Datum: 1 juni 2021.

Geachte leden van de Provinciale Staten, Gedeputeerden Noord-Holland, Gemeenteraden NoordHolland en Gemeentebesturen van Noord-Holland
Als inwoners van Noord-Holland maken wij ons ernstige zorgen over de verruiming van de
plaatsingsmogelijkheden van windturbines in de Provincie Noord-Holland.
Op 15 december 2014 nam de Provincie Noord-Holland een wijs besluit. Er werd een verordening
aangenomen waarbij er de afstand van windturbines tot woningen van minimaal 600 meter is
vastgesteld. U lichtte dit toe met de woorden: De in artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit
milieubeheer (…) gehanteerde norm borgt niet altijd een goed woon- en leefklimaat. De 600 meter
grens voor windturbines tot woningen zoals nu wettelijk vastgelegd in de verordening van de
provincie Noord-Holland ibiedt een minimale bescherming die in de buurt komt van het advies van de
Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Het is dan ook onbegrijpelijk dat GS van Noord-Holland
voornemens zijn deze minimale bescherming los te laten. Wij maken ons daar grote zorgen over!
Anders dan gedeputeerde Stigter suggereert is de provincie bevoegd haar eigen afweging te maken,
evenals dat het geval was in 2014.
Met het afschaffen van de minimumafstand stelt u omwonenden weer bloot aan alle nadelen die aan
de landelijke norm van 47 dB Lden/41 dB Lnight kleven. De belangrijkste nadelen zijn:
1. Volgens de WHO (2018) levert de hoogte van onze norm gezondheidsrisico’s voor de
omwonenden op. Toen de norm werd ingesteld is aan de gezondheid geen aandacht
geschonken.
2. Het RIVM heeft uitgezocht dat de norm ervoor zorgt dat 20 % van de buren ernstige hinder
ondervindt. Binnenshuis is dat 9 %.
3. De norm levert driemaal zoveel ernstige hinder op als weg- en railverkeer mogen veroorzaken
en evenveel als vliegverkeer, aldus het RIVM.
4. Omdat de norm een jaargemiddelde waarde is blijkt handhaving in de praktijk nauwelijks
mogelijk. Door manipulatie van de stroomproductie (mitigatie) worden ze zo groot gekozen
dat de exploitant er zeker van is dat hij de hele jaarlijkse “geluidsruimte” kan benutten. Dit
leidt onvermijdelijk tot periodes van overschrijding.
5. Onze norm is op afstand de slechtste van heel West-Europa. De populaire molens van 3 MW
mogen in Nederland op ongeveer 500 meter van de woningen komen. Met behulp van
mitigatie worden ze meestal zelfs op 400 meter of minder gepland. Elders in West-Europa
moet zo’n molen minstens 1000 meter van de woningen blijven. Vaak zie je plannen van
turbines met een vermogen van 4 MW. Zonder kunstgrepen mogen die in Nederland op 700
meter van de woningen komen. In het buitenland is dat minstens 1400 meter.
6. Huiseigenaren dicht bij windturbineparken verkopen hun woning niet meer tenzij ze bereid en
in staat zijn om flink in te leveren. Wie aan de maximale geluidsbelasting wordt blootgesteld
krijgt te maken met een waardedaling van zo’n 30 %. De officiële voorlichting spreekt van
maximaal 2 % waardedaling, maar dat geldt voor veel gunstiger situaties dan nu in Nederland
gebruikelijk zijn.
Het schrappen van de minimumafstand van 600 meter met als doel meer ruimte voor windparken te
creëren is een slecht voorbeeld van gelegenheidsregelgeving. U mag daar de gezondheid, rust en
financiële zekerheid van de omwonenden niet aan opofferen.
Wij verzoeken u met klem om de toch al minimale bescherming die de 600 meter norm van
windparken biedt in stand te houden.

Ondertekenaars:
Dorpsraad Oudesluis
Dorpsraad Petten
Dorpsraad Eenigenburg
Dorpsraad Sint Maarten
Dorpsraad Warmerhuizen
Dorpsraad ’t Zand
Dorpsraad Burgerbrug
Stichting Eeinigenburg
Werkgroep ‘t Zand
Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe
Werkgroep Polder F
Werkgroep Burgerbrug
Werkgroep Groote Keeten
Werkgroep Oudesluis
Polder B Schagen
Natuurlijk Krabbedam Schagen
Stichting Windmolenklachten
Stichting Omwonenden Windplan
Wieringermeer
Vereniging Houd Zijpe Leefbaar
Bewoners Comité Schardam
Dorpsraad Spanbroek/Opmeer (DSO)
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Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag
Dorpsraad Hauwert
Dorpsraad Nibbixwoud
Dorpsraad Kwadijk
Dorpsraad Waarland
Dorpsraad Twisk
Stadsraad Medemblik
Dorpsraad Warder
Dorpsraad Wognum
Dorpsraad Hoogwoud
Dorpsraad Midwoud/Oostwoud
Dorpsraad Aartswoud
Dorpsraad Beets
Dorpsraad Sint Pancras
Gemeenschapsraad De Weere
Dorpsvereniging Groet
Dorpsvereniging Van Ewijcksluis
Dorpsraad Hobrede
Bewoners Comité Schardam
Dorpsraad Onderdijk
Stop Windturbines Aetsveld
Stichting Stop Windturbines Geingebied
Stichting JAS (rechtsgelijkheid voor een ieder)
Nationaal Kritisch Platform Windenergie
Actiegroep Geen windturbines bij woningen
Koggenland
Werkgroep Oostpolder Anna Paulowna
Windalarm Amsterdam
Windalarm Diemen
Windalarm Weesp
Windalarm Amsterdam Zuidoost
Windalarm Noord/Waterland
Windalarm IJburg
Windalarm Oostzaan

https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/provinciale-ruimtelijke-verordening/

