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Kop van Noord Holland wordt één groot windmolenpark!
In de Structuurvisie Provincie Noord Holland wordt
een toekomstbeeld geschetst van de hele provincie
Noord Holland. De Kop van Noord Holland wordt
samen met de Wieringermeer en West Friesland
aangewezen als gebied waar grote
Windturbineparken moeten worden geplaatst.
Nu is het vermogen van de opgestelde
windturbines circa 265 MW. Het is de ambitie om
dit sterk uit te breiden. In 2040 moet het, volgens
de plannen, mogelijk zijn om in totaal 2000 MW te
realiseren. De nieuwe windturbines zullen dan ook
veel groter zijn dan de huidige. Het gaat dan om
megaturbines met een totale hoogte van meer dan
175 meter.
Het betekent dat er in de gehele Kop van Noord
Holland niet één plek meer zal zijn waar je geen
windturbinepark waarneemt.
Het landschap zal totaal veranderen en de
leefomgeving zal sterk verslechteren.
De nu al teruglopende bevolkingsdichtheid en
vergrijzing zullen ernstige vormen aannemen.
De huidige bewoners zijn er de dupe van.
De waarde van de woonhuizen komt nog verder onder druk en de nu goed lopende toeristische
sector zal zeker last gaan krijgen van deze verslechterende landschapswaarde
Natuurlijk zien we allemaal het belang van duurzame energie. Maar wat is nu de bijdrage van
windenergie in de kop van Noord Holland. De in de ontwerp structuurvisie opgenomen doelstelling
voor windenergie is totaal 1030 MW in 2025. Wanneer de opgave voor windenergie die de
provincie zich in de structuurvisie stelt, wordt gerelateerd aan de rijksdoelstelling voor duurzame
energie, moet worden geconstateerd dat de provincie slechts een heel klein deel voor zijn
rekening neemt. De doelstelling van 1030 MW windenergie in 2025 draagt slechts voor circa
0,25% bij aan de doelstelling van 20% duurzame energie in heel Nederland in 2020
De Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe zal zich blijven inzetten om de ontwikkeling
van windenergie in de Zijpe te bekritiseren. Duurzame energie is voor iedereen en ook voor ons
belangrijk. De oplossing van het probleem van toenemende uitstoot van CO2 is absoluut niet door
op zo´n grote schaal het mooie landschap van de Zijpe op te offeren.
Op dit moment is het aandeel duurzame energie in de gemeente Zijpe al ruim 20%. De Zijpe
voldoet nu al volledig aan de landelijke norm van 20% duurzaam opgewekte energie in
2020.

Windturbineparken draaien op subsidie en niet op wind!
Een veel gehoorde uitspraak in politiek Den Haag. Mark Rutte van de VVD benadrukte deze
uitdrukking kort geleden nog eens.
Wat ik niet wil, meneer Pechtold, is dat we investeren in windmolens. Want u weet donders goed, die
windmolens in Nederland die draaien niet op wind, die draaien op subsidie. Dus die moeten weg. Dat is net
zo’n megalomaan project eigenlijk als de kilometerheffing.
Wat je ook niet moet doen is doorgaan met investeren in die malle windmolens. Ze zijn lelijk, ze verpesten
je uitzicht en uiteindelijk werken ze niet. En als ze stilstaan, moet ik alsnog een kolencentrale aanzetten.
Fractievoorzitter VVD Mark Rutte

De VVD is niet de enige partij die zich de vraag stelt of het verstandig is om door te gaan met de
subsidie van windturbines. De SP heeft ernstige vraagtekens bij de impact van de
megawindturbines op de leefomgeving. Ook de minister van economische zaken, Maria van der
Hoeven, wil haar koers veranderen en wil nu af van de subsidie op windenergie:
„We moeten niet onbeperkt en tot in lengte van dagen het verschil tussen marktprijs en kostprijs blijven subsidiëren.
Dat kost de overheid gedurende tientallen jaren miljarden euro's en maakt bedrijven lui.
Daar moeten we dus vanaf”.
Minister van Economische zaken Maria van der Hoeven

De winst uit windenergie
De nieuwe manier om draagvlak voor windenergie te bevorderen is om omwonenden de kans te
bieden om mee te laten delen in de winst die wordt behaald uit windenergie.
Omwonenden krijgen dan een aanbod om geld te investeren in een windturbinepark.
Op dit moment wordt er gesuggereerd dat het rendement kan oplopen tot 8 % of zelfs meer.
Er wordt niet bijgezegd dat investeren in windenergie ook risico´s met zich meebrengt.
Bijvoorbeeld als de subsidie wordt afgeschaft.
De Stichting Kritisch Platform Windenergie de Zijpe vindt dat er ook bij deze risicovolle
beleggingen altijd met grote koeienletters moet worden toegevoegd:
“Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”.

Nieuwe regels voor plaatsing van windturbines
De ambitieuze doelstelling voor het plaatsen van zoveel windmolens is nu nog heel moeilijk te
behalen. Daarom werkt de overheid aan nieuwe regels voor geluid, veiligheid en inspraak. In de
toekomst is het dan bijvoorbeeld mogelijk om de geluidsbelasting te verdelen over een heel jaar.
Het is dan niet meer te meten en dat maakt het voor de ontwikkelaars en exploitanten van
windturbines een stuk makkelijker, maar het gaat wel ten koste van het woon en leefmilieu.
Procedures zullen veel sneller kunnen worden doorlopen en de mogelijkheid tot inspraak sterk
beperkt. Een zeer verontrustende ontwikkeling in de huidige democratie! Nu al ondervinden heel
veel mensen ernstige overlast. Als alle ontwikkelingen zo door gaan zullen er in de Kop van
Noord Holland nog veel slachtoffers vallen!

Vooruitblik:
In onze volgende nieuwsbrief :
•
De illegaal geplaatste windturbine Grote Sloot 185 bij Sint Maartensbrug
•
Plannen voor windturbines rond Burgerbrug
•
Maatschappelijk verzet tegen windturbines
•
De gemeentelijke politieke standpunten
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