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Woord vooraf 
 
Van 18 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 lag de conceptnotitie (hierna aangeduid als ‘startnotitie’)  
ter inzage voor de milieueffectrapportage voor het Windpark Wieringermeer. Een ieder kon naar aanleiding van 
deze startnotie een zienswijze inbrengen. 
 
Het project 
Windkracht Wieringermeer heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren in de Wieringermeer in de 
provincie Noord-Holland. Met het initiatief wil Windkracht Wieringermeer bijdragen aan het opwekken van 
duurzame energie in Noord-Holland. In de Wieringermeer wordt met windturbines met in totaal 110 MW opgesteld 
vermogen ongeveer 300 miljoen kWh opgewekt. De Green Deal beoogt een uitbreiding naar 300 – 400 MW 
opgesteld vermogen. Dit levert 750 miljoen tot 1 miljard kWh op, wat voldoende is om 215.000 – 285.000 
huishoudens jaarlijks van groene stroom te voorzien. Het Windpark Wieringermeer levert hiermee een substantiële 
bijdrage aan de overheidsdoelstelling om in 2020 14% van alle elektriciteit duurzaam op te wekken. 
 
Milieueffectrapportage en besluitvorming 
Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder meer in dat het 
windpark zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van 
Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het inpassingsplan zal worden voorbereid in één 
gecoördineerde procedure samen met een aantal andere besluiten dat voor het project nodig is (vergunningen en 
ontheffingen). De Minister van EZ coördineert die procedure. 
 
Milieueffectrapportage 
Ten behoeve van het project wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij worden (mogelijke) 
milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in 
beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER wordt een 
gecombineerd besluit-MER/plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure wordt gevolgd. Indien significante 
effecten op Natura 2000-gebieden op basis van een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet 
op voorhand uit te sluiten zijn, zal een zogenaamde passende beoordeling moeten worden uitgevoerd die dan deel 
zal uitmaken van het MER. 
 
Voornemen en startnotitie 
Met deze kennisgeving informeerde  EZ het publiek over de ter inzagelegging van de startnotitie waarin is 
aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal worden uitgevoerd. 
 
Informatieavond 
Er is één inloopavond georganiseerd waar medewerkers van de betrokken overheden en van Windkracht 
Wieringermeer aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavond kende geen plenair deel met 
presentaties of toelichtingen. Men kon vrij in- en uitlopen. De diverse medewerkers hebben vragen beantwoord  of 
konden één en ander toelichten. Ook kon men tijdens de inloopavond een mondelinge zienswijze geven. Er was een 
notulist aanwezig om deze zienswijze op te schrijven. De inloopavond vond plaats op donderdag 31 oktober 2013 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in Hotel Wieringermeer, Terpstraat 49, Wieringerwerf.  Men kon hier formeel een 
reactie indienen (zienswijze). Men mocht deze zienswijze geven over de startnotitie voor de milieueffectrapportage 
voor het Windpark Wieringermeer. 
 
Op de startnotitie zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 85 zienswijzen binnengekomen waarvan 85 uniek. Deze 
zienswijzen zijn integraal opgenomen in de bundel. U kunt de inspraakbundel downloaden van www.bureau-
energieprojecten.nl. 
 
Registratie en verwerking 
De ontvangen zienswijzen zijn geregistreerd. Aan de insprekers is een ontvangstbevestiging met daarin een 
registratienummer toegezonden. Met de opzoektabel op pagina 8 kan bij het ontvangen registratienummer het 
bijbehorende zienswijzenummer worden opgezocht. 
  

http://www.bureau-energieprojecten.nl/
http://www.bureau-energieprojecten.nl/
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Verdere procedure 
De startnotitie wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies, e.d.) en de adviseurs 
met een wettelijke taak. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal in de gelegenheid worden gesteld advies 
uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken door de Ministers van EZ en van IenM en 
verwerkt in een definitieve notitie reikwijdte en detail. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER 
opgenomen dient te worden. Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan het windpark voorbereid en 
een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Het MER zal samen met dit ontwerpinpassingsplan ter inzage worden gelegd. 
Hierop kan eenieder zijn zienswijze geven. 
Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-
aan-huis bladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 
 
Een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Kennisgeving 

 

STAATSCOURANT Nr. 28866 
17 oktober 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Inspraa k conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer. 
Ministerie van Economische Zaken 

KENNISGEVING 

Met ingang van 18 oktober 201 3 t ot en met 28 november 2013 ligt de 'conceptnotitie re ikwijdte en 
det a il' (hie rna aangeduid a ls 'startnotie') ter inzage voor de milie ueffectrapportage voor het Wind
park Wie ringermeer. Eenieder ka n naar aanle iding van deze st artnotit ie een zienswijze inbrengen . 

-
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Het p roject 

2013 

Windkracht Wieringermeer heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren in de Wierin
germeer in de provincie Noord-Holland . Met het initiatief wil Windkracht Wieringermeer bijdragen <Jan 
het opwekken van duurzame energie in Noord~Holland . 

In de Wieringermeer wordt met windturbines met in totaal 1 10 MW opgesteld vermogen ongeveer 300 
miljoen kWh opgewekt. De Green Deal beoogt een uitbreiding naar 300 - 400 MW opgesteld vermo
gen . 
Dit levert 750 miljoen tot 1 miljard kWh op, wat voldoende is om 215 .000 - 285.000 huishoudens 
jaarlijks van groene stroom te voorzien . Het Windpark Wieringermeer levert hiermee een substantiële 
bijdrage aan de overheidsdoelstelling om in 2020 14% van alle elektriciteit duurzaam op te wekken . 

Milieueffectrapportage en besluitvorming 

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing . Dit houdt onder 
meer in dat het windpark zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld 
door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (lenM). 
Het inpassingsplan zal worden voorbereid in één gecoÖrdineerde procedure samen met een aantal 

Staatscourant 2013 nr. 28866 17 oktober 2013 
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andere besluiten dat voor het project nodig is (vergunningen en ontheffingen) . De Minister van EZ 
coördineert die procedure. 

Milieueffectrapportage 

Ten behoeve van het project wordt een milieueftectrapport (MER) opgesteld . Daarbij worden 
(mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, 
natuur, bodem en water in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij 
de besluitvorming . Het MER wordt een gecombineerd besluit-MER/plan-MER waarvoor de uitgebreide 
procedure wordt gevolgd . Indien significante effecten op Natura 2000-gebieden op basis van een 
voortoets in hel kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet op voorhand uit te sluiten zijn, zal een 
zogenaamde passende beoordeling moeten worden uitgevoerd die dan deel zal uitmaken van het 
MER. 

Voornemen en startnotitie 

Met deze kennisgeving informeert het bevoegd gezag u over het voornemen tot een MER-plichtig 
project. Daarbij wordt een startnotitie ter inzage gelegd waarin is aangegeven op welke wijze het 
milieuonderzoek zal worden uitgevoerd . 

Waar kunt u de starlnotitie inzien? 

U kunt de startnotitie van 18 oktober 2013 tot en met 28 oktober 2013 inzien op de volgende locaties: 
Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, T (070) 379 89 79; 
gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Pauwlowna, T (088) 3215000; 
provincie Noord Holland, Kleine Houtstraat 18, Haarlem, T (023) 514 40 38. 

Informatiebijeenkomst 

De Ministers van EZ en van lenM organiseren een inloopavond . U bent van harte welkom om daar 
vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure . 
Deze inloopavond wordt gehouden op: 

31 oktober 2013, Hotel Wieringermeer Terpstraat 49, Wieringerwerf. 

Van 19.00 uur tot 21 .00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en van Windkracht 
Wieringermeer. De inloopavond kent geen plenair deel met presentaties of toelichtingen . U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken . Ook kunt u tijdens de 
inloopavond uw zienswijze mondeling geven . Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te 
schrijven . 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 

Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur via een digitaal reactieformulier dat is te vinden op de 
website: www.bureau-energieprojecten .nl onder Windpark Wieringermeer. U kunt niet reageren via 
e-mail. 

U kunt ons ook schrijven : Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Wieringermeer, Postbus 
23,2290 AA Wateringen . Wilt u uw zienswijze mondeling geven? 
Dat kan tijdens de inloopavond of via Bureau Energieprojecten, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 
uur, T (070) 379 89 79 . 

U kunt uw zienswijze geven vanaf 18 oktober 2013 tot en met 28 novembe r 2013. 

Wat gebeurt er daarna? 

De startnotitie wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies, e.d .) en de 
adviseurs met een wettelijke taak. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal in de gelegenheid 
worden gesteld advies uit te brengen . Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken door de 
Ministers van EZ en van lenM en verwerkt in een definitieve notitie reikwijdte en detail. Daarin wordt 
vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden . 
Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan het windpark voorbereid en een ontwerpinpas
singsplan opgesteld . 
Het MER zal samen met dit ontwerpinpassingsplan ter inzage worden gelegd . Hierop kan eenieder zijn 
zienswijze geven . 

Staatscourant 2013 nr. 28866 17 oktobe r 2013 
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Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op 
www.bureau-energieprojecten .n I. 

Nadere informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79 . Ook 
vindt u informatie op www.bureau-energieprojecten .nl . 

Staatscourant 2013 nr. 28866 17 oktobe r 2013 
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Mondelinge, schriftelijke, en digitale zienswijzen 

Opzoektabel 
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de zienswijze opzoeken. De zienswijzen 
zijn vanaf pagina 12 opgenomen. 
 
Startnotitie Windpark Wieringermeer 

Registratienummer Nummer 

4K-SN-0001 0001 

4K-SN-0002 0002 

4K-SN-0003 0003 

4K-SN-0004 0004 

4K-SN-0005 0005 

4K-SN-0006 0006 

4K-SN-0007 0007 

4K-SN-0008 0008 

4K-SN-0009 0009 

4K-SN-0010 0010 

4K-SN-0011 0011 

4K-SN-0012 0012 

4K-SN-0013 0013 

4K-SN-0014 0014 

4K-SN-0015 0015 

4K-SN-0016 0016 

4K-SN-0017 0017 

4K-SN-0018 0018 

4K-SN-0019 0019 

4K-SN-0020 0020 

4K-SN-0021 0021 

4K-SN-0022 0022 

4K-SN-0023 0023 

4K-SN-0024 0024 

4K-SN-0025 0025 

4K-SN-0026 0026 

4K-SN-0027 0027 

4K-SN-0028 0028 

4K-SN-0029 0029 

4K-SN-0030 0030 

4K-SN-0031 0031 

4K-SN-0032 0032 

4K-SN-0033 0033 

4K-SN-0034 0034 

4K-SN-0035 0035 

4K-SN-0036 0036 

4K-SN-0037 0037 

4K-SN-0038 0038 

4K-SN-0039 0039 

4K-SN-0040 0040 
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4K-SN-0041 0041 

4K-SN-0042 0042 

4K-SN-0043 0043 

4K-SN-0044 0044 

4K-SN-0045 0045 

4K-SN-0046 0046 

4K-SN-0047 0047 

4K-SN-0048 0048 

4K-SN-0049 0049 

4K-SN-0050 0050 

4K-SN-0051 0051 

4K-SN-0052 0052 

4K-SN-0053 0053 

4K-SN-0054 0054 

4K-SN-0055 0055 

4K-SN-0056 0056 

4K-SN-0057 0057 

4K-SN-0058 0058 

4K-SN-0059 0059 

4K-SN-0060 0060 

4K-SN-0061 0061 

4K-SN-0062 0062 

4K-SN-0063 0063 

4K-SN-0064 0064 

4K-SN-0065 0065 

4K-SN-0066 0066 

4K-SN-0067 0067 

4K-SN-0068 0068 

4K-SN-0069 0069 

4K-SN-0070 0070 

4K-SN-0071 0071 

4K-SN-0072 0072 

4K-SN-0073 0073 

4K-SN-0074 0074 

4K-SN-0075 0075 

4K-SN-0076 0076 

4K-SN-0077 0077 

4K-SN-0078 0078 

4K-SN-0079 0079 

4K-SN-0080 0080 

4K-SN-0081 0081 

4K-SN-0082 0082 

4K-SN-0083 0083 

4K-SN-0084 0084 

4K-SN-0085 0085 
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Alfabetisch overzicht organisaties unieke zienswijzen 
 
Startnotitie Windpark Wieringermeer 
 

Nummer Organisatie 

0082 Stichting Achmea Rechtsbijstand 

0077 Adventure Fligths 

0039 NV Afvalzorg Holding  

0084 Arag SE Nederland 

0072 DAS 

0079 DAS 

0044 NV Nederlandse Gasunie 

0083 Katuin Juristen 

0071 Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

0055 Kinderdagverblijf ’t Krieltje 

0066 Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines  

0014 PVV Noord-Holland 

0075 SUR 

0073 SUR 

0074 SUR 

0081 Veltman Advocatenkantoor 

0078 Vliegclub Wieringermeer 

0080 De Wolff-Nederland-Windenergie 

0022 Windmolens Groetpolder B.V. 
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Zienswijzen nummer 0001 tot en met 0085 
 
 
  
 
 
 
 
 
Naam  : A.T.F. Ente 
Adres  : Nieuwesluis 28 
Postcode : 1766 GB 
Woonplaats : Wieringerwaard 
Telefoon : 06-50589925 
E-mail  : angelique.ente@gmail.com 
 
 
 
Indiener van de zienswijze maakt zich zorgen over opschaling van de windmolens vanwege slagschaduw 
en geluidsoverlast in haar woonomgeving. Tegelijkertijd veroorzaken de molens horizonvervuiling.  
Indiener vraagt naar het effect van de molens op dit beschermde broed- en stiltegebied en wil daarover 
geïnformeerd worden. In dat kader wijst indiener op de status van het gebied rondom het geplande 
windpark: het is een beschermd broedgebied en stiltegebied. 
Indiener verwacht waardedaling van haar onroerend goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0001 

Zienswijzen Windpark Wieringermeer 
Wieringerwerf, 31 oktober 2013 

 
 
 

Zienswijzen Windpark Wieringermeer, Wieringerwerf 31 oktober 2013 
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Naam  :  De heer en mevrouw P.A. Bijvoet 
Adres  :  Schelpenbolweg 30 
Postcode :  1774 NE 
Woonplaats :  Slootdorp 
Telefoon :  0227-581375 
E-mail  :  pbijvoet@planet.nl 
 
 
 
Indieners van de zienswijze maken zich zorgen over de opschaling van het windpark. Zij verwachten 
slagschaduw en geluidsoverlast van de windturbines. 
Hierdoor en door de aanwezigheid van de windturbines, verwachten de indieners waardedaling van hun 
onroerend goed. 
 
Op dit moment staat er al een windturbine op ongeveer 200 meter afstand van de woning.. Verwacht wordt 
dat deze verwijderd zal worden wanneer de nieuwe turbines geplaatst worden. Indieners willen dat de oude 
windturbine direct bij het in gebruik nemen van de nieuwe wordt verwijderd, zodat zij niet ingesloten zijn 
door windmolens. 
 

Zienswijzen Windpark Wieringermeer 
Wieringerwerf, 31 oktober 2013 

 

0002 

Zienswijzen Windpark Wieringermeer, Wieringerwerf 31 oktober 2013 
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Naam  : Mevrouw A. Dijkhuis 
Adres  : Lotweg 6 
Postcode : 1761 JE 
Woonplaats : Anna Palowna 
Telefoon : 0223-531761 
E-mail  : annadijkhuis@kpnmail.nl 
 
Indiener van de zienswijze is tegen nog meer visuele vervuiling. Conform de planning worden de nieuwe 
windturbines geplaatst op de rand van het oude land, temidden van culturele monumenten, waar haar 
woning deel van uitmaakt. Hiervoor is geen enkele compensatie, ook niet in energieverbruik.  
Op het oude land van Wieringen en het Waddengebied wordt ingezet op toerisme: de windturbines vormen 
een belemmering voor toerisme. Een betere locatie voor de plaatsing van de windmolens is volgens de 
indiener van deze zienswijze langs het Waddengebied of langs de snelweg A7: daar wonen veel minder 
mensen.  
Indiener verwacht waardedaling van haar onroerend goed, een Rijksmonument uit 1861. 
Indiener wijst op de geluidsoverlast van de huidige windturbines, die bij haar hebben geleid tot 
gezondheidsklachten.  
 
 
  

Zienswijzen Windpark Wieringermeer 
Wieringerwerf, 31 oktober 2013 

 

0003 

Zienswijzen Windpark Wieringermeer, Wieringerwerf 31 oktober 2013 
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Naam  : De heer J. Liefhebber 
Adres  : Hofstraat 86 
Postcode : 1719 CE  
Woonplaats : Den Oever 
Telefoon : 06-10050011 
Spreekt in als ondernemer (agriër)  

 

Indiener van de zienswijze vindt het een schitterend plan.  
Iedere inwoner woont gegarandeerd één kilometer van het plan verwijderd. Indiener is een groot 
voorstander van vernieuwing. De Schermer is een paar eeuwen geleden drooggemaakt met een paar 
molens. Deze waren vroeger ook niet zo mooi maar en komen nu busladingen toeristen naartoe om ze te 
bekijken.  
Een andere reden waarom inspreker voorstander is, is omdat zijn bedrijfsvoering wordt uitgebreid met een 
nieuwe economische activiteit. 
 
 
  

Zienswijzen Windpark Wieringermeer 
Wieringerwerf, 31 oktober 2013 

 

0004 

Zienswijzen Windpark Wieringermeer, Wieringerwerf 31 oktober 2013 
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Verzonden: Zondag 10 november 2013 21:04 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Til 

Voorvoegsel(s): van  

Voorletters: P.I. 

Straat: Molenweg 

Huisnummer: 12  

Postcode: 1775 NX 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0623630867 

E-mailadres: pietervantil@hetnet.nl 

Als: Particulier 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Overlast omwonenden. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Als direct omwonende verwacht ik ernstige schade in het huidige woongenot door zeer hinderlijke 

slagschaduw in mijn woning en tevens verwacht ik geluidsoverlast van de molens. Daarnaast verwacht 

ik bij uitvoering van dit onzalige plan waardevermindering van mijn woning. 

 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Verder beschouw ik een windmolenpark van een dermate grote en aantal als zeer 

landschapsvervuilend en bovendien als verspilling van belastinggeld. 

 

Reactie  

  

0005 
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Verzonden: Zondag 17 november 2013 12:03 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Ing. 

Achternaam: Jorink 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: W.J.M. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 7  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227501152 

E-mailadres: wil-joan@planet.nl 

Als: Particulier 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

De molens zouden in een lijnopstelling moeten komen. Normaal lopen de molens mee met een tocht of 

sloot. De molens van de Ulkeweg/Molenweg zullen nooit in lijn kunnen komen met de molens van de 

Kolhornerweg. Het loopt niet parallel. Tenzij men molens midden in het land wil zetten. Wat een 

vreemd beeld zou opleveren. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Wij worden als bewoners van de Kolhornerweg duidelijk in ons belang geraakt. Het zijn wij die de 

overlast van dergelijke grote molens moeten dragen. Wij hebben al een park aan de weg en dit geeft 

voor een deel van de bewoners al veel overlast. Een extra opstelling van hele grote molens maakt dat 

wij hier nu middenin komen te zitten. De slagschaduw van een dergelijke hoge molen kan tot 1500 

meter reiken en zal dan ook zeker een gedeelte van de dag in onze tuin vallen. De normen voor geluid 

zijn even moeilijk te interpreteren. Een gemiddelde overlast over het jaar geeft aan dat je 50% van de 

tijd overlast hebt. Daarnaast moet u zich voorstellen dat wij in een gebied wonen waar het nog relatief 

stil is. Op stille avonden horen wij de molen aan de westzijde van onze weg. Wij zijn als bewoners van 

de weg bij elkaar gekomen en 7 van de 13 huiseigenaren waren daar aanwezig, met de overige 

bewoners (dus ook de belanghebbende ondernemers) hebben wij contact. Maar een meerderheid van 

de weg heeft bezwaar en dit zullen er ons inziens meer worden. Wind energie heeft bij ons aan de weg 

al veel stukgemaakt. Na vele jaren worden de relaties voorzichtig hersteld, maar bij sommige is dit ook 

niet meer mogelijk. Met de naaste buren baart ons dit ook grote zorgen. Hoe ziet onze zomerborrel of 

nieuwjaarsreceptie er over een paar jaar uit? Dit is toch een heel groot deel van ons woongenot. 

Er wordt gesproken over compensaties. Mogelijk financieel of materieel. Geen enkele vergoeding zou in 

onze ogen goed genoeg zijn om ons woongenot te vergoeden.  

Een ander punt van zorg is naast geluid en slagschaduw het punt van straling en magneetvelden. 

Wat weten wij hiervan? Wij komen tussen twee rijen met hele grote energetische velden te zitten. 

Wat zijn de gevolgen hiervan? In de wintermaanden als het blad van de bomen is zullen wij vanuit elke 

hoek van onze tuin molens zien. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Wij verbazen ons erover dat er niet veel meer gekeken wordt naar alternatieve locaties. 

(Zee, Afsluitdijk, dijk Enkhuizen - Lelystad, Industriegebied, etc) Dit even los van het feit of 

windenergie nu wel een goede oplossing is voor duurzaamheid. Zouden we een windmolen kunnen 

rondrekenen zonder subsidie? Hoeveel energie gaat er in een molen en hoeveel komt er uiteindelijk 

uit? Daarnaast vertoond in onze ogen de energiemarkt nu geen grote tekorten. 

De stroomprijs staat onderdruk. Tuinbouwbedrijven hebben moeite om hun WKK installaties 

economisch te laten draaien. Particulieren nemen steeds meer zelf zonnecellen bij hun woning. 

Er lijkt een overschot aan elektriciteit te komen. 

Hou het bij de nul-optie en maak niet nog meer mensen ongelukkig met windmolenparken en perk de 

overlast in daar waar dit nu het geval is. 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 18 november 2013 21:37 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Sybenga 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: W. 

Straat: Groetweg 

Huisnummer: 23  

Postcode: 1775 PL 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227-501587 

E-mailadres: w.sybenga@planet.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: gezin 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Naar mijn mening worden windmolen projecten door lobby's van energie maatschappijen (buitenlandse 

bedrijven)en met ons belastinggeld opgestart. Als al dat geld aan de burgers en bedrijven was gegeven 

voor o.a. zonnepanelen e.d. dan was er geen duur extra leidingnet nodig en betalen wij niet twee keer 

voor dezelfde stroom. De hele wetenschappelijke onderbouwing van CO2 en milieu staan al op de 

tocht! Het is meer een politiek verhaal en een versterking van het monopoly van de 

energiemaatschappijen. Ik kan goedkoper mijn eigen stroom opwekken! 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Het landschap van de ENIGE Zuiderzeepolder is totaal om zeep geholpen. Een compleet draaiende 

horizon slagschaduw en Herrie! De worst die de burgers stelt niets voor in verhouding tot de schade 

die word aangericht. Wij hebben ervaring met twee windmolenparken, dus wij weten wat die mooi 

voorgeschotelde cijfers en de zgn. participatie betekenen. 's nachts wakker liggen van de herrie! 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Mijn onroerend goed daalt in waarde. Mijn rust en woongenot worden ernstig aangetast. Dat heeft 

weer invloed op onze gezondheid. Dit is door vele deskundigen al naar voren gebracht. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Nu is de mobile telefoon al vaak niet meer te gebruiken als het huidige windpark in een bepaalde stand 

staat te draaien. Als er nog een lijn opstelling achter komt kunnen wij deze telefoon en tv ontvanger 

wel weggooien.  

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 19 november 2013 08:40 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Zijlmans 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: R.A.M.  
Straat: Oostermiddenmeerweg 

Huisnummer: 1  

Postcode: 1771 RR 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer: 31651635470 

E-mailadres: r.zijlmans@agroweb.nl 

Als: Particulier 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

de belangen van de burger in het mooie wieringermeer zijn niet meegenomen in dit plan. ben niet 

tegen windenergie maar vind dat je het beter kan indelen waar ze komen. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

de parken die getekend staan ,komen voor en achter mijn huis en maak daar wel zorgen om. 

de grootte en geluidshinder. verder denk ik dat er beter gekeen kan worden naar een betere plek voor 

alle molens in de wieringermeer, bv in het ijsselmeer of langs de afsluitdijk in samenwerking met 

friesland om zo een betere landschaps invulling te krijgen met zo min mogelijk overlast. verder  vind ik 

dat de burger te weinig gehoord is in dit geheel . 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

zie hier boven.ideeen voor plaatsing van molens. 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 15:36 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Zijlmans 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: R.A.M. 

Straat: Oostermiddenmeerweg 

Huisnummer: 1  

Postcode: 1771 RR 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer: 31651635470 

E-mailadres: r.zijlmans@agroweb.nl 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

jawel we hebben een eigen woning aan de Oostermiddenmeerweg  en zijn bevreest dat  door de 

opschaling en uitbreiding van ECN de waarde daalt. het zal daardoor moeilijker of zelfs onmogelijk 

worden om het te verhuren of te verkopen. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

het voorstel  waar de molens komen en vooral de grootte hiervan ,gezien de molen bij medemblik 

wat toch een opvallende verscheining is in het landschap.denk dat er betere mogelijkheden zijn voor 

plaatsing. denk hierbij aan in IJsselmeer of langs de Afluitdijk . 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 16:27 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Zijlmans 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: R.A.M. 

Straat: Oostermiddenmeerweg 

Huisnummer: 1  

Postcode: 1771 RR 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer: 31651635470 

E-mailadres: r.zijlmans@agroweb.nl 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

de betrokkenheid in het geheel van de omwonenden en burgers . verder de schade compensatie die 

geleden word door waarde daling van de woning en zelfs misschien moeilijk te verkopen worden van je 

woning. de overlast die het veroorzaakt door het opschalen van de molens en uitbreiden van ECN park. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

het lage omgevingsgeluid wat het vooort brengt. wat eventuele gezondheidsklachten kan veroorzaken. 

denk dat er ander mogelijkheden zijn om de molens te plaatsen zoals in IJsselmeer of langs Afsluitdijk 

in samenwerking met Friesland. 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 19 november 2013 22:59 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Jansen 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: J.C. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 2  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0654366985 

E-mailadres: jansenjc@hetnet.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: CH. Jansen-Commandeur 

 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

zie bijlage 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

zie bijlage 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

zie bijlage 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

zie bijlage 

 

Reactie  
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Hierbij wil ik een zienswijze indienen. 
  
Bij ons in de wieringermeer(Holl. Kroon), zijn er vergevorderde plannen voor grootschalige windenergie. 
Een van die parken(lijnopstelling) staat gepland midden voor onze neus. 
Wij hebben hier zeer grote bezwaren tegen omdat dit ons woongenot behoorlijke schade toe brengt 
(Slagschaduw, geluidsoverlast, vrije uitzicht weg), met dus ook een grote waardedaling van ons huis. 
  
Wat mij ook begroot dat hier nooit met de omwonenden over gecommuniceerd is, 
ze zijn dus ook niet van plan enige compensatie, in wat voor vorm dan ook, toe te passen.(neem ik aan) 
De plannen zitten bijna in “kannen en kruiken” en nu pas wordt er summiere informatie over de plannen 
gegeven.(ze willen eigenlijk liever niets dan iets kwijt) En moeten we ook nog in zeer korte termijn bezwaar 
maken(voor 28 nov.). 
Bezwaar maken? Waar op? De molens staan binnen een bandbreedte gepland van 500m binnen de 
lijn(zoekgebied), ze willen nog niet eens zeggen waar de molens precies komen en wat voor molens het 
precies worden qua hoogte/zwaarte e.d. 
(in elk geval tussen de 160 en 180m hoogte, enorm dus) 
Hoe en waarop moet je dan bezwaar maken? 
Dit lijkt mij toch niet kunnen?  
Er staan al molens in de W'meer van 120m hoog en die hebben, als de zon laag staat, al een schaduw 
reikwijdte van 1500m. Laat staan als ze dus nog minstens 1 derde hoger worden! 
  
Een persoon bij ons aan de weg krijgt een zeer royale vergoeding, dat is dan ook de grondeigenaar waar de 
molens gepland staan. Mijns inziens is dit zeer onrechtvaardig t.o.v. de rest van de omwonenden. 
Wel alle lasten en niet de lusten, dat mag toch nooit gebeuren.  
(wij denken hier in de weg allemaal hetzelfde over) 
Er is hier in het verleden al eens een “oorlog” in de weg geweest over een molen tussen 2 buren met een 
verhuizing tot gevolg. Wij zijn hier in de weg dus erg bang voor herhaling van dat gene. 
  
Ik ben van mening dat er in principe wel een oplossing mogelijk is om er 
met elkaar uit te komen maar dat moet dan wel van 2 kanten komen.  
En zal er een zeer ruime vergoeding moeten komen. 
  
Nogmaals het liefst uiteraard helemaal geen molens! 
  
Voor meer informatie van de plannen zie : https://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2013/10/stcrt-
2013-28866.pdf  
  
Met vriendelijke groet, 
 
J.C. Jansen 
kolhornerweg 2 
1775 PN Middenmeer 
06-54366985 
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Verzonden: Woensdag 20 november 2013 19:35 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Drs. 

Achternaam: Esselink 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: J.W. 

Straat: Noorderkwelweg 

Huisnummer: 22  

Postcode: 1771 MG 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer: 0629626876 

E-mailadres: hansesselink@hotmail.com 

Als: Particulier 

Mede namens: R.B.N. Esselink-Knoop 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

nvt 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Wanneer de bestaande molens worden verhoogd en vergroot in diameter, worden bij mij en mijn buren 

de duur van de slagschaduwperiodes langer en hebben we meer perioden van slagschaduw per jaar. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

jazeker, wij ondervinden er (meer) ongemak van. Zeker nu wij ons huis juist op het westen gaan 

uitbreiden.  

