Mogelijk circa 150 nieuwe grote windturbines dichtbij woningen in Noord-Holland Noord
Inwoners uit gemeente Koggenland, heel West-Friesland, Alkmaar en in de Kop van NoordHolland, zijn enorm geschrokken van de kaarten met mogelijke gebieden voor het plaatsen van
windturbines.
Inmiddels hebben wij gezien dat in de RES scenario’s daadwerkelijk nu in heel Noord-Holland
Noord plannen worden gepresenteerd van circa 150 nieuwe grote windturbines op 200-475
meter afstand van woningen. Dit bovenop de vele al geplaatste/geplande windturbines.
Bewoners woonachtig in deze gebieden zijn hierover angstig en boos geworden en maken zich
ernstig zorgen over wat dit voor hen gaat betekenen. Ze zullen mogelijk geconfronteerd gaan
worden met grote overlast zoals: geluidoverlast, slagschaduw, uitzicht op megaturbines, enorme
waardedaling van hun woning, sterker nog een onverkoopbare woning! Ze zitten niet te wachten
op windturbines vlak naast hun woning.
Wij hebben kennisgenomen van de bewoners bijeenkomsten in het kader van de Regionale
Energie Strategie. Hier wordt per gekozen scenario de voor en nadelen voor b.v. natuur,
landschap en energieopbrengst benoemd.
Tot onze grote verbazing en teleurstelling wordt een scenario Leefbaarheid voor de inwoners
van Noord-Holland -Noord niet gepresenteerd. Wel voor Amsterdam.
Een gemiste kans en een steek onder de gordel voor alle burgers van Noord-Holland Noord.
Wij mogen ten koste van onze leefbaarheid de energietransitie ophoesten van het stedelijk
gebied, Amsterdam en het sjieke Gooi- en Vechtstreek en Amstelland.
Is dat eerlijk verdeeld vragen wij aan Provinciale Staten?
De afstandsnorm die nu geldt van 600 meter tot woningen heeft gedeputeerde Stigter
losgelaten zo gaf hij uiteindelijk toe in de commissie RWK van 13 januari 2020. Dat moet van het
Rijk zegt hij. Maar dat is lariekoek. De provincie kan, net zoals voor natuur en
weidevogelgebieden die 600 meter afstand gewoon vast blijven houden als zorgvuldig
geformuleerd beleid in het kader va de leefbaarheid van de bewoners van het landelijk gebied.
Gedeputeerde Stigter maakt zich sterk voor een ambitieuze aanpak van de energietransitie in de
provincie Noord-Holland maar wenst geen rekening te houden met de bewoners en de
afspraken die met hen zijn gemaakt over de 600 meter afstand.
Is dit een betrouwbare overheid?
We zijn voor energietransitie maar niet op deze manier
Laat duidelijk zijn, dat wij ook begrijpen, dat we zuinig moeten zijn op het klimaat en dat er een
energietransitie plaats moet vinden. Prima! Maar niet op deze wijze. Er zijn andere manieren om
tot deze taakstelling te komen, waarbij ook de resterende opdracht van de rijksoverheid aan de
provincie Noord–Holland geëffectueerd kan worden.

Nee, alles moet komen van mogelijk ca. 150 nieuwe windturbines op land, dicht bij woningen en
de aanleg van vele hectaren grote zonneweiden in Noord-Holland Noord.
Maatschappelijk Draagvlak
Terwijl alle stakeholders al maanden betrokken zijn bij het werkproces en hun inbreng hebben
kunnen geven, zijn bewoners of hun vertegenwoordigers buiten het werkproces gehouden. Dit
terwijl dit uitdrukkelijk in de handreiking was opgenomen als belangrijk.
Draagvlak creëer je aan de voorkant van het proces en niet halverwege of aan het eind van de
rit. De praktijk leert ons, dat bewoners vaak slecht, onvoldoende of helemaal niet geïnformeerd
worden over voor hen zeer belangrijke plannen.
Provinciale Staten op 3 februari zijn aan zet
Op 3 februari vergadert Provinciale Staten over de plannen en zal de toekomstige
randvoorwaarden die de Provincie gaat hanteren vaststellen. Niet als ambtelijke status zoals is
vermeld maar als bestuurlijk vastgesteld toetsingskader voor de concept RES.
Wij vragen u met klem om de minimumafstand van 600 meter tot woningen te handhaven, zoals
deze nu nog steeds vigerend is in de PRV. Bij het loslaten van dit criterium, zullen de
consequenties voor bewoners enorm zijn. Zo dicht naast een grote windturbine wonen is
afschuwelijk. Je hoeft maar te googelen en in te typen: “Overlast/klachten windmolens” en de
ellende komt je tegemoet!
Maar denk ook aan de maatschappelijk sociale gevolgen. Dorpsgemeenschappen zullen volledig
ontwricht raken, ruzies en conflicten zullen zeker in ernstige mate gaan komen.
Hoe is het in vredesnaam mogelijk, dat volksvertegenwoordigers voor zulke plannen gaan
kiezen!
Gelukkig hebben we ook gezien in de Commissievergadering van 13 januari, dat meerdere
fracties c.q. Statenleden grote twijfels hebben over de wijze waarop deze energietransitie over
de bewoners van het landelijk gebied van Noord-Holland wordt uitgerold.
Wij vragen u de gemaakte afspraak over de 600 meter minimumafstand van windturbines tot
woningen te handhaven en per regio van Noord-Holland Noord tot een scenario Leefbaarheid
met toepassing van de 600 meter afstand te willen beoordelen op de mogelijkheden daarbij
van de energietransitie.
Namen de bewoners van Noord-Holland Noord,
René Hellingman namens: “Geen windturbines bij woningen in Koggenland”
Henno Dasselaar namens: “Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe & Schagen”
Maria Weeber namens: ‘’Geen Windturbines in Medemblik”
Margreet Keesman namens: ”Werkgroep Enkhuizen”
Eliane Hendrikszen namens: “Werkgroep Hoorn”
Trude Buysman namens: “Werkgroep Stedebroec”

