
 

Ministerie van Economische Zaken 

T.a.v. minister H.G.J.Kamp 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

 

Datum 

6 september 2016 

Onderwerp 

Klankbordgroep 

evaluatie RCR 

Kenmerk 

CU160906 

 

 

Contactpersoon 

 

Doorkiesnummer 

 

E-mail 

 

Pagina 

1/2 

 

 

Geachte minister Kamp, 

 

 

 
 

 
 

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en 
Vereniging Eigen Huis (VEH) delen u mede uit de klankbordgroep 
Evaluatie Rijkscoördinatieregeling (RCR) voor energie-
infrastructuurprojecten te stappen. We vinden de scope van de 
evaluatie, tegen ons advies in, te beperkt. Hierdoor zal het 
onderzoeksresultaat ten behoeve van de Energieagenda geen 
representatief beeld geven.  
 
Evaluatie 
Per brief van 13 oktober 2014 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd 
over de voortgang van windturbineprojecten op land. U heeft daarbij 
aangekondigd de RCR te gaan evalueren. 
 
Deze regeling is sinds maart 2009 wettelijk van toepassing op in de 
energiewetgeving omschreven categorieën energie-
infrastructuurprojecten van nationaal belang. Bij dergelijke projecten is 
vaak sprake van een grote impact op de omgeving.  Door toepassing 
van de RCR wordt het Rijk bevoegd gezag. De regeling moet leiden tot 
snelle besluitvorming, zonder in te boeten op de zorgvuldigheid. 
 
Wij juichen het toe dat u de regeling evalueert. Niet alle RCR-projecten 
verlopen even soepel. Denk bijvoorbeeld aan de windmolenprojecten de 
Drentse-monden en N33. Door de RCR-projecten onder de loep te 
nemen kan gekeken worden of de regeling leidt tot versnelling van 
projecten, kwaliteit en draagvlak. Er kan geleerd worden van de 
ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan.  
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Scope 

Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten om de reikwijdte 

van de evaluatie te beperken tot afgeronde projecten. Het is volgens uw 

ministerie lastig leren van projecten die nog volop in beweging zijn. 

Daarbij ziet EZ een risico dat de evaluatie van lopende projecten een rol 

kan gaan spelen in juridische procedures.  

 

De NLVOW en VEH hebben herhaaldelijk in de klankbordgroep 

aangehaald de scope van de evaluatie op deze manier te beperkt te 

vinden. Er kan juist veel geleerd worden van projecten die nog niet zijn 

afgerond. Deze projecten kunnen volgens ons prima onderzocht 

worden, zonder juridische procedures te schaden. Door enkel en alleen 

afgeronde projecten te analyseren, worden de veelal makkelijk 

doorlopen projecten onderzocht en ontstaat geen representatief 

onderzoeksresultaat ten behoeve van de Energieagenda.  

 

Op voorhand kunnen wij niet achter de resultaten van een dergelijke, 

beperkte, evaluatie staan. Door lid te blijven van de klankbordgroep kan 

de indruk ontstaan dat wij de aanpak van het ministerie onderschrijven. 

Het lijkt ons daarom zuiverder dat wij ons terugtrekken uit de 

klankbordgroep. 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

  

Rob Mulder 

Directeur Strategie & Belangenbehartiging 

 

 

 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

 

Rob Rietveld 

Directeur 

 

Cc:  

- Sander van der Sluis (Directie Energie en Omgeving, Ministerie van 

Economische Zaken) 

- Maarten van Poelgeest (Andersson Elffers Felix)  
- Vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der 

Staten-Generaal) 
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