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Nieuw-Beijerland, 10 november 2021   Uw kenmerk:  Omgevingsdialoog 
 

Verklaring CPG aanwezig onder protest 

We zijn hier bijeen voor een omgevingsdialoog. Sinds 2015 wordt deze dialoog al gevoerd m.b.t. 

inpassing, plaatsing en exploitatie. Daarbij hebben wij gepoogd om invloed te krijgen op 

onomkeerbare beslissingen die een enorme impact hebben op onze leef- woon- en werkomgeving. 

Het onherroepelijk voor onbepaalde tijd vergunnen van een industrieel windturbinepark bestaande 

uit 5 windturbines. Onze burgerparticipatie, onze invloed is continue door het beleid van het 

bevoegd gezag, naar ons inzicht, opzettelijk onderbroken en getraineerd. Het wordt ons willens en 

wetens onmogelijk gemaakt onze doelstellingen na te streven, zijnde behoud van woongenot en 

fatsoenlijke compensatie. Al onze inspanningen hebben er op geen enkele wijze toe bijgedragen dat 

woongenot behouden is en er op een fatsoenlijke wijze is omgesprongen met alle mogelijkheden tot 

compensatie.  

Het is geen voortschrijdend inzicht maar vaststelling van zaken die bij ons al in een veel eerder 

stadium de revue passeerden, maar waar u doof en blind voor was en nog steeds bent. 

Inmiddels; 

a. Hebben 3 gesprekken van medici, juristen, ingenieurs, betrokkenen, plaatsgevonden met EZK 

en I&W, waarbij beide 2 ministeries erkennen: 

1. dat de uitspraken van de RvS wel degelijk betrekking hebben op bestaande parken,  

2. dat lagere en hogere overheden MER/hernormeringen ad geluid/afstand etc. tot 

bewoning moeten opstellen. Dit zijn feiten. 

 

b. Zijn bij peerreview de RIVM studies over windturbinegeluid beoordeeld op 

wetenschappelijke houdbaarheid. De eindconclusie luidt, dat op basis van slecht 

wetenschappelijk onderzoek geen harde conclusies kunnen worden getrokken met 

betrekking tot de gezondheidseffecten van windturbinegeluid op mensen. De conclusie dat 

er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten van windturbinegeluid moet daarom 

worden verworpen. Er is dringend behoefte aan goed wetenschappelijk onderzoek 

uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, die geen belang hebben bij de uitkomsten 

daarvan. 

 

c. Stellen Kamerleden vragen over de neutraliteit van rapporten die gezondheidseffecten van 

windturbines in kaart brachten. 

d.  Zitten wij in een proces van het opstellen van een omgevingsfonds waarvoor 

procesbegeleider Rob Rietveld van de NLVOW de rol had voor het samenstellen van de 
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statuten. Alle betrokken partijen stemden daarmee in, maar dit proces is niet afgerond. Waar 

is Rob Rietveld gebleven?  

e. Hebben wij ook duidelijk aangegeven niet gekozen te hebben voor een mediatie proces dan 

wel omgevingsdialoog. Dit is ook eenzijdig besloten door de contractpartijen in de anterieure 

overeenkomt en waarbij de CPG nooit betrokken is geweest in de totstandkoming van een 

dergelijk besluit.  

f. Zitten wij sinds 24 juni te wachten op de Provincie om duiding te geven aan de RvS uitspraak 

in zake Nevele arrest. Dit terwijl Op 30 november en 1 december gemeenteraden via de VNG 

een toelichting gegeven wordt op de effecten van de uitspraak van de RvS op bestaande 

windparken en windparken met een onherroepelijke vergunning/bestemmingsplan. 

g. Zijn in Frankrijk en Ierland rechterlijke uitspraken geweest, waarbij erkenning was van het 

windturbinesyndroom. In Noorwegen trok de rechter de vergunningen in van het grootste 

Noorse windpark, omdat de rechten van inheemse Sami bevolking geschonden werden op 

basis van overlast, uitzicht en verstoring van hun rendieren.  

h. Wordt de overlast nog steeds niet serieus besproken. Laat staan dat er afdoende 

maatregelen worden genomen.  

i. Is de exploitant nog steeds op zoek naar partijen om aan tafel mee te praten. Sinds 2017 

hebben wij al gevraagd met wie zij dan om de tafel willen. Op diverse momenten zijn die 

partijen al vastgesteld en op hun bestaansrecht door de gemeente HW onderzocht en 

gefiatteerd. 

j. Hadden de omgevingsvergunningen in de huidige vorm nooit afgegeven mogen worden. U 

als bevoegd gezag bent niet alleen bevoegd, maar ook verplicht om tot intrekking over te 

gaan! 

Wij zijn hier vanavond wederom, weliswaar onder protest, maar aanwezig om te laten zien 

dat wij al die tijd bereid (geweest) zijn om te praten en die dialoog, trialoog, van mij part een 

quatroloog te voeren, maar het houdt ook ergens op. Gaat u die grens over?  

Mark Speldenbrink 
Woordvoerder Compensatie Plan Groep (CPG) 
Werkgroep van dorpsvereniging Filopopers 
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