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Hoe kan ik reageren?

Windenergieplannen voor Nederland en Noord-Holland.
Rijksvoornemen tot het opstellen van een Structuurvisie Windenergie op Land en Milieueffectrapport.
Het rijk is op zoek naar gebieden
in Nederland waar grootschalige
windparken kunnen worden gerealiseerd. Deze zogenaamde concentratiegebieden groot-schalige
windenergie zijn globaal weergegeven in deze kaart van Nederland. Een relatief groot deel van
Noord-Holland is gereserveerd.
Vanaf 15 september 2012 tot en
met 12 oktober 2012 kan u een
zienswijze indienen.

In deze zienswijze kunt u aangeven welke aspecten er volgens u ontbreken in het onderzoek naar onder andere de
milieueffecten?
Bijvoorbeeld de gevolgen voor
het landschap, behoud van
natuur, (financiële) participatie van omwonenden, financieel economische effecten voor
toerisme of andere gevolgen.
In de loop van 2012 -2013 zal
vervolgens de Structuurvisie
worden bekend gemaakt. Dan
kan er alsnog een inhoudelijke
zienswijze worden ingediend.

Het is buitengewoon belangrijk
dat u uw stem laat horen, en uw
zienswijze indient!
Doet u dat dan ook vooral binnen
de hierna gestelde periode.

Geven van zienswijze
U kunt van 15 september tot en met 12 oktober 2012 reageren.
Meer informatie is hier te vinden. http://www.centrumpp.nl/

projecten/alle_procedures/windenergie_op_land__2012_.aspx
Uw reacties zullen zorgvuldig worden beoordeeld en daar waar
mogelijk worden meegenomen in het opstellen van de structuurvisie.

Realiseert u zich dat de windenergieplannen voor Nederland geen
ver van uw bed verhaal is. Bij besluitvorming van plaatsing van
windturbines bij u in de buurt kan dat veel directe overlast geven.
Sociale ontwrichting, economische afwaardering van uw kostbare
woning met langdurige en lastige verhaalsmogelijkheden. Voorkomen is dan ook beter dan genezen, en laat de overheid NU
weten hoe u hier tegenaan kijkt, en dien uw zienswijze in, zo lang
het nog kan.

Het indienen van uw zienswijze is dan ook noodzakelijk om de politiek
een goed beeld te geven van mogelijke aan te richten schade. Redelijkheid in verdeling van realisatie duurzame energie is wel het minste wat
verwacht mag worden. Laat uw stem dus horen.

Provincie Noord-Holland
Deze (landelijke) ruimtelijke reservering is tot
stand gekomen aan de hand van het provinciale beleid van de afgelopen jaren.
In het verleden was de provincie van mening
dat er heel veel ruimte was voor grootschalige windenergie. Gedeputeerde staten van
Noord-Holland heeft in haar nieuwe coalitieakkoord 2011-2015 besloten te kiezen voor
andere vormen van duurzame energie.
Het oude beleid voor windenergie wordt nu
dus herzien. Dit nieuwe beleidsvoornemen
ligt nu ter visie en u kan uw zienswijze indienen. Als de provinciale plannen niet aangepast zouden worden, zal het oude beleid
dienen als kader voor de uiteindelijke structuurvisie Windenergie op land van het rijk.
Dat zou betekenen dat er in de gehele Kop
van Noord Holland en West Friesland zeer
grote windparken zullen worden gerealiseerd. Een doemscenario voor Noord Hollanders!
Provinciebestuur Noord Holland kiest er nu
voor om alle plannen voor windenergie in de
provincie te weigeren. De enige uitzondering
is het plan in de Wieringermeer. Wij zijn natuurlijk zeer verheugd dat er nu eindelijk
eens kritisch wordt gekeken naar de ongebreidelde opschaling van windturbines. Door
ervaring hebben wij geleerd dat er een graat
aantal nadelige aspecten kleven aan deze
vorm van duurzame energie. Geluidoverlast,
slagschaduw, de aantasting van het landschap en de nadelige gezondheidsaspecten
zijn een aantal zeer onderschatte aspecten.
Het provincie bestuur heeft nu aandacht
hiervoor en dat is voor de inwoners van
Noord-Holland belangrijk winst.

Wij zullen in onze zienswijze een aantal
kanttekeningen plaatsen bij deze ommezwaai. De te verwachte overlast en gezondheids-risico’s, zouden centraal moeten staan in een nieuwe visie. Met een
totale bouwstop (uitgezonderd Wieringermeer) sluit je de overlast voor de inwoners
van Wieringermeer niet uit.
De huidige rijksnormen bieden te weinig
bescherming voor omwonenden.
Er is geen enkele differentiatie tussen de
normen voor het platteland, een stedelijke
omgeving of een industriegebied. Het gevolg is dat windmolens veel te dicht bij
woningen geplaatst kunnen worden. Hier
zou de focus op moeten worden gericht.

