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Achtergrond Gedragscode
• Draagvlak / Acceptatie verbeteren: basis voor sector
• September 2014: opgesteld en ondertekend
• Medeondertekenaars NWEA:
• vanaf start: Natuur & Milieu, Greenpeace, Natuur- en Milieufederaties.
• 2015: Milieudefensie en Ode-Decentraal

• NLVOW: wel onderhandeld maar geen overeenstemming
• Harde eis NLVOW: NWEA moest bedrag planschade opnemen
• NLVOW heeft eigen gedragscode: vooral gericht op wat overheid moet doen.
Gedragscode NWEA, Ode-Decentraal en NGO’s gaat over wat primair de
sector moet doen. Daar hebben we namelijk direct invloed op.

Evaluatie Gedragscode
• Afspraak: evaluatie na één jaar
• Uitvoering: Bosch & Van Rijn, onafhankelijk adviesbureau
• Eerste gedeelte is uitgevoerd: ontwikkelaars onderzocht
• Conclusie één: iedereen is bezig met de Gedragscode maar grote onderlinge
verschillen
• Conclusie twee: ontwikkelaars kunnen het niet alleen, bevoegd gezag heeft
ook verantwoordelijkheid

• Tweede gedeelte wordt nu uitgevoerd, afgerond eind januari 2016:
• Rol andere ondertekenaars
• Steekproef bij tien projecten: omwonenden en bevoegd gezag

Branche doet meer
• Leren van elkaar middels uitwisselen best practices in verschillende
sessies gedaan sinds de code
• Student heeft vanuit NWEA onderzoek gedaan naar wederkerigheid
bij windenergieprocessen en geleerde lessen gedeeld via workshop
• NWEA ontwikkelt een digitale portal om kennis en informatie uit te
wisselen m.b.t. de Gedragscode
• NWEA gaat samen met VNG en RVO roadshows in het land houden
om met gemeenten en provincies kennis uit te wisselen
• Vanuit NWEA intensief contact met Provincies ter versnelling
procedure

Wat kan borgingscommissie doen?
• Bij EZ, IPO en VNG erop (blijven) wijzen dat ook rol bevoegd gezag
cruciaal is voor acceptatie windenergie.
• Na 2020 worden nieuwe doelen gesteld. Er komt meer Wind target!
Ervaring heeft geleerd dat het goed is om de omgeving direct te
betrekken bij de planvorming.
Advies NWEA: zorg ervoor dat Provincies en Rijk omwonenden bij de
ontwikkeling van een visie voor wind op land na 2020 direct
betrekken in het proces. Achteraf als ontwikkelaar uitleggen waarom
bepaalde beleidskeuzes zijn gemaakt is lastig en levert geen bijdrage
aan de acceptatie voor wind op land.

