
Inspreeknotitie Sjaak Kruijer Res 1.0 in Oordeelsvormende Vergadering dd. 10 
juni 2021. 
 
Geachte Voorzitter en Raadsleden, 
 
Sjaak Kruijer is mijn naam en ik ben voorzitter van de Dorpsraad Tuitjenhorn. 
 
Onlangs heeft u van ons een brief ontvangen m.b.t. de Regionale Energie 
Strategie. De brief is ondertekend door diverse belangengroeperingen. 
Ik ga er vanuit dat u daar kennis van genomen heeft. 
 
In het Forum Dorp en Ruimte dd. 27 mei j.l. van de gemeente Langedijk heb ik 
hierover ook ingesproken. 
 
Dat zoveel groeperingen u oproepen om met de RES een andere richting in te 
slaan toont aan dat inwoners uit de omgeving van de N 245 zich enorme zorgen 
maken over mogelijke realisering van mega grote windturbines aan de 
Langedijker kant van de N245 in de nabijheid van Kalverdijk. 
 
We hebben kennis genomen van de aanzet van projectontwikkelaar Ventolines 
dd. 19-08-2020 waarin plannen staan voor plaatsing van 3 a 4 windturbines 
met een tiphoogte van maar liefst 250 meter en een rotordiameter van 160 a 
170 meter. Te gek voor woorden. Ter vergelijking, de kerktoren van Noord-
Scharwoude is 56 meter hoog. 
 
Je wordt wel wakker geschud als je een dergelijk plan op de rand van onze 
gemeente in handen krijgt. Alle alarmbellen gaan af, want in kan mij levendig 
voorstellen dat windturbinebezitters en nieuwe initiatienemers in Langedijk en 
Schagen hierover ruggespraak hebben en samen initiatieven ontplooien zowel 
aan de oost en westzijde van de N245 dergelijke monsters te laten plaatsen. 
Hoe is het mogelijk dat het College en de Raad hier niets vanaf weten. Het 
geeft te denken hoe de afstemming tussen de beide gemeenten is gegaan. 
 
De gemeente Schagen heeft weliswaar in RES 1.0 besloten te gaan voor 
grootschalig zon op daken, zon op parkeerplaatsen en kleine windturbines op 
agrarisch erf. De vraag is of dat bij RES 2.0 nog zo zal zijn als de toegezegde 4,7 
TWh in onze regio niet gehaald wordt. 
Dan treedt er wederom discussie op waarbij dit soort initiatieven weer op tafel 
terecht komen. 
 



Beste gemeenteraadsleden, wat verwachten wij van u!  
Behoed de inwoners van onze dorpen met name Kalverdijk en Oudkarspel voor 
het plaatsen van mega windturbines aan de N245. Wij kunnen ons niet 
voorstellen dat u gaat instemmen met voorstellen zoals die van Ventolines.  
Het is overigens te prijzen dat u grote windturbines uit de zoekgebieden hebt 
gehaald, maar ga daar mee door in RES 2.0. 
 
Ze zijn landschapsvervuilend, ze wekken onder inwoners onrust en irritatie op, 
veroorzaken gezondheidsproblemen en….. voor alles wat er aan dieren 
rondvliegt zijn het gehaktmolens! 
 
Er is onder de bevolking geen draagvak voor, ook als er een vergoeding voor 
tegenover zal staan. Geef inwoners het gevoel serieus te worden genomen, 
want men begint steeds meer te beseffen dat de RES door hun strot wordt 
geduwd. 
 
Alleen grote ontwikkelaars en investeerders verdienen hieraan en onze 
inwoners hebben het nakijken. In de media horen en lezen we dat iedere keer! 
 
Bezwijk niet onder druk van de Regionale Energie Strategie, 
projectontwikkelaars en exploitanten om akkoord te gaan met monsters van 
windturbines. Op termijn zijn er meerdere mogelijkheden de energietransitie 
vorm te geven, zoals waterstof en/of kerncentrales. 
 
Geachte raadsleden, neem wijze besluiten die toekomstbestendig zijn waar 
onze inwoners mee kunnen leven. 
 
Ik wens u daarbij veel succes! 
 
Sjaak Kruijer, 
Voorzitter Stichting Dorpsraad Tuitjenhorn e.o.  