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ik heb op de informatieavond met een medewerker van het windplan gesproken. Hij gaf aan dat het 

mogelijk is voor direct omwonenden om mee te participeren in een winplan of dat zij door het park 

gesteund worden in particuliere energieprojecten. Hij raadde mij aan deze reactie in te sturen. Graag 

zou ik met u in contact treden over de mogelijke samenwerking. 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 21 november 2013 16:21 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: WERKHOVEN  

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: H. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 4  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 06-24254146 

E-mailadres: HWERKHOVEN@TELE2.NL 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

NVT 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

DEFENSIE HEEFT HIER LAAGVLIEGGEBIED VOOR HELICOPTERS. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

BEN FEL TEGEN PLAATSING WINDMOLENS ALHIER OM REDENEN VAN GEZONDHEID 

.WAARDEVERMINDERING VAN WONING.SLAGSCHADUW.KNIPPERLICHTEN.GELUIDSOVERLAST. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

DE WIERINGERMEERPOLDER NADEREND VANAF HOORN OP DE A 7. 

DE REEDS GEPLAATSTE MOLENS ZIJN GEZICHTBEPALEND. 

 

NU NOG MEER MOLENS EN DAN NOG WEL IN ONMIDDELLIJKE OMGEVING VAN WONINGEN ACHT IK 

ZONDERMEER ONGEWENST. 

 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 21 november 2013 16:55 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Bekema-Brattinga 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: T.P. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 6  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227-501268 

E-mailadres: gmjbekema@hetenet.nl 

Als: Organisatie 

Organisatie: buurtbewoners Kolhornerweg 

Mede namens: alle buren Kolhornerweg 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Als we naar de precieze locatie van de te bouwen windmolens vragen en hoe hoog ze worden, wil/kan 

niemand ons iets zeggen. Het valt dus niet mee om precies onze klacht op tafel te leggen als we niet 

aan de weet kunnen komen waar het precies om gaat. Hoofdonderwerp Windmolens Kolhornerweg, die 

in de lijnopstelling komen vanuit de Ulkertocht naar de Alkmaarseweg, op het land van J.Heermans. 

Zelfs op 20 nov in de raadsvergadering van de PvdA, werd nog totaal gemist over de locatie.... Nog 

steeds Geen antwoord op de vraag hoe hoog en waar... 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Grote belangen zijn;  

straks; einde van de heerlijke stilte weg die wij ( wij al 18 jaar) zo op prijs stellen.  Alle dagen van de 

week 24 uur per dag het geluid van de windmolens is niet waar we op zitten wachten. 

Bovendien, die grote molens in ons uitzicht is ook een verschrikkelijk beeld.... 

Wij zitten echt NIET op die molens te wachten met al hun ongemakken qua geluid/ slagschaduw en 

uitzichtvervuiling.Het woongenot van de medebewoners Kolhornerweg is totaal over het hoofd 

gezien.Ook de buurman op wiens land de molens komen heeft het niet nader toegelicht tot heden. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ons belang was toen we hier kwamen wonen; 

lekker in alle rust (en voor de normale gang van zaken van de buurman boeren echt alle begrip...) 

Lekker rijden met de paarden, die straks van de beweging van de molens erg onrustig worden, gevaar 

voor ruiter en paard!!!!! En de constante herrie 7 dagen per week / 24 uur per dag.... Wij worden hier 

echt niet blij van.... Wij gaan voor handhaving van de huidige situatie!! De herrie bij windpark 

Medemblik, en de Ambtenaar is voor hier geen gewenste situatie!! 

De boer waar ze komen te staan vangt waarschijnlijk een goede vergoeding, de buren krijgen alleen de 

lasten.......    Jammer Jammer, voor een mooie,rustige weg waar in het verleden al zoveel kosten, 

herrie, rechtzaken en burenruzies de revue zijn gepasseerd  met als hoofdonderwerp WINDMOLEN... 

Wij hadden gehoopt dat dit MOLENBELEID een gepassioneerd station zou zijn na alle perikelen met van 

der Sluis/Kadijk!!En alle kosten die dat voor TOEN de gemeente Wieringermeer met zich heeft 

meegebracht!! 

Het is een boze droom, dat de dreiging ontstaat dat we opnieuw in zo'n zelfde situatie 

terechtkomen.Dit is Echt Niet Gewenste SITUATIE!!!! 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

locatie Afsluitdijk , Houtribkijk...enz....Al eens over nagedacht?? 

kijk eens goed naar de provincie Friesland en Drenthe die niet meer op het land windmolens toelaten 

en daar gelukkig wel hebben geluisterd naar de bewoners uit de betreffende regio's. 

en ook niet geheel onbelangrijk is de behoorlijke waardevermindering van ons huis. Wier koopt er een 

huis waar zo'n groot altijd herrie apparaat in the back-yard staat te klapperen 24 uur per dag..... Dit  
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huis was onze oude-dag voorziening.....   Zie er maar eens het bedrag voor te vangen waarvoor we op 

dit moment de verzekeringspremie voor betalen..... 

 

 

 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 21 november 2013 18:03 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel: Ing. 

Achternaam: Haverkamp 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: A.K. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 10  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227503283 

E-mailadres: akhaverkamp@agroweb.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Geluidsoverlast en slagschaduw van molens met een ashoogte hoger dan 70 meter draagt verder dan 

1500 meter. Hier wordt veel te weinig rekening mee gehouden. Het achtergrondgeluidsniveau is zeer 

laag dus alle geluid van de windmolen wordt ervaren als overlast. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

% Werkt de RTK-GPS besturing op landbouwmachines nog op de juiste manier tussen de molens? 

% Werkt het gsm/umts netwerk ook voldoende tussen de molens? 

% Veiligheid is in het geding bij ijsvorming op de wieken bij hoge molens tot een             grote 

afstand, verder dan 500 meter. 

% Geen rekening gehouden met de cummulatieve geluidsbelasting bij meerdere molens nabij 1 

woning. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ik wordt geraakt in mijn belang als omwonende van een park op een afstand van 500 meter door een 

enorm hoog geluidsniveau (lees overlast) en slagschaduw, zonder dat er compensatie tegenoverstaat 

die dit dekt. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Er is geen overleg met de initiatiefnemers van de parken. Om draagvlak te creeren moet je onderaan 

beginnen en niet bovenaan. Nu draaien de omwonenden op voor de lasten en de lusten liggen 

kompleet bij de belanghebbenden van de molens. 

 

Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 22 november 2013 12:08 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: LUDRIKS 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: M.S. 

Straat: Prinsenhofje 

Huisnummer: 211  

Postcode: 1421 CZ 

Woonplaats: UITHOORN 

Telefoonnummer: 0614676633 

E-mailadres: MENNO_LUDRIKS@HOTMAIL.COM 

Als: Organisatie 

Organisatie: PVV NOORD-HOLLAND 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

DE CONCEPTNOTITIE ZIET NAAR ONZE MENING DE BELANGEN VAN DE MENSEN EN DE OMWONENDEN 

VEEL TE VEEL OVER HET HOOFD. ER WORDT VEEL TE WEINIG TOT GEEN REKENING GEHOUDEN MET 

DE VELE PROBLEMEN DIE WINDMOLENS MET ZICH MEEBRENGEN. HIERBIJ EEN AANTAL CONCRETE 

VOORBEELDEN. WINDMOLENS ZORGEN VOOR VEEL GELUIDSHINDER, MAKEN EEN SLAGSCHADUW EN 

WERKEN HIERAAN MEE DE GEZONDHEID VAN OMWONENDE TE VERSLECHTEREN. DAARNAAST 

HEBBEN WE OOK NOG HET ASPECT VAN DE HORIZONVERVUILING EN DE SCHADE DIE DE WIEKEN 

TOEBRENGEN AAN DIEREN ZOALS VOGELS EN VLEERMUIZEN. DAARBIJ WORDT ER OOK WEINIG 

AANSCAHT BESTEED AAN DE VEILIGHEID. IN HET VERLEDEN ZIJN ER WEL EENS WIEKEN VAN 

MOLENS AFGEVALLEN EN ZIJN ER TURBINES IN DE BRAND GEVLOGEN. ONLANGS NOG GEBEURD IN 

NEDERLAND, DUITSLAND EN IN CANADA. MENS EN DIER DIENEN BESCHERMD TE WORDEN EN HUN 

GELEDEN SCHADE DIENT TE WORDEN GECOMPENSEERD. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

DE PVV NOORD-HOLLAND SPREEKT IN HET BELANG VAN ONZE KIEZERS EVENALS DE MENSEN EN 

OMWONENDEN VAN WINDMOLENS DIE ONZE ZORGEN DELEN MET BETREKKING TOT HUIDIGE 

WINDMOLENS EN TOEKOMSTIGE WINDPARKEN. DE PVV ZEGT NEE TEGEN WINDMOLENS. DIT NIEUWE 

PROJECT ZORGT ER WEDEROM VOOR DAT ER HELAAS WEER ONGEVEER 100 WINDMOLENS BIJKOMEN 

IN ONS PRACHTIGE NOORD-HOLLANDSE LANDSCHAP. GENOEG IS GENOEG. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

NAAST DE BEKENDE SCHADE EN PROBLEMEN DIE HET TOEKOMSTIGE WINDMOLENPARK MET ZICH 

MEE ZAL BRENGEN VOOR DE OMWONENDEN ZITTEN WE OOK NOG MET HET FEIT DAT WINDMOLENS 

VAAK GENOEG GEWOON NIET WERKEN. HET MERENDEEL VAN DE WINDMOLENS STAAT STIL (MET OF 

ZONDER WIND), ZIJN VAAK STUK EN DIENEN DAAROM VAAK GEREPAREERD TE WORDEN EN ALS ER 

AL HELEMAAL GEEN WIND IS DAN DRAAIEN DE (WIND)MOLENS VOORAL OP SUBSIDIE. 

SUBSIDIEMOLEN ZOU DAAROM OOK EEN BETERE BENAMING ZIJN DAN WINDMOLEN. 

 

Reactie  

  

0014 
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Verzonden: Vrijdag 22 november 2013 14:00 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Lont 

Voorvoegsel (s):  

Voorletters: P. 

Straat: Den Oeverseweg 

Huisnummer: 2  

Postcode: 1774 NB 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227-581816 

E-mailadres: plont@hetnet.nl 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Wij wonen plus/minus 300 meter ten noorden van de Wiertocht. Wij vermoeden dat wij ons woongenot 

kwijt raken door de bouw van de windturbines. Vooral de slagschaduw zal een groot probleem voor ons 

worden en dan natuurlijk het geluid. Dit alles heeft ook grote gevolgen voor de waarde van ons huis. 

 

Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 22 november 2013 21:10 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Sarlemijn 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: S. 

Straat: Schelpenbolweg 

Huisnummer: 33  

Postcode: 1774 NG 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227-600094 

E-mailadres: Sanderendebby@live.nl 

Als: Particulier 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Aantasting landschap en leefklimaat 

Waardedaling van huizen/boerderijen/boerenbedrijven,  

Zorgen om woonomgeving. 

 

Reactie  
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Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 
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Verzonden: Vrijdag 22 november 2013 21:16 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Haverkamp 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: K.R. 

Straat: Zeeaster 

Huisnummer: 2  

Postcode: 1775 BW 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 227501773 

E-mailadres: krhaverkamp@gmail.com 

Als: Organisatie 

Organisatie: Akkerbouwer 

Mede namens: R.Haverkamp-Wiegersnma 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Worden de nadelen van het plaatsen van molens wel goed meegenomen.zoals geluid en slagschaduw. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

De vergoedingen voor de omwonenden moeten eerst geregeld worden en niet achteraf!!!!!! 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ik bezit met mijn zoon een bedrijf in het geschetste gebied, waar we nu al veel overlast van 

ondervinden. De overlast vergoeding maar goed en eerst geregeld worden, voordat er plannen 

gemaakt worden !!!!!! 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Wij hebben nu al overlast van de molen aan de Alkmaarseweg bij de heer C.List. 

Wij wonen op 1000 meter afstand en hebben nu al slagschaduw en geluidsoverlast. 

Dit probleem wordt alleen maar groter met nog grotere molens. 

 

Reactie  

 

  

0017 
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Verzonden: Zaterdag 23 november 2013 11:38 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: familie 

Aanspreektitel: Mr. 

Achternaam: Haan-de Ronde 

Voorvoegsel(s): de 

Voorletters: H.C.D. 

Straat: Alkmaarseweg 

Huisnummer: 15  

Postcode: 1775 PR 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 06-19077922 

E-mailadres: dianaderonde@hotmail.com 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Het Windpark komt op minder dan 1 km van onze woning. Het opschalen van het windpark zal een 

negatieve invloed hebben op onze leefomgevingskwaliteit.De megagrootte van de windturbines zal 

leiden tot: 

- Lawaaioverlast. Een monotoon geluid dat dag en nacht doorgaat; 

- Slagschaduw. De slagschaduw van een dergelijk grote windturbine reikt erg ver; 

- Knipperende lichtjes;  

- Horizonvervuiling en vermindering van het uitzicht. 

De hiervoor genoemde punten hebben een rechtstreekse invloed op onze leefomgeving, gezondheid, 

woongenot en rust. Wij zullen bijvoorbeeld niet meer met open ramen kunnen slapen. Onze woning zal 

daarnaast in waarde dalen door het opschalen van het windpark Wieringermeer.     

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Het windpark kan verder van woningen worden geplaatst. 

 

Reactie  

 

  

0018 
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Verzonden: Zaterdag 23 november 2013 12:00 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Veenstra 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: G. 

Straat: Nieuwesluizerweg 

Huisnummer: 41  

Postcode: 1774 PE 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227 577307 

E-mailadres: gerrit_veenstra56@live.com 

Als: Particulier 

Mede namens: Veenstra-Swieringa 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Er wordt geen precieze omschrijving gegeven waar de windmolens geplaatst worden. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

De omwonenden zijn niet persoonlijk ingelicht over de plannen m.b.t. plaatsing, geluidsoverlast, 

horizonvervuiling, slagschaduw, inbreuk in de natuur voor trekvogels. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja, geluidsoverlast, horizonvervuiling(zie hierboven. We kiezen ervoor om landelijk te wonen. Dit gaat 

ons woongenot verstoren. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Zijn er bewijsstukken over de metingen die er gedaan zijn? Als omwonenden zijn wij niet op de hoogte 

gebracht wat dit grootschalige project inhoudt.  

 

Reactie  

 

  

0019 
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Verzonden: Zaterdag 23 november 2013 15:09 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Besseling 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: S.F. 

Straat: Grote Sloot 

Huisnummer: 465  

Postcode: 1757 LP 

Woonplaats: OUDESLUIS 

Telefoonnummer: 31224227835 

E-mailadres: s.besseling@hetnet.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: AK Wemmers 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Het feit dat windenergie milieuvriendelijk zou zijn: verre van dat. Er wordt voor stoffen , gebruikt in de 

produktie van windturbines, op grote schaal vervuild in China bijvoorbeeld. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Een groot deel van het landschap wordt geindustrialiseerd, afbraak van het platteland karakter. Een 

groot aantal vogels zal zich dood vliegen tegen deze obstakels. Omwonenden kunnen overlast krijgen 

omdat er geen maatwerk is van geluidsnormen. Brandgevaar of rondvliegende onderdelen zijn 

gevaarlijk. De waardedaling van ontroerend goed wordt niet gecompenseerd. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ik wordt geraakt in mijn belang omdat het park met mijn belastinggeld draaiend wordt gehouden 

zonder nut of noodzaak. Enige die er beter van worden zijn de eigenaren. Een belang van een 

minderheid gaat voor het algemeen belang. Ik mag geen dingen bouwen zonder dat de 

welstandcommissie er bij te pas komt, maar nieuwe industrie op het platteland kan? Corruptie! 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Hoe verklaart u de discrepantie tussen de meetdata en de beweerde klimaatverandering? Dit plan 

levert 0,0 resultaat voor het klimaat.  

 

Reactie  

 

  

0020 
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Verzonden: Zondag 24 november 2013 19:42 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Andringa 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: J. 

Straat: Alkmaarseweg 

Huisnummer: 17  

Postcode: 1775 PR 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Het Windpark komt op minder dan 1 km van onze woning. Het opschalen van het windpark zal een 

negatieve invloed hebben op onze leefomgevingskwaliteit.De megagrootte van de windturbines zal 

leiden tot: 

- Lawaaioverlast. Een monotoon geluid dat dag en nacht doorgaat; 

- Slagschaduw. De slagschaduw van een dergelijk grote windturbine reikt erg ver; 

- Knipperende lichtjes;  

- Horizonvervuiling en vermindering van het uitzicht. 

De hiervoor genoemde punten hebben een rechtstreekse invloed op onze leefomgeving, gezondheid, 

woongenot en rust. Wij zullen bijvoorbeeld niet meer met open ramen kunnen slapen. Onze woning zal 

daarnaast in waarde dalen door het opschalen van het windpark Wieringermeer.   

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Het windpark kan verder van woningen worden geplaatst. 

 

Reactie  
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Verzonden: Zondag 24 november 2013 11:25 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Heer 

Voorvoegsel(s): de 

Voorletters: J. 

Straat: Juttepeer 

Huisnummer: 20  

Postcode: 1731 WT 

Woonplaats: WINKEL 

Telefoonnummer: 0224-751771 

E-mailadres: deheer2@quicknet.nl 

Als: Organisatie 

Organisatie: Windmolens Groetpolder B.V. 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Zie bijlage 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Zie bijlage 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Zie bijlage 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Zie bijlage 

 

Reactie  
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Windmolens Groetpolder B.V. 
Producent van groene stroom 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt windpark Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Datum: 24 november 2013 

Kenmerk: WMGP 13.002 

Bezoekadres I 

Groetpolclerweg 9, 1732 NN luti@wlnkel 
Telefoon 
Mobiel 
TeleFax 
E-mail : nobenergy@planet.nl 

Postadres 
Juttepeer 20, 1731 WT Winkel 
Telefoon 
Mobiel 
E~mail 

Betreft: Zienswijze 'Conceptnotitie reikwijdte en detaIlniveau windpark 
Wieringermeer' 

L.S. , 

Hiermee geven wiJ onze zienswijze op de 'Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau windpark 
Wieringermeer'. 

Windmolens Groetpolder B.V. Is een samenwerkingsverband van enkele agrariërs die 
gezamenlijk 19 windmolens exploiteren In de Groetpolder, die vlak naast de 
Wieriogermeerpolder ligt. Windmolens Groetpolder B.V. zal op korte termijn overgaan tot 
herstructurering en opschaling van het windmolenpark. Het project komt erop neer dat het 
aantal windmolens tot 14 zal verminderen, maar het vermogen zal verdrievoudigen (van 11,4 
tot 35 megawatt MW). Qua omvang (de lijn van opstelling) blijft het windmolenpark gelijk aan 
de huidige situatie. 

Opschaling Groetpolder als autonome ontwikkeling 
In de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau wordt in paragraaf 5.3 (l!! alinea) aangegeven 
dat de referentiesituatie, inclusief autonome ontwikkeling fungeert als referentie voor de 
beoordeling van de effecten van het windplan Wieringermeer. Essentie van onze zienswijze is 
dat de opschaling van het windpark Groetpolder als autonome ontwikkeling moet worden 
beschouwd in het MER voor windplan Wieringermeer. 

Afbakening begrip autonome ontwikkeling 
Oe conceptnotitie geeft geen eenduidig overzicht van de ontwikkelingen die als autonome 
ontwikkeling worden gezien. Oe begripsbepaling in bijlage 2 bij de conceptnotitie definieert 
autonome ontwikkeling als: 
"veranderingen, die zich in het milieu zullen voltrekken als noch de voorgenomen activiteit, 
noch een van de alternatieven worden gerealiseerd'. 

Oe voetnoot bij paragraaf 4.4.2 (pagina 53 conceptnotitie) hanteert een andere definitie, 
waarbij alleen ontwikkelingen waarover al een besluit is genomen worden meegenomen als 
autonome ontwikkeling. Dit is een erg beperkte interpretatie van het begrip autonome 
ontwikkeling dat ook niet in lijn lijkt te zijn met de doelstelling van de m.e.r.-regelgeving. Er 
zullen Immers meer ontwikkelingen gaan plaatsvinden dan nu zijn vergund / al over Is 

Windmolens Groetpolder B.V. Ingeschreven bij KvK te Alkmaar 
onder nummer: 37071466 

Bank: Rabo nr. 14.61.25.233 
BTW nr.: NL 804323410801 
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Windmolens Groetpolder B.V. 
Producent van groene stroom 

besloten. De commissie m.e.r. hanteert dan ook een ruimere Interpretatie van het begrip 
autonome ontwikkelingen: 
"De autonome ontwikkeling omvat alle ontwikkelingen en activiteiten die met enige zekerhefd 
zullen plaatsvinden, ook al gaat de voorgenomen activiteit niet door. "De term "met enige 
zekerheid" toont aan dat meer ontwikkelingen worden meegenomen dan alleen ontwikkelingen 
waar al (finale) besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Als de kans groot Is dat de 
ontwikkelingen In de nabije toekomst gerealiseerd worden, dienen deze als onderdeel van de 
autonome ontwikkeling te worden beschouwd om een onderschatting van de milieueffecten te 
voorkomen. Dit is ook in lijn met jurisprudentie over dit onderwerp (zie bijvoorbeeld ABRvS 12 
november 2008, nr. 200706676/1). 

Om Interpretatieverschillen te voorkomen verzoeken wij u helder te verwoorden dat de 
opschaling van Groetpolder conform de vergunningaanvraag als onderdeel van de autonome 
ontwikkeling wordt beschouwd bij de nadere effect beoordeling van het windpark 
Wieringermeer. Voor Groetpolder geldt namelijk dat met enige zekerheid vaststaat dat 
opschaling gaat plaatsvinden. Dit blijkt onder meer uit de volgende drie punten. 

1. Vergunningprocedure opschaling loopt 
Na veelvuldig overleg met de gemeente en de provincie is in april 2012 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor het project ingediend bij de provincie Noord-Holland. De provincie 
heeft de vergunning in augustus 2013 (publicatie 5 september 2013) geweigerd te verlenen. 
Tegen dit besluit is beroep Ingesteld door Windmolens Groetpolder B.V. De 
vergunningprocedure loopt dus nog, er is geen onherroepelijk besluit. 

2. Draagvlak bij provincie 
De provinciale weigering van de vergunning voor opschaling van het windpark Groetpolder is 
niet gebaseerd op Inhoudelijke bezwaren tegen de opschaling. De provtncle acht opschaling in 
de Groetpolder Inpasbaar en voorstelbaar. Het project zal ook een belangrijke bijdrage leveren 
om aan de prestatienorm van de provincie Noord-Holland van 685,5 MW windenergie in 2020 
te voldoen. Alleen ontbreekt op dit moment, volgens de provincie, de mogelijkheid In de 
provinciale ruimtelijke verordening om het project te vergunnen. Bij het weigeringsbesluit 
geeft de provincie aan dat zij kansen ziet voor het project onder de voorwaarden en na 
inwerkingtreding van de herstructurerIngsregelIng uit de verordening. Deze 
herstructurerIngsregeling voor windturbines treedt naar verwachting in het voorjaar van 2014 
In werking. Het is dan ook te verwachten dat binnen afzienbare tijd een opschalingsproject In 
de Groetpolder vergund wordt. 

3. Draagvlak bij gemeente 
De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft een besluit genomen omtrent de opschaling in 
Groetpolder. Uit de afgegeven verklaring van geen bedenkingen voor de opschaling van het 
windpark In Groetpolder blijkt dat ook op lokaal niveau draagvlak bestaat voor het 
opschalIngsproject. Dit wordt nog ondersteund door het feit dat met de opschaling van 
Groetpolder rekening is gehouden in de structuurvisie en het MER voor het windplan 
Wieringermeer, zoals deze door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Wieringermeer 
op 3 november 2011 is vastgesteld. Ook in afbeelding 2.3 In de concept notitie reikwijdte en 
detailniveau Is te zien dat voor het windpark in de Groetpolder ai is uitgegaan van een 
opschaling. Hierin zijn de 14 nieuwe turbines geprojecteerd in de Groetpolder in plaats van de 
huidige 19. 

Provinciale ruimtelijke verordening structuurvlsia onvolledig weergegeven 
In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de provinciale ru imtelijke verordening struetuurvisie. De 
laatste zin in deze paragraaf geeft aan dat Wieringermeer de enige locatie in de provincie 
Noord-Holland Is waar nieuwe windturbines zijn toegestaan. Dit Is niet correct. De verordening 
laat ook ruimte voor vernieuwing van bestaande turbines en voor sanering en clustering In 

Windmolens Groetpolder B.V. 
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kleinschalige lijnen. Deze laatste bepaling (de herstructureringsregeling) Is weliswaar op dit 
moment niet: In werking, maar wel als zodanig al onderdeel van de verordening. WIJ verzoeken 
u de tekst op dit punt aan te passen. 

PrestatIenorm provincie 
In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de prestatienorm voor de provincie Noord·Holland van 
685,5 MW In 2020. De voorgaande teksten In deze paragraaf evenals het windplan 
Wieringermeer laten niet zien hoe de provincie deze prestatieafspraak gaat invullen. Evident Is 
dat ook buiten de Wieringermeer nieuwe windturbines opgericht (moeten worden om deze 
prestatienorm te halen. Om de suggestie weg te nemen dat alleen in de Wieringermeer nieuwe 
windturbines komen, verzoeken WIJ u de tekst aan te passen. 

Beschikbare ruimte bepalen 
In paragraaf 3.2.2, op pagina 28 van de conceptnotitte, wordt de beschikbare ruimte voor een 
grootschalig windpark bepaald. In de opsomming Is als 'harde' randvoorwaarde rekening 
gehouden met bestaande windturbines die na 2005 zijn gebouwd. Sanering van deze turbines 
is namelijk niet reëel. In aanvulling hierop dienen ook vergevorderde projecten voor nieuwe 
windturbines (die onderdeel zijn van de autonome ontwikkeling) als harde randvoorwaarde te 
worden beschouwd. Het windplan Wieringermeer zal immers rekening houden met deze 
projecten. Dit Is ook in lijn met de gemeentelijke structuurvisie en MER die mede ten 
grondslag liggen aan het op te stellen MER. 

In de begrenzing van de locatlealtematieven is hier namelijk ook van uitgegaan, Het gebied 
Groetpolder is namelijk niet opgenomen In de locatiealternatieven, zoals in figuur 3.3 Is 
aangegeven. Wel naastgelegen gebieden West-Friesland (15) en Hollands Kroon (16) zijn 
afgewogen. WIJ gaan er van uit dat de reden hiervoor is dat in Groetpolder al sprake Is van 
een opschalIngsproject dat binnen afzienbare tijd gerealiseerd wordt. En als het project 
onderdeel Is van de autonome ontwikkeling, Is een afweging ten behoeve van het 
planvoornemen niet meer opportuun. 

Lopende Initiatieven voor windenergie 
BIJ de opsomming van bestaande Initiatieven (p. 32 conceptnotitie) ontbreekt de opschaling 
van het windpark in de Groetpolder. Graag dit Initiatief toevoegen. 

Tot slat 
WIJ verzoeken u bij het opstellen van het MER en In de latere besluitvorming rekening te 
houden met onze zienswijze. 

Met vrfendelljke groet, 

Windmolens Groetpolder B.V. 

Windmolens Groetpolder B.V. 
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Verzonden: Zondag 24 november 2013 12:30 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Hoogendoorn 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: N.A. 

Straat: Schelpenbolweg 

Huisnummer: 25  

Postcode: 1774 NG 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 06-51122351 

E-mailadres: nico@hoogendoornagro.nl 

Als: Particulier 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Ja rechtsongelijkheid in investeringsmogelijkheid in windenergie. 

Waardevermindering in prive onroerendgoed (horizon vervuiling) 

Geluid overlast 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Agrarische ondernemers worden niet gelijk behandeld in het investeren in windenergie er wordt nu ook 

geen willekeur uitgesproken waar men zon-energie(panelen) geplaatst worden iedereen heeft daar de 

vrije mogelijkheden in. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Er konden toen der tijd maar 3 solitaire windmolens geplaatst worden aan deze straat wegens 

capaciteit tekort aan het electra- netwerk. De eerste 3 vergunning aanvragen zijn om die redenen 

gehonnereerd, er waren in die tijd meer ondernemers die in windenergie wilden investeren maar 

kregen deze mogelijkheid niet. Nadat deze solitairemolens verzwaard zijn is het electra-netwerk 

aangepast nadien kon er evengoed geen vergunning aangevraagd worden om in windenergie te 

investeren door de wildgroei van windmolens zoals de overheid het formuleerde. 

Nu komen ze in lijnopstelling te staan en de solitaire windmolens krijgen evengoed de mogelijkheid om 

een langere tijd te blijven staan. Hoe zit dit in mekaar? 

 

Reactie  

  

0023 
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Conceptnotftle reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 
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Verzonden: Zondag 24 november 2013 17:34 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Riepma 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: K. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 5  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0652002101 

E-mailadres: klriepma@zonnet.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

- 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Ja , naar onze mening zijn er enige belangen over het hoofd gezien. 

Zie bijlage 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja, zie bijlage. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ja, zie bijlage. 

 

Reactie  

 

  

0024 
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Bezwaren windmolens Kolhornerweg (en omstreken) 
* Geluidsoverlast.  Repeterend geluid wat 24/7 doorgaat 
    In voor-en achtertuin molens, is weerkaatsing van geluid. 
    Nachtverstoring en gezondheidsklachten 
 
* Slagschaduw / schaduwwerking 
 
* Horizonvervuiling / vrije uitzicht weg 
 
* Knipperende lichten dag en nacht 
 
* Flinke waardevermindering woning  
 
* Verslechtering woon en leefgenot / verslechtering kwaliteit woonomgeving. 
 
* Lastige situatie voor opvolger bedrijf (waardevermindering / lening afsluiten lastiger / schade voor  
          toekomstplannen ). 
 
*Verstoring onderlinge relaties aan de weg. 
 
*Altijd bewegend object in je beeld / constant draaiende rotorbladen , gevoel van onrust en  onveiligheid. 
 
* Overlast van realiseren infrastructuur molen en alle jaren daarna. (nog geen 50 m. van woonkamerraam!). 
 
* Enorme hoeveelheid ergernis door bovenstaande feiten. 
 
* Kolhornerweg 5 zit, als de plannen doorgaan, tussen molens in.  
 
 

Draagvlak voor windenergie alleen onder initiatiefnemers, niet bewoners. 
 
