gemeenten zelf bottom-up hun eigen haalbare doelen 
vaststellen, met inbreng vanuit de gemeenteraad en burgers, anders bent u puur een 
uitvoeringsloket van het Rijk en geadviseerd door een partij die eveneens commerciële 
belangen heeft bij het creëren van zonne- en windlocaties. . Het is vooral belangrijk om 
tegenwicht te organiseren en aan het roer te blijven staan: door het creëren van draagvlak, 
het afwegen van belangen, niet alleen de inpassing in het landschap maar ook de gevolgen 
voor het welzijn en de gezondheid van uw gemeentebewoners, wekt u vertrouwen en blijf u 
juist dichtbij deze burgers die u vertegenwoordigt. 
 
Verdrag van Aarhus 
Verdrag van Aarhus 
Het verdrag van Aarhus bepaalt dat om recht te kunnen doen gelden en deze plicht te 
kunnen vervullen, burgers toegang tot informatie, recht op inspraak in de besluitvorming en 
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden moeten hebben. In dit verband is 
erkend dat burgers bijstand nodig kunnen hebben om hun rechten uit te oefenen. Het 
Verdrag van Aarhus bepaalt ook: 
- reële invloed, zeggenschap van het eerste moment planproces (ook voorstadium) op basis 
van volledige en volwaardige  informatie aan de burger. Zij moeten van alle consequenties 
op de hoogte gesteld worden. De informatie moet actueel zijn, nauwkeurig en vergelijkbaar.  
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- de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de 
verontreiniging van de voedselketen, indien van toepassing, de levensomstandigheden van 
de mens, waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken, voor zover zij worden of kunnen 
worden aangetast door de bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze 
elementen, door de bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten. 
 
Burgerparticipatieproces 
Aan burgers is onvoldoende ruimte gegeven om te participeren in het proces dat de Concept 
RES moet ondersteunen. Zij hebben onvoldoende gebruik kunnen maken van hun recht van 
inspraak op de besluitvorming, in plaats daarvan is gebruik gemaakt van een enquête met 
sturende vragen en slechts uitleg over de plannen. De avonden gehouden ten aanzien van 
de ontwikkeling van de Warmtevisie zijn niet anders verlopen. Ook daar is opgemerkt dat er 
te sturend werd opgetreden naar een oplossing in de vorm van warmtenetten en geothermie.  
 
Voorafgaand aan het proces burgerparticipatie is onvoldoende aandacht besteed aan reële 
invloed, zeggenschap van het eerste moment planproces (ook voorstadium) op basis van 
volledige en volwaardige informatie aan de burger. Zij zijn onvoldoende van alle 
consequenties op de hoogte gesteld. De informatie moet daarbij actueel zijn, nauwkeurig en 
vergelijkbaar. In het geval van het Concept RES is alleen uitgegaan van het  willen plaatsen 
van wind- en zonneparken.  
 
Informeren over alle consequenties 
In de Concept RES is onvoldoende aandacht besteed aan alle consequenties die dit 
concept-aanbod heeft op de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met 
inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen, indien van toepassing, de 
levensomstandigheden van de mens, waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken, voor 
zover zij worden of kunnen worden aangetast door de bedoelde toestand van elementen van 
het milieu of, via deze elementen, door de bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten.  
 
 

‘Als basis een betrouwbaar, betaalbaar, veilig en schoon energiesysteem’ 
 
 
Betrouwbaar 
Door te kiezen voor zonne- en windparken worden we afhankelijk van de grillen van het 
weer, dat pieken en dalen in de energievoorziening veroorzaakt. Zonder er nader op in te 
gaan, omdat daar al veel over is gezegd, is het een feit dat zonne- en windparken geen 
consistente bronnen zijn om een betrouwbaar elektriciteitssysteem op te bouwen, zoals we 
dat nu gewend zijn. Een teveel aan energie binnen deze systemen kan niet worden 
opgeslagen, daar bestaan geen batterijen voor, en energiedalen dragen er toe bij dat fossiel 
gestookte centrales (gas en kolen) moeten blijven bijdraaien om tijdig te kunnen bijschakelen 
om het systeem betrouwbaar te houden. Allerlei constructies zijn noodzakelijk om het 
systeem van alleen zonne- en windenergie stabieler te krijgen, maar die zijn nog lang niet 
voor handen.  
 
