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Geachte burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden van gemeente Schagen en  
gemeente Langedijk. 
 
Wij richten ons tot u, burgemeesters, wethouders, raadsleden m.b.t. de Regionale Energie 
Strategie. 
Wij, ondergetekenden, inwoners van de dorpen rondom de windmolens langs de provinciale 
weg N245 naast het dorp Kalverdijk, zijn niet alleen tegen. Wij zijn ook voor. Maar waar zijn 
wij voor? Wij zijn voor zonnepanelen op daken zodat het landschap zoveel mogelijk intact 
blijft. Wij zijn ook niet tegen sommige plannen. Wij zijn niet tegen zonnepanelen zolang deze, 
in beperkte mate, in een smalle strook langs de N245 gesitueerd worden, zoals deze op dit 
moment worden aangelegd langs deze weg. Wij zijn niet tegen de huidige windmolens nabij 
Kalverdijk zoals die in lijnopstelling langs de genoemde weg staan. Wij zijn niet tegen de 
huidige hoogte en het huidige aantal windmolens rondom deze locatie. Wij zijn niet tegen een 
rustige lijnopstelling van de huidige windmolens, alhoewel deze enigszins verstoord is geraakt 
door de 3 windmolens van de gemeente Langedijk, maar niet in dien mate dat deze 
lijnopstelling teveel verstoord is geraakt.  
 
Gemeente schagen, u heeft voor de RES algemene oproepen gedaan tot participatie, die 
helaas een groot deel van de bevolking niet bereikt hebben. Er is door de huidige wethouder 
aan Kalverdijk toegezegd dat de bewoners van de RES locaties persoonlijke uitnodigingen 
krijgen in geval van beeldbepalende of onomkeerbare ontwikkelingen in dat betreffende RES 
gebied. Tot op heden hebben de bewoners naast de RES locaties geen persoonlijke berichten 
ontvangen van gemeente Schagen. 
 
Kalverdijk heeft in 2020 al in een raadsvergadering over de concept-RES gereageerd richting 
u, gemeente Schagen, dat hogere windmolens niet acceptabel zijn naast een dorp, naast het 
dorp Kalverdijk in dit geval. De wethouder heeft gereageerd met de toezegging dat er geen 
extra, voluminuzere of hogere windmolens komen als de locale bevolking dat niet wil. Deze 
uitspraak is later herhaald in de media. Gemeente Schagen, u heeft verder in de brief d.d. 5 
maart 2021 van de Bewonersgroep Natuurlijk Krabbendam, mede namens dorpsraad 
Tuitjenhorn, kunnen vernemen dat wij grote bezwaren hebben om hoge en/of volumineuze 
windturbines in onze gemeente te plaatsen. 
 



Gemeente Langedijk, u  heeft ook algemene oproepen gedaan tot participatie, die helaas ook 
ook een groot deel van de bevolking niet bereikt hebben, maar u lijkt het vanaf dit jaar 
persoonlijker aan te pakken: uw gemeente heeft begin 2021 de inwoners van Kalverdijk 
uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst.  
Helaas is er daarna geen terugkoppeling geweest, geen informatie over de voorgenomen 
plannen naar de inwoners die al dan niet de digitale bijeenkomst bijgewoond hadden. Zoals 
uit de notulen van de bijeenkomst gebleken is, was het geen participatie-avond maar een 
informatiebijeenkomst. Burgers met kritische vragen zijn netjes geinformeerd over onder 
ander het feit dat de gemeente geen windmolens langs de N245 bij Breekland wenst, omdat 
de plaatsing van windmolens daar conflicteert met de belangen van bewoners van de 
Kerkmeerweg. Wat een zeer opvallende uitspraak is als je de huidige RES plattegrond bekijkt: 
gemeente Langedijk heeft als windlocatie toch het gebied tussen de Kerkmeerweg en de N245 
ingetekend en een gebied naast Kalverdijk ingetekend, aan de uiterste grens van de eigen 
gemeente. Dat betekent dat gemeente Langedijk wel zegt rekening te houden met eigen 
inwoners maar geen rekening houdt met inwoners van een andere gemeente. Dat is een zeer 
laakbare opstelling en deze RES wind-locatie van de gemeente Langedijk naast Kalverdijk is 
voor ons zeer onacceptabel.  
 