Grondeigenaren de vergoeding en geen lasten, 
Buren wel de lasten en geen vergoeding. 
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Verzonden: Zondag 24 november 2013 18:08 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Riepma 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: J. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 5  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0657834548 

E-mailadres: jitsriepma@hotmail.com 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

- 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja, ik als beoogd bedrijfsopvolger zet grote vraagtekens of ik dit nog wel door wil zetten. Dit omdat ik 

dan de rest van mijn leven vanuit mijn keukenraam tegen een windmolen aankijk en daar de gevolgen 

(geluidsoverlast, slagschaduw, irritatie, vermindering woongenot) van zal ondervinden. Tevens zal de 

waarde van het bedrijf afnemen met windmolens naast de deur. Wil ik zo'n toekomst? Dacht het niet! 

 

Reactie  
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Verzonden: Zondag 24 november 2013 19:31 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Harms 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: N. 

Straat: Kolhornerweg 

Huisnummer: 9  

Postcode: 1775 PN 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0621860176 

E-mailadres: nharms@planet.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: Dhr T A Tjalma 

 

Reactie  

  

0026 
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0026 D 
Zienswijze Wind plan Wieringermeer 

Dd 23 novembe 2013 

1. Het Windplan Wieringermeer voorziet in een uitbreiding van 35% (huidige hoeveelheid molens 
91, waarvan er 74 worden verwijderd; er resteren derhalve 17 molens; geplande hoeveelheid 
nieuwe molens 106; totale hoeveelheid molens : 106 + 17= 123) van het huidige aantal molens in 

de Wieringermeer. Dit is planologisch een zeer grote toename en dient in de MER nadrukkelijk 

geadresseerd te worden qua horizon vervuiling. De skyline van de Wieringemer zal daarmee 

aanzien l ijk veranderen . Wij maken er bezwaar tegen dat de horizonvervuiling geen onderdeel is 

van de MER. 

2. Op pagina 23 van de Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Windpark Wieringemeer is 
aangegeven dat bestaande molens rechtmatig mogen blijven (be)staan op grond van het 

overgangsrecht, maar deze kunnen niet worden vervangen. Een en ander betekent dat solitaire 

molens nog 5-8 jaar naast de lijnopstellingen blijven bestaan en derhalve de toename van het 

aantal molens groter is 35%. Een en ander betekent dat de MW capaciteit 5-8 jaar groter is dan in 

het windplan is aangegeven. Hier maken wij bezwaar tegen . 

3. Er wordt in eerder genoemde notitie gesproken over een totale omvang in MW aan windenergie 

van 300-400. Wij zijn van mening dat er een maximum moet worden gesteld aan de opschaling 
van de hoeveel MW die met behulp van windenergie wordt opgewekt in de Wieringermeer. De 

marge van 100MW die nu in de plannen staat is naar ons inzicht te groot en dient verkleint te 

worden. Wij maken bezwaar tegen het hanteren van een onduidelijke opschaling in MW binnen 

de huidige plannen . 

4. Wij tekenen bezwaar aan tegen het uitbreidingsmodel Boogspant + Kleitacht. De zinsnede: 

'problemen aan de Kleitacht met omwonenenden zijn veel minder omdat de grondposities 

probleemloos zijn vastgelegd' (p 48), getuigd van onzorgvuldige communicatie. De benaming van 
de diverse tochten in de Wieringermeer is niet aangegeven op kaarten die algemeen beschikbaar 

zijn en derhalve kan van omwonenenden niet worden verwacht dat zij de reikwijdte van een 

amendement die niet met omwonenden expliciet wordt gecommuniceerd kunnen duiden. 

Besluitvorming op basis van de omvang van problemen die wel! niet door omwonenden zijn geuit 

na zulk een onzorgvuldige communicatie getuigd van onbehoorlijk bestuur. 

5 . Wij maken bezwaar tegen de zinsnede in de eerder genoemde notitie waarin wordt aangegeven 

dat de exacte positie van de molens nog niet is bepaald . Dit is niet juist aangezien met een groot 

aantal landeigenaren al (voorlopige) contracten zijn getekend aangaande de postianering van 
molens. De opmerking op p48 van eerder genoemde notitie aangaande het vastleggen van 

grondposities getuigt daarvan. 

6. De 5tructuurvisie Windplan Wieringermeer is vastgesteld op 3 november 2011 en geeft invulling 

aan drie opgaven . 

a. Uitbreiding van windturbinetestpark EeN 

b. Verantwoorde opschaling van bestaande windturbinelijnopstellingen NUON 
c. Herstructurering van bestaande solitaire windturbines 

Gekozen is voor lijnopstellingen zoals aangegeven in figuur 2.3 op pagina 21. Aangenomen wordt 

dat de herstructuring van bestaande solitaire windturbines zal plaatsvinden in nieuwe 

lijnopstellingen binnen de aangegeven contouren . Wij maken bezwaar tegen het positioneren van 

nieuwe molens alvorens de oude solitaire molens zijn afgebroken. 

7. Wij maken bezwaar tegen het positioneren van molens als deze niet binnen de contouren zoals 

aangegeven op figuur 2.3 op pagina 21 vallen en geen exacte lijn volgen. Aanleiding van dit 
bezwaar is de informatie die tot ons is gekomen dat de lijnopstelling Kleitacht is gepland aan de 

oostzijde van de Kleitacht ten Noorden van de Schagerweg en zich vervolgd ten zuiden van de 
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Kolhornerweg met twee molens op de kavel behorende bij Kolhornerweg 8. Ons inziens kunnen 

deze geplande molens geen lijn vormen en is voorzien in een 'knik'. Dit is niet in 

overeenstemming met de Structuurvisie Windplan Wieringermeer. 

8. Wij maken bezwaar tegen de afzonderlijke procedure voor het onderstation. Het aanleggen van 

een onderstation kan niet los gezien worden van het Windplan en dient derhalve binnen dezelfde 

MER te vallen. 
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Verzonden: Zondag 24 november 2013 21:22 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Lautenbach 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: G.M. 

Straat: Oudelanderweg 

Huisnummer: 21  

Postcode: 1775 RD 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0652458396 

E-mailadres: glautenbach@telfort.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

het wordt altijd mooier weergegeven dan dat het in werkelijkheid is 

windplan voor de gemeente worden dan projecten in de hele gemeente uitgevoerd 

maar de direct omwonende hebben er het meeste last van 

die hebben niets aan een speelplaats in het dorp 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

aanvoer materialen de wegen zijn niet gemaakt voor aanvoer van zwaar materiaal 

molens draaien straks en de wegen waar wij aan wonen zijn kapot gereden 

bij de molens die al achter mijn huis staan was dit al het geval.deze worden opgeschaald dus groter 

materiaal meer schade 

een windmolen neerzetten kost meer dan hij oplevert 

extra stroom is helemaal niet nodig er is nu al teveel 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

jazeker mijn woongenot wordt aangetast rustig buitenzitten kan zowat niet meer 

iritatie door 2 rijen rode [flikkerende] markeringslampen per molen 

waarde van mijn huis daalt in waarde 

schade aan woning door zwaar materiaal [aanvoer] scheuren in de muren door trillingen 

ruzie in de buurt doordat een deel van de weg wel er voordeel bij heeft en iemand die 30 meter verder 

woont niet 

de buurman verdient over de rug van een ander omdat hij toevallig eigenaar is van de grond 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

bij eerdere bijeenkomsten van het molenpark achter mij werden er mooie beloften gedaan als 

compensatie 1500,- per jaar uiteindelijk is dit 136,-euro per jaar geworden een fooitje en wordt je met 

de rug aangekeken omdat je bezwaar hebt gemaakt 

geef gewoon direct omwonende een knappe COMPENSATIE dan bereik je veel meer 

de solidaire molens blijven nog zeker 7 jaar staan dus dubbele inkomsten voor de eigenaar 

dus omwonende dubbel zo veel overlast en de eigenaar dubbel zo veel inkomsten 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 25 november 2013 10:00 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Veldt 

Voorvoegsel(s): van der 

Voorletters: R.J. 

Straat: Kooltuinenweg 

Huisnummer: 10  

Postcode: 1774 NT 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 31622890108 

E-mailadres: r_vd_veldt@hotmail.com 

Als: Organisatie 

Organisatie: G.PJ. van der Veldt-de Wit V.O.F 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Grote verandering van de leefomgeving. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Slagschaduw over onze gewassen die op het land staan en hierdoor opbrengstderving. En dit brengt 

met zich mee een waardedaling van het bedrijf. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

De waarde van de leefomgeving word minder, en daar moet wat tegenover staan. Een 

compensatieregeling, participeren of iets dergelijks. 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 25 november 2013 14:33 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Smit 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: B. 

Straat: Bark 

Huisnummer: 35  

Postcode: 1771 EJ 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer:  0227602182 

E-mailadres: bobber0227@quicknet.nl 

Als: Organisatie 

Organisatie: Prive 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 25 november 2013 17:24 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel: Drs. 

Achternaam: Haan 

Voorvoegsel(s): de 

Voorletters: L.J. 

Straat: Amstelmeerweg 

Huisnummer: 1  

Postcode: 1774 NN 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227577250 

E-mailadres: loesdehaan@hotmail.com 

Als: Particulier 

Mede namens: J.P.H. Roos 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Dat kan ik vanwege ontoereikende kennis niet beoordelen. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Ik wil (mogelijk extra) aandacht vragen voor 2 kwaliteiten van de leefomgeving, met name in een 

specifiek gebied van dit windturbineplan, die m.i. onderbelicht zijn en aangetast gaan worden bij het 

huidige plan:  

 

1.  het stiltegebied Amstelmeer, (m.n. aan de kant van de Amstelmeerweg). 

2.  het bestaan van nachtelijke duisternis in dit gebied ( Amstelmeerregio). 

 

 

ad 1 Het is steeds moeilijker om plekken te vinden in Nederland zonder (chronisch) niet- natuurlijk 

achtergrondgeluid. Waar zo'n plek aanwezig is, dient men er m.i. zuinig op te zijn.  Het stiltegebied het 

Amstelmeer, m.n. het deel langs de Amstelmeerweg vanaf de Haukessluis, is vrij van chronisch 

achtergrondgeluid. Daar kun je nog de stilte ervaren. 

Bij het plaatsen van windturbines relatief dicht bij dit gebied, zoals in het huidige plan, kan een 

(chronisch) achtergrondgeluid ontstaan, waardoor dit stiltegebied onaanvaardbaar wordt aangetast. 

 

ad 2. In de Wieringermeer is het gebied Amstelmeer een van de 2 topplekken in Nederland waar 

sprake is van nachtelijke duisternis. Bij het plaatsen van de windturbines (met de verlichting 

bovenin)wordt de kwaliteit nachtelijke duisternis mogelijk  aangetast. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja, ik word geraakt in mijn belang, ik ben een "omwonende". Ik woon in de Wieringermeer( aan dat 

deel van de Amstelmeerweg ( nr 1)waar sprake is van stiltegebied en aanwezigheid van nachtelijke 

duisternis, waar je prachtig sterren in de lucht kunt zien zonder kunstmatige verlichting verstoord) en 

ik verwacht dat die kwaliteiten verloren gaan t.g.v. het plaatsen van grote turbine(s)in dit gebied van 

de Wieringermeer. Geluidshinder en slagschaduw kunnen kwaliteit van leven en wonen binnen en 

buiten negatief beinvloeden. 

Ook het vrije uitzicht over de polder vanuit mijn serre en tuin zal mogelijk (de exacte locatie en grootte 

van de turbines is nog niet bekend) aangetast worden door zicht op een grote windturbine. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ik wil aandacht vragen voor behoud van openheid van het (polder)landschap, een kwaliteit, die m.i. 

deels aangetast gaat worden bij het huidige windturbineplan. 

Mogelijk dat bij minder turbines er toch een (deel van een) open landschap, zonder (hoge en/of 

verlichte)bebouwing, behouden kan worden, typerend voor de polder Wieringermeer.  

Daarnaast vraag ik ruim aandacht voor mogelijke gezondheidsgevolgen bij omwonenden t.g.v. het 

geluid, slagschaduw en mogelijk elektromagnetisch veld van de windturbines. Slaapkwaliteit kan  
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aangetast worden door het geluid, en een rustgevoel kan verstoord worden door geluid en 

slagschaduw die de turbines veroorzaken (relaxen in de tuin/buitenlucht kan belemmerd worden).  

Mogelijk dat de minimale afstand tot woningen groter moet worden dan in het huidige plan staat 

aangegeven. De huidige aangegeven minimale afstand geeft onvermijdelijk geluidsoverlast, en in een 

aantal gevallen ook zeker slagschaduw, die als onaangenaam wordt ervaren. 

Veel mensen wonen in een poldergebied juist vanwege de rust, de stilte en het niet geindustrialiseerde 

landschap. 

Naast economische belangen moeten m.i. de belangen van omwonenden voor behoud van woon- en 

leefkwaliteit goed  meegewogen worden bij de beoordeling van dit plan. 

 

 

 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 25 november 2013 20:35 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Grootheest 

Voorvoegsel(s): van 

Voorletters: A.R. 

Straat: Slootweg 

Huisnummer: 9  

Postcode: 1774 NM 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227-581658 

E-mailadres: nienke@villaslootweg.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: Nienke van Beek-van Grootheest  

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Geen 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Ons inziens komt de plaatsing van het windpark het landschap en de leefbaarheid niet ten goede. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja, ons landschap beeld is van noord naar zuid. Hierbij komen de windmolens langs het amstelmeer en 

de windmolens tussen de schelpenbolweg en de wierweg in ons zicht. Tevens zal het lawaai onze 

leefomgeving verstoren.  

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

De uitfasering van de al bestaande windmolens zal lange tijd een dubbeling in het aantal windmolens 

betekenen. Dit zal het landschap en de leefomgeving vele malen erger verstoren. 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 25 november 2013 20:36 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Schrale 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: K.J. 

Straat: Molenweg 

Huisnummer: 13  

Postcode: 1774 NR 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0654947475 

E-mailadres: klaasschrale@hotmail.com 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

waarde vermindering huis , horizon vervuiling , herrie slagschaduw enz enz  

 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 25 november 2013 21:35 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Kerckhaert 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: V.C.M.M. 

Straat: Molenweg 

Huisnummer: 0  

Postcode: 1774 NR 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0626236937 

E-mailadres: vkerckhaert@gmail.com 

Als: Particulier 

Mede namens: CM Veraart-Kerckhaert 

K. Schrale 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Niet zozeer de onjuistheden, maar de verzwegen waarheden zijn over het hoofd gezien. Er wordt een 

"tell-sell" bijeenkomst georganiseerd waarbij de windmolens verheerlijkt worden en de tegenstanders 

afgekapt worden. Vragen over gezondheid worden er niet gesteld (worden belachelijk gemaakt). Toch 

zijn er nog geen sluitende studies die 100% aantonen dat er geen gezondheidsrisico's zijn aan 

windmolens. Het effect op de natuur is onderbelicht en de bevolking wordt bewust onkundig gehouden. 

Mijns inziens zaken die zeker onjuist worden weergegeven in de startnotitie. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Zoals hierboven al benoemd, wordt het grootste belang over het hoofd gezien en dat is de 

woonbeleving van de overgrote meerderheid van de Wieringermeer. Ik begrijp ten volle dat een kleine 

groep investeerders er alle heil in ziet dat de windturbines er komen. Dit is echter een financieel belang 

en de groep is een absolute minderheid. Hun lobby is echter sterk en ze zijn continu met de zaak 

bezig. De meerderheid wordt keer op keer voor een voldongen feit gesteld, zonder voldoende 

geïnformeerd te zijn. Het is te belachelijk voor woorden dat de minderheid het wint van de 

meerderheid in een democratie, al zie je die tendens wel steeds vaker voorkomen in Nederland. Het 

stuit mij tegen de borst dat we Nederland nog een democratie durven noemen. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Uiteraard wordt ik geraakt in mijn belang. Ik zal het puntsgewijs opnoemen. 

Ik heb dit huis gekocht voor het uitzicht. U kunt mij 10000 euro per jaar aanbieden, dat zal ik nog niet 

ruilen voor dit mooie uitzicht. 

Mijn huis wordt minder waard. 

Mijn gezondheid is niet gewaarborgd 

Ik wordt als meerderheid weggezet door een groep gelukszoekers, die alleen om het geld de 

windturbines willen plaatsen. Een slecht uitgangspunt voor een middel dat bedoeld is voor vergroening 

en duurzaamheid. Puur winstbejag versus gezond verstand 

zaken als natuur en duurzaamheid zijn onderbelicht. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Andere landen houden uit veiligheidsoverweging al een afstand van 1,5 tot 4 kilometer aan als afstand 

van windturbines tot plaatsen waar mensen wonen. Daar wordt in Nederland met de schamele 400 

meter grof van af geweken. Zijn andere, Europese, landen dan zoveel slimmer dan Nederland? 

Verder zou er eerst eens gewacht moeten worden op de uitspraak van het Europese hof voor de 

rechten van de mens, die begin 2014 een uitsprak gaat doen over de schending van art. 8 EVRM. 

Ook zou er meer aandacht besteedt moeten worden aan de Aarhus conventie. De behandeling in deze 

startnotitie is volkomen in tegenspraak en gaat geheel voorbij aan dit internationale verdrag. 

Nogmaals, dit alles voor een stel gelukszoekers die puur uit winstbejag windmolens willen plaatsen. 

Hebben we nog niets geleerd van de bankencrisis. Hebben we nog niets geleerd van het politieke 

haantjesgedrag waarbij de meerderheid verliest. Daarom mag dit niet doorgaan.  
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Als laatste wil ik even een favoriete spreuk citeren die zeker van toepassing is op deze kwestie: 

 

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.... 

 

Wie de tirannen zijn mag u zelf uitmaken, maar het lijkt me duidelijk. 

 

Reactie  
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Verzonden: Maandag 25 november 2013 22:38 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Schellevis 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: W.A.J. 

Straat: Oostermiddenmeerweg 

Huisnummer: 5  

Postcode: 1771 RR 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer: 0227555210 

E-mailadres: willemschellevis@live.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: H.J.Schellevis Kelder 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Er is geen of weinig inspraak  voor de directe bewoners  

Alleen belanghebbenden verdienen hier aan  

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Hele leefgebied van alle bewoners in het buiten gebied word aangetast er staan nu al te veel turbines 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Mijn woongenot word aangetast  

aantasting van mijn woonomgeving lawaai overlast ook nu al en zeker als er nog meer molens komen 

Wij hebben nu al overlast van windturbines ook s'nachts door vele rode lampen die op de molens zijn 

gemonteerd 

En horizonvervuiling  

 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Er word niet naar de direct aan wonende bewoners geluisterd  

Ben al eerder naar een voorlichting avond geweest maar daar was geen ruimte gegeven voor bezwaren 

of opmerkingen 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 10:07 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Lee 

Voorvoegsel(s): van der 

Voorletters: E.J.M. 

Straat: Schelpenbolweg 

Huisnummer: 31  

Postcode: 1774 NG 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227581768 

E-mailadres: elsvanderlee@hotmail.com 

Als: Organisatie 

Organisatie: Argrarisch bedrijf 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Ja,alle omwonende hebben er last van, zulke parken horen op zee thuis. 

Windmolens zijn achterhaalt, waarom geen zonnepanelen?? 

Er is veel vuile energie nodig om windmolens te kunnen maken, als er geen subsidie op zou zitten 

kwamen ze niet, dus hoezo schone energie??? 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Waarde vermindering van bedrijf- gezondheid(evenwichtsorgaan)geluidsoverlast omdat veel molens 

samen het geluid versterkt en wij dan niet meer buiten kunnen zitten, niet meer met de ramen open 

kunnen slapen omdat je onrustiger slaapt. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Er mogen geen molens meer in Noord-Holland geplaatst worden. 

Waarom dan wel in de Wieringermeer, wij zijn echt het afval putje van Noord-Holland. 

eerst zitten we jaren in onzekerheid van wegen het randmeer en nu weer midden in het windmolen 

plan, waar ook weer geen open kaart naar de bewoners wordt gespeeld. 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 10:18 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: De Groot 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: H.  

Straat: Nieuwesluis 

Huisnummer: 8  

Postcode: 1766 GA 

Woonplaats: WIERINGERWAARD 

Telefoonnummer: 0224223120 

E-mailadres: hdegroot@quicknet.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Nvt. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Het belang van omwonenden. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Woongenot,gezondheid en waarde woning. 

Nu al met de huidige windmolenparken in de omgeving is er al sprake van overlast. 

Bij opschalen en uitbreiden neemt dat alleen maar toe. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

De Nieuwesluis is een woongemeenschap net buiten de dorpskern Wieringerwaard. 

Omdat wij op de rand van de oude gemeenten Anna Paulowna en de Wieringermeer liggen lijkt het wel 

of juist daar alle overlast naar toe moet. 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 10:37 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Drs. 

Achternaam: Haffmans 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: T.H.P.F.  

Straat: Nieuwegracht 

Huisnummer: 20 d 

Postcode: 3512 LR 

Woonplaats: UTRECHT 

Telefoonnummer: 030-2380604 

E-mailadres: theo.xls@hetnet.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

De startnotitie vermeldt dat windenergie leidt tot vermeden emissies door fossiele brandstoffen. Het 

ontbreekt echter aan een kwantificering van deze emissies en een onderbouwing daarvan. 

Gesuggereerd wordt dat productie van windenergie hetzelfde is als beperking van emissies. Onderzoek 

van inpassingsproblemen op het net, en rendementsverlies van de fossiele centrales die het sterk 

variërende aanbod aan windenergie moeten opvangen en omzetten in energie beschikbaar voor de 

gebruiker kan leiden tot de conclusie dat er in het geheel geen emissies worden vermeden. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Het belang van het Nederlandse landschap, met name de Natura 2000 gebieden, en de belangen van 

de vogelstand zijn niet over het hoofd gezien maar onjuist afgewogen. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

de verstoring van het Nederlandse landschap door steeds meer windmolens is mij een doorn in het 

oog. 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 11:22 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Metz 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: W.F.J. 

Straat: Groetweg 

Huisnummer: 17  

Postcode: 1775 PL 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227501709 

E-mailadres: fmetz@planet.nl 

Als: Particulier 

 

Reactie  
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                                                                                                               Middenmeer 26-11-2013 
 
Van: W.F.J.Metz 
         Groetweg 17 
         1775 PL Middenmeer 
 
Onderwerp:  
Zienswijze Windpark Wieringermeer 
 
Ik ben tegen opschaling en uitbreiding van het windpark om de volgende redenen. 
De hoogte van de nieuwe molens gaan elke verhouding tussen inpassing in het landschap en bestaande 
bebouwing te buiten, deze molens hebben op een afstand van 2,5 km nog steeds een grote impact op de 
geestelijke gesteldheid van mij en mij gezin, dit hebben wij ervaren om bij de windmolen te Medeblik een 
tijd te vertoeven. De molens staan op ca.980 m van mijn huis en ook recht in het zicht veld door de enorme 
hoogte is straks het gevoel dat ze direct in mijn tuin staan,wat dus 24 uur per dag en grote verstoring (door 
het ronddraaien van de wieken) in onze directe leefomgeving geeft. 
De geluidsnormen die gehanteerd worden en door de overheid zijn goed gekeurd, staan lijn recht op de 
adviesnormen van de wereld gezondheid organisatie ik ben dan ook van mening dat de initiatiefnemers hun 
verantwoordelijkheid dienen te nemen en dit advies over dienen te nemen en niet die van de overheid die 
belanghebbende is.  
Bij door gang van opschaling/uitbreiding van het park dient direct maatwerk te worden geleverd en dit niet 
via de rechtbank te worden afgedwongen ( geen hogere gevel belasting). 
 
Met voornoemde punten wil ik verkomen dat de gezondheid van mij en mijn gezin nadelige gevolgen gaat 
ondervinden, ik ben van menig dat de initiatiefnemers verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsrisico’s die 
de opschaling met zich me brengt. ( er zijn tegenwoordig genoeg onderzoeken voor handen waar uit de 
negatieve gevolgen van windmolens dicht bij bebouw blijkt). 
 
Door het opschalen/uitbreiden is de verwachting dat de ontvangst via mobiletelefoons nog vaker verstoord 
zal worden dan nu. 
 
 
Hoogachtend 
 
W.F.JMetz 
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 15:03 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Rozing 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: M.J.M. 

Straat: Koggenrandweg 

Huisnummer: 1  

Postcode: 1775 RG 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 088-8010801 

E-mailadres: m.rozing@afvalzorg.nl 

Als: Organisatie 

Organisatie: NV Afvalzorg Holding 

Mede namens: directeur, A.H. Krom 

 

Reactie  
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0039
7 AFVALZORG 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA WATERINGEN 

Datum 25 november 2013 Ons kenmerk 
Uw kenmerk 

Betreft Inspraak conceptnotitie reikwijdte en Bijlage(n) 
detailniveau Windpark Wieringermeer 

Contactpersoon 

Geachte mevrouw, heer, 

MRlLQ/8626/NVA 
713057 

Hierbij dienen wij een schriftelijk reactie in naar aanleiding van bovengenoemde conceptnotitie die 
van 18 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 ter inzage ligt. 

Het provinciaal Uitvoeringsproject Wind op Land (genoemd onder H2.3) geeft onder voorwaarde 
van herstructurering en participatiemogelijkheden voor omwonenden en binnen strikte ruimtelijke 
kaders, mogelijkheid om windturbines te realiseren. Wordt dit in voldoende mate ingevuld met het 
Windplan Wieringermeer? Het is, behalve waarschijnlijk voor de initiatiefnemers, niet bekend welke 
mate van participatie voor omwonenden, waaronder wij ons ook scharen , wordt aangeboden. Zijn 
er behalve lasten ook lusten in het vooruitzicht? 

Mogelijk wordt door u gesteld dat dit onderdeel geen onderdeel is van de MER-procedure, maar er 
worden wel keuzes gemaakt op basis van financiêle uitgangspunten die wel van invloed zijn op de 
milieuaspecten. Bijvoorbeeld waar het gaat om het handhaven van de solitaire molens gedurende 
5-8 jaar omdat dit nodig schijnt te zijn om financiêle compensatie mogelijk te ma ken. Dit geeft veel 
extra hinder, zonder dat met cijfers onderbouwd wordt waarom dit noodzakelijk is. 

Hetzelfde geldt voor zogenaamde mitigerende maatregelen die worden uitgevoerd om negatieve 
milieueffecten teniet te doen. In de MER zullen deze maatregelen worden beschreven, maar 
hoeveel financiêle middelen hebben de initiatiefnemers hiervoor beschikbaar? 

Onder gemeentelijk beleid (genoemd onder H2.4) noemt men dat extra windturbines in een 
clusteropstelling mogelijk zijn, mits dit dient als een economische drager en direct gekoppeld is aan 
een maatschappelijk gewenste ontwikkeling . Afvalzorg wil graag zelf op haar locatie 
(Koggenrandweg 1 te Middenmeer) windenergie ontwikkelen, maar die mogelijkheid wordt alleen 
de huidige initiatiefnemer Windkracht gegund, terwijl deze geen eigenaar is van onze gronden. Die 
positie is hen toegekend zonder dat duidelijk is welke financiêle compensatie zij voor de 
herstructurering van hun solitaire molen ontvangen. De overige initiatiefnemers die in het verleden 
verzoeken voor het realiseren van nieuwe windturbines hebben ingediend, die allemaal zijn 
aangehouden, hadden naar ons inzien de mogelijkheid moeten hebben om deze financiêle 
compensatie te bieden aan de eigenaren van de solitaire molens die moeten worden 
geherstructureerd. 

NV AfVALZORG HOLDING _________________ _ 

Bezoekadres Nauema 1, Assendelft Postadres Postbus 2. 1566 ZG Assendelft 
Telefoon 088 . 801 08 01 Fax 088 . 801 08 08 E-maillnfoCafvaJzorg.nl Internet www.afvalrorg.nl 
ING 6708.60.840 IBAN Nl92INGB 0670 8608 40 BIC INGBNl2A BTW 8037.72.336.8.01 
Op.CWIle~lIImetCIIII""~"1II"""'1IICIIWa.dIn_~dIt.~blijCltI('III:~ .. _MOa15711. 
NY~~voIGlet8lIllk idaiillllSOlIOO: 1SI'JI«XI1I11W'A" 
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Ons kenmerk MRJLQ/8626/NVA 

Datum 25 november 2013 

Bladzijde 2 

Daarom verzoeken wij u duidelijkheid te geven in de financiêle compensatie die per solitaire 
moleneigenaar wordt geboden. 

Waarom wordt het initiatief voor het realiseren van het windplan niet aanbesteed, dat lijkt ons toch 
een Europese verplichting? 

Ons als grondeigenaren is een bedrag aangeboden wat lager is dan de grond retributie waarmee 
wordt gerekend voor de vaststelling van de basisbedragen voor SDE. Voor zover wij er zicht op 
hebben, lijkt het erop dat de initiatiefnemers met 'een mast voor een mast' zich vanuit hun 
gecreêerde machtpositie teveel verdiensten toekennen . Transparantie in de financiêle compensatie 
voor de solitaire eigenaren en wat qua participatie voor omwonenden kan worden aangeboden , is 
naar onze mening nu noodzakelijk. 

Ook aan de termijn van compensatie voor solitaire molen eigenaren zou een limiet moeten worden 
gesteld, die kan niet eeuwigdurend zijn. Daarna kan de eigenaar van de grond zelf kiezen een 
turbine te realiseren, of niet meer te willen. Het lijkt mij dat een solitaire moleneigenaar met enkele 
jaren exploitatie wel in voldoende mate is gecompenseerd, zeker aangezien een turbine met groter 
vermogen wordt gerealiseerd. Dus hoe lang heeft de initiatiefnemer Windkracht recht op 
realisatie/exploitatie van windturbines op terreinen van derden voordat in voldoende mate is 
financieel is gecompenseerd? 

Het boogspantmodel is bij de plan-MER voor de structuurvisie als meest optimale model gekozen. 
Op p.4 7 van de notitie zijn hier weer wijzigingen in aangebracht. Vormde onze locatie eerst 
onderdeel van het Boogspantmodel, daar lijkt dit nu weer gewijzigd. De tekening is onduidelijk. 
Kunt u aangeven of dit zo is? 

