
Vragen nr. 135 
 
Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Haarlem, 29 november 2011 
 
Onderwerp: vragen van de heer G.A.L. van Unnik (PVV) 
 
Bijlage: 2 
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, 
dat op 29 november 2011, door het lid van Provinciale Staten, de heer G.A.L. 
van Unnik, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen: 
 
Inleiding 
 
Op 23 augustus 2011 stelde de PVV-fractie vragen aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland over een illegaal geplaatste en ernstige overlast veroorzakende 
windturbine aan de Grote Sloot nummer 158 in Sint Maartensbrug te Zijpe. 
 
Uit de antwoorden van het provinciebestuur valt op te maken dat de ernstige 
overlast veroorzaakt door deze illegaal geplaatste windmolen bekend is, maar dat 
de provincie Noord-Holland daar niets aan doet. Het komt er op neer, dat 
Gedeputeerde Staten "het belang van de gezondheid en het welbevinden van 
bewoners in hun directe woonomgeving onderschrijven", maar dat de omwonenden 
moeten leren leven met "een beleving van overlast", aldus de letterlijke tekst. 
 
In het Noordhollandse coalitieakkoord staat dat er op land geen windturbines bij 
komen. Dit college slaagt er zelfs niet in om een illegaal geplaatste windmolen te 
verwijderen. Een veeg teken voor de toekomst. 
 
Dat deze windmolen al sinds 2006 op een verkeerde plek en met een te groot 
vermogen draait schuift de provincie af naar de gemeente als bevoegd gezag. Een 
verklaring van geen bezwaar voor deze windmolen is weliswaar door de provincie 
geweigerd, desondanks weigert het college van B&W handhavend op te treden. 
Welkom in de bananenrepubliek Noord-Holland! 
 
Naar nu blijkt schort het ook aan de externe veiligheid van deze illegale 
subsidieslurper aan de Grote Sloot nummer 158. Verloor eerder al een 
Noordhollandse windturbine een rotorblad, die met alle gevaar vandien op de 
doorgaande weg terecht kwam, deze windturbine staat in zijn geheel al een meter 
uit het lood. 
 
De PVV is geen voorstander van onrendabele en subsidieslurpende windturbines. Al 
helemaal niet als het fundament letterlijk en figuurlijk op drijfzand gebouwd is, 
enerzijds door een geweigerde provinciale vergunning, anderzijds doordat de 
windmolen meer en meer wegzakt in de instabiele veengrond met toenemend 
gevaar voor de direct omwonenden. 
 



Niet alleen acht de PVV het ontoelaatbaar dat Noord-Hollanders de overlast door 
windmolens maar op de koop toe moeten nemen, ontoelaatbaar is ook dat 
Gedeputeerde Staten deze illegale windmolen tot op heden gedogen, ondanks de 
weigering van de benodigde provinciale vergunning. Volstrekt ontoelaatbaar is dat 
tevens een loopje wordt genomen met de veiligheid van omwonenden van deze 
wegzakkende schoorsteen van de windindustrie. 
 
De PVV-fractie doet de dringende oproep tot het College van Gedeputeerde Staten 
om deze nachtrust ondermijnende illegale, maar vooral gevaarlijk scheefzakkende 
windturbine nr. 158 te laten stilzetten en ontmantelen. 
 
Vragen: 
  
1. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met de vaststelling dat de windturbine aan de 

Grote Sloot nummer 158 gedurende de afgelopen jaren steeds sterker naar het 
Westen is gaan overhellen? 
 

2. Onderschrijven Gedeputeerde Staten dat het inmiddels reeds circa 1 meter uit 
het lood staan van de windturbine acuut gevaar voor de omwonenden oplevert? 
 

3. Vanwege de enorme krachten die op de draaicirkel van 71 meter op zo’n 100 
meter hoogte worden uitgeoefend, zal de illegale turbine steeds verder uit het 
lood komen te staan, met een navenant groeiende kans op ongelukken. Bent u 
het eens met de PVV dat deze scheefzakkende windmolen onmiddellijk stil gezet 
en verwijderd moet worden? Zo nee, waarom niet? 
 

4. U stelde eerder in de beantwoording van Statenvragen van de PVV over deze 
illegale lastpak aan de Grote Sloot nummer 158, dat "de gemeente Zijpe bevoegd 
gezag is en dat u als provinciebestuur ervan uit gaat dat het college van B&W 
handhavend optreedt." Dit is echter niet gebeurd. Wat gaat het provinciebestuur 
nu ondernemen om handhaving af te dwingen? Graag uw uitgebreide toelichting 
hierop. 
 

5. Is het overigens gebruikelijk, dat pas vijf jaar na de bouw van een 
megawindmolen een vergunning wordt aangevraagd bij de provincie? Graag uw 
gemotiveerde antwoord. 
 

