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:Geluidsoverlverlast windturbines

Geachte heer./mevrouw,
Noord-Holland heeft flinke ambities op het gebied van windenergie. Deze zijn vastgelegd in de
Structuurvisie Noord-Holland 2040, die op 21 juni 2010 door Provincials Staten is vastgesteld.
Om deze ambities concreet te maken heeft u kort geleden het "Uitvoeringsprogramma Wind op Land
Noord-Holland 2011" vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma schept – in samenhang met de
Structuurvisie en de verordening daarbij – een ruimtelijk kader voor de ontwikkeiing van windturbines
op land. Bovendien geeft het aan ho e de Pro vincie Noord-Hollan d van uit haa r versch illend e
rollen dez e doe lstelling wil bereiken.
De gemeenten Anna Paulowna en Zijpe onderschrijven de ambitie van de Provincie Noord-Holland als
het gaat om het vergroten van het aandeel duurzame energie in onze totale energievcorziening.
Vanwege de wijziging van het Activiteitenbesluit die per 1 januari 2011 van kracht is geworden en de
gevolgen hiervan voor bewoners naast grote windturbines zijn wij zeer tevreden dat u in het
coalitieakkoord uw visie ten aanzien van windenergie op land heeft bijgesteld en geen toename meer wil
van het aantal windturbines op land.
De gemeenteraad van Zijpe heeft op 7 december 2010 het Windbeleid Zijpe 2010 vastgesteld, waarin
solitaire opschaling niet meer toegestaan wordt. Wel wordt op een aantal locaties langs het
Noordhollands Kanaa l de mogelijk heid gege ven op te scha len in een park . Bij de keuze van het
type windturbine duid eli jk rek enin g gehou den met de om gevi ng. Daa rm ee neem t de
gem eente Zij pe haar verantwoordelijkheid in het ontwikkelen van windturbines op land.
Het draagvlak voor het plaatsen en opschalen van windturbines is bij de inwoners in onze gemeenten
en in de regio tot een absoluut minimum gedaald. Belangrijkste reden hiervoor is dat de windturbines
in een relatief stille omgeving draaien. Het contrast tussen het geluid dat de turbine produceert en het
achtergrondgeluidniveau is zo groot dat de bewoners het als overlast ervaren.
Om geluidsoverlast in de stille gebieden weg te nemen of te voorkomen had de gemeente in de
vergunning Wet milieubeheer voor turbines in de gemeente Zijpe een geluidsnorm opgenomen die
aansloot bij het achtergrondgeluidniveau. Dit was in overeenstemming met een uitspraak van de Raad
van State over een windturbine aan de Grote Sloot, waarin is aangegeven dat de geluidsnorm moet zijn
gebaseerd op het achtergrondniveau. Deze turbine was vervolgens voorzien van een
stilstandvoorziening, waarmee de effecten op de woonomgeving beheersbaar waren.
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Activiteitenbesluit, namelijk dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met
het lage achtergrondgeluidniveau in onze regio.
De Klimaatvisies 2010 – 2020 van de gemeenten Zijpe en Anna Paulowna sluiten aan bij de
landelijke en provinciale doelstellingen op het gebied van duurzame energie.

Maar de rek is eruit. We kunnen de bewoners in onze gemeenten niet meer belasten met de effecten
door het opschalen en plaatsen van windturbines.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Zijpe
Paulowna
Namens dezen, de wethouder Milieu

– B. Blonk

F. van der Laan

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Anna
Namens dezen, de wethouder Milieu