Praktijkvoorbeeld Veenkolonies , proeftuin van onze toekomst? 
In de zienswijze Energieverkenning is niet ingegaan op de situatie in de Veenkoloniën, maar 
doe ik nu wel. Het is namelijk een vooruitgeschoven praktijksituatie die zomaar hier zou 
kunnen ontstaan.  
 
Door middel van de Rijkscoördinatieregeling heeft het Rijk er bij de Veenkoloniën 45 
windturbines doorgedrukt, ondanks verzet gemeenten en omwonenden. De bouw hiervan is 
recent begonnen. Op een gebied van ongeveer 10 bij 10 kilometer inclusief bewoning en 
bedrijvigheid vindt de volgende ontwikkeling plaats: een vertienvoudiging van de 
stikstoffabriek, 160 hectare zonnepanelen, 45 windturbines van 210 meter hoog, 8 
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ondergrondse gascavernes, 2 waterstofcavernes,  1 hele grote vergister en daar komt nu 
ook het ondergronds opslaan van perslucht bij. De belasting op het landschap om uiteindelijk 
te komen tot een betrouwbaar energiesysteem houdt in de Veenkoloniën in ieder geval niet 
op en is megalomaan. Groningen lijkt een soort proeftuin voor Nederland. 
  
In het Energieperspectief 2050 vindt u op bladzijde 34 allerlei vormen van energieopslag die 
op dit moment beschikbaar zijn. De maatregelen zoals deze bij de Veenkoloniën nu worden 
toegepast zijn duidelijk herkenbaar.  Kleine uitstap. Nissewaard heeft binnenkort ook lege 
gasvelden en wordt daardoor mogelijk interessant als onderdeel van het energiesysteem van 
de toekomst.  
 
Haast zelden goed 
Feit is dat door het Rijk gekozen is voor een inferieur energiesysteem van zonne- en 
windparken met pieken en dalen, gebrek aan opslag en waarvoor in de toekomst allerlei 
lapmiddelen nodig zijn om er iets van te maken. Haast is zelden goed. Zo ook de haast 
waarmee van het gas afgegaan moet worden, er zijn al verschillende voorbeelden van 
mislukte projecten in wijken die van het gas af moesten en waarbij met succes bewoners dit 
hebben aangevochten. Bovendien wordt er door de haast te weinig ruimte geboden aan of in 
het geheel niet gekeken naar beschikbare alternatieven. Zo ontbreekt een valide 
onderbouwing waarom kernenergie geen optie is, alleen dat het voor 2030 te lang duurt. De 
ontwikkeling en plaatsing van een centrale duurt gemiddeld 10 jaar, het is nu 2020. Frankrijk 
is in zijn geheel hierop overgestapt en heeft voldoende betrouwbare, betaalbare stroom. Het 
concept heeft zich daar bewezen.  
Een afweging van de optie Blue Energy ontbreekt eveneens, terwijl hier voldoende scheiding 
tussen zoet en zout water beschikbaar is in de regio. Een proefopstelling die al geruime tijd 
draait bij de Afsluitdijk. Een argument dat dit nog in de kinderschoenen staat is niet valide. 
Zeker niet als gelet wordt op de keuze voor aardwarmte in de Concept RES, waarvan een 
project in Vierpolders nog steeds in de kinderschoenen staat en niet voldoet.  
Bij de ontwikkeling van dit project is uitgegaan dat de aardwarmte voldoende was om de 
deelnemende kassen in Brielle gedurende het gehele jaar zonder gas op temperatuur te 
stoken. Gedurende dat het project nu operationeel is krijgen de tuinders de kassen in de 
herfst, winter en voorjaar niet voldoende warm gestookt met aardwarmte. Zij moeten volop 
gas bijstoken in die periode om de kassen op de gewenste temperatuur te houden. Daarom 
ligt er nu een verzoek voor een biomassacentrale in Brielle-Vierpolders te bouwen om de 
kassen gedurende de maanden oktober tot en met maart van warmte te voorzien in plaats 
van gas. Van biomassa weten we nu ruimschoots dat het niet schoon is en grootschalige 
ontbossing veroorzaakt. Ook de milieubewegingen keren zich tegen het gebruik van 
biomassa. 
 
