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EU zet in “oorlogswet” juni 2022 de democratie bij de energietransitie 
buitenspel 
 

Het lijkt de pers en de Nederlandse politici geheel te zijn ontgaan, maar bij 

toeval kwam het EUParlement op 6 juni niet toe aan discussie over een 

voorstel van de Europese Commissie in het kader van RepowerEU. Dat is een 

set maatregelen om haast te maken met duurzame energie, met veel goede 

voorstellen. Eén daarvan heeft echter tot doel: 

 

“Om de trage en complexe vergunningverlening voor grote projecten op het 

gebied van hernieuwbare energie aan te pakken, en een gerichte wijziging van 

de richtlijn hernieuwbare energie om hernieuwbare energie te erkennen als een 

dwingend openbaar belang. De lidstaten moeten specifieke “go‐to”‐gebieden 

voor hernieuwbare energie opzetten, d.w.z. gebieden met minder milieurisico's 

en met kortere en vereenvoudigde vergunningsprocedures.” 

 

https://mailchi.mp/dedd39e97fdd/voortgang-aarhus-proces-vn-compliance-committee-8883045?e=5870ad69bc


Het wetsvoorstel EU 2022/0160 d.d. 18‐5‐2022  is een directe aanval op de 

basis van de democratie en de waarden die dat vertegenwoordigt. De trias 

politica komt echt aan het wankelen en het laatste echelon in de democratie, 

namelijk de “lastige” burgers, worden helemaal buitenspel gezet zoals alleen in 

oorlogstijd verwacht kon worden. 

 

OPROEP 

Wij hopen dat de pers, de nationale politici en de Europese parlementariërs nu 

kennis nemen van het kennelijk wat in papier verstopte voorstel EU 2022/0160. 

Wij roepen hen op de heren Timmermans en Samson er op te wijzen dat een 

vlucht nemen tot deze draconische rechtsontnemingen niet nodig is. Voor 

de beoogde versnelling van alleen de realisatie van duurzame energie zijn al 

ruim voldoende methoden van tijdig betrekken van burgers en hun belangen 

beproefd. Het voorstel 2022/0160 d.d. 18‐5‐2022 moet nog langs het Europees 

Parlement en de Europese Commissie (Ministerraad). Van enig protest of 

discussie is nog geen blijk gegeven. Daar is nog slechts korte tijd voor. 

 

Bijlage: het persbericht dat afgelopen vrijdag (17 juni 2022) naar de pers is 

verstuurd aangaande dit onderwerp. 

 

 

 
De NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) komt op 

voor de belangen van (toekomstige) omwonenden van windparken of 

windturbines. We zien het als onze missie om deze groep zoveel mogelijk een 

volwaardige stem te geven wanneer zij met plannen voor een park of 

turbines geconfronteerd worden. 
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Voor inlichtingen: 

Rob Rietveld, 

rob.rietveld@nlvow.nl, 

06 46 375 095 
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