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Binnenkort neemt u een besluit over het voorstel dat u aan de staten zal doen over de
uitvoering van het coalitieakkoord ten aanzien van windenergie in Noord-Holland. Een
brede coalitie dringt er bij u op aan een voorstel te doen waarin meer windenergie
onder voorwaarden realiseerbaar is.

De coalitie wordt gevormd door ondergetekenden en de volgende organisaties:
• LTO Noord
• KvK Noordwest-Holland
• HVC Groep

Stichting Associatie Technologie overdracht Noord-Holland (ATO-NH)
• Coöperatieve windenergievereniging Kennemerwind
• Westfriese Windmolen Coöperatie U.A. (WWC)
• Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC)

Texelenergie
• Coöperatie Windenergie Waterland (CWW)
• Helderse Coöperatieve Windmolenvereniging “De Eendragt’

Aan onze wens liggen de volgende argumenten ten grondslag:

1 Niet meer windenergie, maar verkeerd geplaatste turbines zijn bewoners een
doorn in het oog. Windturbines die overlast veroorzaken tasten het draagvlak
aan. Door in een open planproces waarin alle belangen worden meegewogen
vanuit een regionale benadering naar oplossingsrichtingen te zoeken, zijn
opstellingen mogelijk met méér windenergie, een betere landschappelijke
inrichting én met een breed draagvlak onder de bevolking.

2 Veel burgers ervaren overlast van een deel van de huidige
windturbineopstellingen. Deze overlast gevende turbines dienen op korte
termijn gesaneerd te worden. De kosten voor een dergelijke saneringsopgave
zijn financierbaar door opschaling en eventuele uitbreiding van bestaande
opstellingen op verantwoorde locaties. Wanneer de saneringsopgave niet wordt
uitgevoerd, zijn de kiezers die de politiek tracht te beschermen juist de dupe.
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3 Het provinciebeleid zet in op nieuwe innovatieve vormen van
energietechnieken. Zonder windenergie zijn vernieuwende energietechnieken
minder kansrijk. De agrarische sector is van oudsher betrokken bij de
implementatie van nieuwe technieken. Het zijn de ondernemende agrariërs die
pionieren met praktische experimenten zoals groen gas of bio-energie met
behulp van torrefactie-techniek. Opbrengsten uit windenergie dekken de
meerkosten en het risico die dergelijke innovaties met zich meebrengen.
Immers, windenergie hebben de agrariërs al omarmd, toen de techniek nog in
de kinderschoenen stond. Deze vernieuwende ondernemers verlangen
betrouwbaarheid en consistentie van de koers die de overheid volgt. Ook op het
gebied van windenergie.

4 Niet alleen de agrarische sector, maar een hele vernieuwende economische
bedrijfstak is verbonden met duurzame energie. De Provincie ziet duurzame
energie voor het Noord-Holland Noord als een kans. Windenergie is het meest
winstgevende onderdeel van de duurzame energiemix. Voor het bedrijfsleven
van Noord-Holland is windenergie daarom een voedingsbodem voor innovatieve
bedrijven.

5 De Provincie heeft als doel om in 2020 twintig procent van het energieverbruik
duurzaam op te wekken. Het wordt in Noord-Holland moeilijk en duur om
zonder windenergie twintig procent - of zelfs maar 14 — te realiseren.

6 De Rijksoverheid handhaaft de ambities voor windenergie op land . Via de
Rij kscoördinatieregeling kunnen initiatiefnemers hun plannen van méér dan
100 megawatt realiseren. Door meer windenergie onder voorwaarden toe te
staan houdt de Provincie Noord-Holland een steviger greep op de regie van
windparken.

Om deze redenen pleiten wij ervoor méér windenergie in Noord-Holland mogelijk te
maken. Hierbij dient de aandacht voor natuur, landschap en het draagvlak bij bewoners
in een proces te worden geborgd. Additionele windenergie uit dergelijke processen
biedt kansen voor ondernemerschap, innovatie, realisatie van Provinciale doelstellingen
én voor van het landschap van Noord Holland.
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