Naar onze mening dient onderscheid te worden gemaakt in de ruimtelijke zone waar molens in 
principe mogelijk zijn en waar deze uiteindelijk worden gerealiseerd. 

Bij aanpassing van het model, wat nu gebeurt in deze notitie, dient in het kader van de MER 
volgens ons opnieuw het beste model te worden afgewogen en dan weer op alle aspecten. Als dit 
blijkbaar als onderdeel van deze notitie is gebeurd, dan doen wij wederom het verzoek om onze 
locatie in zijn geheel toe te voegen aan het gebied waar molens gerealiseerd kunnen worden. 

Op onze locatie rust al een bedrijfsbestemming, molenopstellingen zijn in principe goed te 
combinerezme de 6eoogde bedrijfsactiviteiten en er wordt geen landbouwareaal opgeofferd. 

Hoogachte , 
NV AFVA ORG HOidilNG 
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 19:42 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Bodegom-Heitlager 

Voorvoegsel(s): van 

Voorletters: H.M. 

Straat: Leeuwetand 

Huisnummer: 21  

Postcode: 1775 BS 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 06-15566040 

E-mailadres: hmvanbodegom@xs4all.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: dhr.P.J.van Bodegom 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Nee 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Nee 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja (net als vele overige inwonenden). Horizonvervuiling en geluidsoverlast gaan ons leven beheersen 

en is uitermate slecht voor de gezondheid. Aantasting van ons woongenot is onontkoombaar als dit 

project inderdaad tot stand komt.  

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Onbegrijpelijk dat men een dergelijk project op het vaste land wenst te hebben. Er zijn genoeg 

alternatieve plaatsen voor windmolens te vinden(op zee, langs de Afsluitdijk).  

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 19:57 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Gutker 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: P.D. 

Straat: Kruisstraat 

Huisnummer: 9  

Postcode: 1774 AG 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 31227581755 

E-mailadres: t_gutker@hotmail.com 

Als: Particulier 

Mede namens: T.Gutker van Leeuwen 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 22:01 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Giesen 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: S. 

Straat: Nieuw Almersdorperweg 

Huisnummer: 11 a 

Postcode: 1775 RC 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0611195107 

E-mailadres: LAETITIASANDER@HOTMAIL.COM 

Als: Organisatie 

Organisatie: Akkerbouwer 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

De overlast voor de bewoners van Wieringermeer wordt groter dan bewoners nu realiseren denk ik. In 

Medemblik is het ook zo gegaan met de Ambtenaar. Alleen worden het hier nu heel veel van die 

vergelijkbare windturbines, dus erger. Alle inwoners zouden veel meer de profijten van de turbines 

moeten gaan voelen en niet alleen de overlast en een minimaal profijt. Daarnaast zorgt het windplan 

nu voor grote verdeeldheid in geldelijk profijt tussen diegene die een vergoeding krijgen (voor land of 

overlast) en diegene die wel overlast ervaren maar met lege handen staan. Zet die turbines aub op 

plekken waar geen mensen wonen of laat alle mensen profiteren en niet alleen een handjevol.  

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ik heb een akkerbouwbedrijf. Mijn uitzicht wordt verstoord door de turbines en ik kan zelf niet in wind 

ondernemen op mijn eigen bedrijf, dus ja ik wordt geraakt. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Pas een 1 nieuwe turbine plaatsen als er minimaal 2 andere turbines zijn verwijderd: Ik ben er 

pertinent op tegen dat de nieuwe turbines al worden geplaatst alvorens de oude zijn afgebroken. 

 

Reactie  
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Verzonden: Dinsdag 26 november 2013 22:24 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Unen 

Voorvoegsel(s): van 

Voorletters: P.D. 

Straat: Nieuwesluizerweg 

Huisnummer: 38  

Postcode: 1774 PE 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227577362 

E-mailadres: pd.van.unen@tabor.nl 

Als: Particulier 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

De informatie verstrekking zie onderste punt in dit bericht. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Op de plaats waar ik woon, staan al in vele windrichtingen windturbines, waarom nu weer precies op 

deze plek nog meer molens zouden moeten komen is dus vreemd. 

Het argument dat we er weinig last van zullen hebben geldt dus voor deze plek sterker dan voor een 

andere plaats? 

Daar het nog niet erg duidelijk is waar de nieuwe molens exact komen, is het ook moeilijk in te 

schatten of en hoe groot de overlast zal zijn. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

De informatie verstrekking is tot nu toe erg vaag geweest, bij het eerste windmolen park dat ten 

Noord-Oosten van ons ligt ( in de buurt van het mest overslag bedrijf van de Stelt ), hebben we 

uitgebreide documentatie gekregen, over de situatie, waar staan de molens, in welk perspectief komen 

ze in het landschap, wat zijn de gevolgen voor het milieu, geluidscontouren enzovoort, een kompleet 

rapport, nu hebben we een enkele brief gekregen, met een aankondiging voor een bijeenkomst die 2 

dagen later plaats zou vinden, maar die niet erg nuttig zou zijn voor ons ( volgens de betreffende brief 

dan ). 

Kort en goed, weinig informatie, dus veel onduidelijkheid en onrust. 

 

 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 14:43 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Mr. 

Achternaam: Renkema 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: G. 

Straat: Concourslaan 

Huisnummer: 17  

Postcode: 9727 KC 

Woonplaats: GRONINGEN 

Telefoonnummer: 06-11005227 

E-mailadres: g.renkema@gasunie.nl 

Als: Organisatie 

Organisatie: Gasunie 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

nvt 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

zie brief 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

zie brief 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

zie brief 

 

Reactie  
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NV Nederland'>e ~acunie 

Blad 1 van 4 

Bureau Energie Projecten 

Inspraakpunt windpark Wieringermeer 

Postbbus 23 

2290 AA Wateringen 

Datum Doorkiesnummer 

27 november 2013 

Ons kenmerk uw KenmerK 

PJ 13.6.4945 

Onderwerp 

Zienswijze concept-notitie rejkwijdte en detailnjyeau 
(startnotitie MER) windpark Wieringermeer 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

ONTVANGEN 28 NOV 2013 

Gasunie heeft de concept-notitie reikWijdte en detailniveau (startnotitie) windpark 
Wieringermeer van 10 oktober 2013 met aandacht gelezen. Wij hebben over deze 
startnotitie de volgende zienswijze. 

Risico' s windturbines bij aardgasinfrastructuur I yeilige jnpasslng 
Voortschrijdend inzicht en onderzoek heeft aangetoond dat aan het bedrijven van 
windturbines risico' s zijn verbonden. De laatste inzichten omtrent risico' s met windturbines 
en aardgasinfrastructuur zijn verwerkt in de 3e update (mei 2013) van het "Handboek 
risicozonering windturbines", uitgebracht door Agentschap NL. De risico' s bestaan uit 
mastbreuk, gondelafval en rotorafworp. 
Gasunie heeft in de Wieringermeer diverse hoge druk aardgasleidingen liggen, een 
compressorstation oostelijk van de Rijksweg A7 en westelijk van de A7 een mengstation 
(deelgebied 1 en 3 kaart pag. 44 startnotitie). Daarnaast is over de leidingbundel de 
leidingstrook van de Structuurvisie Buisleidingen geprojecteerd. Deze aardgasinfrastructuur 
is van vitaal belang voor de energievoorziening van West Nederland en Engeland. Bij deze 
infrastructuur zijn destijds op veel plaatsen al windturbines opgesteld. Met de wetenschap 
van nu over de risico' s van windturbines vindt Gasunie het een gemiste kans dat in de 
huidige plannen voor het windpark Wieringermeer niet is voorzien in locaties voor de nieuwe 
windturbines, welke op meer afstand staan van de aanwezige aardgasinfrastructuur, zodat 
kan worden voldaan aan het gestelde in voornoemd handboek. Uit gesprekken met 
gemeenten, ministeries en betrokken initiatiefnemers, ie kwartaal 2013, is ons gebleken dat 
aan de zoekgebieden, zoals opgenomen in de Structuurvisie Windpark Wieringermeer, 
ondanks de enorme oppervlakte van de Wieringermeer, niet meer valt te tomen. Zelfs 
binnen zoekgebieden schuiven met opstellingsplaatsen is hier en daar geen optie, vanwege 
financiële consequenties waardoor de gehele businesscase van het winddpark in gevaar 
dreigt te komen. 
Desalniettemin is Gasunie van mening dat er gezocht moet worden naar een zo veilig 
mogelijke inpassing van de nieuwe windturbines. Er zal ons inziens minimaal een verbetering 
moet worden gerealiseerd ten opzichte van de huidige situatie, waarbij moet worden voldaan 
aan de eisen op het gebied van externe veiligheid. Tevens zal geen overmatige inbreuk op de 

leveringszekerheid mogen plaatsvinden, noch mag de kans op incidenten met de 
aardgasinfrastructuur aanzienlijk toenemen. 
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NV Nedellandse GasunIe 

Blad 2 van 4 

Datum: 27 november 2013 Ons kenmer1<: Pl 13.B.4945 

Onderwerp: Zlenswilze concept-notitie reikwiJdte en detailniveau Cstartnotltle MER) wlndpar!c Wieringermeer 

Beleid Gasunie Windturbines 
Alvorens nader in te gaan op de inpassing van de windturbines eerst iets over het beleid 
aangaande windturbines, zoals dat in principe wordt gehanteerd door Gasunie, volgens de 
meest recente inzichten. 

Er dient rekening gehouden te worden met de High Impact Zone (HIZ masthoogte + een 
bepaald deel van de rotorlengte) en worpafstanden conform de meest recente versie van het 
Handboek risicozonering Windturbines. De HIZ is een afstand waarvan al langer bekend is 
dat daarbinnen geen aardgasinfrastructuur kan worden toegestaan vanwege de 

consequenties voor de exteme veiligheid, de leveringszekerheid en de kans op incidenten 
met de aardgasinfrastructuur. Nieuw is het inzicht, verkregen Uit onderzoek, uitgevoerd door 
DNVKEMA, dat ook werpafstanden van rotors nog tot significante risico ' s kunnen leiden. 
Deze afstand kan verder liggen dan de HIZ. Sinds mei dit jaar hanteert Gasunie dan ook de 
volgende vuistregels voor ondergrondse en bovengrondse leidingen 

Ondergrondse aardgasleidingen: 

De aan te houden afstand tot ondergrondse aardgasleidingen is gelijk aan de werpafstand bij 
nominaal toerental van elke te plaatsen windturbine. Als deze afstand niet haalbaar is dan 
moet de leiding in ieder geval buiten de HIZ (masthoogte + 1/3 rotorlengte) van de 
windturbine blijven en zal voor de zone tussen HIZ en werpafstand bij nominaal toerental 
met een berekeOlng moeten worden aangetoond dat wordt voldaan aan het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb). Tevens zal getoetst moeten worden aan de interne 

leveringszekerheidsnorm van Gasunie. In beginsel heeft Gasunie er bezwaar tegen als er een 
10-6 per jaar plaatsgebonden risico contour bij een leiding ontstaat door de windturbines of 
als de kans op een incident met de aardgasleiding aanzienlijk wordt vergroot. 

Bovengrondse leidingen en installaties: 
De aan te houden afstand tot de bovengrondse leidingen en installaties is gelijk aan de 
werpafstand bij overtoerental; als deze afstand niet haalbaar is dan moet de leiding in ieder 

geval buiten de HIZ (masthoogte + rotorlengte) van de windturbine blijven en zal voor de 
zone tussen HIZ en werpafstand bij overtoerental met een berekening moeten worden 
aangetoond dat wordt voldaan aan het Besluit externe veiligheid installaties (Bevi). Tevens 
zal getoetst moeten worden aan de interne leveringszekerheidsnorm van Gasunie. Gasunie 
heeft er bezwaar tegen als de kans op een incident met de bovengrondse leiding of de 

aardgasinstallatie aanzienlijk wordt vergroot. 
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= N V Nederlandse Gasunie 

Blad 3 van 4 

Datum : 27 november 2013 Ons kenmerk : PJ 13.8.4945 

Onderwerp: Zienswijze concept+notltle reikwi jdte en detailniveau (startnot!tle MER) w indpark Wieringermeer 

Risicoberekening 

Daarnaast moet op grond van artikel 11 lid 3 (Bevb) inZichtelijk gemaakt worden, middels 
een kwalitatieve risico analyse (QRA), waar de PR 10-6 per jaar contour van de leiding ligt. 
Hierdoor wordt eveneens inZichtelijk wat de bijdrage is van de windturbines op de 
faa lfrequentie van de leiding . De gewijzigde PR 10-6 per jaar contour moet namelijk door 
Gasunie gemeld worden i.v.m. met het updaten van het Risicoregister (artikel 15 lid 2 sub b 
Registratiebesluit externe veiligheid). 

V.w.b. het Bevi is artikelS lid 1 van toepassing . Daar is een inzicht in een eventueel 

gewijzigde PR 10+6 contour van de inrichting van belang voor de gemeente i.v.m . eventueel 
toekomstige ruimtelijke besluiten. 

Lopende gesprekken toepassing HI Z 
Over het onderhavige project zijn Gasunie en NUON al meer dan een jaar in gesprek. 
Gasunie vindt het dan ook redelijk om uit te gaan van het beleid zoals dat gold vóór mei 
2013, dus voor de laatste aanpassing van voornoemd handboek. Dat betekent dat in dit 
specifieke geval qua externe veiligheid en leveringszekerheid rekening moet worden 
gehouden met de vereisten volgend uit het Bevb en de toepassing van de HIZ. Leidingen en 
installaties van Gasunie moeten buiten de HIZ (voor ondergrondse leidingen respectievelijk 
bovengrondse leidingen en installaties) van de nieuw te plaatsen windturbines blijven. 
Daarnaast gaan wij ervan uit dat de afspraken, gemaakt met o.a . de ministeries van 
Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, lekwartaal 2013, worden gerespecteerd. 
(projectleidster Mw. Mr. Zuur) Deze afspraken hebben met name betrekking op de locaties 
ten noorden van ons compressorstation aan de Oudelandertocht, oostelijk van Rijksweg A7. 
Hier zijn in overleg met alle betrokkenen w.o. Gasunie de exacte posities en types 
windturbines vastgelegd, zodanig dat leidingen en compressorstation buiten de HIZ blijven. 

Inpassing overiae nieuwe windturbines 
Op pag. 49 (tabel 4.1 varianten) van de startnotitie worden 2 varianten windturbines 
voorgesteld. Gezien de beperkte opstellingsruimte en niet schuifmogelijkheden in sommige 
zoekgebieden, in combinatie met de aanwezige aardgasinfrastructuur, is Gasunie van mening 
dat gekozen moet worden voor variant 1, omdat deze range windturbines de kleinste HIZ 
genereert. Door het kiezen van deze variant kunnen in veel gevallen (Oudelandertocht, 
Groettocht en gedeeltelijk Waardtocht) de nieuwe windturbines op voldoende afstand van de 
aardgasinfrastructuur worden gerealiseerd. Wij gaan er daarbij van uit dat de bestaande 
windturbines worden verwijderd, waardoor de totale veiligheids- en 
leveringszekerheidssituatie ten opzichte van de huidige situatie wordt verbeterd. 

Er doet zich wel een inpassingsknelpunt voor bij een regionale aardgasleiding van Gasunie. 
(hier is eveneens een gasleiding van Vermillion in het geding) Deze situatie is gelegen aan de 
Waardtocht (WT-Ol t/m WT-07 deels deelgebieden 1 en 3) . Er zijn gesprekken gaande 
tussen NUON en Gasunie om te komen tot een zo veilig mogelijke inpassing van de nieuwe 
windturbines, waarbij o.a. gekeken zal worden naar de toepassing van robuustere 
uitvoeringen. Ook in deze situatie is het raadzaam om te kiezen voor variant 1, vanwege de 
lagere risico' s dit deze categorie windturbines genereert. 



77 
 

 

0044
7 

I 

= 
N V Nederlandse Casunie 

Blad 4 van 4 

Datum: 27 november 2013 Ons kenmerk: PJ 13.8.4945 

Onderwerp: Zlenswl1ze concept-notitie relkwl1dte en detail niveau (startnotitie MER) windpark Wieringermeer 

In deze situatie is de veronderstelling dat oudere windturbines met hogere faalkansen 
worden vervangen door nieuwe windturbines met lagere faalkansen en dat daardoor de 
raakkans van de leidingen lager wordt dan in de huidige situatie. Gasunie verwacht van de 
initiatiefnemer(s) dat deze aannemelijk maakt dat de raakkans in de nieuwe situatie 
inderdaad lager is dan in de huidige situatie. Wij geven in overweging om dit integraal mee 
te nemen in de MER. 

Wij vertrouwen er op dat u rekening houdt met het voorgaande bij de uitvoering van het 
MER. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Hooaachtend. 

Legal affairs Projects 
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 16:55 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Douma 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: R.M.E. 

Straat: Medemblikkerweg 

Huisnummer: 5  

Postcode: 1771 SC 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer: 0227-603442 

E-mailadres: Rme.douma@planet.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

De plaatsing van windmolens heeft meer effect op de omgeving. De Wieringermeer werd ooit geroemd 

om zijn uitgestrektheid dat is door de plaatsing te niet gedaan. Extra transformatiestations zijn niet 

vermeld. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Enorme aantasting van het woon genot. Verstoring van de slaap door geluidsoverlast . De gehele 

ochtend in de flikkering van de slagschaduw . Nu al kijk ik  s Avonds  tegen rode knipperende lichtjes 

aan zodra het donker is gaat de kermis verlichting aan daar lees ik niets over terug 

 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

De mogelijkheid om ongestoord buiten te zitten. Waarde vermindering van de woning. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

De ervaring heeft mij helaas geleerd dat regels worden aangepast tijdens en na de bouw van 

installaties. Als de kogel door de kerk is er geen weg meer terug. De positieve effecten van 

windenergie zijn schromelijk overdreven.  

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 20:03 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Bos zijlmans 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: M.C.C. 

Straat: Medemblikkerweg 

Huisnummer: 21  

Postcode: 1771 SE 

Woonplaats: WIERINGERWERF 

Telefoonnummer: 0227-555352 

E-mailadres: mboszijlmans@hetnet.nl 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

ja ons belang wordt zeker geraakt daar de voorgenomen molens waarvan  1 molen misschien minimaal 

op 480 meter van onze achtergevel kan komen te staan. Dit is inbreuk op een vrij en ongestoord 

wonen en om van het geluid en slagschade maar niet te spreken ook ontsierd het ons uitzicht en wat 

te denken van de waardevermindering van onze woning (weg oude dag) en hoe zit het met de 

compensatie voor de omwonende GEEN LUSTEN  WEL LASTEN 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ik heb begrepen dat in andere Europese landen de molens minimaal 1,5 km afstand moeten hebben 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 20:20 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel: Drs. 

Achternaam: Oldenburg 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: A. 

Straat: Nieuwesluis 

Huisnummer: 49  

Postcode: 1766 GB 

Woonplaats: WIERINGERWAARD 

Telefoonnummer: 024-754218 

E-mailadres: aoldenburg@ziggo.nl 

Als: Particulier 

Mede namens: T. Groeneveld 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

belangen van omwonenden (geluidsoverlast , horizonvervuiling etc) 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja nog meer geluidsoverlast gezien het feit dat de turbines nog hoger worden en fors in aantal 

toenemen. Vervuiling van het polderlandschap.  

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 20:24 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Diemen 

Voorvoegsel(s): van  

Voorletters: J.F. 

Straat: Alkmaarseweg 

Huisnummer: 13  

Postcode: 1775 PP 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227503388 

E-mailadres: jf.van.diemen@gmail.com 

Als: Organisatie 

Organisatie: Agrarisch 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Onduidelijk waar de molens geplaatst worden. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Waarschijnlij komen een of meerdere windmolens op zeer korte afstand van het woonhuis en het 

directe uitzicht hierop.Afhankelijk van het zoekgebied van de lijnopstelling. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

De voorgenomen lijnopstelling Kleitocht past niet in de structuur van de polder met name Schagerweg 

- Alkmaarseweg  wat betreft ligging van de percelen.  

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 20:45 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Straathof 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: M. 

Straat: Nieuwesluis 

Huisnummer: 9  

Postcode: 1766 GA 

Woonplaats: WIERINGERWAARD 

Telefoonnummer: 0624516352 

E-mailadres: mrtstrthf@gmail.com 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

ik wordt in mijn belang geraakt door waardevermindering van mijn woning door de zgn "horizon 

vervuiling" en mogelijk door een veronderstelde slagschaduw en achtergrond geluid. 

Ook verwacht ik geraakt te worden door stijgende gemeentelijke belastingen als gevolg van extra 

kosten die niet via het exploitatieplan verhaald kunnen worden. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

het lijkt me niet raadzaam om te starten met de MER als het onderzoek naar de invloeden op de 

radarfunctionaliteit van vliegveld de Kooy nog niet is afgerond. Deze heeft mogelijk een grote invloed 

op de keuze van invulling.  

 

 

Reactie  
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 20:55 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Keulen 

Voorvoegsel(s): van 

Voorletters: H. 

Straat: Kerkstraat 

Huisnummer: 63  

Postcode: 1774 AV 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227 581535 

E-mailadres: mahakewi73@ziggo.nl 

Als: Particulier 

 

Reactie  

 

  

0050
7 



84 
 

 

 

 

Verzonden: Woensdag 27 november 2013 21:34 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Schouten 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: A. 

Straat: Nieuw Almersdorperweg 

Huisnummer: 12  

Postcode: 1775 RC 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227-510885 

E-mailadres: k.a.schouten@kpnplanet.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

? 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

De totale kosten worden op iedereen afgewenteld, door belastingen voor het betalen van subsidie op 

windenergie. De opbrengsten gaan echter alleen naar de windmolen-eigenaren. Dit is krom. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

De geluidshinder is echt storend. Af en toe lig je er wakker van. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Het systeem dat alleen de mensen profiteren van de wind, die al in het plan zitten, is niet eerlijk.  

 

Reactie  

 

  

0051
7 
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Verzonden: Woensdag 27 november 2013 23:32 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel: Drs. 

Achternaam: Roos 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: A.L.  

Straat: Waardweg 

Huisnummer: 29  

Postcode: 1774 PH 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0227608948 

E-mailadres: wieteke_r@hotmail.com 

Als: Particulier 

Mede namens: E. Goosen 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Kunnen wij vanwege onvoldoende specifieke kennis niet beoordelen. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Er is o.i. te weinig aandacht voor de effecten van het plaatsen van de voorgestelde windturbines op het 

leefklimaat buiten. 

Uitsluitend als criterium voor hinder de mate van geluid/slagschaduw meten in of op de woning doet 

het welzijn van de bewoners/omwonenden tekort. 

 

Wij willen de aandacht vestigen op het belang van bewoners/omwonenden om buiten in de eigen tuin 

of directe omgeving te kunnen ontspannen.Buiten kunnen zijn zonder voortdurende niet-natuurlijke 

geluidshinder, en zonder slagschaduweffecten draagt bij aan welbevinden en gezondheid. 

De kwaliteit van buitenleven, buiten recreeren wordt ernstig aangetast door het niet-natuurlijke geluid 

dat de windturbines maken. De aantrekkelijkheid van de woonlocatie vermindert hierdoor. 

Het minimum aantal meters dat men in de startnotitie aangeeft dat tussen geplande turbine en 

woonhuis dient te zitten is o.i. te laag: een minimum van 1500 meter lijkt met het oog op belangen 

/bescherming van levenskwaliteit van bewoners/omwonenden minimaal, gezien de verwachte grootte 

van de turbines en de rotorbladen...  

   

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja, als omwonenden krijgen wij direct te maken met geluidshinder en slagschaduw, in huis en tuin... 

De exacte locatie van de geplande windturbines is nog niet bekend, maar mogelijk dat relatief dicht bij 

ons huis turbines gepland staan. 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

wat is het effect op de waardebepaling van onze woning als er zo'n windpark verschijnt op korte 

afstand?  

 

Reactie   

  

0052
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Verzonden: Donderdag 28 november 2013 10:59 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Boerrigter 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: R.C. 

Straat: Waardweg 

Huisnummer: 28  

Postcode: 1774 PH 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0643026546 

E-mailadres: roland_boerrigter@hotmail.com 

Als: Particulier 

Mede namens: echtgenote 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

Ja, er staat nergens vermeld hoe men het gaat oplossen ivm waardevermindering van de woningen en 

evt. overlast . 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Waardevermindering van het huis, slagschaduw en geluidsoverlast . Plus het feit landschapvervuiling 

...kijken tegen 32 van de windmolens aan als we in de tuin staan  

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Ja, graag duidenlijkheid wat er ter compensatie word gedaan aan waardevermindering woning . De 

belofte van Nuon dat bij slagschaduw de molens stil worden gezet , graag zwart op wit .. En graag een 

duidenlijk overzicht hoe men ons wil compenseren . Niet van kastje naar de muur, maar gewoon 1 

meldpunt waar ze alle vragen kunen behandellen. Dat is nu nog een groot gebrek. Vertrouwen is er 

eigenlijk niet van af onze kant. Puur omdat er zo slecht info en openheid door o.a nuon word verstrekt 

. 

 

Reactie  

  

0053
7 
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https:J/respons.iteranllFonnulier/star1Dotitiewindparkwieringermee! 

= 
, ONTVANGEN 27 NOV 2013 

Conceptnot1tie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

Pe~nsgegevens: 

Aanspreekvorm* 

Tussenvoegsel 

Achtemaam* 

Mede namens 

Bedrijf/Organisatie 

Reageren 

Berelkbaameldsgegevens: 
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oleÜenheCopp1Js.II _~~met~ ukl.nt. "~lnpanopde ~pw\tI!n: ï ........... -....... - .. de """"' • .., 

ZI ner 

Wordt u IftiMkt In uw be4an&1 Zo}a, kunt u dat ichten? 

Toelichting 
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f,... i t:Ie.,.~._" L vc ..... 
t>& (l"""" -. s ei. <(' 

I 

BladererL Geen bestand gesekcteud. 

1--1 
Privacy bepalingen 
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ec:tûr.....-ilDrt ~ .as u ., de l8Jt ..... LIW :densrwIj2e InfcrJNtie opneemt • ~ l/ZIItf rJI ,... ...oeren herle6dbur a. doel u dIot ....... ~ _. 
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ONTVANGEN 27 NOV 2013 

Kinderdagverblijf 't Krielqe 

Bureau Energieprojecten 

Postbus 23 
2290AA Wateringen 

Daar is spelen een avontuur' 

Betreft: bezwaar plaatsing windturbines Hollands Kroon 

Geachte Heer of Mevrouw 

Slootdorp, 25 november 2013 

Als eigenaar van agrarisch kinderdagverblijf 't Krieltje ben ik geschrokken van de conclusies in de 

verschillende doctoraten van universiteiten over de hele wereld. Als voorstander van groene stroom 

had ik mij nooit gerealiseerd dat de effecten van windmolens zo groot zijn op volwassenen en 

kinderen. 

In het voorgenomen plan staat mijn kinderdagverblijf op een afstand tussen de 700 en 2.000 meter 

van de te plaatsen windmolens. Juist de zone waarin de geluidsoverlast ernstige gevolgen voor de 
gezondheid heeft bij 25% van de bewoners. 

In het bijgevoegde artikel uit de artsenkrant kunt u de verwijzingen naar de verschillende studies 

vinden. 

Naast mijn zorgen met betrekking tot de gezondheid, maak ik mij ook ernstig zorgen over mijn 

concurrentiepositie ten opzichte van de andere kinderdagverblijven in de omgeving. Ouders willen 

het beste voor hun kind en zullen niet voor een kinderdagverblijf met gezondheidsrisico's kiezen. 

Hoogachtend, 

Schelpenbolweg 21,1774 NG Slootdorp. Tel: 0227·581031 Rabobank 1499.14.B30 
LKR.nummer 7605532B2 www.tkrieltje.nl 
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bron: Artsenkrant nr 1909 van 08/04/2008, 

Geluidsoverlast blijkt het grootste probleem te vormen. De Nederlandse fysicus Frits van den 
Berg (universiteit Groningen) beschrijft het in zijn doctoraatstbesis als volgt: "De lange 
wieken maken een geluid dat tot op twee kilometer afstand te horen is en 's nachts aanzwelt: 
een sterke ruis met daar bovenop een 'klots' of 'bonk'. De ene hoort er een passerende roeiboot 
in, de andere denkt aan een oude laars in een droogtrommel, een eindeloze trein, de branding 
of een opstijgende 747." 

Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen 
als een 'not in my backyard'-bouding. "Dat is gewoon arrogant. Mensen die op één tot twee 
kilometer afstand van een windturbinepark wonen, hebben er wel degelijk last van", zegt bij. 

De Franse Academie van Geneeskunde bestudeerde de gezondheidsimpact van windturbines 
in een uitgebreid rapport. "Lawaai vormt het grootste risico", zegt Claude-Henri Chouard, 
hoofdauteur van het rapport. "Omwonenden van windturbines klagen het meest over 
geluidsoverlast. Dat kan reële gevolgen hebben voor de gezondheid." Het gaat dan om stress, 
slaapstoornissen, hoofdpijn, depressie, prikkelbaarheid, vermoeidheid. 

Nachtlawaai jaagt ook de bloeddruk omboog, zo blijkt uit onderzoek van de Londense Lars 
Jarup et al. Zij kwamen tot de bevinding dat de bloeddruk van testpersonen steeg zodra de 
geluidsgrens van 35 decibel overschreden raakte. De vrijwilligers bleven doorslapen en waren 
zich niet bewust van de bloeddrukstijging, maar bet kwaad was uiteraard wel geschied. Zie 
ook '//Oe werkt stress op de slaap '. 

Uit de WGO-studie Lares (Large Analysis and Review of European Housing and Health 
Status) bleek in 2004 al dat nachtlawaai één op de vier mensen ziek maakt. Bij volwassenen 
staan depressiegebonden aandoeningen voorop (slapeloosheid, anhedonie, verlies aan eetlust 
en zelfrespect), artrose, maagaandoeningen, luchtwegeninfecties en migraine. Bij kinderen (I 
tot 17 jaar) springen vooral de verhoogde risico's voor bronchitis, luchtwegeninfecties en 
depressie in het oog. 

