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Overleg Gemeente Den Haag en Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV).
Op 23 november jl. werden tijdens een raadsvergadering in Den Haag een tweetal moties
aangenomen die beide betrekking hebben op de situatie rond de Haagse windmolen in de Vlietzone.
De motie ‘Handhaving windturbine’ van Groep de Mos werd met 24 van de 44 stemmen aangenomen
en de motie ‘Maatregelen windmolen’ van de VVD werd met 43 van de 44 stemmen aangenomen.
In de motie ‘Maatregelen windmolen’ (VVD) werd het college verzocht om met de omwonenden in
gesprek te gaan over de plaatsingsduur van de windmolen en gezamenlijk te onderzoeken hoe de
geluidshinder kan worden verminderd.
Op donderdag 11 januari jl. vond een overleg plaats tussen de Bewonersgroep Windturbine Vlietzone
(BWV), de (nieuwe) projectleider Haagse windturbine en de communicatie adviseur van gemeente
Den Haag met als doel het inventariseren van de klachten en ergernissen. Voor de omwonenden van
de windturbine is de maat vol. Klachten zoals geluidshinder en visuele hinder gaan onverminderd door
en ook medische klachten komen voor. Maatregelen tegen de geluidsoverlast zijn tot op heden niet
effectief gebleken, handhaving vindt plaats maar veranderd weinig aan de situatie en de rapportage
van geluidsmetingen laat op zich wachten.
De omwonenden zetten nog steeds in op verwijdering van de windmolen, liefst per direct of zo snel
mogelijk maar uiterlijk over acht jaar..!
Ook de onvolledige informatie (onjuiste beeldvorming) naar de Raad van State kwam tijdens het
overleg ter sprake evenals het gegeven dat de eigenaar van de molen de Wolff Windenergie uit
Heerenveen haar windmolenactiviteiten heeft overgedaan aan ENECO. De windmolen op het terrein
van CEVA-Logistics aan de Haagse Westvlietweg maakt echter geen deel uit van de overname. In
een eerder stadium vond ENECO het plaatsen van windturbines in de Vlietzone te riskant en te
belastend voor de omwonenden en de windluwe plek aan de Westvlietweg ongeschikt.
De projectleider van de gemeente Den Haag neemt de klachten van de BWV binnenkort mee naar
een gesprek met de windmoleneigenaar in Heerenveen. In februari wordt het Haags college op de
hoogte gebracht van haar bevindingen uit het overleg en hopelijk nog voor de verkiezingen zal de
Haagse gemeenteraad worden geïnformeerd.
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