
 

 
 

De Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad 

De Hoogedelgestrenge Vrouwe Drs. M. I. Hamer 

Postbus 90405 

2509 LK Den Haag 

 

 

Schettens en Schagen, 28 december 2015 

 

Zeer geachte mevrouw Hamer, 

 
Op 19 november 2015 zonden wij een brief naar de heer Nijpels in zijn hoedanigheid van Voorzitter 

van de Commissie Borging Energieakkoord. Daarin wezen wij hem op een aantal onvolledige of on-

juiste passages in de onder zijn verantwoordelijkheid gepubliceerde “Factchecker” over de positie van 

omwonenden in relatie tot windenergie. De heer Nijpels reageerde bij brief van 26 november 2015. In 

die brief gaat hij niet in op onze opmerkingen bij de Factchecker, maar beperkt hij zich tot enkele al-

gemene opmerkingen. Bij brief van 2 december 2015 wezen wij hem er op dat zijn reactie niet ingaat 

op onze opmerkingen, laat staan weerwoord geeft als wij stellen dat bepaalde passages van de Fact-

checker onvolledig of onjuist zijn. Wij voegen kopieën van de zojuist genoemde brieven bij. 
 

Nu wij tot op heden geen verdere reactie van de heer Nijpels hebben ontvangen, leggen wij u de vraag 

voor of het wat u betreft aanvaardbaar is dat de Commissie Borging Energieakkoord de SER-website 

gebruikt voor het verspreiden van onvolledige en onjuiste informatie over windenergie. Zie boven. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u actie te nemen om aan de door ons gesignaleerde 

situatie een einde te maken. Mocht u van mening zijn dat er geen reden is om actie te ondernemen, dan 

vernemen wij gaarne op welke gronden u tot dit besluit bent gekomen. Meent u dat de tekst van de 

Factchecker wel volledig en juist is, of stelt u zich op het standpunt dat de SER geen verantwoorde-

lijkheid draagt voor wat de Commissie Borging Energieakkoord op de SER-website plaatst? 
 

Mede in het licht van uw reactie zullen wij een besluit nemen over het al dan niet indienen van een 

klacht tegen de Commissie Borging Energieakkoord en de SER wegens het verschaffen van onvolle-

dige of onjuiste informatie over windenergie. Wij wijzen u er op dat reeds eerder in 2011 een soortge-

lijke klacht werd ingediend bij de Nationale Ombudsman en dat in dit geval de klager in het gelijk 

werd gesteld. Zie:https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221/. Daaruit blijkt ook dat wij 

ons hier niet bezig houden met een incidentele uitglijder, maar met een systematisch patroon – een 

patroon dat even systematisch de geloofwaardigheid van de overheid ondergraaft. 

 

 

Hoogachtend, 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. A.W. Koers, voorzitter Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)  

Bittenserpaed 6, 8744 EZ Schettens. E-mail: a.w.koers@gmail.com  

 

Dr. J.H.F. Jansen, voorzitter Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW)  

Wipmolen 14, 1742KG Schagen. E-mail: jhfj@xs4all.nl 

 

 

Cc: de heer drs. E. H.Th.M. Nijpels    Bijlagen: drie brieven 

https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221/

