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Gemeente Den Haag versterkt woede omwonenden windmolen
Nu blijkt dat de Gemeente Den Haag weer een cruciaal onderdeel bij de vergunningaanvraag voor de
Haagse windmolen over het hoofd heeft gezien, is de woede bij de omwonenden van de omstreden
windturbine tot het kookpunt gestegen.
Naast de miscommunicatie tijdens het voortraject blijkt nu – negen maanden na de ingebruikname van
de windmolen - dat er is verzuimd een vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat. Het betreft een
vergunning in het kader van de wet ‘beheer rijkswaterstaatswerken’ waarbij het bouwwerk wordt
beoordeeld in relatie tot het doelmatig en veilig gebruik van de A4.
In een brief aan de omwonenden laat de gemeente Den Haag weten dat alle procedures goed zijn
doorlopen en de vergunningaanvraag een kwestie is tussen de eigenaar van de windturbine, de Wolff
windenergie en Rijkswaterstaat.
Blunders bij het communicatietraject werden door Den Haag met excuses afgedaan, de kwestie rond
de vergunningaanvraag wordt afgewenteld op anderen.
Voor de omwonenden is de maat meer dan vol.
De overlast die vrijwel dagelijks wordt veroorzaakt door geluiden waaronder het laag-frequent-geluid,
zorgt niet alleen voor een sterk groeiende onvrede bij de gedupeerden maar ook voor medische
klachten bij enkele van hen.
Toezeggingen voor maatregelen tegen de geluidsoverlast blijven uit. Handhaving hierop vindt plaats
maar heeft tot op heden weinig resultaten opgeleverd.
Het is onbegrijpelijk dat een bestemmingsplan kan worden aangepast en een bouwvergunning is
verstrekt terwijl niet alle beleidsregels hiervoor blijken te zijn nageleefd.
Ook de Raad van State en het Kabinet van de Koning hebben op grond van onvolledige informatie de
procedures beoordeeld en goedgekeurd.
De ontbrekende vergunning van Rijkswaterstaat betreft één van de drukste snelwegen van Nederland
en de veiligheid van tienduizenden automobilisten die dagelijks een 153 m. hoge windmolen passeren
en worden afgeleid door draaiende wieken en slagschaduw.
Tenslotte blijkt nu dat de gemeente Den Haag niet zou hebben meegewerkt aan de bouw van een
windmolen indien de provincie Zuid Holland haar beleid ten aanzien van de zoeklocaties voor
windmolens eerder zou hebben aangepast. Den Haag e.o. zijn thans geen zoeklocatie meer waardoor
de Provinciale pressie voor het plaatsen van windmolens is komen te vervallen.
De leefbaarheid rond de omstreden windmolen werd al ernstig verstoord, de bewoners voelen zich
wéér bedonderd en het vertrouwen in de overheid is door de houding van de gemeente Den Haag tot
een absoluut dieptepunt gedaald. De onvrede in delen van de Vlietzone is door de gemeente Den
Haag opnieuw flink aangewakkerd.
Tijd voor actie!
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