Aardwarmte, biomassa, wind- en zon niet betrouwbaar 
Zowel aardwarmte als biomassa vormen een basis voor de warmtetransitie waar deze 
Concept RES ook over gaat. De onzekerheid van het gebruik van aardwarmte in de praktijk 
en de discussie die nu gaande is met betrekking tot het gebruik van biomassa dragen er toe 
bij dat deze elementen in de Concept RES als basis evenals de basis in de vorm van wind- 
en zonne-energie niet betrouwbaar zijn. Om deze systemen betrouwbaar te maken liggen 
grote onvoorziene kosten in het verschiet. Daardoor kunnen vraagtekens gezet worden bij de 
betaalbaarheid van de in de Concept RES opgenomen maatregelen. 
 
Betaalbaar  
Het gekozen systeem is verre van betaalbaar.  
 
Kosten Concept RES 
De investeringen bedragen 1 miljoen euro per 3,5 TJ is te lezen op bladzijde 22 van het 
Energieperspectief 2050. Met dit gegeven kan gerekend worden:  
1 TWh = 3600 TJ. Omgerekend betekent dit, dat 1 TWh meer dan 1 miljard kost.  
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In de Concept RES wordt uitgegaan van het aanbieden van 3,2 – 2,8 TWh vanuit de regio 
om de doelstelling van het Rijk van 35 TWh te halen. Dit vergt aan investeringen binnen de 
RES 3,3 tot 2,9 miljard euro.  
 
Raming investeringskosten niet compleet 
Het Energieperspectief 2050 stelt echter dat het niet mogelijk is om alle investeringskosten 
mee te nemen in de berekening, zoals bijvoorbeeld investeringen in netinfrastructuur en 
opslag. Het grootste probleem bij het toepassen van zonne- en windparken voor het bouwen 
van een betrouwbaar systeem, is het ontbreken van opslag. Heden zijn kleine batterijen van 
Tesla al te duur in aanschaf voor de burger om energie op te slaan, is Lithium zeldzamer aan 
het worden en grootschalige batterijen nemen heel veel ruimte in beslag (10.000 batterijen 
van 50 kg leveren samen 45 Mw, goed voor korte tijd elektriciteit voor 4500 huizen) . Dit is 
maar een kleine opsomming waarvan de investeringen niet te overzien zijn evenals de 
financiële gevolgen op burgers daarvan. Het financiële effect van de RES is dus 
onvoorspelbaar. Gaat u thuis ook zo met uw financiële planning om en zegt u ja tegen een 
aannemer die u een blanco cheque geeft? Het lijkt mij niet verstandig. 
 
Kosten voor burgers vallen onvoorspelbaar hoger uit 
Het PBL heeft een rapport uitgebracht waaruit zou blijken dat alleen al de kosten van het 
energieakkoord uit 2013 uitkomen op 52 miljard euro. Volgens Instituut CLINTEL zouden de 
kosten zelfs meer dan 100 miljard zijn. Linksom of rechtsom het is meer dan de 13 miljard 
die minister Kamp jaren geleden opvoerde. Subsidies en belastingen worden door het PBL 
niet meegerekend in de kosten, omdat ze worden beschouwd als ‘herverdeling van geld 
tussen partijen in de samenleving’. Zo kan er dus bijvoorbeeld meer dan 11 miljard euro aan 
subsidie worden verbrand in biomassacentrales, zonder dat dit onder de kosten van 
klimaatbeleid wordt geschaard.  
Geld dat door energiebelasting door burgers wordt opgebracht en later wordt uitgekeerd als 
subsidie aan wind, zon en slechts incidenteel aan andere projecten blijft dus buiten de 
kostenberekening. 
 
