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Windturbines in Zijpe en Anna Paulowna.

Inleiding

Windenergie in de Kop
van Noord-Holland lijkt
zo mooi! Duurzame
energie en aandacht voor
het woonklimaat, de natuur en het cultuurhistorische landschap. Het
beleidsplan windenergie
Noord-Holland lijkt veelbelovend. Het wordt aangeprezen als een plan
met alleen maar voordelen. De realiteit is totaal
anders. In werkelijkheid
woedt er een veenbrand.
De huidige windturbines
veroorzaken ernstige
overlast.

Het landschap is verminkt, woningen in de
buurt van windturbines
blijken onverkoopbaar en
het is een ramp voor de
toeristische sector. In de
gemeenten Zijpe en Anna
Paulowna komen de bewoners in opstand. De
weerstand tegen windenergie is nu omgeslagen
naar regelrecht verzet!
Met als gevolg dat de acceptatie van duurzame
energie op de tocht staat.
Dit proces staat haaks op
onze doelstelling: besparing en ontwikkeling van
duurzame energie!

Woningen blijken
onverkoopbaar!

Onderzoek hin- 1
der windturbines
Windturbineoverlast niet
meer beheersbaar.
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WOZ

2

Coalitieakkoord
CDA –VVDPvdA-D66
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Wij willen zon!
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Vooruitblik
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Belevingsonderzoek hinder windturbines
De regels voor geluidsproductie van windturbines zijn per 1
januari 2011 gewijzigd. Wij
hadden goede hoop dat deze
nieuwe regels een betere bescherming van ons woon- en
leefmilieu zouden geven. In de
praktijk blijkt het een regelrechte verruiming. De geluidsproductie wordt verdeeld over
een jaar en controlemetingen

zijn niet meer nodig volgens de
regels. Tot eind 2010 heeft het
gemeentebestuur van Zijpe
aanvullende eisen kunnen stellen aan het geluidsniveau van
windturbines, maar met de
komst van nieuwe regelgeving
is het slechts beperkt mogelijk.
De praktijk spreekt voor zich.
Door omwonenden van wind-

turbines worden regelmatig
klachten gemeld. Na onderzoek blijkt dat de windturbines
voldoen aan de norm. Het
bureau Peutz, dat belast is met
het onderzoek, meldt ijskoud
dat de klachten wel zullen afnemen als blijkt dat de turbines
aan de normen voldoen!
Binnenkort zullen wij de resultaten publiceren!
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Windturbine-overlast niet meer beheersbaar
De gemeenten Zijpe en Anna
Paulowna laten in een gezamenlijke brief weten zeer
tevreden te zijn, dat in het
coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland de visie
ten aanzien van windenergie
op land is bijgesteld. De provincie wil geen toename meer
van het aantal windturbines op
land. De gemeenten Zijpe en
Anna Paulowna melden dat
het draagvlak voor het plaatsen en opschalen van windturbines bij de inwoners in de
gemeenten en in de regio tot
een minimum gedaald is. Zij
vragen aandacht voor de pro-

blematiek van het contrast
tussen het geluid dat de turbine produceert en het extreem
lage achtergrondgeluidsniveau.
Dat is zo groot dat de bewoners het als overlast ervaren.
Zij wijzen erop, dat door nieuwe regelgeving vanaf 1 januari
2011 de mogelijkheid om met
omwonenden rekening te
houden verslechterd is. Wij
citeren; ‘De rek is eruit. We
kunnen de bewoners in onze
gemeenten niet meer belasten
met de effecten van het opschalen en plaatsen van
windturbines’, aldus de gemeenten Zijpe en Anna
Paulowna.
(bijlage kopie brandbrief)

Planschade en WOZ-waarde daling door windturbines.
De nabijheid van windturbines
heeft een drukkend effect op
de waarde van woningen. Dit
is landelijk een algemeen erkend feit. Er zijn al talloze
uitspraken van rechtbanken en
gerechtshoven met betrekking
tot de schadelijkheid van
windturbines.
Gemeente Zijpe heeft deze
erkenning van de schadelijkheid in hun beleid opgenomen,
in de vorm van een percentueel ‘aftrekschema’ tot ten
hoogste 35 %.

De rechtbank in Alkmaar
heeft bij een woning in de
gemeente Zijpe een waardedaling toegekend van 50 %.
Deze halvering van de WOZwaarde werd begin 2011 door
de Meervoudige Kamer van
dezelfde rechtbank bevestigd
en onderstreept. Het door de
gemeente Zijpe gehanteerde
arbitraire ‘aftrekschema’ werd
aldus naar de prullenmand
verwezen. Vervolgens is de
gemeente Zijpe op 4 maart
2011 in hoger beroep gegaan.