Windturbines veroorzaken niet alleen geluidsoverlast, ze produceren ook slagschaduw. "Als 
de zon laag staat, veroorzaken de draaiende wieken bewegende schaduwen over het landschap 
en de huizen. Sommige mensen worden daar als het ware 'zeeziek' van", schrijft de 
Amerikaanse kinderarts Nina Pierpont, die zich toelegde op de gezondheidsrisico's van 
windturbines. "Mensen met een voorgeschiedenis van migraine of epilepsiepatiënten zijn daar 
zeer gevoelig voor." 

De cluster van symptomen die mensen in de buurt van windturbines vertonen, beschrijft 
Pierpont als het Wind Turbine Syndrome. Het gaat om: 
- slaapproblemen 
- hoofdpijn 
- misselijkheid, duizeligheid 
- vermoeidheid, angst, prikkelbaarheid, depressie 
- concentratie- en leerproblemen 
- tinnitus (oorsuizen) 

"Niet iedereen in de nabijheid van windturbines vertoont deze symptomen. Dat betekent niet 
dat mensen ze voorwenden. Sommigen zijn er gevoeliger voor dan anderen." Aangezien 
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industriële windturbineparken steeds dichter worden gebouwd nabij woningen en plaatsen 
waar mensen geregeld verblijven (scholen. ziekenhuizen. bedrijven •. .. ) zal het Wind Turbine 
Syndrome uitgroeien tot een heus gezondheidsprobleem. voorspelt ze. 

In afwachting van uitgebreid epidemiologisch onderzoek raadt de Franse Academie van 
Geneeskunde aan om uit voorzorg een afstand te respecteren van minstens 1.500 meter tussen 
een windturbine en de dichtstbijzijnde woningen. In Canada is dat minstens 2.000 meter in 
Californië zelfs 3.200. 

Cardioloog Marc Goethals (OLV-ziekenhuis. Aalst) woont in de Brusselse noordrand en volgt 
de problematiek inzake nachtelijke geluidsoverlast op de voet. "Dat windturbines in ons land 
op zo'n korte afstand van woningen worden gebouwd. is ronduit krankzinnig". zegt hij . "Het 
is trouwens niet omdat alle effecten nog niet duidelijk zijn aangetoond dat je ze zomaar onder 
tafel kan vegen. Denk maar aan de infrasone effecten. die hoor je niet. maar ze kunnen wel 
degelijk een impact hebben." 

"De WGO stelt voorop dat de slaap verstoord is vanaf een geluidsvolume van 45 dB buiten 
het huis. en 30 dB in de slaapkamer. of zelfs lager wanneer het om sterk fluctuerend lawaai 
gaat. De slaap verstoren is geen onschuldige zaak. dat leidt tot heel wat 
gezondheidsproblemen." Windturbines zijn als het ware een nieuwe hype. maar we moeten er 
wel voor zorgen dat het niet uit de hand loopt. waarschuwt Goethals. "Er is dringend nood aan 
objectieve geluidsmetingen om uit te maken tot op welke afstand de normen van de WGO nog 
worden overschreden en minstens die afstand te respecteren tussen de windturbines en de 
bewoning. Want wat voor nut heeft het nog om zulke parken te bouwen als je er de 
gezondheid van de mensen mee schaadt?" 

bron: Artsenkrant or 1909 van 08/0412008. 
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bttps:l/respons.itera.nJ/Formuiier/startnotitiewindparkwieringennee1 

= ONTVANGEN 27 NOV 2013 

Conceptnotttie reikwijdte en detail Windpark Wlennaermeer 

Persoonsgegeve ns: 

Aanspreekvonn* 

TItel 

Voorletters* 

Tussenvoegsel 

Achternaam* 

Mede namens 

Bedrijf/Organisatie 

Correspondentie 
kenmer1c 

Reageren 
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https://respons. itera.nVFonnulier/startnotitiewindparlcwieringermeeJ 

= 
ONTVANGEN 27 NOV ze" 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wfer1ngerl'1'teer 

PersoonS9egevens: 

Aanspreekvonn-

Titel 

Voorletters-

Tussenvoegsel 

Achb!maam* 

Mede namens 

Bedrijf/Organisatie 

Correspondentie 
kenmeri( 

Reageren 
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= ONTVANGEN Z 7 NOV 20tl 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

Pe~nsgegevens: 
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Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wierinaermeer 
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Tussenvoegsel 

Mede namens 
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erplkht. Zodra Bureau 

--~ Iensw1jze heeft V'I!fWOeI"kt, 
ntvanat u een 
"tv~Ulf ... DIt kan 
flkele daten duren. 

19-11 -2013 14:0! 
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0061 

van 1 

bttps:llrespons.iteranllFormuJier/startDotitiewindparlcwieringerm ... 

.•. -

Conceptnotftie reikwijdte en detail Windpark Wter1ngermeet 

~~: 

Aa.....-ann° ,--------

TItel 

Achternaam-

Mede namens 

Bedrijf/Organisatie 

~tIe 
kenmerk 

Reageren 

Berelkbaarheldsgllg ••• ns: 

.~ ~ ,vetdMl"1i: dit 11: op IIIIf.doormi 
~9O'Id ____ ben 

____ atncs .. o .. du6_hel .. -
u .... - ...... f!WIt-. :::qdIsutilioi relMljcben"'~. "_~""u""",.IIk"""""_.JtwtNdtIe. We 
Ael.ltonhttfIfJprtjs:·~-~~~-.!'~!!~~tnt-apd! ....... ~ _ ., ____ .. _ 

1 ......................................... -

= ONTVANGEN Z 7 NOV ZO 

ToeIk:hting 

.t.,t,· ..... -"·7 ~ ~7tA"f""IfI,,:.-a. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~v~p~/ ~~~A~~-~~:=~~~~~f?~';'/ ~ r ~,..tj -1/_ v/,/40 

L-_______________________________ -l-l... .,°R ""I{' {~ ~4. . 

BIjlagen 
u __ "'*~~ cIme_in __ * ____ ~ ........ --.: ~WI:onI r.dGc;".dcIaJ. MIa'OIaft.&Del 

r .. ·...,.AdDbePOFr~.Teb.~r·txtj.PlMtjsr ...... Jpc;"~·~_belQndl--.....l5_~ 

EIadef8n.. Gaan besIand gesel 'eefd. . 

1 .................. 1 

".~ ___ bij~*pu • Ut ._ .......... IsIWt~O'w...._de~-* 
edIbIr--.rt~ .as .. _ de lI'*It __ *'-'fj:l!e~""'-- *_I.ftlf of _~ herleidbMrls. doet 11 dM: ___ ~ -

1-.. --1 

19-11-2013 14:01 
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0062 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

Per500nsgegevens: 

Voorletter.;'" 

Tussenvoegsel 

Achternaam'" 

Mede namens 

Bedrijf/Orvanisatie [AIT~A,=~E=r=,bru~~ul:::::====~ 
Correspondentie I, __________ J 
kenmerx. 

Reageren 

Ber-eikbaarhetdsgegevens: 

1- HIeRIJ ~ Ik cIM 11: op hel door- mil 
~"''''''''''goaI~r ..... _---..e_ espooodoPlla_1Iet 

...-

u ..... .,. "**" ~ _ .. ~'-~wI"", en -..1 fllMtnOtltlel. In.,. rlIraIwIja Iu.rot u ........ "".0. ondIlf'deIen -. dlrllartnlltllll!. _ 
IleIIenhe(opp1J1-"u_n..-Ipe~ met ~ U kunt, blJ'IoOOI'bHId~opde~~ 

EtJ UCEt Hf.ee q> 

J E.~ 'VbR ez. 
hoGJ2olllvEeUUlI,'" 

Bijlagen 
u kuntoak blJlaFn~. dille _Ir!"" *' .. ~ __ 1.efI ........ d worden: MlcrOKIft Word r.doc:;".dgQI), "*'->ft. ea:.t 
r.IIb;·.IIbxI, ~ POf r.pdf), TeI<st bfttandIIn r.tlIt), PlNtJ-t. rti' ;· ,JPI:",bmp). Selecteer ... beohnd ~muIINM 25_1: 

Privacy bepalingen 

0- Indlt~-*"blj~ __ "''''''''SfC;t • __ ~ •• ~o.lnhoud...,":rIeNwI ......... dt 
echter ~~; ah u In'" tftst _ .... zIanowIj1e InhlnNtle ....... t. _.-tl ~ ..... ..are.. ~ .... '*>el: u dit _ ..... -

I Akkoord en verzanden I 

Z.Ö IJ 

https://respons.itera.nl/Fonnulier/startnotitiewindparkwieringenneer 

pagina 1 van 1 

= 
ONTVANGEN 2 7 NOV 2013 

Toelichting 

De ~ die met een 
sterretje zijn ~ ziJn 
'teflIlkht. l om. !lis-.. ...........,J<run
zienswijze heeft ~. 
ontvanBt u een 
on~"'. Dit kan 
~ dagen duren. 

21 -11 -201 3 



98 
 

0063 

Conceptnotttte reikwijdte en detail Windpark Wierinaermeer 

Pef"SOOnsgegevens: 

Aanspreekvorm-

TItel 

Voorletters-

Tussenv~1 

Achternaam-

Mede namens 

8ednjf/~n+sabe 

~ .. 
kenmerk ......... 

8erelkbaarheidsgegevens: 
,------- -

"~ __ ._ ..... '*dooI .... 
~ ............... .......... ..-__ uw _ d __ '* --

u ........ -. ..... _.~ ............ enclilUo.l __ till· ln_n.-I .... u ...... "" .... ~_ ... ftllI .. ;._ .. ...... hA..,."'*.u_m.-IjallnllllrtlcaMt _ ....-.UIruM, bI~...-- ............... pu'UII, _ 

j""" ...... ' • _......., ZO ~, twnt"'ot ,oot"""'" 

ZI et' andere DkerI dit' u ...... \IICIIWI wit 
Naac O'I,ze _lnq wcrdE'r: do'- belanq~n van o.wonend<MI onvoldoende ~n in dit plan_ 
!lecqelijke 9cole windturbines hebbefl een lI:_r qroot effect op het l~p voor de CDW<)IIencl<m 
(1' qrote o.tcek van het ~".k_ Oo~ wordt de qeluid.sproduktie van deze tucbines in ell stil qellied 

1:~~7!' a~~:r:!::: ~~ en werken ondenchat. Ih' .. inden oat wi.ndturbinltpacken op land 

Blja.gen 
U"'oaI<lIII,...~"_In_ .............. ~~_""-....:.f\-"r.dgo;;- .cb:xI, *=r...tI.E.:.I 
r.IdI:;-,.n.) . ........ f'Df r ,pdf). Telolt besbnan r.IlIt), f'UIIljft r·JIf;·JIII .. ·'-P!.· ~_ besUN {-....... Z'5"I'_ 

--
Privacy bePillingen 

.; In .. ~ -*ol IIIIj pwtlculieren dit .......... P • __ ~ lil "'" _PP""f'l- Oe Imoud .... dIt ... j>e_ca 
..:hh< -wt.,....-.omen. lob u In dit teItst .... _ rltMwIJ- WormaI. • ..,......1 cM _ .... , 01.- ......... MnnIbur 11., cbft u dlt_ ..... ....... 

https://respons,itera,nllForrnulier/startnotitiewindparkwieringerrneer 

pagina I van I 

CJ 
ONTVANGEN 27 NOV 2D13 

Toelkhting 

r Yelden die met e«I 
erretje;rijn JeII1lIf1Ieefd ;rijn 
!fl)IIchL ZodrIllurNU 
~}KtelllW 
enswIju heril ~t. 
ltvqt U een 
~"". DftUn 
~e ca.n cknn. 

24-11-2013 
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0064 

I van I 

https:l/respons.itera.nVFormulierlstartnotitiewindparkwieringermeel 

= 
ONTVANGEN 27 NOV 2D13 

Conceptnotftie reikw;jdte en detail Windpark Wieringermeer 

Persoon-vegevens: 

Aanspreekvorm· ~--------~ 

Titel 

VOOf1etters· 

Tussenvoegsel 

Achternaam"' 

Mede namens 

Bedrtjf/Organlsatie 

Correspondentie 
kenmerlt 

Reageren 

~ ~~Ildiltllophetdoorml 

~e-~"""""" 
_r~ COlY8SPOncIIIntIt OllWhet .. -

u INC .,... ...... ~_ *~~_~cIeQI ~ M.,... ......... laInt u kIpMap~ondo!rdeIoen ..... *~. We 
"!oen '-tap pip.as u .... ~ ~ met ~ U luIl. bI~d ~ apde \I'IDlem*jMIlm; 

rj:~~::::~ 
Wordt u aeraakl t'I uw belanal Zo ja, kunt u dat toeUchten? 

r~?J~;;t3'E~~~qp 
-e~ .' 

Bijlagen 
U lIunloak blJWIo!n~, deR _In ....... -. de CIIICIer-.te ronn.lJen ~ _den: "'*'-*t Word r Aoc;' .cIocx), ~ ElIo!t 
r .xb;'..xhx), AdaDe POF r.pdf). TSst bntanden r .tn), Platjes r.tit;· ... ;· .m.o). ~_ bo!stand lmuimMl15 l1li8): 

Bladeren_ Geen bestand ucsclectecsd. 

1--1 
PrIvacy be.,.lIngen 

In de ~-...;wdenbll ~de pa ..... a;qe e u_~ I!I"~. Oe WIOUd-. de zleruwlja_dl 
~--.rt ............ .asuln de~_"""""j~w.:.nn.de'-dle.-lQII!Hof_~ ~k,doetudlol_eIfen _. 

1- 00 """""1 

Toelichting 

19-11-2013 14:01 
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Verzonden: Donderdag 28 november 2013 12:35 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: familie 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Timmer 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: E.R. 

Straat: Alkmaarseweg 

Huisnummer: 11  

Postcode: 1775 PP 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0227501417/0655111811 

E-mailadres: edwin11@kpnmail.nl 

Als: Particulier 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

ja, daar deze molens in ons zicht komen en wij hiervan dus ook de schittering en dergelijke van 

krijgen.  

 

Reactie  

 

  

0065
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Verzonden: Donderdag 28 november 2013 13:21 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer en mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Dasselaar 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: H.G. 

Straat: Grote Sloot 

Huisnummer: 489  

Postcode: 1757 LR 

Woonplaats: OUDESLUIS 

Telefoonnummer: 06-30919195 

E-mailadres: henno.dasselaar@nlvow.nl 

Als: Organisatie 

Organisatie: Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

Graag dienen wij u de gedragscode windenergie projecten als zienswijze in. 

 

GEDRAGSCODE WINDENERGIEPROJECTEN 

Van draagvlak naar gebied 

1. Waar tot nu toe eerst gebieden worden aangewezen en dan naar draagvlak wordt gezocht, gaan 

overheden en initiatiefnemers in de toekomst eerst werken aan het verkrijgen van draagvlak voor 

windenergieprojecten en worden de gebieden voor dergelijke projecten aangewezen op basis van (de 

mate van) draagvlak bij de lokale bevolking. 

Toelichting. De huidige praktijk - eerst gebieden aanwijzen en dan roepen om draagvlak - is een 

belangrijke reden voor al het verzet tegen windenergieprojecten. Die praktijk immers maximaliseert de 

weerstand onder de bevolking, vooral als ondernemers/speculanten over de gebieden uitzwermen om 

links en rechts grondposities te verwerven. Omkering van de volgorde - eerst draagvlak en dan pas 

gebieden aanwijzen – betekent een level playing field voor alle stakeholders en maakt investeren in 

draagvlak van essentieel belang. 

Alle stakeholders aan tafel 

2. Overheden - landelijk, provinciaal en gemeentelijk - stellen kaders en randvoorwaarden vast 

waaraan nieuwe windenergieprojecten moeten voldoen in samenspraak niet alleen met de 

windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties, maar ook met alle andere categorieën van 

belanghebbenden, daaronder begrepen in elk geval organisaties van omwonenden. 

Toelichting. Draagvlak kan niet worden opgelegd, maar moet ontstaan in een eerlijke en open 

interactie tussen alle stakeholders. Het categorisch blijven uitsluiten van een categorie van 

belanghebbenden - omwonenden - maakt niet alleen draagvlak onbereikbaar, maar miskent ook de 

bereidheid van velen om op een constructieve manier mee te willen doen. 

Sociaal-economische aspecten 

3. De ingevolge punt 2 door overheden ontwikkelde kaders en randvoorwaarden hebben niet alleen 

betrekking op het beschermen van natuur-, landschaps- en cultuurwaarden, maar ook op het 

beschermen van de sociaal-economische belangen van de bevolking, in het bijzonder van diegenen die 

in de directe nabijheid van een windenergieproject wonen. 

Toelichting. Vooral de landelijke overheid, maar ook de provinciale en in mindere mate de 

gemeentelijke benaderen windenergieprojecten tot nu toe vooral als een zaak van ruimtelijke ordening 

en van natuur- en milieubeleid. Zie bijvoorbeeld de toetsing in het kader van plan- en projectMERs: 

natuur, landschap en milieu domineren en er is minimale aandacht voor mensen en sociaa-

economische aspecten. 

Compensatie voor schade 

4. Overheden en/of initiatiefnemers van windenergieprojecten verplichten zich tot het betalen van een 

redelijke vergoeding aan omwonenden voor alle schade als gevolg van een project, daaronder 

begrepen in elk geval de waardevermindering van huizen en de achteruitgang van woon- en leefgenot 

als gevolg van geluidshinder en visuele hinder  

  

0066
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Toelichting. Tot nu toe wordt schade als gevolg van een windenergieproject zonder passende 

compensatie afgewenteld op omwonenden. De geldende regelingen voor planschade voldoen niet. 

Mede hierdoor is wind op land goedkoper dan wind op zee: omwonenden draaien op voor het verschil. 

Dat sommige gemeenten de WOZ-waarde van huizen aanpassen is slechts een eerste begin. 

Mogelijkheden tot participatie 

5. De initiatiefnemers van windenergieprojecten verplichten zich tot het aanbieden aan de lokale 

bevolking van mogelijkheden tot participatie in een windenergieproject in hun omgeving op een 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

wijze die niet alleen ten goede komt aan hen die over kapitaal beschikken om te investeren, maar 

ook aan hen die daarover niet beschikken. 

Toelichting. De regel is “eerst compensatie en dan pas participatie” want participatie 

alleen leidt nooit tot draagvlak, zeker niet bij direct omwonenden met bescheiden financiële 

middelen. Toch is participatie een belangrijk instrument om draagvlak te verwerven, zeker 

als de voordelen vooral toevloeien aan de lokale bevolking. 

Steun aan alle partijen 

6. Overheden leveren actieve steun niet alleen aan de initiatiefnemers van een windenergieproject, 

maar doen dit ook en op een gelijkwaardige wijze voor andere belanghebbenden, daaronder in elk 

geval begrepen omwonenden. Het enkel informeren en het bieden van formele inspraak is niet 

voldoende: overheden moeten niet alleen ondernemers, maar ook burgers actief ondersteunen. 

Toelichting. Talloos zijn de brochures en de websites waarop de overheid aan 

initiatiefnemers uitlegt hoe ze te werk moeten gaan, terwijl ambtelijke diensten en 

bestuurders op allerlei manier steun verlenen aan initiatiefnemers, ook financieel. Maar al 

te vaak staat dit in schril contrast met de mate van voorlichting en dienstverlening aan 

andere belanghebbenden: desinteresse en soms zelfs tegenwerking. 

Geen valse of onjuiste informatie 

7. De initiatiefnemers van een windenergieproject geven open en eerlijke voorlichting over hun 

plannen aan alle belanghebbenden en zij onthouden zich van het onder druk zetten van actuele of 

potentiële tegenstanders met valse of onjuiste informatie. Ook in de operationele fase verschaffen 

initiatiefnemers/eigenaren alle gevraagde informatie tenzij die bedrijfsvertrouwelijk is. 

Toelichting. Helaas blijkt in de praktijk dat er initiatiefnemers zijn die het niet al te nauw 

nemen met de waarheid en die mensen bijvoorbeeld niet wijzen op het feit dat participatie 

kan leiden tot beperking van rechtsmiddelen. Of dat een “intentieverklaring” wel degelijk 

een bindende contractuele verplichting kan opleveren. 

Onafhankelijke toetsing 

8. Overheden creëren een gegarandeerd onafhankelijke faciliteit waar burgers advies kunnen vragen 

over (plannen voor) windenergieprojecten en over voorstellen die een initiatiefnemer/eigenaar aan 

hen heeft gedaan ter zake van compensatie en/of participatie. Initiatiefnemers verschaffen die 

faciliteit alle informatie, ook bedrijfsvertrouwelijke 

Toelichting. De kenniskloof tussen de initiatiefnemers van een windenergieproject - vaak 

bijgestaan door een team van adviseurs - en andere belanghebbenden is gigantisch. Dat 

voedt wantrouwen, zelfs als daar geen reden voor is. Als burgers een beroep kunnen doen op 

een onafhankelijke deskundige zal dit een wereld van verschil uitmaken. 

Regelgeving en handhaving 

9. Initiatiefnemers/eigenaren van een windenergieproject houden zich aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, in het bijzonder de regels inzake geluidsproductie, en overheden verplichten zich tot 

handhaving van wet- en regelgeving, ook weer in het bijzonder inzake geluidsproductie. 

Toelichting. Dit lijkt een open deur, maar is het helaas maar al te vaak juist niet. Vooral 

geluidsnormen - qua overlast het meest gevoelige onderwerp - worden met regelmaat 

overschreden en het blijkt in de praktijk uitermate lastig om gemeenten te bewegen tot 

handhavend optreden. En dat terwijl die geluidsnormen al zo ruim zijn. 

Uitkoop en calamiteitenfonds 

10. Indien de overlast van een windturbine zodanig ernstig is dat compensatie van schade niet meer 

volstaat omdat de woning in feite onbewoonbaar is geworden, kan een beroep worden gedaan op 

een door de windenergiesector ingesteld en gefinancierd calamiteitenfonds. 

Toelichting. Er zijn situaties waar een windturbine voor zoveel overlast zorgt dat ofwel de 

woning ofwel de turbine moet wijken. Het soms jarenlang voortduren van dit soort situaties - 

ook doordat overheden niet ingrijpen - bezorgt windenergie en de windenergiesector heel 

wat reputatieschade. Daarom een calamiteitenfonds om die situaties te beëindigen. 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 28 november 2013 14:43 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: DIELEMAN 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: A.J. 

Straat: Waardweg 

Huisnummer: 12  

Postcode: 1774 PH 

Woonplaats: SLOOTDORP 

Telefoonnummer: 0622225081 

E-mailadres: info@loonbedrijfdieleman.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

De startnotitie is onvolledig, zie volgende punten. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

De startnotitie is onvolledig. Wij voeren een agrarisch bedrijf, gezien de toegepaste percelen werken 

wij vele uren achtereen op onze percelen nabij de huidige en nieuw geplande windturbines. Wij 

verzoeken dan ook om in de MER onderzoek te verrichten naar de effecten op het agrarisch klimaat. 

 

Volgens het huidige plan, en gezien de opzet van het windplan, zullen de beoogde lijnopstellingen in 

het windplan een vervanging zijn voor de reeds aanwezige huidige solitaire turbines. Echter de huidige 

turbines zullen worden ontmanteld wanneer deze "economisch" zijn afgeschreven. Er zal dus een 

periode ontstaan van een aantal jaren dat er in de Wieringermeer een dubbel aantal windturbines in 

werking zijn. Wij verzoeken dan ook om in de MER extra onderzoek te doen naar alle affecten op de 

leefomgeving in deze periode. 

 

Wij verzoeken tevens in de MER onderzoek te doen naar de effecten van impulsgeluid. Dit is geluid dat 

wordt veroorzaakt wanneer windturbines in een lijnopstelling tegelijkertijd synchroon draaien en een 

toename geven van het aantal decibel. 

 

Bij het bekijken van locatie-alternatieven is een uitgangspunt dat in ieder geval een afstand moet 

worden aangehouden van tenminste 400 meter tot geluidsgevoelige bestemmingen. Onze ervaringen 

met de huidige turbines, die op grotere afstand staan dan 400 meter, is dat wij er nu al overlast van 

ondervinden. 

Wij verzoeken u dan ook een aanmerkelijke grotere afstand aan te houden dan 400 meter bij het 

locatie-alternatieven onderzoek. 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Wij vrezen voor onderstaande gevolgen van het plaatsen van de windturbines; 

- slagschaduw; 

- geluidsoverlast; 

- horizonvervuiling; 

- vermindering WOZ-waarde van ons onroerend goed, met als gevolg een verlaagde kans om 

financiering te verkrijgen (planschade); 

- verstoring onderlinge relaties in de woonomgeving (buren).  

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Er zal een verstoring van onderlinge relaties in de woonomgeving plaatsvinden (buren). Dit wordt 

veroorzaakt door een ongelijke financiele tegemoetkoming voor het plaatsen van de turbines. Deze 

verstoring heeft onherroepelijk gevolgen voor de (plaatselijke) participatiesamenleving waar de 

overheid naartoe wil. Kortom; voor de meeste inwoners van het gebied (want maar een klein deel zal  

0067
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ruim voldoende financieel gecompenseerd worden) zal een vermindering van kwaliteit van wonen, 

werken en leven het gevolg zijn. Voor diegenen die wel ruimschoots financieel gecompenseerd worden, 

zou men zich nog af kunnen vragen of ook de kwaliteit van leven van diegenen niet af zal nemen, 

indien de sociale leefbaarheid in eigen buurt nihil is geworden. 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 28 november 2013 18:18 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: mevrouw 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Gent 

Voorvoegsel(s): van 

Voorletters: M.M.J. 

Straat: Robijn 

Huisnummer: 11  

Postcode: 1761 VK 

Woonplaats: ANNA PAULOWNA 

Telefoonnummer: 0651436255 

E-mailadres: mary@vangent.info 

Als: Particulier 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 28 november 2013 22:25 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel:  

Achternaam: Liere 

Voorvoegsel(s): van  

Voorletters: W.J.H. 

Straat: Alkmaarseweg 

Huisnummer: 16  

Postcode: 1775 PR 

Woonplaats: MIDDENMEER 

Telefoonnummer: 0653385859 

E-mailadres: wimvanliere@hetnet.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

ja de windmolens kunnen alleen uit als er subsidie gegeven wordt.dus dan is het in mijn ogen 

zinloos.de burgers moeten er aan meebetalen om een paar mensen te spekken. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

zou er geen eerlijke compensatie regeling met de omwonenden kunnen worden gesloten 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

ja ik wordt regelmatig wakker van die dingen, geluidoverlast 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

gewoon geen windmolen meer de grond in,er zijn nu al teveel 

 

Reactie  
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Verzonden: Donderdag 28 november 2013 23:55 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Ing. 

Achternaam: Stam 

Voorvoegsel(s): van 

Voorletters: E.J.  

Straat: Zwinweg 

Huisnummer: 28  

Postcode: 1761 JK 

Woonplaats: ANNA PAULOWNA 

Telefoonnummer: 0621867580 

E-mailadres: stamve@xs4all.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

mogelijk wel. 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

ja. betrokkenheid omwonenden, aantoning nut en noodzaak, aantoning maatschappelijke voor en 

nadelen voor de provincie. Voorts is er geen draagvlak en voordelen voor individuele omwonenden. 

Verder worden er veel belangen van omwonenden niet verdedigd, maar moeten omwonenden, mens 

en dier jarenlang de prijs betalen van landschapsvervuiling, overlast, hinder en schade aan woon en 

leefgenot, vogel en vleermuissterfte. 

 

Graag verder invulling geven aan bijgaande aspecten genoemd in de gedragscode van de NLVOW, en 

in aanvulling daarop betrokkenheid van omwonenden(-vertegenwoordiging) bij de voorkeurslocaties. 

Verslaggeving rondom het windplan wieringermeer is verder niet transparent inzichtelijk voor 

omwonenden. Graag verzoek ik daartoe ook nette inzage te geven, en betrokkenheid in te vullen bij de 

uitvoering van stuurgroep en werkgroepen.  

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

Ja, zie hierboven. Voorts is er in en om de wieringemeer geen draagvlak voor het windplan 

wieringermeer bij omwonenden, en daar wordt aan voorbijgegaan.  

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

Mijn woning is gekocht voor een aantal zaken, tw rust & stilte, de prachtige omgeving, en het fraaie 

uitzicht. Door reeds geplaatste windturbines en de nog te plaatsen windturbines is niet alleen de rust 

en stilte voor altijd en eeuwig afgepakt, straks ook het fraaie uitzicht, en is verder mijn woningwaarde, 

verkoopbaarheid van mijn woning en woon en leefgenot gestolen. En in aanvulling op die enorme prijs, 

waar anderen verrijkt worden, moet ik dan ook nog eens betalen voor een hogere energie rekening en 

subsidies? Lijkt me op geen enkele wijze rekening houdende met een gelijkheidsbeginsel, nette 

verdeling van lusten en lasten.  

 

Reactie  
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CONCEPT 

GEDRAGSCODE WINDENERGIEPROJECTEN 

Van draagvlak naar gebied 
1. Waar tot nu toe eerst gebi eden worden aangewezen en d an naar draagvlak wordt gezocht , gaan 

overheden en initi ati efnemers in de toekomst eerst werke n aan het verkrijgen van draagvlak voor 
windenergieprojecten en worden de gebieden voor dergelijke proj ecten aangewezen op basis van 
(de mate van) draagvlak bij de lokale bevolking. 

Toelichting. De huidi ge praktijk - eerst gebi eden aa nwij zen en da n roepen om draagvla k - is 
een belangrijke reden voor a l het verzet tegen windenergieprojecten. Di e praktijk irruners 
maxilTh1. 1i seert de weerstand onder de bevolking, voora l als ondernerners/specul anten over 
de gebieden uitzwermen om links en rechts grondpositi es te verwerven. Omkering va n de 
volgorde - eerst draagvla k en dan pas ge bi eden aa nwij zen - betekent een level pl aying fi eld 
voor alle stakell01ders en ma akt in vesteren in draagvlak va n essentieel bela ng. 