Kosten Concept-RES voor burgers moeten in beeld 
Het is daarom in het belang van burgers dat de investeringen en overige kosten in kaart 
worden gebracht. Dit ontbreekt in de Concept RES. Ook het Verdrag van Aarhus vraagt om 
een kosten baten analyse om alle consequenties goed in kaart te brengen voor burgers. Dat 
het hier een strategie betreft is geen argument om niet met een kosten baten analyse te 
komen, immers de betaalbaarheid bepaald tevens de haalbaarheid. Burgers kun je niet 
opzadelen met een grote financiële last of onzekerheid hierover. Hetgeen nu al gaande is ten 
aanzien van de woningisolatie. Daar komen de kosten van de RES - naast die van het  
eerdere Energieakkoord - nog een keer voor de burger bij. Doordat gekozen is om subsidies 
en energiebelasting niet mee te nemen in de kostenberekening weet u dus niet waar u voor 
gaat met deze Concept-RES en hoe u dit straks bij verzwaring van de lasten aan de burger 
moet uitleggen.  
 
Werkgelegenheid 
Naast investeringskosten levert de Concept RES werkgelegenheid op. Wel 300.000 banen 
tot 2050 staat er in het Energieperspectief 2050. Hoe tot dit aantal is gekomen, wordt niet 
nader onderbouwd. Het aantal van 300.000 banen is in de context van het klimaatakkoord 
wel zeer opvallend. Waar een TNO-onderzoek concludeert dat het klimaatakkoord voor 
Nederland 39.000 tot 72.000 extra banen gaat opleveren, blijkt zelfs dit iets te optimistisch. 
Naar aanleiding van een gegrond verklaarde klacht heeft TNO zijn onderzoeksamenvatting 
nu aangepast: op lange termijn blijkt het werkgelegenheidseffect zo goed als nul.  
Hierdoor wordt voor onderbouwing van de Concept RES een te groot positief effect op de 
werkgelegenheid voorgehouden dat bovendien niet nader is onderbouwd.  
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Er is ook geen rekening gehouden met het feit dat ook banen verloren zullen gaan. Immers 
elke euro die overheid en burgers aan het klimaat uitgeven, kan niet worden besteed aan 
onderwijs, een vakantie of een nieuwe keuken. Ook dat scheelt werkgelegenheid. 
Banenverlies brengt kosten met zich mee voor de samenleving. Ook deze kosten dienen 
verwerkt te worden in de vraag hoe betaalbaar het systeem in de toekomst is.   
 
Als specifiek wordt gekeken waar de meeste zonne- en windparken zullen worden 
aangelegd dan is dat in het agrarisch gebied. Boeren die verleid worden voor plaatsing 
zonne- en of windparken op hun land zullen overwegen te stoppen. Achter een werkende 
boer zit nog een wereld van ondersteunende en gerelateerde arbeid. Onvoldoende is 
aangegeven welk effect de Concept RES heeft op het verlies van deze banen. Een boer of 
loonwerker is niet opeens een duurzaamheidsadviseur. Ook dit verlies aan banen dient 
verwerkt te worden in de vraag hoe betaalbaar het systeem in de toekomst is.   
 
Waarde van grond verandert 
Grondgebonden zonneparken dekken grote stukken bodem af, waardoor licht wordt 
weggehouden en de bodem lokaal droger wordt. De verwachting is dat hierdoor de 
vegetatiegroei en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel 
beschikbaar komt voor het bodemleven. De metingen van studenten van Wageningen 
Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. 
 
Conclusie: De impact op het landschap wanneer zonnevelden worden aangelegd op jonge 
zeeklei is dus groot, niet alleen visueel maar bodem technisch. Gesteld kan worden dat al 
het leven onder de grond onder de zonnepanelen onherstelbaar verdord en de natuur 
onherstelbaar beschadigd. De aangegeven investering om biodiversiteit aan te brengen is 
daarom onvoldoende ter compensatie van de schade die de zonnepanelen aan de bodem 
toebrengen. Voor de compensatie zou meer een relatie moeten worden gelegd met de grote 
van het zonneveld, de schade die daaronder wordt aangericht aan de bodem en de daarmee 
gemoeide noodzakelijke compensatie aan biodiversiteit. De Energieverkenning Voorne 
Putten en de Concept RES legt deze relatie niet en toont niet aan dat er gezocht zal worden 
naar een zekere balans in de geboden compensatie voor de aangerichte schade. Om de 
bodemschade te voorkomen dient eerst gezocht te worden naar alternatieven in de vorm van 
zon op daken, geluidswallen, rond windturbines etc. Dat in de Energieverkenning wordt 
gemeld dat de gebieden die gevoelig zijn voor verzilting als eerst in aanmerking komen, doet 
daar niet aan af. Ook hier treedt bodemschade op. Deze schade is niet meegenomen in de 
investeringen en berekening kosten. 
 
