
       Anna Paulowna/Zijpe, 15 augustus 2011 

 

Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 

t.a.v. Gedeputeerde, de heer J. Bond 

Postbus 123 

2000 MD Haarlem 

 

Betreft: Stop overlastgevende windturbines gemeenten Anna Paulowna en Zijpe. 

 

Geachte heer Bond, 

 

 In het college-akkoord is vastgesteld dat er geen verdere uitbreiding van ‘wind op land’ zal plaatsvinden, nadat de 

Provinciale Staten op 14 februari 2011 via diverse amendementen hadden besloten dat uitbreiding en opschaling van 

windenergie niet mag leiden tot toename van overlast voor omwonenden, en dat overlastgevende turbines, zoals die aan de 

Grote Sloot in Sint Maartensbrug (Zijpe) en de Slikkerdijk in Wieringerwaard (Anna Paulowna) – als eerste prioriteit – 

ontmanteld en eventueel verplaatst dienen te worden. 

Wij, omwonenden van opgeschaalde windturbines (hogere masten en grotere rotorbladen) in de gemeenten Anna Paulowna en 

Zijpe, doen daarom een beroep op u uitvoering te geven aan deze uitdrukkelijke wens van de Statenleden om zo een einde te 

maken aan de overlast die deze windturbines dag en nacht veroorzaken. 

 

 De eigenaren van deze windturbines hadden vooraf verzekerd dat de opschaling van windturbines absoluut niet zou 

leiden tot meer overlast. In de praktijk blijkt echter het tegenovergestelde. De ernstige geluidsoverlast die wij ondervinden, zoals 

geregelde verstoring van onze nachtrust, veroorzaken schade aan onze gezondheid. Ons normale leefmilieu en woongenot 

worden ook aangetast door irritante, stress-veroorzakende slagschaduwhinder.  

De dominantie van de almaar hogere windturbines zijn verder een grove aantasting van ons unieke, doch kwetsbare open 

landschap.  

Daarnaast heeft de hoogste rechter ons geconfronteerd met een aanzienlijke waardevermindering van onze woningen, uitsluitend 

als gevolg van de nabijheid van deze overlastgevende windturbines. Wij blijven zo met een vrijwel onverkoopbare woning 

zitten. Dat dit niet de bedoeling mag en kan zijn, daarover waren de statenleden het op 14 februari jl. vrijwel eenstemmig eens. 

 

Wij vragen u dringend om bij de uitwerking van het coalitie-akkoord, met een oplossing te komen voor dit nijpende probleem, 

zoals een fonds waaruit verplaatsing van overlastveroorzakende solitaire – en van meet af aan verkeerd geplaatste windturbines 

– kan worden gefinancierd. Dit biedt kansen voor een snelle oplossing en kan als basis dienen voor de uitvoering van het in 

februari jl. door de Provinciale Staten vastgestelde beleid. 

 

Voor windturbine Zuid Zijperweg 80 te Wieringerwaard (Anna Paulowna) is enkele jaren geleden een vergunning verleend 

om deze op te schalen. Wij verzoeken u dringend alles in het werk te stellen om deze dreigende opschaling te voorkomen. 

Ook rondom deze windturbine wonen vele gezinnen. 

 

In afwachting, 

met vriendelijke groeten. 

 

Namens de omwonenden van (opgeschaalde) windturbines in de gemeenten Anna Paulowna en Zijpe. (zie bijlagen) 


