Turbulentie rondom de Windturbine
De Haagse en Leidschendamvoorburgse politiek stelt zich kritisch op ten aanzien
van de windturbine aan de A4. Er lijkt eindelijk meer naar de bezwaren
geluisterd te worden.
De Bewonersgroep Windturbine Vlietzone (BWV) blijft actie voeren tegen de
plaatsing van de Haagse windturbine. Wijkvereniging Oud Voorburg neemt hier
ook aan deel. Zonder duidelijke communicatie vanuit de gemeenten Den Haag en
Leidschendam-Voorburg verrees eind vorig jaar de 153 meter hoge molen op
330 meter van het dichtstbijzijnde woonhuis. De gemeente LeidschendamVoorburg en de Vereniging Houdt Vlietrand Groen procedeerden tot aan de Raad
van State tegen de komst van de turbine.In 2017 is de hele procedure nogmaals
getoetst door het Kabinet van de Koning.
Toch blijkt nu dat De Wolff, de eigenaar van de turbine, naliet een vergunning
aan te vragen bij Rijkswaterstaat voor het doelmatig en veilig gebruik van deze
turbine langs de A4.
De turbine kan de automobilist afleiden en ook brand en rondvliegend ijs kunnen
een gevaar vormen. BWV heeft op 8 november jl. gebruik gemaakt van de
mogelijkheid in te spreken tijdens de vergadering van de Haagse
Raadscommissie Leefomgeving met het verzoek om de turbine stil te zetten
zolang er geen vergunning is van Rijkswaterstaat. Voor wethouder Joris
Wijsmuller bleek het ontbreken van de vergunning geen reden voor stilzetting,
maar een meerderheid van de commissieleden stelde zich kritisch op.
Op 23 november 2017 nam de Haagse gemeenteraad twee moties aan. In de
eerste motie verzoekt de gemeenteraad het College een Handhavingverzoek in
te dienen. Rijkswaterstaat wordt daarin verzocht om de turbine te laten
stilzetten, omdat de vergunning ontbreekt. De tweede motie betreft het verzoek
aan het College om in overleg te gaan met de omwonenden, de eigenaar en de
gemeente Leidschendam-Voorburg. Gesproken moet worden over de
plaatsingsduur van de windmolen en eventuele inkorting daarvan en de
bereidheid om de geluidshinder te verminderen. De Haagse raad wil over de
uitkomsten en (financiële) implicaties uiterlijk februari 2018 geïnformeerd
worden.
De gemeente Leidschendam-Voorburg stuurde eveneens een Handhavingverzoek
aan Rijkswaterstaat. Wij plaatsen begin 2018 op onze website een voorbeeldbrief
waarmee u eventueel zelf een zienswijze kunt indienen.
Onlangs werd ook bekend dat De Wolff Nederland alle ‘windactiviteiten’ verkocht
aan Energiebedrijf Eneco met uitzondering van de turbine in de Vlietzone. De
gemeente Den Haag heeft een meerderheidsbelang in Eneco, Eneco neemt ook
de medewerkers van De Wolff over, maar wat betekent dat voor de veiligheid en
onderhoud van de turbine in de Vlietzone? Eneco sprak in de media de hoop uit,
dat de gesprekken over de Haagse Molen tussen eigenaren, politiek en
omwonenden zullen leiden tot een acceptabele oplossing en niet tot verstoring.
Wij houden u op de hoogte!

