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Het is al een tijdje rustig aan de Grote Sloot in Sint Maartensbrug. Jarenlang werden wij 
geconfronteerd met het illegale windturbine debacle. Dat dossier is u bekend. Niet alleen de 
overlast van de molen hield de gemoederen bezig maar vooral ook de opstelling van de 
medewerkers van de gemeente Schagen waar je als burger geen enkel gehoor vond, laat 
staan ondersteuning. 
 
De laatste tijd houden de gemoederen zich hier bezig rond de ontwikkeling van 
grootschalige zonnevelden. En weer zie je de medewerkers van de gemeente hetzelfde 
gedrag vertonen. De gemeente lijkt nauw samen te werken met mensen, zich ondernemer 
noemend, die handig gebruik maken van het subsidiegeld. Klimaat is big business. Als burger 
vind je geen gehoor.  Je wordt niet, of verkeerd geïnformeerd en al snel weggezet als 
klimaatontkenner die niet mee wil in de verandering. Op deze manier wordt het draagvlak 
verder uitgehold in plaats van vergroot. 
 
En nu verschijnen er berichten in de media dat de overheid de Kop van Noord-Holland wil 
gebruiken om nog meer windturbines en zonnepanelen op land te plaatsen. Windturbines 
zelfs tot 200 meter van een woonhuis in plaats van de nu geldende norm van 600 meter. De 
Provincie Noord-Holland heeft eerder in de Provinciale Ruimtelijke Verordening een norm 
van 600 meter vastgesteld. En zoals de Provincie heeft omschreven zijn daar voldoende 
redenen voor. Als redenen genoemd worden de veiligheid en het waarborgen van een goed 
woon en leefklimaat voor burgers. Is dit plotseling niet meer belangrijk? Voor de burgers van 
de Kop van Noord-Holland in ieder geval wel! In Duitsland wordt de grens al opgetrokken 
naar 1000 meter. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseert 1500 meter en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2000 meter voor cultuurhistorisch waardevol gebied. 
Wonen en windenergie gaan niet samen!  
 
Als burger bekruipt direct het gevoel dat de overheid niet je vriend is maar je vijand. Een 
onbetrouwbare partner die met korte klappen snel wil scoren. Als burgers voelen we ons 
verraden. Is dit een overheid die participatie en draagvlak voor de energietransitie hoog in 
het vaandel heeft staan?  
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