Er wordt van de overheid gevraagd om allemaal ons steentje bij te dragen aan de 
energietransitie. En dat hebben we gedaan in Kalverdijk en omgeving, we hebben ons steentje 
bijgedragen en dat doen we nog steeds. Er komen steeds meer zonnepanelen op daken en al 
tientallen jaren vinden inwoners van en rondom Kalverdijk het prima dat deze huidige 
windmolens van ruim 100 meter tiphoogte in Kalverdijk staan. Ja, de huidige windmolens 
veroorzaken geluidsoverlast maar dat is acceptabel voor het dorp, ze veroorzaken 
slagschaduw, maar dat is ook acceptabel (en overlast is er wel voor de bewoners, ondanks 
sommige algemene rapporten over windmolens die dat ontkennen).   Ook is er een keer een 
wiek afgebroken van een van deze windmolens en aan de overkant kant van de N245 geland, 
wat een erg onveilig gevoel gaf. Maar we zijn er zelfs een beetje trots op dat we met deze 
windmolens op deze manier al jaren indirect bijdragen aan de energietransitie. En we willen 
dit blijven doen. Maar…. wij zijn met alle ondergetekenden,  tegen uitbreiding van het aantal 
windmolens bij Kalverdijk, ook op het gebied van de gemeente Langedijk en tegen 
windmolens die hoger en/of volumeuzer zijn dan de huidige windmolens. We zijn tegen, 
vanwege meer geluidsoverlast dan nu, meer slagschaduw, schittering en een veel onrustiger 
beeld, wat allemaal van invloed is op de gezondheid van de omwonenden en de duizenden 
recreanten naast dit plangebied, en vooral tegen omdat meer, volumineuzer  of hogere 
windmolens enorm beeldbepalend zullen zijn qua aanwezigheid in het landschap, overdag en 
’s nachts en we zijn tegen de verstoring van de huidige rustige lijnopstelling. 
Landschapsaantasting van ons cultuur-historische, mooie gebied is dus niet alleen “not done”’ 
voor onze bewoners, maar ook voor de duizenden recreanten, die hier jaarlijks komen. 
Ecoloog Ralph Buij, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit concludeerde onlangs o.a. 
hoe desatreus de gevolgen van windmolens voor sommige vogelpopulaties bij gebruik van de 
huidige normen voor “acceptabel geachte sterfte” zijn. 
 
Daarnaast zullen grotere of hogere windmolens een negatieve invloed hebben op de waarde 
van onze huizen en ander onroerend goed. De waardevermindering kan wel oplopen tot 30%. 
De huidige enorm hoge windmolens in de Wieringermeer die wij in de verte zien, zijn voor ons 
allen een schrikbeeld. Dat is voor ons allen niet acceptabel. Het verhaal dat er geen ‘kleine’ 



windmolens meer besteld kunnen worden is niet juist, deze windmolens worden nog gewoon 
gemaakt. 
 
Van alle kanten bereiken ons berichten dat diverse ondernemers megaturbines langs de N245 
in de nabijheid van Kalverdijk willen gaan exploiteren. Echter wij zullen er met zijn allen alles 
aan doen om vermeerdering, volumineuzere of verhoging van windmolens op deze RES locatie 
naast het dorp Kalverdijk te voorkomen. Wij zullen daarbij alle politieke, communicatieve en 
juridische middelen die tot onze beschikking staan, gaan gebruiken. Wij gaan door, zefs in het 
onwaarschijnlijke geval dat de Raad van State ons geen gelijk geeft, tot het Europese Hof van 
Justitie. Maar wij verzoeken u om het niet zo ver te laten komen. U kunt zich voorstellen dat 
bij dit soort scenario’s, de verhouding tussen uw gemeentebestuur en burgers dan geheel 
zoek is geraakt. 
 