Alle stakeholders aan tafel 
2. Overheden - landelijk, provinciaal en gemeentelijk - ste llen kaders en randvoorwaarden vast 

waaraan nieuwe windenergieprojecten moeten voldoen in samenspraak niet all een met de 
windenergiesector en natuur- en milieuorgani saties, maar ook met alle andere categorieën van 
belanghebbenden, daaronder begrepen in elk geval organi saties van omwonenden. 

Toelichting. Draagvla k kan niet \\!Orden opge legd, maa r moet ontstaa n in een eerlijke en 
open interactie tussen a lle stakeholders. Het categori sch blij ven uitsluiten va n een ca tegorie 
va n bela nghebbenden - o mwonenden - rna a kt ni et a ll een draagvla k onbereikbaa r, maa r 
miskent ook de bereidheid va n velen om op een constructieve ma nier mee te \Vi ll en doen. 

Sociaal-economische aspecten 
3. De ingevolge punt 2 door overheden ontwikkelde kaders en randvoorwaarden hebben niet all een 

betrekking op het besc hennen van natuur-, landschaps- en cultuurwaarden, maar ook op het 
beschermen van de sociaal-economi sche belangen van de bevolking, in het bij zonder van diegenen 
die in de directe nabijheid van een windenergieproject wonen. 

Toelichting. Vooral de landelijke overheid, maar ook de provinciale en in mindere mate de 
gemeentelijke benaderen windenergieproj ecten tot nu toe voora l als een zaa k va n ruimtelijke 
ordening en va n natuur- en milieubel eid. Zie bij voorbeeld de toetsing in het k.1.der va n pl an
en projectMERs: natuur, landschap en milieu domineren en er is minima le aa ndacht voor 
mensen en sociaa-economi sc he aspecten. 

Compensatie voor schade 
4. Overheden en/o f initi atiefnemers van windenergieproj ecten verplichten zich tot het betalen van 

ee n redelijke vergoeding aan omwonenden voor a lle sc hade als gevolg van ee n proj ect, daaronder 
begrepen in elk geval de waardevermindering van hui zen en de achteruitgang van woon- en 
leefgenot als gevolg van ge luidshinder en visuele hinde r 

Toelichting. Tot nu toe wordt schade als gevolg va n een \Vi ndenergieproject w nder 
passende compensa ti e a fgewenteld op omwonenden. De ge ldende rege lingen voor 
pl a nschade voldoen niet. Mede hi erdoor is wind op land goedkoper da n wind op zee : 
omwonenden draa ien op voor het verschil. Dat sommige ge meenten de WOZ-waarde va n 
hui zen aa npassen is slechts een eerste begin. 

Mogelijkheden tot participatie 
5. De initi ati efnemers van windenergieprojecten verpli chten zich tot het aanbi eden aan de lokale 

bevolking van mogelijkheden tot participatie in een windenergieproject in hun omgeving op een 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 
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wij ze die niet alleen ten goede komt aan hen die over kapitaal beschikken om te in vesteren, maar 
ook aan hen die daarover ni et beschikken. 

Toelichting. De regel is "eerst compel/Satie en dali pas participatie·' wa nt participatie 
a lleen leidt nooit tot draagvlak, zeker niet bij direct omwonenden met bescheiden fin anciële 
middelen. Toch is participatie een be langrijk in strument om draagvla k te verwerven, zeker 
a ls de voordelen vooral toevloeien aa n de loka le bevo lking. 

Steun aan alle partijen 
6. Overheden leveren actieve steun niet alleen aan de initi atiefnemers van een wi ndenergieproject, 

maar doen dit ook en op een gelijkwaardi ge wij ze voor andere belanghebbenden, daaronder in elk 
geval begrepen omwonenden. Het enkel informeren en het bieden van formele inspraak is niet 
voldoende: overheden moeten ni et alleen ondememers, maar ook burgers acti ef ondersteunen. 

Toelichting. Ta ll oos zij n de brochures en de websites waa rop de over heid aa n 
initi a ti efnemers uitlegt hoe ze te werk moeten gaan, terwij l ambtelijke diensten en 
bestuurders op allerl ei manier steun verlenen aa n initiatiefnemers, ook fin anciee l. Maar a l 
te vaa k staa t dit in schril contrast met de ma te va n voorli chting en dienstverlening aa n 
andere bela nghebbenden: desinteresse en soms zelfs tegenwerking. 

Geen valse of onjuiste informatie 
7. De initi ati efnemers van een windenergieproject geven open en eerlijke voorli chting over hun 

plannen aan alle belanghebbe nden en zij onthouden zich van het onder dmk zetten van actuele of 
potentiële tegenstanders met valse of onjuiste informatie. Ook in de operati onele fase versc haffen 
initi ati efnemers/eigenaren alle gevraagde informatie tenzij die bedrijfsvertrouwelijk is. 

Toelichting. Helaas blijkt in de praktijk dat er initi a ti efnemers zij n die het niet al te nauw 
nemen met de waarheid en die mensen bijvoorbeeld niet wij zen op het feit dat participatie 
kan leiden tot beperking va n rechtsmiddelen. Of dat een 'ïlltemieverklaring" wel degelijk 
een bindende contractuele verplichting kan opleveren. 

Onafhankelijke toetsing 
8. Overheden creëren een gegarandeerd onaflJankelijke faciliteit waar burgers advies kunnen vragen 

over (plannen voor) windenergieprojecten en over voorstellen die een initi atiefnemer/eigenaar aan 
hen heeft gedaan ter zake van co mpensati e en/of pmticipatie. Initi atiefnemers verschaffen die 
faciliteit a ll e informatie, ook bedrijfsvertrouwelijke 

Toelichting. De kenni skl oof tussen de initi atiefne mers va n een windenergieproject - vaa k 
bij gestaa n door een tea m van adviseurs - en andere bela nghebbenden is giga nti sch. Dat 
voedt wa ntrouwen, zelfs a ls daar geen reden voor is. Al s burgers een beroep kunnen doen op 
een onafhankelijke deskundige za l dit een wereld va n verschil uitma ken. 

Regelge\ing en handhaving 
9. Initi ati efnemers/eigenaren van een windenergieproject houden zich aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, in het bijzonder de rege ls inzake geluidsproductie, en overheden verplichten zich tot 
handhaving van wet- en regelgeving, ook weer in het bijzonder in zake geluidsprodllctie. 

Toelichting. Dit lijkt een open deur , maar is het helaas maar al te vaak juist niet. Voora l 
geluidsnormen - qua overlast het meest gevoe li ge onderwerp - worden met regelma at 
oversc hreden en het blijkt in de praktijk uiterma te lastig om ge meenten te bewegen tot 
handhavend optreden. En dat terwijl die geluidsnormen a l w ruim zijn. 

Uitkoop en calamiteitenfonds 
10. Indien de overlast van een windturbine zodani g ern stig is dat compensatie van schade niet meer 

volstaat omdat de woning in feite onbewoonbaar is geworden, kan een beroep worden gedaan op 
een door de windenergiesector ingesteld en gefin ancierd calamiteitenfonds. 

Toelichting. Er zij n situaties waa r een windturbine voor wvee l overlast wrgt dat ofwe l de 
woning ofwel de turbine moet wijken. Het soms jarenlang voortduren va n dit soort situati es -
ook doordat over heden niet in grijpen - bewrgt windenergie en de windenergiesector heel 
wat repllt atieschade. Daarom een ca la miteitenfonds om die situati es te beëindigen. 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 
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Verzonden: Vrijdag 29 november 2013 00:02 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Ing. 

Achternaam: Stam 

Voorvoegsel(s): van 

Voorletters: E.J. 

Straat: Zwinweg 

Huisnummer: 28  

Postcode: 1761 JK 

Woonplaats: ANNA PAULOWNA 

Telefoonnummer: 0621867580 

E-mailadres: stamve@xs4all.nl 

Als: Particulier 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

mogelijk 

 

Zijn er grote zaken/belangen over het hoofd gezien?  

gezondsheidsaspecten 

 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?  

zie eerder 

 

Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?  

zie eerder 

 

Reactie  
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Verzonden: Vrijdag 29 november 2013 00:01 

Onderwerp: Zienswijzeformulier 

Conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer 

 

Aanspreekvorm: de heer 

Aanspreektitel: Dr. 

Achternaam: Schnitker 

Voorvoegsel(s):  

Voorletters: R.M. 

Straat: Burcht 

Huisnummer: 50  

Postcode: 5509 NP 

Woonplaats: VELDHOVEN 

Telefoonnummer: 0610968860 

E-mailadres: ronald.schnitker@knvvl.nl 

Als: Organisatie 

Organisatie: KNVvL 

Mede namens: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 

 

Staan er naar uw mening onjuistheden in de startnotitie?  

Betreft: zienswijze Concept Notitie reikwijdte en detailniveau windpark Wieringermeer   

  

Geachte heer/mevrouw, 

 

Hierbij dient de vereniging Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (verder: KNVvL), met 

circa 15500 leden de grootste belangenbehartiger van de luchtsporten in Nederland), haar zienswijze 

in met betrekking tot ontwerp bestemmingsplan Windpark Wieringermeer. 

 

De zienswijze van de KNVvL spitst zich toe op de volgende punten: 

 

In het ontwerp wordt melding gemaakt van een mogelijke verplaatsing van het zweefvliegveld in de 

Wieringermeerpolder. Niet wordt ingegaan op wat er met het MLA-vliegveld van de Vliegclub 

Wieringermeer gaat gebeuren. 

 

Uit de concept Notitie reikwijdte en detailniveau windpark Wieringermeer wordt in ieder geval niet 

duidelijk in hoeverre de het windpark effecten sorteert op de vliegveiligheid van zowel het 

zweefvliegterrein als het MLA-vliegterrein.  

  

Het is u ongetwijfeld bekend dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL (thans: Infrastructuur 

en Milieu) bij brief van 8 juni 2005 gemeenten heeft verzocht rekening te houden met de 

hoogterestricties rond de luchthavens. In de ICAO Annex 14 is bepaald dat er binnen een cirkel met 

een straal van 2000 meter geen obstakels van 45 meter hoogte, en binnen een straal van 2750 meter 

geen obstakels van 80 meter hoogte mogen bevinden. 

 

Daarnaast heeft de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat al bij de behandeling van de nieuwe 

luchtvaartwetgeving RBML (een afkorting voor de Regeling Burgerluchthavens en Militaire 

Luchthavens) in de Tweede Kamer op 27 september 2007 aangegeven, dat de internationale 

veiligheidsregelgeving via de RBML in ons land wordt geïmplementeerd, ook wat de regionale velden 

betreft. Tijdens de volgende behandeling op 11 oktober 2007 heeft de minister opnieuw aangegeven, 

dat gemeente rekening moeten houden met de obstakelvlakken die in de ICAO regelgeving zijn 

opgenomen en dat de gemeenten daarover al enkele malen zijn ingelicht.  

 

Het  heeft er alle schijn van dat hier mee geen rekening is gehouden in uw notitie. Wij verzoeken u dan 

ook met het vorenstaande rekening te willen houden. 

 

Hoogachtend, 

Mr. dr.  R.M. Schnitker  

Vice-Voorzitter KNVvL 

Reactie  
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_____ L~~-+---------------------ON-M-NG-EN-2-8 -NOV-20n 
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Ams te rdam 

KanlOOI"" Zaandam Postbus 23000. 1100 DM Amsleroam 

Be:wc:kadres ProvmclaJeweg 33, Zaamiam Telefoo n via Ams terdam 

AANTEKENEN 

Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windparken 
Postbus 23 
2290AA WATERJNGEN 

Per telefax 0703797423 
Per e-mail . 

Bij antwoord vermelden: Behandeld d oor: 
SE 
Telefoon: 
e-mail: 

Datum: 
26 november 2013 
Fax: 020-651360 I 

Betreft : zienswijze tegen conceptnotitie r eikwij dte en deta il W indpark Wieringermeer 

Geachte dames en heren, 

Tot mij heeft zich gewend ~de 
naar aanleiding van het hiernavolgende. 

Cliënt heeft kennis genomen van de startnotitie voor de milieueffectrapportage voor het Wind
park Wieringermeer. 

Narnens cliënt dien ik hierbij zienswijzen in tegen de startnotitie. De zienswijzen luiden als 
volgt: 

Cliënt is primair van oordeel dat onderzoek gedaan zou moeten worden naar alternatieven in on
bewoond gebied (bijvoorbeeld het IJsselmeer en het Markenneer) aangezien dergelijke alterna
tieven minder nadelen (hinder) met zich meebrengen voor omwonenden. 

Cliënt is daarnaast van oordeel dat de startnotitie zich ten onrechte slechts richt op een gedeelte 
van Nederland, Noord-Holland en Wieringenneer in het bijzonder. Om een goede afweging te 
kurmen maken, zou ook onderzoek gedaan moeten worden naar alternatieven in andere delen van 
Nederland. Cliënt is van oordeel dat door het achterwege laten van onderzoek naar alternatieven 
buiten het zoekgebied, onvoldoende zorgvuldig afgewogen kan worden of in redelijkheid tot het 
ontwikkeling van een grootschalig windpark in Wieringenneer kan worden overgegaan. 

Met betrekking tot het onderzoek naar een geschikte locatie voor grootschalige windenergie bin
nen Wieringermeer (het plangebied) is cliënt van oordeel dat er ten onrechte slechts onderzoek 
wordt gedaan naar de plaatsing van turbines binnen de zones van de Structuurvisie Wieringer
meer. Cliënt is van oordeel dat ook onderzoek gedaan zou moeten worden naar andere alterna
tieven binnen het plangebied. 
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De zone van de Structuurvisie Wieringermeer bevindt zich immers op zeer kleine afstand van de 
woning van cliënt. Het woongenot van cliënt zal met de realisering van windturbines binnen de
ze zone onevenredig worden aangetast. 

Het is om vorenstaande redenen dat cliënt u verzoekt de zienswijze gegrond te verklaren en de 
zienswijze te betrekken bij de planMER-procedure. 

Hoogachtend, 

DAS 
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AANGETEKEND 

Bureau Energieprojecten 

Postbus 23 

2290 AA WATERINGEN 

Per fax vooruit: 070- 379 74 23 

a.trelt : Zienswijze Conceptnotitie reikwijdte en detailni veau 

windpark Wieringermeer 

Geachte heer, mevrouw, 

ONTVANGEN 2 8 NOV 21113 

Onze ref.renUe 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Faxnummer 

E-mai! 

Assen, 27 november 2013 

Tot mij wendde zich woonachtig aan de 

te Wieringerwerf met het verzoek haar belangen te 

behartigen inzake de Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau windpark Wieringermeer. 

Cliënte kan zich niet vinden in de voorgenomen plannen en dient om die reden middels dit 

schrijven hier een zienswijze op in. De zienswijze van cliënte ziet op het volgende. 

Europees en rijksbcleid 
ln de stannotitie wordt aangegeven dat als gevolg van richtlijn 2009/28fEG voor Nederland een 

taakstelling is opgenomen dat 14% van het finale eindverbruik van energie in 2020 uit 

hernieuwbare bronnen dient te zijn opgewekt. Echter staat hierin niet genoemd dat dit windenergie 

moet zijn. Dat windenergie niet de (enige) aangewezen 'groene' energiebron is, moge duidelijk 

zijn, nu de tijd deze aanname heeft ingehaald. Daar waar namelijk eerst gedacht werd dat dit het 

beste alternatief zou zijn, is ondertussen duidelijk geworden dal het niet alleen een groot verstorend 

effect op het landschap, natuur en milieu heeft, maar ook het rendement ver beneden het verwachte 

peil is. Dit wordt aangegeven door onder andere het Centraal Planbureau, zo blijkt uil hel 

bijgevoegde nieuwsbericht van de NOS d.d. 17 junijl.(bijlage I) http://nos.nl/artikel/519150-

windenergie-op-Iand-uits(ellen.html naar aanleiding van de CPB Notitie van 14 juni 2013 (bijlage 

2, voorblad van de notitie, hele notitie is te raadplegen via de volgende link 

http://www.cpb.nl/persbericht/3213544/ui tstel-project-wi nd-op-Iand-beste-optie ). 

Hierin wordt aangegeven dat het CPB een advies heeft gegeven om te wachten met de uitbreiding 

van windmolens op het land. Hierin staat dat het uitbreiden van de productiecapaciteit van 

windmolens op land en op zee zeer verliesgevend is. Volgens het CPB is de vraag naar energie 

Sbdlting Unrvê Rechtshulp 

Jan Bommerstraat 6. 9402 NR Assen 
Postbul 557. 9400 AH Aseen 
K.vK Meppel S 41019292 

ABN·AMRO rek"'. 42.3306.316 

IBAN Nl60 ABNA 0423 3063 16 
BIC ABNANl.2A 
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door de economische crisis zeer laag en is er reeds sprake van overcapaciteit. Zij adviseert in ieder 

geval 5 jaar te wachten met uitbreidingsplannen. Dat de EU doelstelling hierdoor niet geheel 

gehaald zou worden waardoor een boete zou kunnen volgen, is daaraan ondergeschikt, aangezien 

deze kan worden weggeschreven legen de ~ubsidies die niet worden uitgekeerd. De vraag is 

derhalve waarom hier geen rekening mee is gehouden? 

Alternatieven duurzame energie 
Ten aanzien van de plan-mer wordt opgemerkt dal op grond van artikel 7.23 van de Wet 

milieubeheer verplicht is een beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit, alternatieven en 
varianten. Genust wordt de beschrijving van alternatieve vormen van energie, waardoor dezelfde 

opbrengst gegenereerd kan worden waartoe de overheid zich gesteld ziet. Zonne-energie zou een 

alternatief zijn dat redelijkerwijs in beschouwing genomen zou moelen worden, gelijk energie uit 

zee middels eb en vloed en uit contact zoet en zout water. De plan mer kan dan ook op deze wijze 

niet ten grondslag gelegd worden aan onderhavige structuurvisie. Voor zover cliënte bekend heeft 
een integrale afweging omtrent de nut en noodzaak van windenergie niet plaatsgevonden. Cliënte 

kent in ieder geval geen rapporten waaruit blijkt dat een dergelijke afweging heeft plaatsgevonden. 
Voor zover dergelijke rapporten zouden bestaan verzoekt cliënte om toezending daarvan. De 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) heert de minister van 

Economische Zaken medio september 20 13 benaderd met een formeel verzoek op grond van de 

Wet Openbaarheid van Bestuur om duidelijkheid te verkrijgen over het eventuele bestaan van 
rapportages en de eventuele inhoud daarvan. 

Onderzoeksvraag 
Windenergie is zeker niet de enige duurzame manier voor het opwekken van energie. er zijn 

genoeg ahernatieven, maar deze zijn niet onderzocht doordat het beleid niet is aangepast aan de 
huidige omstandigheden en lijd (meer kennis en economische crisis). Er moet er opnieuw gekeken 

worden of uitbreiding ûberhaupt wel nodig is, aangezien het CPB ( !) aangeeft dat dit niet het geval 

is. 

Structuurvisic Windenergie op Land 
Zoals aangegeven in de startnotitie is hel rijk in formele zin initiatiefnemer van hel 
rijksinpassingsplan. De plannen tcr uitbreiding van hel aantal windmolens en de capaciteit worden 

gestoeld op de Structuurvisie Windenergie op Land. Hier wordt ook telkens naar verwezen in de 

startnotitie. Deze structuurvisie biedt de grondslag waarom deze uitbreiding 111 piangebied 
Wieringermeer zou moeten komen. Echter wordt hierin vergeten te vermelden dat de structuurvisie 

nog niet is vastgesteld. Sterker nog de structuurvisie is terug naar de tekentafel verwezen door de 

onaOtankelijke commissie voor de MER (hierna; de commissie). Juist op de punten die als 

grondslag worden genomen voor de uitbreidingsplannen. In bijlage 3 treft u het hele rapport aan, 

maar kort gezegd heeft de commissie het volgende gezegd: 
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• Bestuurlijke afspraken met provincies en scope SVWOL en MER 

Onz. refer.ntl.: 4041' 0440359 

Pagina: 318 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn in 2012 kansrijke gebieden beschre\'en 

voor grootschalige windenergie. In hel MER zijnlliet al deze 'SVIR-gebieden' olldenocht 

vanwege besltlurlijke afspraken met de provillCÎes.2 Bovendien vallen er in het MER wèl 

ondenochte gebieden af omdat ze 'geen provinciaal gebied' zijn '. 

'De Commissie is van oordeel dat door bovenstaande beperkingen en het doorschuiven van 

omlenverpen naar vervolgbesluitl'orming door Rijk en provincies er aanzienlijke risico 's 0111-

stQlll1 op voor het milieu suboptimale keuzes en op afstemminglproblemen bij 

vervolgbesluitvorming in provincies en bij afzonderlijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan 

afstemming lllssen provinciale slructuurvisies, procedures voor RCR-projecten en procedures voor 
kleinschaliger windenergie. 

De Commissie vindt daarnaast dat het MER niet alle essel1liële milieu-informatie bevat om 

het miLieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over de SVWOL. De 
reden hiervoor is dat: 

- het MER onduidelijkheden in de methodische aanpak bevat, waarbij de aLrernatieven 

onduidelijk zijn gedefinieerd. Hel beoordelen en vergelijken van milieueffecten lussen 

de gebieden is daardoor niet mogelijk; 
• de omgang met (lopende) RCR-projecten en hUil milieueffecten die niet in de SVWOLgebieden 

passen onduidelijk is '. 

Stelling 

Kortom, de basis waarop de plannen zijn gebaseerd, is juist op deze punten door de Commissie 
afgewezen. De uitbreiding kan alleen al om deze reden geen doorgang vinden. De plannen zijn te 
prematuur opgesteld, nu niet duidelijk il., of de aanwijzing van gebieden wel op de juiste manier tot 

stand is gekomen. Eerst zal de Slructuurvisie Windenergie op Land moeten worden vastgel.,teld. 

Gezondheid mens, dier en natuur 
Steeds duidelijker blijkt dat aanwezigheid van een grote hoeveelheid elektriciteil in nabijheid van 

mens en dier een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Onvoldoende duidelijk zijn de 
gevolgen van langdurige blootstelling aan dusdanige krachten, bovengronds dan wel ondergronds 

(opwekking en transport). Ook de natuur en nabijgelegen gronden (gewassen) kunnen hierdoor 

schade ondervinden. Om als voorbeeld te nemen heeft het lange tijd geduurd voordat is aangetoond 
dat hoogspanningsmasten dicht bij een woning de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. Het 

lijkt evident deze fout niet bij windmolens te maken. 

Onderzoeksvraag 
Op welke wijze wordt adequaat onderzoek verrocht naar de schadelijke gevolgen voor mens, dier 

en natuur aan langdurige blootstelling van een grote hoeveelheid elektriciteit. 
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Geen! onvoldoende onderzoek naar alternatieve locaties binnen zoekgebiedIWieringenneer: 
Cliënte is van mening dat er onvoldoende onderzoek is entof wordt gedaan naar alternatieve 

locaties binnen het in de start notitie opgenomen zoekgebied, alsook binnen de Wieringermeer. Het 

windpark Wieringermeer wordt in zijn voorgenomen vorm als vaststaande locatie meegenomen, 

zonder dat daarbij onderzoek wordt gedaan naar - binnen de voorgenomen vorm - nog aanwezige 

mogelijkheden om naar een meer / de meest optimale locatie voor het plaatsen van meerdere, 
hogere, windturbines. 

Ruimtelijke inpassing 
Onduidelijk is op welke wijze deugdelijk is/wordl onderzochl wal voor overlast de uitbreiding en 

centrering van het windmolenpark heeft op de omgeving. Oe gevolgen van onder andere 
slagschaduwen geluid zijn reeds in eerdere plannen onvoldoende onderzocht. Zoals ook genoemd 

is in de startnotitie, is dit een duidelijk voorbeeld waaruit blijkt dat elke situatie op zich gemeten 

moel worden. Algemene rekenmodules voldoen niet, LO is gebleken uit het verleden. 

Onderzoeksvraag 
Op welke adequate wijze wordt onderzocht welke impact slagschaduwen geluidsoverlast voor de 

omgeving en omwonenden hebben. Gezien het feit dal de praktijk heeft uitgewezen dat de 
algemene rekenmodellen die voorheen gebruikt werden, niet toereikend zijn 

Geen! onvoldoende onderzoek naar verschillende (specifieke) belangen van mens en natuur 
Zoals ook in de stannotitie en de praktijk is aangegeven, moet ook gekeken worden naar de 
specifieke belangen van mens en natuur. Hiervoor moet onderzocht worden wat de verschillende 

windmolens op de verschillende localies voor gevolgen hebben op hel (specifieke): 

- Woon- en leefklimaat: zowel privé (wonen) als voor bedrijf (werken); leefklimaat op de percelen; 
- Hinder/overlast in bedrijfsvoering: goed, onverstoord zicht voor verschillende werkzaamheden 

nodig; 
- Daling van economische waarde onroerend goed, land en gebouwen 
- Hinder in verband met slagschaduw van deze enorme molens, met name tijdens werkzaamheden 

zoals selecteren van aardappelen in het land (het 'lezen van het gewas- de verkeerde of zieke 

planten eruit verwijderen) 
- Geluidsoverlast, windrichting voornamelijk zuidwest in richting boerderij cliënte en omwonenden 

- Cumulatie geluidsoverlast, meerdere winmolens in lijn, versterkt de geluidsoverlast, hier is 

onvoldoende onderzoek naar verricht 
- In welke mate is rekening gehouden met de nachtverlichting van de windmolens dat in 

voorgaande plannen reeds is gebleken meer overlast te geven dan voorgesteld. 

- Gevaar voor omwonenden en jonge gezinnen. Niet alleen door toename van de 

verkeersbewegingen in hel gebied maar ook van de veiligheid van de windmolens zelf (bijv. bij 

storm en slecht weer). 
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Tot slot zijn de volgende punten nog onderbelicht in de startnotitie, die naar mening van cliënte 
nader onder onderzoek behoeven: 

Onvoldoende onderzoek naar elektro magnetische straling/trillingen 

Onvoldoende onderzoek gevaar ijsafzetting wiekenllnolen 

Er wordt gekozen voor een logische wijze opgestelde windmolenparken, hierdoor zou een 

rustiger beeld ontstaan. Inmiddels is door cliënte vernomen dat de afstand tussen de molens niet 

gelijk gaat worden. Waarom wordt hiervoor gekozen. 

De afweging van belangen van omwonenden ten opzichte van de belangen voor de natuur 

en de financiële belangen. 

Ervan uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Bijlage I: Nieuwsbericht NOS d.d. 17 juni 

Bijlage 2: Voorblad CPB Notitie 
Bijlage 3: Voorlopig toetsingsadvies over hel milieueffectrapport, commissie voor de MER 
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CPB: het is beter om met uitbreiding nog even te wachten ANP 

Toegevoegd: maandag 17 jun 2013, 10:06 
Update: maandag 17 jun 2013,11:52 

Het kabinet kan plannen om duizenden windmolens op land te plaatsen beter uitstellen. In een alh IC' 
van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat het uitbreiden van de productiecapaciteit van -
windmolens op land en op zee verliesgevend is. 

Het Rijk wil dat in 2020 ongeveer drie keer ""cd windenergie wordt opgewekt als nu het geval is. 
Op dit moment wordt er 2100 megawatt (MW) aan energie opgewekt. Daar komt binnen een paar 
jaar nog 400 megawatt bij . 

Boete 

Een project om nog 3500 MW aan windenergie op land te plaatsen, kan volgens het CPB beter met 
vijf jaar worden uitgesteld. Volgens het CPB is de vraag naar energie door de economische crisis op 
dit moment laag. Daarnaast is er sprake van overcapaciteit. Een uitbreiding van het aantal 
windmolens is daarom verliesgevend, schrijft het Ceillraal Planbureau. 

Als het Rijk het advies van het CPB overneemt, dan worden de EU-doelstellingen van 16 procent 
duurzame energie in 2020 niet gehaald. Nederland blijft dan steken op 14,5 procent. Dat kan leiden 
tot een boete van de EU, maar die kan worden weggeschreven tegen de subsidies die niet worden 
uitgekeerd. 

Het CPB advisee11 om bij economische groei te kijken of het plaatsen van windmolens wel rendabel 
is . 
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Centraal Planbureau 

CPB Notitie 

Aan: Ministeries EZ en I&M 

Datum : 14 juni 2013 

Be treft: KBA Structuurvisie Windenergie op land 

~ntrul Planbu~au 

V,n Sto1kwet14 

Postbus BOS 10 
25011 GM Den !bag 

T (070)3383380 
I www-Cpbnl 

Conlact~rsoon 

Annfmlrk VrrTIps, Rob AaIMr1 tn 
Free ItUl'Zlnp 

Op verzoek van de ministeries van EZ en I&M heeft het CPB een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000 MW 
Windenergie op land (SVWOL). Het CPB is daarbij ondersteund door het Energie 
Onderzoek Centrum Nederland (EeN). Aanleiding vormt de bijdrage van Nederland 
aan de Europese afspraken om per 2020 14% (16% in het Regeerakkoord) 
hernieuwbare energie te realiseren en de C02-uitstoot te reduceren met 20% ten 
opzichte van 1990. Deze notitie geeft de resultaten weer van een KBA van het 
bijplaatsen van 3500 MW windenergie op land tussen 2015 en 2020. 

Uitstel project Wind op land maatschappelijk de beste optie 

De maatschappeli jke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie 
op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen 
van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie 
en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. 
Daarnaast is dit neutrale saldo de som van een negatief saldo aan het begin en een 
positief saldo na een aantal jaren. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel 
van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is. 

De reden voor het negatieve saldo in de eerste jaren is de combinatie van de 
economische crisis waardoor de vraag naar energie laag is en de al bestaande en nog 
groeiende overcapaciteit. Zo blijft de elektriciteitsvraag door de (voortgaande) 
economische crises ver achter bij de in het vorige decennium geformuleerde 
verwachtingen. Het gevolg is dat de vele nieuwe en gereviseerde centrales die de 
afgelopen jaren reeds in bedrijf zijn of binnenkort in bedrijf zullen worden genomen, 
grotendeels zonder afnemers zitten. 

Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse schaliegasrevolutie de Europese 
elektriciteitsprijzen verder onder druk gezet. De wereldmarkt wordt overspoeld door 
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Structuurvisie Windenergie op land 

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

17 j uni 20 13 I rapportn ummer 2636- 124 
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1. Voorlopig oordeel over het MER 
De Rijksoverheid heeft de ambitie om in 2020, samen met de provincies, 6.000 MW aan 

windenergie op land te realiseren. Zij wil daarom gebieden aanwijzen en ruimtelijke rand

voorwaarden stellen voor grootschalige windprojecten (> 1 00 MW), de zogenaamde Rijks
coordinatieprojecten (verder RCR-projecten), Hienoe is de ontwerp-structuurvisie Wind op 

Land opgesteld (verder SVWOL). Het kabinet overlegt binnenkort met de Tweede Kamer over 

de SVWOL waarna het kabinet een besluit neemt. Om deze besluitvorming te ondersteunen is 

een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie voor de m.e.r. (hierna de Commis

sie)1 is gevraagd dit MER te toetsen. 

Het MER en de SVWOl beschrijven de mogelijkheden voor grootschalige windenergie. Voor 

windrijke regio's is onderzocht hoeveel potentiële ruimte voor grootschalige windenergie er 

maximaal is en wanneer daarnaast rekening gehouden wordt met landschap (tegengaan ver

rommeling, horizonbeslag), leefomgeving (geluid, slagschaduw, veiligheid) en natuur (vogels 

en vleermuizen). In de SVWOL zjjn de gebieden vastgesteld voor RCR-projecten, wat helder

heid biedt aan initiatiefnemers. Provincies zullen het komende jaar hun provinciale ruimtelij

ke plannen aanpassen (inclusief MER), zodat burgers en belanghebbenden een volledig in

zicht krijgen in de gebieden waar windparken kunnen komen. 

Bestuurlijke afspraken met provincies en scope SVWOL en MER 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn in 2012 kansrijke gebieden beschre

ven voor grootschalige windenergie. In het MER zijn niet al deze 'SVIR-gebieden' onderzocht 

vanwege bestuurlijke afspraken met de provincies. 2 Bovendien vallen er in het MER wèl on

derzochte gebieden af omdat ze 'geen provinciaal gebied' zijn. De Commissie constateert dat 

door deze keuze op verschillende momenten in het trechteringsproces kansen voor groot

schalige windenergie blijven liggen. 

De Commissie constateert dat de nadruk in het MER ligt op: 

• een beoordeling van individuele, door de provincies voorgestelde gebieden. Er ont

breekt een nationale analyse van milieuverschillen tussen geschikte regio's en gebie

den om te komen tot een vanuit milieuoogpunt optimale invulling van grootschalige 

windenergie in Nederland. l Ook wordt het bewaken van samenhang tussen windparken 

in een regio doorgeschoven naar vervolg besluitvorming; 

• de periode tot 2020, zonder dat duidelijk is wat de analyse betekent voor het perspec

tief voor wind op land op de middellange termijn (na 2020); 

afbakening van de gebieden voor grootschalige windenergie. Ruimtelijke kaders zoals 

landschappelijke inrichtingsprincipes en randvoorwaarden worden kort benoemd, maar 

in de vorm van een advies, aandachtspunt of verzoek. De betekenis in de praktijk hier

van voor initiatiefnemers van windparken is niet duidelijk. 

Voorlopig oordeel 
De Commissie is van oordeel dat door bovenstaande beperkingen en het doorschuiven van 

onderwerpen naar vervolgbesluitvorming door Rijk en provincies er aanzienlijke risico's ont-

Voor de samenstelling van de werkgroep. haar werkwijze en proJectgegeve.ns. zie. bijlage 1 bij dit advie.s. 

In bijlage. 1 van he.t MER is we.I de. 'tre.chteringsstap' van de 'SVIR-gebi~en' naar de gebieden voor het MER beschreven. 
Zie voor een toelichting pagina 5 van het R&D-advies van de Commissie kenmerk 2636-67 op 'NWW commissjemer ol . 

1-
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staan op voor het milieu suboptimale keuzes en op afstemmingsproblemen bij vervolgbe

sluitvorming in provincies en bij afzonderlijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan afstemming 

tussen provinciale structuurviSIes, procedures voor RCR-projecten en procedures voor klein

schaliger windenergie. 

De Commissie vindt daarnaast dat het MER niet alle essentièle milieu-informatie bevat om 

het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over de SVWOL. De 

reden hiervoor is dat: 

• het MER onduidelijkheden in de methodische aanpak bevat, waarbij de alternatieven 

onduidelijk zijn gedefinieerd. Het beoordelen en vergelijken van milieueffecten tussen 

de gebieden is daardoor niet mogelijk; 

• de omgang met (lopende) RCR-projecten en hun milieueffecten die niet in de $VWOL

gebieden passen onduidelijk is. 

Zij adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming deze twee tekortkomingen te herstellen 

in een aanvulling op het MER. 

Op basis van dit voorlopig oordeel is op verzoek van de ministers de advisering van de 

Commissie tijdelijk opgeschort om de Rijksoverheid de gelegenheid te geven een aanvulling 

op het MER op te stellen. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing 

vervolgd. 

Natura 2000-gebieden 

Uit het MER en de Passende beoordeling (PB) blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmer

ken van Natura 2000-gebieden in bijna alle SVWOL-gebieden niet op voorhand is uit te slui

ten en dat bij vervolgonderzoek op provinciaal- en / of projectniveau nog een oplossing ge

vonden moet worden. De uitkomsten zijn een belangrijk gegeven voor de (vervotg)besluitvor

ming.· 

00e/6.000 MW 

Het is niet vast te stellen of het doel van 6.000 MW op land voor 2020 gerealiseerd zal wor

den. Het MER geeft aan dat er in een potentiële plaatsingscapaciteit voor grootschalige wind

energie is van ongeveer 3.000-6.400 MW.5 De SVWOL geeft aan dat rekening houdend met 

het MER en bestuurlijke afspraken er ruimte is gevonden voor 'ruim 3.000 MW' grootschalige 

windenergie. Het provinciale aanbod voor kleinschaliger windenergie (inclUSief opschaling en 

herstructurering) blijkt niet expliciet uit de SVWOL en het MER. 

Het is onduidelijk of de combinatie van grootschalige en kleinschalige windenergie voldoende 

zal zijn om de doelstelling van 6.000 MW te behalen. Ook is onduidelijk hoe de afspraken 

met provincies (ongeveer 5.700 MW) zich verhouden tot de beschreven mogelijkheden voor 

grootschalige windenergie in het MER en de SVWOL. 

In dit kader kan de zogenaamde ADC-toets ook belangrijk zijn, als geen adequate oplossing gevonden wordt voor 

Natura 2000-gebieden. zie ook §2.4 van dit advies. ADC houdt op grond van arl. 199 en 19h van de Nb-wet 1998 Ir'! 

A: zijn er Alternatieve oplossIngen? Inclusief locatiealternatieven; 

D: Zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom deze structuurvisie toch gerealiseerd moet worden? 

C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 

2000 bewaard blijft? 
Zie pagina 163, tabel 14 van het MER, inclusief bestaand vermogen gebouwd ivergund na 200S en herstructurering 

·2-
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De Commissie is niet in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het MER en de SVWOL bij haar 

advies te betrekken. Zij heeft geen zienswijzen ontvangen van het Rijk. 

In hoofdstuk 2 geeft de Commissie een toelichting op haar oordeel. In hoofdstuk 3 geeft zij 

aanbevelingen voor de vervolg besluitvorming over de omgang met 'gezondheid' bij vervolg

besluitvorming en de zogenaamde ADC-toets4• 

2. Toelichting op het voorlopig oordeel 

2.1 Trechtering SVIR naar selectie gebieden MER 

Het MER geeft aan dat de provinciale reserveringen voor windenergie het uitgangspunt zijn 

voor de te onderzoeken gebieden in het MER vanwege bestuurlijke afspraken met de provin

cies. 6 De trechtering van de 'SVIR-gebieden' naar de selectie van de te onderzoeken gebieden 

in het MER kent zo een bestuurlijke achtergrond. 

Het MER geeft aan dat een substantieel deel van de niet onderzochte SVIR- gebieden een kans 

op vergelijkbare milieueffecten hebben als de wel onderzochte gebieden.7 Maar het MER gaat 

niet in op de het mogelijk te realiseren vermogen van grootschalige windenergie in de niet

onderzochte SVIR gebieden.2 Daardoor worden afwegingen tussen duurzame energie, natuur, 

landschap en leefomgeVing, ook op nationale schaal, niet duidelijk. De Commissie consta

teert dat hierdoor kansen voor grootschalige windenergie blijven liggen, zonder voldoende 

onderbouwing.4 

2.2 Milieueffecten en vergelijking van gebieden 

Het MER biedt waardevolle informatie over kansen en risico's voor milieu, natuur en land

schap per onderzocht gebied. Er zijn echter onduidelijkheden in de methodische aanpak, 

waardoor de beschreven effecten per gebied niet goed navolgbaar zijn en dus een heldere 

vergelijking tussen gebieden onderling niet mogelijk is. Toelichting: 

• voor een zinvolle effectbepaling moet duidelijk zijn van hoeveel turbines e%f MW's 

per alternatief per gebied wordt uitgegaan. Deze zijn immers sterk bepalend voor de 

milieueffecten. Deze informatie ontbreekt bij de beschrijving van de alternatieven ;8 

het onbekend is hoe de landschapsalternatieven tot stand zijn gekomen. Inzicht in de 

gehanteerde landschappelijke inrichtingsprincipes en de achterliggende ontwerpkeu

zen en veronderstellingen per gebied ontbreekt; 

• bij het bepalen van effecten wordt gewerkt met verschillende referenties9 : soms is dit 

de juiste - de ontwikkeling van een gebied zonder windenergie - soms is gewerkt 

met relatieve scores per gebied of criterium lO , zie ook §2.4 voor de natuurscores; 

Zie pagina 21 van het MER. 

Ten aanzien van natuur acht de Commissie het op grond van de windmolenrisicokaart (pagina 29 MER) niet plaUSibel 

dat de afgevallen gebieden een vergelijkbare of grotere kans op effecten hebben dan de SVWOl- en MER-gebieden. In 

de SVIR-gebieden in NO-Nederland liggen in verhouding relatief weinig Natura 2000-gebieden, gebieden met 

vogelconcentraties of belan9rijke vleermuisleefgebieden. Hier is juist een lagere kans op milieugevolgen aannemelijk 
Pas na de effectanalyse geeft het MER via de potentiele opsteUingsruimte voor windenergie (POV) inzicht In te plaatsen 

vermogen, maar zonder veronderstellingen over op te stellen vermogen is geen raming van effecten mogelijk . 

-3 
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• risico's voor trekkende vogelpopulaties zijn niet bij de beoordeling betrokken, zie 

ook §2.4 ; 

• doordat in het MER de scores worden bepaald op basis van de zogenaamde 'laagste 

waarde systematiek'11 ontstaat een vertekend beeld12 , Uit het MER wordt niet duide

lijk hoe deze 'laagste waarde systematiek' doorwerkt in de weergegeven scores van 

de milieueffecten, Het is onduidelijk of deze systematiek wel geschikt is om milieu

verschillen tussen alternatieven en/of gebieden zichtbaar te maken ; 

de manier waarop scores tot stand zijn gekomen is niet altijd navolgbaar13 , mede 

door bovenstaande punten, 

De Commissie kan zich - vanuit de nadruk in het MER op door provincies aangedragen ge

bieden - een analyse die zich richt op de afzonderlijke gebieden voorstellen, Desalniettemin 

moeten een nationale structuurvisie en MER alternatieven en milieueffecten op een uniforme 

en transparante wijze beschrijven, om zo afwegingen tussen gebieden mogelijk te maken en 

milieuvriendelijker keuzes zichtbaar te maken, Door de methodische tekortkomingen is dat 

niet mogelijk, 

De onduidelijkheid over aannames in de alternatieven klemt des temeer omdat de invulling 

van de landschaps- en natuuralternatieven en de daaraan verbonden scores mogelijkheden 

voor het opstellen van grootschalige windenergie soms fors Inperken, Op basis van de infor

matie in het MER en de SVWOL kan niet altijd worden nagegaan of dit terecht is en of kansen 

voor duurzame energie zijn blijven liggen (mogelijke milieuwinst).14 

Dit was oorspronkelijk wel de bedoeling en is gebruikelijk in een MER, Op pagina 11 van de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau van het Rijk iS ook aangegeven: 'Alle CJ/ternCJtieven worden met elkaar en ten opzichte v.m het 

referenCiealternCJtief vergeleken " 

10 Per milieuthema is dan een eigen vergelijkingsmethode gebruikt, Het valt de Commissie op dat bij gebruik van deze 
methodes de scores soms lijken te zijn bepaald door een relatieve vergelijking met andere alternatieven in een gebied 
(alternatief A scoort beter dan alternatief B op een milieuthema zoals natuur) of ten opzichte van een aparte 
gebiedsspecifieke referentie (de SC<lre is bepaald door een inschatting van de Invloed op specifieke woonbebouwing 
dorp X of belnvloedlng van lokale landschap- of natuurkwaliteiten). Bijvoorbeeld bij het gebied 'de Veenkolonien' valt 
het landschappelijk oordeel 'neutraal' Uit omdat geen inslUiting van dorpen plaatsvindt. Dat geldt ook \IOor ongeveer 
alle andere locaties in Nederland, maar daar zijn In deze situatie als score meestal 'minnen' gegeven. 

11 Zie pagina 35 van het MER, De laagste waarden methodiek past voor de effectenbeoordeling geen middeling over het 
gebied toe maar kent het hele gebied een score toe op basis van effecten in een deel van het gebied. 

Il Wanneer bijvoorbeeld - In alternatief 3 (optimalisatie landschap /beleving) - een klein aantal woningen door concentratie 
van Windturbines blOnen een klein gedeelte van een gebied een hoge geluidbelasting ondervinden, scoort dit alternatief 
kennelijk op hinder slechter dan het maximale alternatief (alternatief 1) waarin het hele gebied maximaal wordt gevuld 
met windturbines en veel meer woningen een (mogelijk iets lagere) geluIdbelasting ondervinden. 

IJ Veelal scoren alternatieven die om milieu red enen zijn Ingeperkt slechter dan het oorspronkelijke maximale alternatief. 
In de gebieden 'Veenkolonien Emmen' en 'Aa en Hunze/ Borger- Odoorn' scoort bijvoorbeeld het maximale alternatief 
op geluidhinder 'neutraal', terwijl het alternatief landschap en beleVing (I nperking van dit alternatieO 'negatief' scoort. 
Hier klemt ook dat vaak niet vermeld is hoe een score tot stand Is gekomen. 

" Door een andere landschappelijke benadering zijn er welliCht meer mogelijkheden voor grootschalige windenergie, 
zowel binnen de gekozen gebieden als de gebieden die zijn afgevallen, bijvoorbeeld 

kritisch kijken naar de gehanteerde (harde) plangrenzen , zijn deze grenzen niet te knellend? 
het combineren van ordeningsprincipes, waardoor ontwerpruimte ontstaat. Bijvoorbeeld door het kiezen van 
andere principes zoals lijnen of clusters is in een landschappelijke alternatief (loch) meer ruimte voor wlndener, 
gie te vinden. 

4 
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Vanuit de vereisten van een Nationaal MER is het noodzakelijk om alternatieven inhoudelijk te 

beschrijven (aantal turbines en/of MW's, ontwerp op hoofdlijnen) en milieueffecten via een 

uniforme wijze (inclusief uniforme referentie) vergelijkbaar te maken. De Commissie advi

seert daarom om voorafgaand aan de besluitvorming over de SVWOL de onderzochte alterna

tieven en hun milieuscores zodanig te presenteren dat een vergelijking tussen scores per 

gebied wel mogelijk is. Geef hierbij aan hoe de bandbreedte van potentiele opstellingsruimte 

voor windenergie in het voorkeursalternatief (VKA) te herleiden is op de milieueffecten per 

gebied. 

2.3 Omgang met (lopende) RCR-projecten die niet binnen SVWOL 

passen 

Op dit moment zijn er (lopende) procedures voor RCR-projecten buiten de SVWOL-gebieden. 

In het MER blijft de mogelijkheid open dat in het MER onderzochte maar afgevallen gebieden 

(= buiten de SVWOL-gebieden) toch RCR-projecten l5 kunnen worden gerealiseerd als op 

projectniveau zou blijken dat er toch een initiatief voor grootschalige windenergie gereali

seerd kan worden. I6 

De SVWOL geeft tegelijkertijd aan dat: 'De ministers onder omstandigheden mogen afwijken 
van hun eigen beleid, doch dit vereist een goede ruimtelijke onderbouwing en een motivering 
waaraan zware zorgvuldigheidseisen gesteld worden '. Het is onduidelijk voor welke gebieden 

in Nederland dit opgaat. 

Het is de Commissie hiermee onduidelijk hoe de Rijksoverheid zal omgaan met (lopende) 

procedures voor RCR-projecten buiten de SVWOL-gebieden en de daarmee samenhangende 

milieueffecten. 

De Commissie adviseert voorafgaand aan de besluitvorming over de SVWOL te verhelderen 

hoe de Rijksoverheid zal omgaan met de lopende en toekomstige RCR-projecten die niet 

binnen de SVWOL-gebieden passen, welke lopende projecten het betreft en wat hun milieu

effecten zijn. 

2.4 Gevolgen voor natuur 

Het MER beoordeelt de gevolgen voor de natuur door vooral te kijken naar effecten op vogels 

in Natura 2000-gebieden en leergebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waar

onder weidevogelgebieden. De PB, waarin wordt getoetst aan de gevolgen voor afzonderlijke 

Natura 2000-gebieden, is correct uitgevoerd. Naast het toetsingskader van de Natuurbe· 

schermingswet 1998 (op gebiedsniveau) is van belang dat de Europese Vogelrichtlijn de lid

staten verplicht om de betrokken vogelsoorten op het gewenste gunstige niveau te houden. 

Hiervoor zijn landelijke doelen geformuleerd die grotendeels een optelsom zijn van de ge

biedsdoelen. 

a Zie bijvoorbeeld de kaarten op pagina 's 1 S2 en 1 S4 van het MER voor voorbeelden van deze projecten 
16 Zie pagina 137 van het MER.' Her is niet zo dat gebieden waar het POV 'minimila/' op minder dan 100 MW uitkomt per 

definitie met geschikt zijn voor grootschalige windenergie. Nader onderzoek op prOjectmveau kan uitwijzen dijt er toch 

een initiatief voor grootschalige windenergie gerealiseerd kan worden .• 

- 5-
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In het MER zijn de gevolgen voor de gebiedsdoelen niet ten opzichte van het referentiealter

natief en ook niet onderling beoordeeld9, terwijl het ene gebied een veel grote bijdrage aan 

internationale natuurdoelen zal leveren dan het andere gebied J7 , zie ook §2.2. 

Gevolgen voor trekkende vogelpopulaties (seizoenstrek) zijn in tegenstelling tot trekkende 

vleermuispopulaties niet expliciet als een criterium bij de beoordeling betrokken, terwijl in 

Nederland sprake is van zones met intensieve seizoenstrek18 van soorten die beschermd zijn 

door de Vogel richtlijn. Een dergelijke beoordeling zal op provinciaal of locatieniveau niet 

onderscheidend zijn, maar op landelijk niveau wel. Door het ontbreken van dit criterium kan 

deze informatie niet meegewogen worden in de keuze van gebieden in het VKA en de 

SVWOl. 19 

De Commissie adviseert informatie over seizoentrek van de soorten van de Vogelrichtlijn als 

extra criterium te betrekken bij de beoordeling, zodat gewaarborgd kan worden dat het plan 

geen nadelige gevolgen heeft voor vitaliteit van populaties van trekkende vogelsoorten. 

Uit het MER en de PB blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebieden in bijna alle SVWOL-gebieden niet op voorhand is uit te sluiten en dat hiervoor bij 

vervolgonderzoek op provinciaal- en/of projectniveau nog een oplossing gevonden moet 

worden gevonden. Dit is een belangrijk gegeven voor de (vervolg)besluitvorming, zie ook 

§3.2 van dit advies. Zekerheidshalve wijst de Commissie er op dat een plan dat ontwikkelin

gen mogelijk maakt die de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden aantasten niet 

kan worden vastgesteld. Het plan dient dan ook de waarborgen te bevatten dat die aantasting 

in het vervolgtraject alsnog kan worden uitgesloten. Dit is een belangrijk gegeven voor de 

besluitvorming. 

2.5 Toetsing doelbereik 6.000 MW in 2020 

In het MER is in een tweetal stappen per gebied de bandbreedte in de poten tie Ie opstellings

ruimte (POV) voor windenergie bepaald. Vervolgens is op basis van de milieu-informatie uit 

het MER het voorkeursalternatief (V KA) bepaald. Het MER geeft aan dat in het VKA er een 

potentiéle plaatsingscapaciteit voor grootschalige windenergie is van 3.000- 6.400 MW. 20 Op 

basis van de bestuurlijke afspraken met de provincies en het VKA zijn vervolgens in de 

SVWOL gebieden aangewezen voor grootschalige windenergie van ruim 3.000 MW.21 

11 Voorbeeld: van de Rotgans bedraagt het relatief aandeel van het in Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak aan het 

landelijk doel ca. O,S~ tegen een relatieve bijdrage van het Waddengebied van ruim 73~. De scores in het MER zijn 

echter Identiek. Een bemvloeding van 3 soorten in gebied A telt zwaarder dan een belnvloeding van I beschermde soort 

in gebied B. De relatieve bijdrage aan het landelijke doel is niet meegewogen_ De informatie in bijlage 1 van de PB 

('hoogste risicogroep soorten') geeft hiervoor wel al basiSinformatie die bij een weging kan worden betrokken. 

11 Deze informatie Is wel beschikbaar op het detailniveau dat past bij de Structuurvisie. zie pagina 29 van het MER 

(windmolenrisicokaart). 

19 De Commissie stelt wel vast dat zones met intensieve seizoen strek (Eemshaven, Usselmeergebied, kustgebieden van 

ZW- Nederland) ook op grond van de Natura 2000- en EHS- analyses al scoren als risicovol 

10 Zie pagina 163, tabel 14 van het MER 
1 1 Zie pagina 16 van de SlAVOl. In de SIAVOL is geen bovengrens aangegeven 

- 6 · 
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Het behalen van de doelstelling zal afhangen van het feit of het IPO- bod voor kleinschaliger 

windenergie gecombineerd met de ruim 3.000 MW uit de SVWOL gezamenlijk tot 6.000 MW 

zullen optellen. De Commissie mist een beschouwing van de relatie tussen het IPO- bod voor 

windenergie (5.700 MW) aan de ene kant en de nu onderzochte SVWOL- gebieden per provin

cie en kleinschalige provinciale projecten aan de andere kant . Het MER geeft bijvoorbeeld 

geen antwoord op de vraag in hoeverre de provinciale taakstelling uit het IPO-bod overeen

komt (of wordt onder-/overschreden) door de grootschalige windparken. Zo zijn de opgaven 

uit het IPO- bod bijvoorbeeld voor Flevoland en Noord Holland veel lager dan de maximale 

waarden in de SVWOl. 

Bij het bovenstaande moet bedacht worden dat de ervaring leert dat niet alle ruimtelijke re 

serveringen daadwerkelijk (kunnen) worden ingevuld met projecten, dan wel dat minder op

gesteld vermogen dan voorzien gerealiseerd zal kunnen worden.11 

Extra mogelijkheden in de toekomst 
Mocht het behalen van de doelstelling van 6.000 MW in 2020 In gevaar komen dan zijn er 

extra mogelijkheden, zie §2 .1 van dit advies. Wanneer die later alsnog op de agenda komen, 

bieden de SVWOL en het MER niet het benodigde inzicht in hun potentieel voor duurzame 

energie en hun milieueffecten. Dat betekent ook dat de SVWOL mogelijk suboptimale keuzes 

maakt. Ook is het mogelijk dat later afstemmingsproblemen ontstaan tussen gebieden die nu 

wel en nu niet zijn onderzocht. De nu aan te wijzen en de op bestuurlijke gronden afgevallen 

gebieden zijn dan immers niet in samenhang beoordeeld (bijvoorbeeld risico op verromme

ling landschap) en /of er ontstaat ruimteconcurrentie met provinciale kleinschaliger wind

energie- initiatieven in die gebieden. 

Doorkijk na 2020 ontbreekt 
Voor een robuuste en toekomstvaste 5VWOL vindt de Commissie het belangrijk dat de rol van 

grootschalige windenergie na 2020 ook duidelijk iS11 , mede gezien de korte periode tot 

2020. In het MER is aangegeven dat: 

in het Energierapport 2014 het kabinet een eerste positie zal bepalen over grootscha

lige windenergie na 2020; 

halverwege de looptijd van de SVWOL (2016) zal worden bekeken of winddoelen kun

nen worden doorgetrokken tot na 2020. 

Doordat geen eerste inschatting van het (verwachte) aandeel grootschalige windenergie na 

2020 beschikbaar is , constateert de Commissie dat nu onduidelijk is of en zo ja hoeveel 

aanvullende gebieden na 2020 nodig zijn om duurzame energiedoelen te behalen. Ook hier

door ontstaat het risico op suboptimale keuzes en afstemmingsproblemen , zoals eerder ge

noemd in dit advies. 

21 De toets van het IPO ~ aanbod in o pdracht van het RIJk laat zien dat vanwege concurrerende belangen (andere ruimtel ijke 

ontwikkelingen, wonen, recreatie en natuur) een substantieel dee l van hel IPO- bod van 5.700 MW zal vervallen (tot 

5O'JQ. Toetsen plan IPO 6.000 MW ruimte voor wmd op liJnd in 2020. Bosch en van Rijn , 22 maart 201 3. 

2) Het hUidige regeerakkoord stelt een doel van 16~ hernieuwbare energie in 2020 in plaats van 14%. De S'vWOL noemt 

doorgroei va n Wind op land in dit kader waarschijnhJk, maar geeft aan dat ee rst aanvullend ove rleg met de IPO 

noodzakelIJk is en in de SVWOL daarom hierover geen afwegingen gemaakt kunnen worden (pagina 29 SVVv'OL). 
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3. Aanbevelingen voor vervolgbesluitvorming 

3. 1 Gezondheid 

In de nota van antwoord van het Rijk zijn vragen over gezondheidsaspecten vanuit eerdere 

zienswijzen bij de notitie Reikwijdte en detailniveau beantwoord. In het MER is vervolgens per 

cluster van gebieden aangegeven of een integrale toets van de voorgenomen windenergie

plannen op de gezondheidseffecten wordt aanbevolen. Deze toets vindt dan plaats bij de 
vervolguitwerking van een concreet windenergieproject. 

De Commissie constateert dat kennisleemtes over eventuele gezondheidseffecten nog niet In 

het MER beschreven ziJn.24 De Commissie geeft daarom in overweging een overzicht te geven 

van de actuele kennis hierover (en de leemten daarin) en een eerste integrale toets uit te voe

ren voor die gebieden waar met name vragen onder burgers en belanghebbenden leven. Dit 

betekent ook dat te zijner tijd voor de vervolgstappen op voorhand al een goed actueel over

zicht is beschikbaar van eventuele gezondheidseffecten en kennisleemtes hierover. 

3.2 ADC-toets4 

In de PB is ingegaan op de zogenaamde ADC-toets. Deze komt in beeld indien een concreet 

wind project ook na het betrekken van mitigerende maatregelen bij de beoordeling - kan 

leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied. In dat geval 

kan alleen toestemming worden verleend voor een project indien de ADC-toets met succes 

wordt doorlopen. Geconcludeerd wordt dat er mogelijkheden zijn om de ADC-toets voor een 

specifiek project succesvol te doorlopen. Of d it het geval is moeten echter nog bl ijken bij het 

desbetreffende project. Ook bij provinciale structuurvisies kan de ADC-toets in beeld komen, 

hier is afstemming met de procedures voor RCR-projecten en kleinschalige windprojecten 

van belang. 

De Commissie begrijpt de gekozen redeneerlijn in het MER en de PB maar benadrukt dat het 

doorlopen van de ADC-toets, op grond van de complexiteit en de beperkte jurisprudentie 

hierover, een aanzienlijke voorbereidingstijd kan vergen. Daarom geeft de Commissie in 

overweging om (het stappenplan van) de ADC-toets generiek verder uit te werken voor zover 

het geen project- of locatie specifieke aspecten betreft. 

Z. Denk bij kennisleemtes aan de bezorgdheid bij omwonenden van (mogelijke) windprojecten die over het algemeen 
groot is (Iaagrrequent gelUid, slaapverstoring e.d.) terwijl een verband tussen windenergie en gezondheidseffecten niet 
duidelijk is. Toch lijken aspecten als ontwerp van het Windpark, participatie In het proces, de attitude t.o.v. windenergie, 
de geluidbelasting e.d. een belangrijke rol te spelen bij de beleving van windenergIe. Dat pleit voor een integrale 

aanpak van deze aspecten. 

·8· 
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BULAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Minister van Infrastructuur en Milieu en Minister van Economische Zaken 

Bevoegd gezag: Minister van Infrastructuur en Milieu en Minister van Economische Zaken 

Besluit: vaststellen Rijksstructuurvisie wind op land 

Categorie Besluit m.e .r. : 
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie 022.2 

plan- m.e.r. vanwege passende beoordeling 

Procedurele gegevens: 

aankondiging start procedure in de Staatscourant van: 14 september 2012 
ter inzage legging van de informatie over het voornemen ' 15 september t / m 12 oktober 

2012 

adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 3 februari 2012 

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht : 30 oktober 2012 

kennisgeving MER in de Staatscourant van: 18 april 2013 

ter inzage legging MER: 19 april tt m 30 mei 2013 

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r. : 17 april 2013 

voorlopig toetsingsadvies uitgebracht: 17 juni 2013 

Bijzonderheden 

Op basis van het oordeel in het voorlopig toetsingsadvies is op verzoek van de ministers de 

advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de Rijksoverheid de gelegenheid te 

geven een aanvulling op het MER op te stellen. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar 

is, wordt de toetsing vervolgd. 

