Wij vragen uw medewerking!
Annerveenschekanaal/Schettens, 22 september 2016

Wij zijn op zoek naar (overlast)feiten over de windenergieprojecten van Yard
Energy
De NLVOW komt op voor de rechten van omwonenden, door zich in te zetten voor inspraak en
aanspraak op rechten voorafgaande aan windturbineprojecten, maar zeker ook door zich in te zetten
tegen overlast en hinder achteraf. De NLVOW richt zich na Aarhus nu op de OESO. Aarhus gaat over
rechten van omwonenden voorafgaande aan windturbineprojecten, de OESO gaat over het
wegnemen van alle hinder tijdens de bedrijfsvoering van windturbineprojecten.
Zoals u misschien weet heeft de NLVOW een klacht ingediend bij een VN Tribunaal in Genève tegen de
Staat, omdat wij menen dat de Nederlandse overheid zich niet houdt aan het Verdrag van Aarhus bij
het maken van plannen voor windenergie op land: informatie is onvolledig en eenzijdig; burgers
mogen pas wat zeggen als de echte besluiten al zijn genomen; en beroep instellen bij de Raad van
State levert nooit wat op. Die klacht is in behandeling, maar het zal nog wel even duren voor we een
uitspraak hebben.
Binnenkort dienen we ook een klacht in bij de Europese Commissie over dezelfde onderwerpen als in
de Aarhus klacht want ook de EU stelt eisen aan het verschaffen van informatie en aan de deelname
van burgers aan besluitvorming. En we zijn bezig met het ontwikkelen van nog een paar andere
juridische pijlen op onze boog. Binnenkort maar eens een blog om u bij te praten.
Bij één van die juridische acties hebben we nu uw hulp nodig.
Vorig jaar hebben we drie grote energiebedrijven (RWE, Vattenfall en Eneco) gevraagd aan te geven
of en hoe ze voldoen aan de gedragscode van de Organisatie van Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) in Parijs. Ongeveer 35 landen, waaronder Nederland, zijn lid van die OESO. De
OESO gedragscode is een ingewikkeld document - zie bijlage 1 voor een korte samenvatting - maar de
kern is simpel: grote, multinationale bedrijven moeten hun buren netjes behandelen, ze mogen geen
schade aanrichten aan de natuur en het milieu en als ze dat toch doen, moeten ze zorgen voor
passende compensatie casu quo het wegnemen van de overlast. Dat alles geldt dus ook als Essent
(RWE), Nuon (Vattenfall) of Eneco bij u in de buurt een windpark heeft of wil gaan bouwen. Gevolg van
onze actie was en is dat sommige bedrijven beloofd hebben zich anders te zullen gaan gedragen. We
houden strikt in de gaten of dit ook gebeurt en als dat niet zo is, dan starten we alsnog een formele
procedure.
Na de energiebedrijven willen we nu ook de banken die windenergieprojecten financieren onder de
loep nemen: ook die moeten zich als financierende partij aan de OESO gedragscode houden. We zijn
begonnen met de Rabobank, omdat dat de grootste financier van windenergieprojecten op land is. En
dus schreven we op 18 juni 2016 een brief aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank,
de heer ir. W. Draijer, met de vraag of hij ons wilde uitleggen of en hoe de bank zich houdt aan de
OESO code. Reactie daarop: een kort berichtje met de verzekering dat alles in dik in orde is. Met zo’n
dooddoener nemen we natuurlijk geen genoegen, maar om er wat tegen te doen, moeten we wel de
feiten hebben die bewijzen dat het helemaal niet dik in orde is.
En om aan die feiten te komen hebben we uw medewerking nodig.
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Om het allemaal behapbaar te houden - we zijn ook maar vrijwilligers die het in onze vrije tijd moeten
doen - hebben we besloten dat we ons in eerste instantie concentreren op Yard Energy want (vrijwel)
alle windenergieprojecten van Yard worden gefinancierd door de Rabobank. Yard is één van de grotere
commerciële ontwikkelaars van windparken op land en we horen met regelmaat verhalen dat Yard
weinig tot niets doet voor de omgeving en omwonenden. We weten inmiddels, dat Yard de maximale
ruimte van de wet opzoekt, terwijl de OESO code letterlijk schrijft dat overlast weggenomen moet
worden ook al eist de wet dat niet. De code verlangt juist bovenwettelijke maatregelen om álle uit de
bedrijfsvoering voortvloeiende overlast weg te nemen. En als Yard zich niet aan de OESO code houdt,
financiert de Rabobank de verkeerde windparken en houdt de Rabobank zich dus ook niet aan de OESO
code
We zoeken dus naar feitelijke informatie over de vraag hoe Yard Energy omgaat met de omgeving en
met omwonenden bij het realiseren en exploiteren van windparken. Welke maatregelen neemt Yard
om waardevermindering van woningen volledig te compenseren? Op welke wijze worden maatregelen
aan omwonenden aangeboden om geluidsoverlast weg te nemen? Zet Yard de windturbines volledig
stil als er kans is op slagschaduw? Antwoorden op dit soort vragen en meer. Daarmee kunnen we
beoordelen of Yard (en dus de Rabobank als financier) zich houdt aan de gedragscode van de OESO.
Als dat niet zo is, gaan we met die informatie opnieuw naar de Raad van Bestuur van de Rabobank en
als dat allemaal niet zou helpen, dienen we een klacht in tegen de Rabobank bij de OESO.
U zou ons dus zeer helpen als u de bijgevoegde vragenlijst wilt invullen en aan ons terugsturen. U kunt
die vragenlijst ook online invullen op www.nlvow.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Albert Koers
Voorzitter NLVOW

Rob Rietveld
Directeur NLVOW

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Rietveld, telefoonnummer 06-46375095
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BIJLAGE 1
Korte samenvatting van de OESO gedragscode.
1.