Bestuurders, er is een grote kans is dat een groot deel van de bevolking, maar ook uzelf, zich 
tussen nu en 10 jaar gaat realiseren dat we een verkeerde weg zijn ingeslagen met 
windmolens op land, in het nadeel van uw burgers en van uzelf. Er wordt nu gekozen voor een 
snelle en grote onomkeerbare transitie, terwijl bewoners graag willen meewerken aan 
bijvoorbeeld warmtepompen en meer zonne-energie op daken dan ze nu al hebben. Alleen 
gaan de grote subsidies nu naar de grote partijen en worden veel pijlen daar nu op gericht, 
terwijl vele kleine ook een grote kunnen maken! In onze omgeving zijn er nog heel veel daken 
met zonnepanelen vol te leggen, alleen moeten stroom-aansluitingen daarvoor verzwaard 
worden en zijn de terugleververgoedingen te laag, het is nu gewoonweg niet rendabel om 
extra zonnepanelen aan te schaffen met als doel terug te leveren. Voor energiebedrijven zijn 
de oppervlakten van deze middelgrote schuur-/bedrijfsdaken nu vaak niet 
interessant/rendabel genoeg, maar bij elkaar opgeteld is dit een zeer groot oppervlak dat nu 
niet benut wordt voor zonnepanelen, terwijl door zonnepanelen op deze daken het landschap 
niet zal ontwrichten. Er ontstaat nu een verkeerde situatie waarbij er grote en snelle zon- en 
wind-parken dreigen te komen die niet in het belang zijn van de inwoners van buitengebieden 
en onze leefomgeving en gezondheid in het algemeen. Wij zijn met onze energietransitie qua 
gas al veel verder dan vele landen in Europa. Er lijken bijvoorbeeld goede ontwikkelingen te 
zijn met waterstof waarbij zonne-energie efficiënt kan worden opgeslagen. Laten we het 
alstublieft zorgvuldig doen en niet overhaast en onomkeerbaar. De huidige windmolen-
plannen zijn niet goed voor de gezondheid van uw burgers en het kan en moet anders. Wij 
wijzen u hierbij ook op de recente noodkreet van meer dan 100 artsen in Nederland die 
aangeven dat windmolens ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Ook 
buitenlandse medici laten wat dit betreft van zich horen. Wij leggen, wanneer het zover komt,  
de volledige aansprakelijkheid van de gezondheidsschade ten gevolge van de plaatsing van 
windmolens bij u neer. 
 
Kortom: 
 

1. Wij verzoeken u dringend om het windgebied in de huidige RES van de gemeente 
Langedijk om te zetten naar een smalle en beperkte strook zongebied langs de N245.  
 

2. Wij verzoeken de gemeente Schagen en Langedijk en de provincie Noord-Holland 
dringend om bij vervanging van de huidige windmolens langs de N245 nabij Kalverdijk 
geen vergunning af te geven voor windmolens die hoger en/of volumineuzer zijn dan 



de huidige windmolens en nabij Kalverdijk geen vergunning af te geven voor meer 
windmolens daan er nu staan. 
 

3. Wij verzoeken u, gemeente Schagen en gemeente Langedijk, om beiden of gezamenlijk 
snel met een voorstel te komen voor het rendabeler realiseren van zonnepanelen op 
daken van schuren en bedrijfspanden van particulieren en bedrijven in onze 
gemeenten, met als doel teruglevering aan het energienet. Help uw burgers actief en 
kom met bijvoorbeeld gemeentelijke (of landelijke) subsidie voor het verzwaren van 
elektra-aansluitingen van bedrijven en woningen zodat we dit met zijn allen voor 
elkaar gaan krijgen. Draag bij aan een betere energie/infrastructuur zodat niet alleen 
de grote partijen terug kunnen leveren. Omarm teruglevering via zon op dak, voor 
iedereen. Samen kunnen we elkaar op dit gebied versterken! 

 
 
Graag ontvangen wij z.s.m. uw reacties op deze 3 punten. 
 
In afwachting van uw gewaardeerde reactie, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Voorzitter Dorpsraad Tuitjenhorn, Sjaak Kruijer 
 
Voorzitter Dorpsraad Warmenhuizen, Peter Nannes 
 
Voorzitter Dorpsraad Waarland, Dick van Strien 
 
Voorzitter Bewonersgroep Natuurlijk Krabbendam, Hans Sint 
 
Namens Veilig en Duurzaam Kalverdijk, John Punt 
 
Namens bewoners Ambachtsdijk Oudkarspel, Miep Tessel 
 
Namens bewoners Dergmeerweg, Aleide van der Weide-Visser 
 
 
 
 
 