Op 16 mei 2011heeft het
gerechtshof een uitspraak
gedaan waarin de 50% waardedaling gehandhaafd zal blijven. Alle juridische ogen in
Nederland, waaronder die van
de VNG, zijn nu gericht op
deze uitspraak, die jurisprudentie met grote (financiële)
gevolgen voor toekomstige,
soortgelijke WOZ-zaken zal
opleveren.

De rechtbank
in Alkmaar
heeft bij een
woning in de
gemeente Zijpe
een
waardedaling
toegekend van
50 % .

Coalitieakkoord CDA –VVD-PvdA-D66 en hoe nu verder!
Het coalitieakkoord is duidelijk. Geen nieuwe windturbines en eventuele uitbreiding
moet gepaard gaan met afname van windenergievermogen
op een andere locatie.
Een sterfhuisconstructie
zoals coalitiepartner VVD het
noemt! Nu het provinciebestuur deze koerswijziging
heeft aangekondigd, staan het
beleidsprogramma windenergie Noord Holland, de structuurvisie en de aanwijsgebieden voor grootschalige windenergie ter discussie. Wij

pleiten dan ook voor een
totale herziening van het duurzame energiebeleid. Inclusief
aanpassing van de structuurvisie. Hierbij kunnen windturbines alleen worden gerealiseerd op plaatsen waarbij een
grotere afstand wordt aangehouden tot woningen. Nu
geldt voor een windturbine
met een ashoogte van 80 meter en een tiphoogte van 120
meter een afstand van circa
320 meter tot een woning.
Deze minimale afstand is absoluut te krap om overlast te

voorkomen. In Frankrijk en
Duitsland zijn ze wat dat betreft al veel verder.
Als voorbeeld verwijzen wij u
graag naar de regelgeving in de
volgende landen:

Frankrijk: 1500m
• Duitsland: 1500m
• Californië: 3200m
• Canada: 2000m

•

Windturbin
es
alleen op pla
atsen waarbij
een
grotere afst
and
wordt aange
houden tot
woningen!
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Regionale initiatieven voor duurzame-energie projecten
Wij zien enorme kansen voor duurzame energieprojecten in de regio. Primair
staat het begrip duurzaam! Dus met respect voor natuur, landschap en woon- en
leefomgeving . Voor grootschalige windenergie is er nog maar weinig ruimte in
ons dichtbevolkte Noord-Holland. De Noordzee biedt enorme kansen. Het
waait er veel, het is er ondiep en we hebben een zeer brede kustlijn. Windenergie op zee biedt ook enorme kansen voor werkgelegenheid. Den Helder kan hier
zeker van profiteren.
In de regio Zijpe en Anna Paulowna zien wij grote kansen voor zonne-energie.
De prijs van een PV zonnepaneel is de laatste jaren al gehalveerd! In het landelijk
gebied zijn er legio mogelijkheden om daken van grote schuren te voorzien van
zonnepanelen. Er zijn al lopende initiatieven zoals het recent door HVC overgenomen zonne-energiebedrijf www.horizonnrg.nl. Door zelf te investeren in producten en ook de exploitatie uit te voeren, kan dit bedrijf partijen in de landbouw, bij de overheid of het bedrijfsleven financiële vergoeding bieden, als deze
partijen dakruimte ter beschikking stellen. Ook zijn wij in overleg met de stichting www.wijwillenzon.nl Deze stichting heeft het afgelopen jaar al orders voor
10 megawatt aan zonnepanelen ontvangen. Wij willen samen met andere regionale partijen een actieprogramma ontwikkelen om zonne-energie te promoten.
In onze volgende nieuwsbrief:
Zonne-energie Kop van Noord Holland: Duurzame energie en werkgelegenheid in de regio.
•
Uitkomsten onderzoek overlast windturbines Zijpe en Anna Paulowna.

Meeste zonuren
in Kop van
Noord-Holland
Bron: KNMI

•

Kansen voor
zonne-energie
in de Zijpe en

Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe stelt zich
ten doel om ongebreidelde, onverantwoorde aantasting
van het open en veelzijdige duin- en polderlandschap
van de Zijpe tegen te gaan. Eventuele plannen hiertoe
worden kritisch en op de voet gevolgd.

www.platformwindenergiedezijpe.nl
platform@platformwindenergiedezijpe.nl

Stichting JAS is opgericht met voornaamste doelstelling:
“ter bevordering van de rechtsgelijkheid voor een ieder”.

www.stichting-jas.nl
info@stichting-jas.nl

Anna
Paulowna!