 Veilig  
Aspect Volksgezondheid 
Windturbines vormen een ernstig gezondheidsrisico voor mensen. Daarmee veroorzaken zij 
veel onrust onder omwonenden. De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO rapporteerde in 
2018 het effect van geluid op gezondheid en bestempelde opnieuw omgevingsgeluid als een 
belangrijk gezondheidsrisico: gebrek aan slaap verhoogt het risico op hoge bloeddruk en 
hartinfarcten. Nieuw hierin was de onderkenning van het risico van hele grote windturbines. 
Al in 2006 gaf de Franse gezondheidsraad het advies een minimumafstand van 1500 meter 
aan te houden. De raad eiste invoering per direct. In Nederland wordt een afstand van 400 
meter aangehouden en met eventueel mitigerende maatregelen voldoen ze dan aan wet- en 
regelgeving ten aanzien van geluid en slagschaduw. De windturbines worden steeds hoger 
maar de geldende normen zijn daar niet op aangepast. Vijf windturbines met een tiphoogte 
van 220 meter (toekomstig park Rijnenburg) mogen op een afstand van 400 meter tot 
woningen staan. Nederland hanteert de soepelste normen in Europa: in Duitsland en 
Denemarken staan turbines op een afstand van respectievelijk 900 en 1000 meter. 
De huidige normen sluiten overlast door windparken niet uit. Het zal u inmiddels bekend zijn 
dat het windpark Geervliet-Heenvliet al jaren geluidhinder veroorzaakt. De huidige 
regelgeving, waarbij minder dan 400 meter afstand tot een woning pas als overlast gevend 
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wordt ervaren, heeft de gemeenten op Voorne-Putten in de Energieverkenning er niet van 
weerhouden om aan deze afstand te morrelen. Bij voorkeur wordt in de Energieverkenning 
de afstand tot de woning teruggebracht tot 200 meter. Met de huidige regelgeving van 400 
meter tot een woning meldt het RIVM dat 2% (zeer ernstige mate) tot 10% van omwonenden 
van windturbines ernstige hinder ervaart door laagfrequent geluid (LFG). Zij doen die 
uitspraak op basis van verschillende studies . Het is het daarom niet te hopen dat deze 
kortere afstand tot norm wordt verheven, omdat het steeds duidelijker wordt dat plaatsing 
van windturbines bemoeilijkt wordt door gebrek aan juiste ruimte. Bij de implementatie van 
de Concept RES zou dus niet uitgegaan moeten worden van het verkleinen van de afstand 
tot een woning tot minder dan 400 meter. 
 
Laagfrequent geluid 
Aangenomen wordt dat nieuwere, hogere turbines stiller zijn, omdat ze tandloos zijn. 
Dit gaat over het hoorbare geluid dat ze voortbrengen. LFG wordt echter veroorzaakt door de 
generatoren die windturbines in principe zijn . Het is een natuurkundig verschijnsel dat 
generatoren altijd LFG voortbrengen. De techniek daaromtrent wijzigt niet. Isoleren tegen 
deze vorm van geluid is niet mogelijk dan alleen door de generator in een betonnen 
kluis/bunker te vatten. Bij een windturbine kan dit niet. Deze moet immers kunnen draaien en 
de generator staat hoog in de lucht. Verschillende onderzoeken geven aan dat de problemen 
hieromtrent lijken toe te nemen en dit roept de vraag op wat de gezondheidsrisico’s zijn .  
 