6. Gedeputeerde Staten "onderschrijven het belang van de gezondheid en het 
welbevinden van bewoners in hun directe woonomgeving. Windturbines moeten 
daarom voldoen aan strikte regelgeving ten aanzien van onder meer geluid, 
slagschaduw en externe veiligheid." Waarom negeren Gedeputeerde Staten tot op 
heden de gezondheid en het welbevinden van de direct omwonenden, met nu als 
klap op de vuurpijl, het dreigende gevaar van een meer en meer uit het lood 
staande illegale megawindmolen in de achtertuin? Doet u die Noordhollanders 
niet ernstig tekort? 

 
Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden. 
 





Haarlem, 4 oktober 2011

Onderwerp: vragen van de heren G.A.L. van Unnik en  
D.J. van der Sluijs (PVV)
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De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-
Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van 
provinciale staten mede, dat op 23 augustus 2011, 
door de leden van provinciale staten, de heren 
G.A.L. van Unnik en D.J. van der Sluijs (PVV) de 
volgende vragen bij gedeputeerde staten zijn 
ingekomen.

Inleiding
In het dorp Sint Maartensdijk, onderdeel uit-
makend van de gemeente Zijpe, heeft een groot 
gedeelte van dit dorp last van een windmolen die 
kennelijk zonder geldige vergunning is geplaatst. 
Alle bezwaren van de bewoners worden door de 
gemeente weggewuifd. Ondanks dat in het voor-
traject bij de bewoners nadrukkelijk was aan-
gegeven dat opschaling van de windturbine niet 
voor extra overlast zou zorgen blijkt dat toch het 
geval te zijn. Een gezonde nachtrust bestaat voor 
deze Noord-Hollanders niet meer. 

De PVV is geen voorstander van onrendabele en 
subsidieslurpende windturbines. Daarnaast 
fungeren die horizonvervuilende windmolens als 
een soort megagehaktmolen voor allerlei vogels 
en vleermuizen. Dat de burgers in de gemeente 
Zijpe nu overlast ondervinden is voor de PVV 
ontoelaatbaar.

Vragen:

1  Bent u bekend met de overlast die door de 
windturbine aan de Grote Sloot 158 te Sint 
Maartenbrug (Zijpe) wordt veroorzaakt? Zo 
nee, gaat u dit onderzoeken (graag een 
gemoti veerd antwoord)?

2  Is het u bekend of deze windturbine inder-
daad geen vergunning heeft en zo ja, waarom 
heeft de bouw hiervan toch kunnen plaats 
vinden?

3  Bent u het met de PVV eens dat de nachtelijke 
rust en de daaraan gekoppelde gezondheid 
van de inwoners van Sint Maarten (Zijpe), en 

specifiek aan de Grote Sloot, ‘een burgerlijk 
recht’ is? Zo nee, waarom niet?

4  Als deze windturbine inderdaad onrecht-
matig is geplaatst, wat bent u dan van plan 
hier aan te doen? Als u niet van plan bent 
hier iets aan te doen, kunt u dan motiveren 
waarom.

5  Bent u het met de PVV eens dat opschaling 
van een windturbine (zonder vergunning) 
sowieso niet tot overlast mag leiden? Zo nee, 
waarom niet?

Ons antwoord aan provinciale staten luidt 
als volgt:

1  Wij zijn bekend met het feit dat door direct 
omwonenden van de windturbine overlast 
wordt ervaren. 

2  Ja, sinds wij op 10 januari 2011 van de 
gemeente Zijpe een verzoek ontvingen om 
afgifte van een verklaring van geen bezwaar 
ex. artikel 19 lid 1 WRO voor het plaatsen van 
een windturbine op het perceel Grote Sloot 158 
te Sint Maartensbrug. De bouw heeft toch 
kunnen plaatsvinden omdat de gemeente 
bevoegd gezag is. In januari 2011 is dit door het 
verzoek van de gemeente duidelijk geworden. 

3  Ja, wij onderschrijven het belang van de 
gezondheid en het welbevinden van bewoners 
in hun directe woonomgeving. Windturbines 
moeten daarom voldoen aan strikte regel-
geving ten aanzien van onder meer geluid, 
slagschaduw en externe veiligheid. 

4  GS hebben heden besloten een verklaring van 
geen bezwaar voor het plaatsen van een 
wind turbine aan de Grote Sloot 158 te Sint 
Maartensbrug te weigeren. Wij hebben in 
onze brief van 18 juli 2011 het college van 
B&W van de gemeente Zijpe van dit voor-
nemen in kennis gesteld. De gemeente Zijpe 
is bevoegd gezag. Wij gaan ervan uit dat B&W 
handhavend optreden.
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5  Bij de opschaling van een windturbine moet 
worden voldaan aan strikte regelgeving ten 
aanzien van onder meer geluid, slagschaduw 
en externe veiligheid. Deze regelgeving is 
erop gericht overlast voor omwonenden te 
voorkomen of te beperken. Echter, ook wan-
neer een turbine aan deze voorschriften vol-
doet, kan bij bepaalde windsnelheden 
(geluid), stand van de zon (slagschaduw) 
sprake zijn van een beleving van overlast. 