De coalitiepartijen VVD, CDA,
D66 en PvdA waren het er over eens
dat het plan ter visie kan worden gelegd.
Daarbij maakte de PvdA een grote kanttekening. Deze partij wil toch nog een overzicht van alle initiatieven buiten de Wieringermeer. Daarmee gaf de PvdA al een schot
voor eigen boeg, want vergevorderde windprojecten waarvoor een draagvlak is zou
ook in het windplan van Noord-Holland
opgenomen kunnen worden.
Het windplan en de structuurvisie voor
Noord-Holland liggen vanaf 21 september
tot 1 november ter inzage.

De inwoners van Wieringermeer worden in
de toekomst geconfronteerd met ernstige
overlast en grote kans op schade aan de
gezondheid en daar wil ook het provinciebestuur van Noord-Holland toch niet verantwoordelijk voor zijn?
Op 13 september heeft de Statencommissie Ruimte & Milieu het windplan voorstel
besproken. Er waren vele insprekers

Zienswijze Windplan Noord-Holland
U kunt het windplan en het voorstel voor een gewijzigde structuurvisie lezen op de website van de Provincie
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Beleidskader-wind-op-land-ter-inzage.htm en ook op de
website van stichting kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe.
Met ingang van 21 september 2012 tot en met 1 november 2012 kan een ieder schriftelijk of langs elektronische
weg opmerkingen maken over de hierboven genoemde ontwerp wijzigingen en het beleidskader. De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten
van Noord-Holland, ter attentie van drs.
M.K. van der Klugt - van Asperen, Postbus
3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding
van ‘ontwerp wijziging Wind’. U kunt uw
opmerkingen ook per email versturen aan
structuurvisie@noord-holland.nl, onder vermelding van ‘ontwerp wijziging Wind’. Het is
de bedoeling om voor het eind van 2012 de
procedure voor een gewijzigde structuurvisie
en de nieuwe windvisie vast te leggen.
Daarvoor is het schema hiernaast de leidraad. DOEN!

De ambitie van het rijk is om in 2020 het opgestelde windenergievermogen op land te vergroten van
ongeveer 2000 Megawatt in 2012 naar 6000 Megawatt in 2020.
Ter indicatie: een moderne windturbine van 150 meter hoogte heeft een vermogen van circa 1-3
megawatt. In totaal moeten er dus circa 3000 windturbines worden gebouwd!

Structuurvisie Fryslân Windstreek 2012

PlanMER (Milieu Effect Rapportage)

De provincie werkt aan een structuurvisie voor het beleid voor
windenergie in Fryslân. De ruimtelijke plannen liggen van 10
september tot en met 21 oktober ter inzage. Op 8 oktober
2012 is er een inloopavond. Op 21 augustus 2012 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 vastgesteld. Hierin worden 3 gebieden aangewezen waar, onder voorwaarden, windmolens mogen komen.

Voor de structuurvisie is een planMER (Milieu Effect Rapportage) gemaakt. In de planMER worden de milieu- en
duurzaamheidseffecten van windmolens binnen de aangewezen gebieden aangegeven. De planMER is voor advies aangeboden aan de Commissie MER. U kunt de samenvatting
van de planMER en de planMER (in gedeelten) downloaden
in het rechtermenu.
Ter inzage van 10 september t/m 21 oktober 2012

Het gaat om:
Een gebied in het IJsselmeer in de buurt van de Afsluitdijk,
Een gebied op de kop van de Afsluitdijk, grofweg tussen
Harlingen, Bolsward en Makkum
Een gebied aan de noordoostkant van het knooppunt bij
Heerenveen.
U kunt de Ontwerp Structuurvisie downloaden. De structuurvisie staat ook op de website
http://www.fryslan.nl/windenergie

De provincie hoort graag wat u van deze ruimtelijke plannen
voor windmolens vindt. Daarom liggen deze stukken vanaf
maandag 10 september tot en met zondag 21 oktober 2012
ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren. Dit kan door
een brief te richten aan Provinciale Staten van Fryslân. Gedeputeerde Staten zullen de reacties betrekken bij het advies
aan Provinciale Staten over de vaststelling van de structuurvisie. Begin 2013 zullen Provinciale Staten de structuurvisie
vaststellen.
Inloopavond op 8 oktober 2012
Op maandag 8 oktober 2012 organiseert de provincie Fryslân
een inloopavond over haar ruimtelijk beleid voor windmolens. U kunt hier terecht voor informatie over de zogenaamde
Ontwerp Structuurvisie Windstreek 2012 en de planMER. U
bent tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in zalencentrum De Walrus in Sneek. U hoeft zich hiervoor niet op te
geven.
Heeft u nog vragen?
De heer Jan Jaap Dicke (058-2925905) en mevrouw Fin Jilderda (058-2925243) helpen u graag verder.
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