Toename in kosten gezondheidszorg en economie 
De Concept RES stelt na alles te hebben overzien dat de omslag van fossiele bronnen naar 
duurzame bronnen, naast de klimaatdoelstellingen, een verbetering van onze leefomgeving 
en gezondheid kan geven. Met de huidige regelgeving van 400 meter tot een woning meldt 
het RIVM echter dat 2% (zeer ernstige mate) tot 10% van omwonenden van windturbines 
ernstige hinder ervaart door laagfrequent geluid (LFG). Zij doen die uitspraak op basis van 
verschillende studies. In het slechtste geval wordt 1 op de 10 omwonenden ziek door het 
geluid. Dat is veel. Het Rijk en in dit geval het college kiest hiervoor, omwille van de 
energietransitie. Naast dit leed dat hele wijken beslaat, worden de kosten voor de 
gezondheidszorg en economie volkomen genegeerd binnen dit dossier. Vanwege de 
bewuste keuze voor windenergie waarbij bekend is dat burgers ziek worden door LFG 
dienen ook deze kosten verwerkt te worden in de vraag hoe betaalbaar het systeem in de 
toekomst is.  
 
WHO advies  
Volgens het recentste rapport van het RIVM , gebaseerd op het WHO-advies, ervaren 
momenteel 3 miljoen huizen (37%) meer dan 55 decibel geluidhinder en ernstige 
gezondheidseffecten (zoals hartziekten) treden al op bij lagere geluidsniveaus dan tot nu toe 
werd aangenomen. Het wettelijk toegestane geluidsniveau moet omlaag en het kabinet moet 
het geheel van geluidhinder in kaart brengen en maatregelen formuleren. Een zorgvuldige 
besluitvorming waarbij het belang van burgers zwaarder weegt dan het algemeen belang 
behoort tot uw verantwoordelijkheid, zoals ook naast het Verdrag van Aarhus verwoord is in 
de Grondwet: 
 
Art. 21 Grondwet: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en 
de bescherming en verbetering van het leefmilieu.“ 
Art. 22 Grondwet: “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.” 
 
Praktijk en planvorming komen niet overeen 
Doordat de planvorming met effectcontouren op papier en de effectcontouren in de praktijk 
niet met elkaar overeen komen is de geluidsbelasting voor burgers veel groter dan op papier 
wordt voorgesteld. 
Ik zal het verschil aan u proberen uit te leggen: Bij de ontwikkeling van een type windturbine 
wordt deze qua geluidsbelasting die deze kan veroorzaken in optimale situatie getest. De 
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testresultaten worden verwerkt in een productomschrijving waarin de geluidsbelasting en 
geluidscontouren door windturbine Type X wordt vermeld. Deze productomschrijving wordt 
gebruikt bij het inplannen van windturbines op een te ontwikkelen locatie door als standaard 
de opgegeven geluidscontouren van het type windturbine te gebruiken. Uit onderzoek blijkt 
dit een papieren werkelijkheid te zijn.  
In de praktijk is door onderzoek aangetoond dat iedere turbine zijn eigen geluidsfrequentie 
(dBa en LFG) heeft, die bovendien versterkt kan worden door de omgeving waarin deze is 
geplaatst. De contouren van het geluid reiken in de praktijk verder dan berekend en de 
overlast voor burgers is veelal groter. Diverse praktijk onderzoeken wijzen dit uit > onderzoek 
Moller en ook het gehouden DCMR onderzoek bij de windturbines in Rotterdam met effect 
op Geervliet en Heenvliet. Klachten van burgers worden in eerste instantie niet serieus 
genomen want op papier kunnen zij geen overlast ervaren. Dit leidt naast frustraties ook tot 
stress en gezondheidsproblemen. Praktijkonderzoek geeft echter wel weer wat de 
omwonenden aan pieken in het geluid ervaren.  
 
Doordat voor geluid veroorzaakt door windturbines een jaargemiddelde geldt, dat aan alle 
turbines als standaard wordt opgelegd, kunnen burgers die overlast ervaren van de pieken 
zeer moeilijk een gegronde klacht indienen. Een gemiddelde verdoezelt heel handig de 
klachten die turbines met pieken in hun geluid bij omwonenden geven en noopt overheden 
niet om onderzoek ernaar uit te voeren. Men verschuilt zich achter de richtlijnen en de 
normen worden daardoor niet overschreden. Terwijl omwonenden wel wakker worden van 
de pieken in het geluid. Een zelfde redenering gaat op voor LFG, dat niet door iedereen op 
dezelfde manier wordt ervaren, maar wel ernstige gezondheidsklachten kan geven 
(somatische klachten als maag- en darmproblemen, stress, hartritme klachten en 
hoofdpijnen). Daarnaast treden slaapstoornissen en oververmoeidheid op . Omdat LFG een 
klein gedeelte van het geluidsspectrum uitmaakt, is dit sinds de invoering van de CHW 
opgenomen in het geheel en aangemerkt als verwaarloosbaar. 
   