De OESO-richtlijnen zijn aanvullend op nationale wetten en regels, hetgeen betekent dat ervan
uitgegaan wordt dat een multinationale onderneming minimaal voldoet aan de nationale wetten
en regels en daarnaast zich ook houdt aan de OESO-richtlijnen, ook als die verder gaan. Dit
betekent dat de onderneming zich niet aan de OESO-richtlijnen kan onttrekken met als argument
dat zij zich al houdt aan alle nationale wetten en regels.

2.

Het meest fundamentele aspect van de OESO-richtlijnen betreft het principe “Breng geen schade
toe”. Hoofdstuk VI past dit principe toe op het milieu c.q. de (natuurlijke) omgeving waarin we
leven door te stellen dat de onderneming zich verplicht tot:

3.

a.

Het ontwikkelen en toepassen van een milieu management systeem dat o.a. informatie
verzamelt en beoordeelt met betrekking tot de impact van de activiteiten van de
onderneming op milieu, gezondheid en veiligheid;

b.

Het publiek en werknemers voorzien van adequate, meetbare en te verifiëren informatie
met betrekking tot potentiële gevaren;

c.

Tijdig en voldoende communiceren, alsmede deelname aan gesprekken over het beleid van
de onderneming ten aanzien van leefomstandigheden, gezondheid en veiligheid, met de
omwonenden die daar de gevolgen van ondervinden;

d.

Toegang verschaffen tot, voorkomen of compenseren van voorzienbare milieu-,
gezondheids- en veiligheid gerelateerde zaken die verband houden met de wijze waarop
het proces, goederen of diensten, door de onderneming worden vervaardigd; en

e.

Het niet gebruiken van gebrek aan volledige wetenschappelijke kennis als reden om
kostbare maatregelen die schade voorkomt of minimaliseert, uit te stellen.

Het principe “Breng geen schade toe” heeft ook betrekking op mensenrechten en hoofdstuk II
gaat daarover. Er wordt benadrukt dat multinationale ondernemingen:
a.

De mensenrechten moeten respecteren van degenen die de gevolgen van de acties van de
onderneming ondervinden;

b.

Lokaal draagvlak moeten stimuleren door nauwe samenwerking met de lokale
gemeenschap;

c.

Gepaste zorgvuldigheid moeten betrachten ten aanzien van actuele en potentiële risico's
door deze te identificeren, te voorkomen, te verlichten en te berekenen welke impact ze
hebben; en

d.

Het veroorzaken van of bijdragen aan negatieve gevolgen van de eigen activiteiten moeten
voorkomen en deze benoemen wanneer ze optreden.

Pas het voorafgaande toe op de windparken van Yard Energy of op plannen daarvoor en vul dan de
vragenlijst van bijlage 2 in.
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BIJLAGE 2
Vragenlijst Yard Energy
Het gaat dus niet alleen om wat Yard Energy wel of niet deed of doet bij de bouw, maar ook om wat
Yard wel of niet doet bij de exploitatie van een windpark
1. Ook Yard Energy zal bij de bouw van een windpark een milieueffectrapportage moeten opstellen.
Maar los van die wettelijke plichten, weet u of Yard ook een eigen milieu management systeem
heeft opgezet om de impact van het windpark bij u in de buurt op milieu, gezondheid en
veiligheid te monitoren? Is er bijvoorbeeld sprake geweest van een nul-meting van het
geluidsniveau?
2. Heeft Yard Energy aan u of aan anderen in de omgeving goede en begrijpelijke informatie
verschaft over de potentiële gevaren van het windpark dat Yard bij u in de buurt gebouwd heeft
of wil gaan bouwen?
3. Heeft Yard Energy met u of anderen in de omgeving gecommuniceerd over het beleid van Yard
ten aanzien van leefomstandigheden, gezondheid en veiligheid van de omwonenden die de
gevolgen van het Yard windpark bij u in de buurt ondervinden of zullen gaan ondervinden?
4. Heeft Yard Energy tijd, moeite of geld gestoken in het bevorderen van lokaal draagvlak voor het
Yard windpark bij u in de buurt en/of voor de plannen daarvoor?
5. Heeft Yard Energy tijd, moeite of geld gestoken in het beperken en verlichten van de risico’s van
het Yard windpark bij u in de buurt en/of in het beperken van de schade en de nadelige gevolgen
voor de omgeving en omwonenden?
6. Heeft Yard Energy u en anderen in de omgeving enigerlei vorm van compensatie aangeboden
voor de schade en de nadelige gevolgen van het Yard windpark bij u in de buurt? Zo ja, hoe zag
die compensatie er uit?
7. Wat is uw naam, waar woont u en om welk Yard windpark gaat het?
Zet uw antwoorden op bovenstaande vragen in een email of in een bijlage bij een email en stuur
die email naar info@nlvow.nl
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