
Ombudsman: Nijpels en SER zijn
eenzijdig over windenergie
Door�onze�redacteuren
Merijn�Rengers�en�Thomas�de�Veen

A�M�ST�E�R�DA�M�.�De Nationale Ombuds-
man tikt Ed Nijpels en de Sociaal-Eco-
nomische Raad (SER) op de vingers
omdat zij onvolledige en eenzijdige in-
formatie geven over w indenergie.

Ook is VVD-coryfee Nijpels, aanja-
ger van de vergroening van de energie-
productie, volgens Ombudsman Rei-
nier van Zutphen „niet behoorlijk”
omgegaan met klachten over de feite-
lijke onderbouwing van zijn bewerin-
gen over windmolens. Dat staat in een
nog niet openbaar gemaakt rapport
over de informatieverstrekking rond
w indenergie.

De Ombudsman hekelt met name
vergoelijkende beweringen op de
website van de SER over de waarde-
daling van woningen in de buurt van
windmolens, en over de gezond-
h e i d s r i s i c o’s en slaapproblemen van

omwonenden. Deze nadelen zijn vol-
gens Nijpels en de SER gering, maar
die stelling wordt onvoldoende on-
d e r b o u wd .

Oud-VVD-leider Nijpels, milieumi-
nister van 1986 tot 1989, bewaakt na-
mens de SER de uitvoering van het in
2013 gesloten energieakkoord, waarin
is afgesproken dat in 2023 16 procent
van de energie duurzaam wordt opge-
wekt. In N RC zei hij deze zomer: „Te -
genstanders van de energietransitie
spelen in mijn ogen een verloren wed-
s t r i j d .”

Als hulpmiddel in de „verhitte dis-
c ussies” over duurzame energie staat
er sinds vorig jaar een aantal feiten-
overzichten op de site van de SER. Die
zouden „objectieve informatie voor
burgers en bedrijven” bevatten, onder
meer over windenergie.

De klagers bij de Ombudsman, het
Nationaal Kritisch Platform Wind-
energie (NKPW) en de Nederlandse

Vereniging Omwonenden Windturbi-
nes (NLVOW), vinden dat de SER en
Nijpels de voordelen van windenergie
overdrijven en de nadelen bagatellise-
ren. De twee belangenorganisaties
zijn voorstander van duurzame ener-
gieopwekking, maar plaatsen vraagte-
kens bij de bouw van tientallen mega-
windmolens in Nederland.

Volgens hen zijn die duur en zorgen
ze voor onevenredige overlast bij om-
wonenden. Bovendien vinden de or-
ganisaties dat zij te weinig inspraak
hebben. De SER reageert „b e v re e m d”
op het rapport van de Ombudsman.
„De conclusies zijn niet zwart-wit.
Bovendien zijn alle deskundigen het
er over eens dat energietransitie zon-
der een substantiële bijdrage van
windenergie onmogelijk is”, zegt een
wo o rd vo e rd e r.
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