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Hoe is in het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten provincie Noord-Holland het standpunt 
over windenergie in geformuleerd? 
Wij kiezen voor windmolenparken op zee vanwege de grote economische kansen voor de Kop van 
Noord-Holland. Er komt geen toename van het aantal windmolens op land. Voorts is het uitgangspunt 
dat opschaling naar een grotere molen gepaard gaat met het weghalen van een aantal kleinere 
molens met een evenredig vermogen. De komst van een grotere molen mag geen negatieve 
gevolgen hebben voor de omgeving en de volksgezondheid. 
 
Is deze verkiezingsbelofte al omgezet in beleid? 
Helaas is er nu een jaar na vaststelling van het coalitieakkoord nog steeds geen concreet beleid! 
Wij maken ons hierover ernstige zorgen. Op rijksniveau wordt er nu gewerkt aan een structuurvisie 
voor grootschalige concentratiegebieden windenergie op land. Het is de bedoeling dat hierbij het 
regionale en provinciale beleid wordt betrokken. Vooralsnog zijn de afspraken uit het coalitieakkoord 
dus nog niet verwerkt in beleid. Op de website van de provincie Noord-Holland lezen wij op dit 
moment nog steeds dat de provincie Noord-Holland de ambitie heeft om het opgesteld windvermogen 
de komende jaren te vergroten van 300 MW naar 1030MW. Zowel het uitvoeringsprogramma 
windenergie NH als de informatie op de website is geheel in strijd met de beloften uit het 
coalitieakkoord!  
 
Hoe gaat dat nu verder? 
Zonder concreet beleid is de kans aanwezig dat de rijksoverheid de regie overneemt. Dit gebeurt nu 
al in Groningen Drenthe en Friesland. Terwijl in deze provincies de gemeente besturen, de provincie 
bestuurders, milieuorganisaties en inwoners zich heftig verzetten, buitelen de “windinitiatiefnemers” 
over elkaar. De plannen stapelen zich op tot buitenproportionele windturbineparken. En het Rijk? Die 
geeft aan dat ze moeten meewerken aan deze grote plannen. Immers plannen van meer dan 100MW 
worden gefaciliteerd door het rijk omdat hiervoor de Crises & Herstelwet is aangenomen. Dus ook al 
zou de minister het er niet mee eens zijn. Ze heeft geen instrumenten om het tegen te houden.  
 
Wat moet er in Noord-Holland gebeuren? 
Er moet op zeer korte termijn een beleidsplan komen waarin de beloften uit het coalitieakkoord met 
betrekking tot windenergie worden geconcretiseerd. De coalitiepartners hebben dit in 2011 aan de 
kiezers beloofd. Het is nu de morele verplichting dit na te komen.  
 
Waarom duurt het zo lang?  
Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) is verantwoordelijk voor dit onderwerp en heeft aangegeven dat hij 
liever wacht totdat de minister aangeeft wat er van de provincie Noord-Holland wordt verwacht op het 
gebied van windenergie. Dan wordt het natuurlijk wel makkelijk voor de coalitiepartners VVD, D66 
PvdA en CDA  om de belofte uit het coalitieakkoord te breken. Immers, Als de minister het wil kunnen 
zij zich hierachter verschuilen. Deze gang van zaken vinden wij niet acceptabel. Gedeputeerde Bond 
(CDA) krijgt van ons een brevet van onvermogen! 
 
Wij roepen u allen op! 
Wij doen een dringend beroep op alle bestuurders en Statenleden van de provincie Noord-Holland 
om er bij de gedeputeerde Bond op aan te dringen om de coalitie afspraak mbt windenergie direct te 
implementeren in beleid. Ten eerste is het nodig om op korte termijn een windbeleid vast te stellen 
waarin het coalitieakkoord is verwerkt. Vervolgens dit beleid voor de zomer van 2012 verder te 
concretiseren door een herziening van de structuurvisie Noord-Holland. Het gebied voor 
grootschalige windenergie begrenzen conform de afspraken uit het coalitieakkoord. 
 
Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe 
www.platformwindenergiedezijpe.nl 
Stichting Jas 
www.stichting-jas.nl 