Het gezondheidsaspect als gevolg van LFG wordt daarom niet meegenomen, slechts het 
mogelijk maken van plaatsing van windturbines staat voorop. Gelet op de kwalijke gevolgen 
voor de volksgezondheid is LFG echter niet verwaarloosbaar en verdient aandacht, zoals ik 
hiervoor noemde. Alle andere hinder is in wet- en regelgeving vastgelegd, maar lijkt meer 
gunstig voor de initiatiefnemers in ons dichtbevolkte land, dan voor omwonenden van 
windparken.  
 
Schoon 
De energietransitie kan niet zonder biomassa wordt er door minister Wiebes gesteld. Ook in 
de Concept RES wordt hiervan uitgegaan. Biomassa staat momenteel zwaar onderdruk, 
zelfs milieuorganisaties zijn kritisch. Het wordt niet meer gezien als een acceptabel 
alternatief. Het is niet schoon door de uitstoot van fijnstof, meer CO2 dan bij een gas -of 
kolengestookte centrale en daarnaast is er stikstofuitstoot. Door een boekhoudkundige truc 
wordt dit uit de CO2 boekhouding gehouden, waardoor de stook van biomassa CO2-neutraal 
wordt genoemd. Niets is minder waar. Om van de massale ontbossing maar te niet te 
spreken. 
 
Eigen GES Voorne Putten 
Tenslotte wil ik u wijzen op de  volgende mogelijkheid: 
Is het u bekend dat u kunt afzien van het deelnemen aan de RES? 
 
Het is mogelijk bestuurs- en staatsrechtelijk dat een gemeenteraad besluit niet in de RES te 
participeren. Een gemeenteraad heeft het recht en de bevoegdheid zich autonoom op te 
stellen en er als het ware voor te kiezen een eigen ‘GES’ (gemeentelijke energie strategie) 
uit te werken, al dan niet in overleg en onderlinge afstemming met buurgemeenten en 
waterschappen. In de publicatie ‘Regionale Energiestrategie zonder wettelijke basis, 
verplicht vrijwillige samenwerking met risico’s’ concludeerde prof. D.J. Elzinga 
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-  dat de RES-regio’s geen wettelijke grondslag hebben; 
-  dat gemeenten niet via de RES-regio’s gebonden zijn aan het halen van landelijke   
   energiedoelen;  
-  dat zonder wettelijke grondslag gemeenten en gemeenschappelijke regelingen niet   
aansprakelijk zijn en geen risico lopen wanneer bij of krachtens de Europese verdragen 
opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen en dus ook niet aansprakelijk zijn als dit 
leidt tot een vordering op de staat in de vorm van een verplichting tot een of meer van de 
navolgende betalingen ingevolge artikel 7 Wet NErpe 
 
De Energieverkenning Voorne-Putten is een goede opmaat voor een eigen GES Voorne-
Putten. U staat daar niet alleen in. Gemeente Goeree Overflakkee en de Hoekse Waard 
hebben die stap ook genomen. 
 
Verzoek tot uitstel besluitvorming en insturen Concept RES 
De planning was dat 1 juni aanstaande een Concept RES door gemeenten dient te worden 
opgeleverd. Door de Corona is door het kabinet de datum verschoven naar 1 oktober 2020. 
Omdat de procedure van de RES democratisch tekorten kent en burgerparticipatie ontbreekt, 
verzoek ik u als raad het volgende: 
1. Nu geen haast te maken met de besluitvorming om de Concept RES in te  
  leveren; 
2. Tot 1 oktober 2020 de tijd te benutten om: 
a.  onderzoek te doen naar het democratisch tekort in de procedure van de RES, de ge- 

volgen in kaart te brengen die dit tekort heeft voor de gemeenten op Voorne-Putten.   
b. De burgerparticipatie zo spoedig mogelijk op te starten rond het Concept RES zodra  

dit mogelijk is. Om daarmee de Concept RES in overeenstemming te brengen met de   
criteria gesteld in het Verdrag van Aarhus, d.w.z.: 

✓ De milieu informatie actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar maken. Daarmee bedoel- 

end niet alleen op het gebied van het afwegen van plaatsing wind- en zon in Terra  
Watt en % belasting op het landschap, maar op het gebied van alle consequenties  
die de voorgestelde milieumaatregelen hebben op de toestand van de gezondheid en  
veiligheid van de mens, met inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen,  
indien van toepassing, de levensomstandigheden van de mens, waardevolle  
cultuurgebieden en bouwwerken, voor zover zij worden of kunnen worden aangetast  
door de bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze elementen,  
door de bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten. 

✓ In kaart brengen van een kosten-baten analyse aangaande burgers die gemoeid is  

met de in de concept-aanbod RES voorgestelde milieu maatregelen.  
3. De directe en indirecte kosten voor burgers die gemoeid zijn met en voortkomend uit  

de RES inzichtelijk te maken. Evenals het aspect werkgelegenheid. 
4. In de RES het punt van gezondheid en de daarmee gemoeide kosten nader uit te 

werken 
5. Een afweging te maken om door te gaan met een eigen GES voor Voorne Putten. 

 
 
Advies tot inzetten op inlichtingenplicht van het College van Burgemeester en 
Wethouders 
Als raad kunt u voor de nadere uitwerking van de RES een beroep doen op de 
inlichtingenplicht van het college van B&W ten aanzien van de eerder beschreven 
onderwerpen in de zienswijze: 
6. De RES voldoet niet aan het Verdrag van Aarhus  
7. De directe en indirecte kosten voor burgers die gemoeid zijn met en voortkomend uit  

de RES zijn verre van inzichtelijk. Ook een kosten-batenanalyse daarvan ontbreekt. 
De juiste onderbouwing voor het toetsen van de basis ‘een betaalbaar systeem’ 
ontbreekt daardoor. Evenals de onderbouwing van de toename in de 
werkgelegenheid van 300.000 banen en mogelijk verlies aan banen. 
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8. Aspect volksgezondheid. Het verhoogd potentieel te plaatsen windenergie in regio  
draagt bij aan meer LFG. 2% tot 10% van omwonenden wordt ernstig ziek daardoor. 
Burgers moeten van alle consequenties op de hoogte worden gesteld (Aarhus). De 
RES bevat slechts een afweging ten aanzien van verminderde uitstoot en omschrijft 
het hanteren van het voorzorgbeginsel vanuit het Rijk rond de magneetveldsterkte bij 
de aanleg van een verzwaarde infrastructuur als een goed uitgangspunt. Hierdoor is 
de RES op het punt van gezondheid en de daarmee gemoeide kosten onvolledig en 
dient te worden aangevuld.  

9. Door het college bevoegd te maken op dit dossier wordt de raad buiten spel gezet en  
ontbreekt de democratische legitimatie op de RES. U kunt dit herstellen door af te  
zien van deelname en te gaan voor een eigen GES. Deze optie is u niet voorgelegd, 
maar kan meer mogelijkheden voor alternatieven opleveren.  

 
Ik eindig mijn bezwaar / zienswijze met de uitgangspunten voor een sociaal energiebeleid: 
 

✓ Inwoners en werknemers mogen door de energietransitie niet achteruitgaan in 

inkomen en werkgelegenheid 

✓  De woon- en energielasten mogen niet stijgen, bij voorkeur gaan ze omlaag 

✓  Zonder zeggenschap van werknemers  en wijkbewoners geen energietransitie  

✓  Klimaatbeleid is een proces van onderop 

 
Kopie aan andere organisaties 
Een kopie van deze brief wordt eveneens verzonden aan de provincie Zuid-Holland, 
Waterschap Hollandse Delta en de Programmamanager Energiestrategie regio Rotterdam- 
Den Haag. 
 
 
 
  
 
 

   