Samenste ll ing van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

Ir. P. van der Boom 

drs. SJ. Harkema (werkgroepsecretaris) 

ir. W.H.A. Keijsers 

ir. M.J.F. van Pelt 

ing. c.P. Slijpen 

dr. D.KJ. Tommei (voorzitter) 

ing. R.l. Vogel 

Werkwijze Commissie bij toetsing : 

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 

het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 

toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artike l 

7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 

en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor -
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deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan

vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 

gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 

vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet- essentiele tekortkomingen in het 

MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 

duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 

op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 

onvolkomenheden van ondergeschikt belang . 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nlop de 

pagina Commissie m.e.r. 

Betrokken documenten: 

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies: 

• Plan- MER Structuurvisie Windenergie op land, Royal HaskoningDHV, maart 201 3; 

Ontwerp- structuurvisie Windenergie op land, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

Ministerie van Economische zaken , maart 2013 , 

Passende beoordeling Structuurvisie Windenergie op land, Royal HaskoningDHV, maart 

2013 ; 
Nota van Antwoord, Zienswijzen op het voornemen Structuurvisie Windenergie op Land 

en het opstellen van een milieueffectrapport, Raadpleging reikwijdte en detailniveau van 

het Milieueffectrapport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Econo

mische Zaken , april 2013 .25 

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen. 

H P.m. dit betreft beantwoording van zIenswijzen van een eerdere fase en niet de zie nsw ij ze n op het MER of de ontwerp 

struclUurvisie SVWOl. 
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AANGETEKEND 

Bureau Energieprojecten 

Postbus 23 

2290 AA WATERINGEN 

Per fax vooruit: 070- 379 74 23 

Betr.ft: Zienswijze Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau 

windpark Wieringermeer 

Geachte heer, mevrouw, 

= 
ONTVANGEN 28 NOV 2013 

Onze r.ferentie :463/10532585 

Behandeld door 

Doorkiesnummer :1 

Faxnummer 

E-mail 

Assen, 27 november 20 \3 

Tot mij wendde zich hierna cliënte), woonachtig aan _ 
te Middenmeer met het verzoek haar belangen te behartigen inzake de Conceptnotitie 

reikwijdte en detailniveau windpark Wieringermeer. 

Cliënte kan zich niet vinden in de voorgenomen plannen en dient om die reden middels dit 
schrijven hier een zienswijze op in. De zienswijze van cliënte ziet op hel volgende. 

Europees en rijksbcleid 
In de startnotitie wordt aangegeven dat als gevolg van richtlijn 2009128/EG voor Nederland een 
taakstelling is opgenomen dat 14% van het finale eindverbruik van energie in 2020 uit 
hernieuwbare bronnen dient te zijn opgewekt. Echter staat hierin niet genoemd dat dit windenergie 
moet zijn. Dat windenergie niet de (enige) aangewezen 'groene' energiebron is, moge duidelijk 
zijn, nu de tijd deze aanname heeft ingehaald. Daar waar namelijk eerst gedacht werd dat dit het 
beste alternatief zou zijn, is ondertussen duidelijk geworden dat het niet alleen een groot verstorend 
effect op het landschap, natuur en milieu heeft, maar ook het rendement ver beneden het verwachte 
peil is. Dit is niet slechts de mening van cliënte, maar wordt ondersteund door onder andere het 
Centraal Planbureau, zo blijkt uit het bijgevoegde bericht (bijlage I). ) http://nos.nVartikeV519150-
windenergie-op-Iand-uitstellen.html naar aanleiding van de CPB Notitie van 14 juni 2013 (bijlage 
2, voorblad van de notitie, hele notitie is te raadplegen via de volgende link 
hup:lI\\- ww .cpb.nl/persbericht/321 3544/u i htel-proje.ct-w i nd-op-Iand-beste-optie ) 

Hierin wordt aangegeven dat het CPB een advies heeft gegeven om te wachten met de uitbreiding 
van windmolens op het land. Hierin staal dat het uitbreiden van de productiecapaciteit van 
windmolens op land en op zee zeer verliesgevend is. Volgens het CPB is de vraag naar energie 
door de economische crisis zeer laag en is er reeds sprake van overcapaciteit. Zij adviseert in ieder 
geval 5 jaar te wachten met uitbreidingsplannen. Dat de EU doelstelling hierdoor niet geheel 
gehaald zou worden waardoor een boete zou kunnen volgen, is daaraan ondergeschikt, aangezien 
deze kan worden weggeschreven tegen de subsidies die niet worden uitgekeerd. De vraag is 
derhalve waarom hier geen rekening mee is gehouden? 

Sllchllflg Unlvé Rechtshulp 

Jan Bommerstraal 6, 9402 NA Assen 
Postbus 557, 9400 AN Assen 
K.vK Meppel S 41019292 

ABN-AMRO rek.nr 42,33,06,316 

!BAN ' NLOO ABNA 0423 3063 16 
BIC' ABNANL2A 

Wilt IJ weten hoe wij met uw gegevens omgaan? Kijk op www.unlWJfflChtsbtjstand.nl 
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Alternatieven duurzame energie 
Ten aanzien van de plan-mer wordt opgemerkt dat op grond van art ikel 7.23 van de Wet 
mi lieubeheer verp licht is een beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit, alternatieven en 
varianten. Gemist wordt de beschrijving van alternatieve vormen van energie, waardoor dezelfde 
opbrengst gegenereerd kan worden waartoe de overheid zich gesteld ziet. Zonne-energie zou een 
alternatief zijn dat redelijkerwijs in beschouwing genomen zou moeten worden, gelijk energie uit 
zee middels eb en vloed en uit contact zoet en zout water. De plan mer kan dan ook op deze wijze 
niet ten grondslag gelegd worden aan onderhavige structuurvisie. Voor zover cliënte bekend heeft 
een integrale afweging omtrent de nut en noodzaak van windenergie niet plaat.!tgevonden. Cliënte 
kent in ieder geval geen rapporten waaruit blijkt dat een dergelijke afweging heeft plaatsgevonden. 
Voor zover dergelijke rapporten zouden bestaan verzoeken cliënten om toezending daarvan. De 
Nederland~e Vereniging Omwonenden Windturbine~ (NLVOW) heeft de minister van 
Economische Zaken medio september 2013 benaderd met een formeel verzoek op grond van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur om duidelijkheid te verkrijgen over het eventuele beslaan van 
rapportages en de eventuele inhoud daarvan (bijlage 4 ). 

OnderLoeksvraag 
Windenergie is zeker niet de enige duurzame manier om energie op te wekken, er zijn genoeg 

alternatieven, maar deze zijn niet onderzocht doordat het beleid niet is aangepast aan de huidige 
omMandigheden en tijd (meer kennis en economische crisis). Waarom wordt er vastgehouden aan 
oud beleid dat niet meer voorziet in de actuele praktijk.ituatie en wordt er niet opnieuw gekeken 
naar alternatieven die inmiddels wel rendabel zijn (bijvoorbeeld zonne-energie·). Bovendien moet 
er opnieuw gekeken worden of uitbreiding uberhaupt wel nodig is, aangezien het CPB (1) aangeeft 
dat dit niet het geval is . 

Structuurvisie Windenergie op Land 
Zoals aangegeven in de stannotitie is het rijk in forme le zin initiatiefnemer van het 
rijksinpassingsplan. De plannen ter uitbreiding van het aantal windmolens en de capaciteit worden 
gestoeld op de Structuurvisie Windenergie op Land. Hier wordt ook telkens naar verwezen in de 
startnotitie. Deze structuurvisie biedt de grondslag waarom deze uitbreiding in het Wieringermeer 
ZOlt moeten komen. Echter wordt hierin vergeten te vermelden dat de strucluurvisie nog niet is 
vilstgesteld. Sterker nog de slrucluurvisie is terug naar de tekentafel verwezen door de 
onaflaankelijke commissie voor de MER (hierna; de commissie). Juist op de punten die all', 
grondslag worden genomen voor de ui tbreidingsplannen. In bijlage 2 treft u het hele rapport aan, 
maar kort gezegd heeft de commissie het volgende gezegd: 

'Beslt/lirlijke afspraken met provincies en scope SVWOL en MER 
111 de Strtlclt/urvisie IlIfrastmclUur en Ruimte (SVIR) ûjn in 2012 kansrijke gebieden beschre\'en 
voor grootschalige windenergie. /n het MER :.ijll niet al de;..e 'SVIR-gebieden ' onder4.oclll 
\'allwege besllwrlijke afspraken met de provincies.2 BO\'elldien \'allen er in het MER U'èl 
oIllJer:.ochte gebieden af omdat :.e 'geen provinciaal gebied' ;..ijn '. 

'De Commissie is \'all oordeel dat door bo\'ellstaal1de beperkillgell en het doorschuh'ell \'all 
oIUJen"erpell naar \'ervolgbesluil\'orming door Rijk en prO\'incies er aan;..ien/ijke ris;co 's om
staan op \'oor het milieu suboptimale keu;..es en op afstemmingsproblemen bij 
\'en 'olgbesluill'ormillg ;11 pro\'incies en bij af;..olllierlijke projecten. Denk bij\'oorbeeJd aall 
afstemming lUssen pro\'ilJciale struclllun'isies, procedures \ '00 1' RCR-projecten ell procedures \'oor 
kleinschaliger U'illliellergie. 
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'De Commissie vindt daarnaast dat hel MER niet alle essentiële milieu-informatie bevat om 
hel milieubelang \'olwaardig te kunnen meewegen bij de bes!t,;tvorm;1Jg over de SVWOL. De 
reden hiervoor is dat: 
- het MER onduidelijkheden ;11 de methodische aanpak bevat, waarbij de alternatieven 
onduidelijk ~ijn gedefinieerd. Het beoordelen en vergelijken van milieueffecten fllssell 

de gebieden is daardoor niet mogelijk; 

= 

• de omgang mei (lopende) RCR-projeclen en hltn milieueffecten die niet ;11 de SVWOLgebieden 
passen ondllidelijk is. ' 

Stelling 
Kortom, de basis waarop de plannen zijn gebaseerd, is juist op deze punten door de Commissie 
afgewezen. De uitbreiding kan alleen al om deze reden geen doorgang vinden. De plannen zijn te 
prematuur opgesteld, nu niet duidelijk b of de aanwijzing van gebieden wel op de juiste manier tot 
stand is gekomen. Eerst zal de StJlJcluurvisie Windenergie op Land moeten worden va'itgesteld. 

Gezondheid mens, dier en natuur 
Steeds duidelijker blijkt dat aanwezigheid van een grote hoeveelheid elektriciteit in nabijheid van 
mens en dier een negarieve invloed heeft op de gezondheid. Onvoldoende duidelijk zijn de 
gevolgen van langdurige blootstelling aan dusdani ge krachten, bovengronds dan wel ondergronds 
(opwekking en transport). Ook de natuur en nabijgelegen gronden (gewassen) kunnen hierdoor 
schade ondervinden. Om als voorbeeld te nemen heeft het lange tijd geduurd voordat is aangetoond 
dat hoogspanningsmasten dicht bij een woning de gezondheid negarief kunnen beïnvloeden. Het 
lijkt evident deze fout niet bij wi ndmolens te maken. 

Onderzoeksvraag 
Op welke wijze wordt adequaat onderzoek verricht naar de schadelijke gevolgen voor mens, dier 
en natuur aan langdurige blootstelling van een grote hoeveelheid elektriciteit. 

Geen / onvoldoende onderzoek naar alternatieve locaties binnen zoekgebiedIWieringermeer: 
Cliënte is van mening dal er onvoldoende onderzoek is en/of wordt gedaan naar alternatieve 
locaties binnen het in de startnotit ie opgenomen zoekgebied, alsook binnen de Wieringermeer. Hel 
windpark Wieringermeer wordt in zijn voorgenomen vorm als vaststaande locatie meegenomen, 
zonder dat daarbij onderzoek wordt gedaan naar - binnen de voorgenomen vorm - nog aanwezige 
mogelijkheden om naar een meer / de meest optimale locatie voor het plaatsen van meerdere, 
hogere, windturbines. 

Ruimtelijke inpassing 
Onduidelijk is op welke wijze deugdelijk is/wordt onderzocht wat voor overlast de uitbreiding en 
centrering van het windmolenpark heeft op de omgeving. De gevolgen van slagschaduwen geluid 
zijn reeds in eerdere plannen onvoldoende onderzocht. Dit bewijst de situatie van cliënte. Zij heeft 
veel meer overlast van de bestaande windmolens (CV Groetlocht) dan was voorgeste ld. Hier zou 
slechts 4 dagen per jaar, wanneer de zon dan ook nog zou moelen schijnen, wellicht en ige 
slagschaduw ondervinden. De praktijk is geheel anders gebleken. Cliënte heeft ontelbare 
momenten overlast ondervonden (als ook omwonenden) van zowel slagschaduw als ook 
geluidsoverl ast. Zoals ook genoemd is in de startnotitie, is dit een duidelijk voorbeeld waaruit blijkt 
dat elke situatie op zich gemeten moet worden. Algemene reken modules voldoen niet. 
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O nderzoeksvraag 
Op welke adequate wijze wordt onderzocht welke impact slagschaduwen geluidsoverlast voor de 

omgeving en omwonenden hebben. Gezien het fejt dat de praktijk heeft uitgewezen dat de 
algemene rekenmodellen die voorheen gebruikt werden, niet toereikend zijn. 

Geen / onvoldoende onderzoek naar verschillende (specifieke) belangen van mens en natuur: 
Zoals ook in de startnotitie en de praktijk is aangegeven, moet ook gekeken worden naar de 
specifieke belangen van mens en natuur. Hiervoor moet onderzocht worden wat de verschillende 
windmolens op de verschillende locaties voor gevolgen hebben op het specifieke: 
- Woon- en leefKlimaat : zowel pri vé (wonen) als voor bedrijf (werken); leefKlimaat op de percelen; 
- Hinder/overlast in bedrijfsvoering: goed, onverstoord zicht voor verschillende werkzaamheden 

nodig; 
- Daling vall economi sche waarde onroerend goed, land en gebouwen 
- Hinder in verband met slagschaduw van deze enorme molens 
- geluidsoverlast, is hier rekening gehouden met de windrichting 
- in welke mate is rekening gehouden lnel de nacht ve rlicht ing van de windmolens dat in 

voorgaande plannen reeds is gebleken meer overlast te geven dan voorgesteld. 
- gevaar voor omwonenden en jonge gezinnen. Niet alleen door toename van de 

verkeersbewegingen in het gebied maar ook van de veiligheid van de windmolcns zelf (bij v. bij 
storm en slecht weer. 

Tot slot zijn de volgende punten nog onderbelicht in de startnotilie, die naar lnening van c liënte 
nader onder onderzoek behoeven: 

-Onvoldoende onderzoek naar elektro magnetische straling/trillingen 
-On voldoendc onderzoek gevaar ijsafzetting wieken/molen 
-Er wordt gekozen voor een logische wijze opgestelde windmolen parken, hierdoor zou een 

rustiger beeld ontstaan . lnmiddels is door c liënte vernomen dat de afstand tussen de molens niet 
ge lij k gaat worden. Waarom wordt hiervoor gekozen. 

-De afweging van belangen van omwonenden ten opzichte van de belangen voor de natuur en de 
financiële belangen. 

Er vanu itgaande u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Bijlage I: Nieuwsbericht NOS d.d. 17 juni 
Bijlage 2: Voorblad CPB Notitie 
Bijlage 3: Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport , commissie voor de MER 
Bijlage 4: verzoek tot infomlatie NLVOW 
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Windenergie op land uitstellen" 

CPB: het is beter om met uitbreiding nog even te wachten ANP 

Toegevoegd: maandag 17 jun 2013, 10:06 
Update: maandag 17 jun 2013,11 :52 

Het kabinet kan plannen om duizenden windmolens op land te plaatsen beter uitstellen. In een ad, Ie, 
van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat het uitbreiden van de productiecapaciteit van -
windmolens op land en op zee verliesgevend is. 

Het Rijk wil dat in 2020 ongeveer drie keer fm·cel windenergie wordt opgewekt als nu het geval is. 
Op dit moment wordt er 2100 megawatt (MW) aan energie opgewekt. Daar komt binnen een paar 
iaar nog 400 megawatt bij . 

Boete 

Een project om nog 3500 MW aan windenergie op land te plaatsen, kan volgens het CPB beter met 
vijf jaar worden uitgesteld. Volgens het CPB is de vraag naar energie door de economische crisis op 
dit moment laag. Daarnaast is er sprake van overcapaciteit. Een uitbreiding van het aantal 
windmolens is daarom verliesgevend, schrijft het Centraal Planbureau. 

Als hel Rijk het advies van het CPB overneemt, dan worden de EU-doelstell ingen van 16 procent 
duurzame energie in 2020 niet gehaald. Nederland blijft dan steken op 14,5 procent. Dat kan leiden 
tot een boele van de EU, maar die kan worden weggeschreven tegen de subsidies die niet worden 
uitgekeerd. 

Het CPB adviseert om bij economische groei te kijken of het plaatsen van windmolens wel rendabel 
is, 
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Centraal Planbureau 

CPB Notitie Centraal Planbutl.'llu 
V~n Stolkwfl! 14 
Pastbus80S l0 

Aan : Ministeries EZ en I&M 

Datum: 14 juni 2013 

Betreft: KSA Structuurvisie Windenergie op land 

2508 CM Den Haag 

T (070)3383 380 
I www.cpb.nl 

ConlOlctpersoon 

Annemlek Ven1ps. Rob " al ben en 

Fret 1I111zJ n~ 

Op verzoek van de ministeries van EZ en I&M heeft het CPB een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000 MW 
Windenergie op land (SVWOL). Het CPB is daarbij ondersteund door het Energie 
Onderzoek Centrum Nederland (ECN). Aanleiding vormt de bijdrage van Nederland 

aan de Europese afspraken om per 2020 14% (16% in het Regeerakkoord) 
hernieuwbare energie te realiseren en de COz·uitstoot te reduceren met 20% ten 
opzichte van 1990. Deze notitie geeft de resultaten weer van een KSA van het 
bijplaatsen van 3500 MW windenergie op land tussen 2015 en 2020. 

Uitstel project Wind op land maatschappelijk de beste optie 

De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie 
op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht. afgezien van gevolgen 
van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie 
en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. 
Daarnaast is dit neutrale saldo de som van een negatief saldo aan het begin en een 
positief saldo na een aantal jaren. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel 
van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is. 

De reden voor het negatieve saldo in de eerste jaren is de combinatie van de 
economische crisis waardoor de vraag naar energie laag is en de al bestaande en nog 
groeiende overcapaciteit. Zo blijft de elektriciteitsvraag door de (voortgaande) 
economische crises ver achter bij de in het vorige decennium geformuleerde 
verwachtingen. Het gevolg is dat de vele nieuwe en gereviseerde centrales die de 
afgelopen jaren reeds in bedrijf zijn of binnenkort in bedrijf zullen worden genomen, 
grotendeels zonder afnemers zitten. 

Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse schaliegasrevolutie de Europese 
elektriciteitsprijzen verder onder druk gezet. De wereldmarkt wordt overspoeld door 
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Structuurvisie Windenergie op land 

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

17 juni 2013 / rapportnummer 2636- 124 
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1. Voorlopig oordeel over het MER 
Oe Rijksoverheid heeft de ambitie om in 2020, samen met de provincies, 6.000 MW aan 

windenergie op land te realiseren. Zij wil daarom gebieden aanwijzen en ruimtelijke rand 

voorwaarden stellen voor grootschalige wind projecten (> 1 00 MW), de zogenaamde Rijks

coêrdinatieprojecten (verder RCR- projecten). Hiertoe is de ontwerp- structuurvisie Wind op 

land opgesteld (verder SVWOL). Het kabinet overlegt binnenkort met de Tweede Kamer over 

de SVWOL waarna het kabinet een besluit neemt. Om deze besluitvorming te ondersteunen is 

een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie voor de m.e.r. (hierna de Commis

sie)1 is gevraagd dit MER te toetsen . 

Het MER en de SVWQL beschrijven de mogelijkheden voor grootschalige windenergie. Voor 

windrijke regio's is onderzocht hoeveel potentiele ruimte voor grootschalige windenergie er 

maximaal is en wanneer daarnaast rekening gehouden wordt met landschap (tegengaan ver

rommeling, horizonbeslag), leefomgeving (geluid, slagschaduw, veiligheid) en natuur (vogels 

en vleermuizen). In de SVWOL zijn de gebieden vastgesteld voor RCR- projecten, wat helder

heid biedt aan initiatiefnemers. Provincies zullen het komende jaar hun provinciale ruimtelij 

ke plannen aanpassen (inclusief MER), zodat burgers en belanghebbenden een volledig in

zicht krijgen in de gebieden waar windparken kunnen komen. 

Bestuurlijke afspraken met provincies en scope SVWOL en MER 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn in 2012 kansrijke gebieden beschre

ven voor grootschalige windenergie. In het MER zijn niet al deze 'SVIR-gebieden' onderzocht 

vanwege bestuurlijke afspraken met de provincies.2 Bovendien vallen er in het MER wèl on

derzochte gebieden af omdat ze 'geen provinciaal gebied' zijn. De Commissie constateert dat 

door deze keuze op verschillende momenten in het trechteringsproces kansen voor groot

schalige windenergie blijven liggen. 

De Commissie constateert dat de nadruk in het MER ligt op: 

een beoordeling van individuele, door de provincies voorgestelde gebieden. Er ont

breekt een nationale analyse van milieuverschillen tussen geschikte regio's en gebie

den om te komen tot een vanuit milieuoogpunt optimale invulling van grootschalige 

windenergie In Nederland) Ook wordt het bewaken van samenhang tussen windparken 

in een regio doorgeschoven naar vervolgbesluitvorming ; 

de periode tot 2020. zonder dat duidelijk is wat de analyse betekent voor het perspec

tief voor wind op land op de middellange termijn (na 2020); 

afbakening van de gebieden voor grootschalige windenergie. Ruimtelijke kaders zoals 

landschappelijke inrichtingsprincipes en randvoorwaarden worden kort benoemd, maar 

in de vorm van een advies, aandachtspunt of verzoek. De betekenis in de praktijk hier

van voor initiatiefnemers van windparken is niet duidelijk. 

Voorlopig oordeel 
De Commissie is van oordeel dat door bovenstaande beperkingen en het doorschuiven van 

onderwerpen naar vervolgbesluitvorming door Rijk en provincies er aanzienlijke risico's ont-

Voor de samenstelling van de werkgroep, haar werkwijze en projectgegevens, zie bijlage 1 bij dit advies. 

In bijlage I van het MER is wet de 'trechterlngsstap' van de 'SVIR-gebieden' naar de gebieden voor het MER beschreven. 

Zie voor een toelichting pagina 5 van het R&D-advies van de Commissie kenmerk 2636-67 op WWW&Q!!LfTIljS! rotLn! . 

1-
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staan op voor het milieu suboptimale keuzes en op afstemmingsproblemen bij vervolgbe

sluitvorming in provincies en bij afzonderlijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan afstemming 

tussen provinciale structuurvisies, procedures voor RCR- projecten en procedures voor klein 

schaliger windenergie. 

De Commissie vindt daarnaast dat het MER niet alle essentiele milieu - informatie bevat om 

het milieu belang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over de SVWOl. De 

reden hiervoor is dat: 

het MER onduidelijkheden in de methodische aanpak bevat, waarbij de alternatieven 

onduidelijk zijn gedefinieerd. Het beoordelen en vergelijken van milieueffecten tussen 

de gebieden is daardoor niet mogelijk; 

de omgang met (lopende) RCR- projecten en hun milieueffecten die niet in de SVWOL

gebieden passen onduidelijk is. 

Zij adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming deze twee tekortkomingen te herstellen 

in een aanvulling op het MER. 

Op basis van dit voorlopig oordeel is op verzoek van de ministers de advisering van de 

Commissie tijdelijk opgeschort om de Rijksoverheid de gelegenheid te geven een aanvulling 

op het MER op te stellen. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing 

vervolgd. 

Natura 2000-gebieden 

Uit het MER en de Passende beoordeling (PB) blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmer

ken van Natura 2000- gebieden in bijna alle SVWOL- gebieden niet op voorhand is uit te slui

ten en dat bij vervolgonderzoek op provinciaal - e% ~ ~f projectniveau nog een oplOSSing ge

vonden moet worden. De uitkomsten zijn een belangrijk gegeven voor de (vervolg)besluitvor

ming.· 

Doel 6.000 MW 
Het is niet vast te stellen of het doel van 6.000 MW op land voor 2020 gerealiseerd zal wor

den. Het MER geeft aan dat er in een potentièle plaatsingscapaciteit voor grootschalige wind

energie is van ongeveer 3.000- 6.400 MW. 5 De SVWOL geeft aan dat rekening houdend met 

het MER en bestuurlijke afspraken er ruimte is gevonden voor 'ruim 3.000 MW' grootschalige 

windenergie. Het provinciale aanbod voor kleinschaliger windenergie (inclusief opschaling en 

herstructurering) blijkt niet expliciet uit de SVWOL en het MER. 

Het is onduidelijk of de combinatie van grootschalige en kleinschalige windenergie voldoende 

zal zijn om de doelstelling van 6.000 MW te behalen. Ook is onduidelijk hoe de afspraken 

met provincies (ongeveer 5.700 MW) zich verhouden tot de beschreven mogelijkheden voor 

grootschalige windenergie in het MER en de SVWOl. 

In dit kader kan de zogenaamd@ADC-toetsook belangrijk zijn, als geen adequate oplossing gevonden wordt voor 

Natura 2000-gebieden, zie ook §2.4 van dit advies. ADC noudt op grond van art . 199 en 19h van de Nb-wet 1998 in 

A. zijn er Alternatie~ oplossingen? Inclusief locatiealternatieven: 
o zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom deze structuurvisIe toch gerealiseerd moet worden? 

C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 

2000 bewaard blijft? 
Zie pagina 163, tabel 14 van het MER, inclusief bestaand vermogen gebouwd :~rgund na 2005 en herstructurering 

-2-
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De Commissie is niet in de gelegenheid gesteld zienswijzen op het MER en de SVWQL bij haar 

advies te betrekken. Zij heeft geen zienswijzen ontvangen van het Rijk. 

In hoofdstuk 2 geeft de Commissie een toelichting op haar oordeel. In hoofdstuk 3 geeft zij 

aanbevelingen voor de vervolgbesluitvorming over de omgang met 'gezond heid' bij vervolg 

besluitvorming en de zogenaamde ADC- toets". 

2. Toelichting op het voorlopig oordeel 

2.1 Trechtering SVIR naar selectie gebieden MER 

Het MER geeft aan dat de provinciale reserveringen voor windenergie het uitgangspunt zijn 

voor de te onderzoeken gebieden in het MER vanwege bestuurlijke afspraken met de provin 

cies.6 De trechtering van de 'SVIR- gebieden' naar de selectie van de te onderzoeken gebieden 

in het MER kent zo een bestuurlijke achtergrond. 

Het MER geeft aan dat een substantieel deel van de niet onderzochte SVIR- gebieden een kans 

op vergelijkbare milieueffecten hebben als de wel onderzochte gebiedenJ Maar het MER gaat 

niet in op de het mogelijk te realiseren vermogen van grootschalige windenergie in de niet

onderzochte SV1R gebieden. 2 Daardoor worden afwegingen tussen duurzame energie, natuur, 

landschap en leefomgeving, ook op nationale schaal, niet duidelijk. De Commissie consta

teert dat hierdoor kansen voor grootschalige windenergie blijven liggen, zonder voldoende 

onderbouwing.4 

2.2 Milieueffecten en verge lijk ing van gebieden 

Het MER biedt waardevolle informatie over kansen en risico's voor milieu, natuur en land

schap per onderzocht gebied. Er zijn echter onduidelijkheden in de methodische aanpak, 

waardoor de beschreven effecten per gebied niet goed navolgbaar zijn en dus een heldere 

vergelijking tussen gebieden onderling niet mogelijk is. Toelichting: 

voor een zinvolle effectbepaling moet duidelijk zijn van hoeveel turbines en / of MW's 

per alternatief per gebied wordt uitgegaan. Deze zijn immers sterk bepalend voor de 

milieueffecten. Deze informatie ontbreekt bij de beschrijving van de alternatieven;8 

het onbekend is hoe de landschapsalternatieven tot stand zijn gekomen. Inzicht in de 

gehanteerde landschappelijke inrichtingsprincipes en de achterliggende ontwerpkeu

zen en veronderstellingen per gebied ontbreekt; 

bij het bepalen van effecten wordt gewerkt met verschillende referenties9 ; soms is dit 

de juiste - de ontwikkeling van een gebied zonder windenergie - soms is gewerkt 

met relatieve scores per gebied of criterium l O, zie ook §2.4 voor de natuurscores; 

Zie pagina 21 van het MER. 
Ten aanzien van natuur acht de Commissie het op grond van de windmolenrisicokaart (pagina 29 MER) niel plausibel 
dat de afgevallen gebieden een vergelijkbare of grotere kans op effecten hebben dan de SVVY'OL- en MER- gebieden. In 
de SVIR- gebieden in NO- Nederland liggen in verhouding relatief weinig Natura 2000-gebieden, gebieden met 
vogelconcennaties of belangrijke vleermuisleefgebieden. Hier is juist een lagere kans op milieugevolgen aannemelijk. 
Pas na de effectanalyse geeft het MER via de potentiele opstellingsruimte voor windenergie (PQV) inzicht in te plaatsen 
vermogen, maar zonder veronderstellingen over op te stellen vermogen is geen raming van effecten mogelijk . 
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• risico's voor trekkende vogelpopulaties zijn niet bij de beoordeling betrokken, zie 

ook §2.4 ; 

doordat in het MER de scores worden bepaald op basis van de zogenaamde 'laagste 

waarde systematiek'll ontstaat een vertekend beeld l 2. Uit het MER wordt niet duide

lijk hoe deze 'laagste waarde systematiek' doorwerkt in de weergegeven scores van 

de milieueffecten. Het is onduidelijk of deze systematiek wel geschikt is om milieu

verschillen tussen alternatieven en / of gebieden zichtbaar te maken ; 

de manier waarop scores tot stand zijn gekomen is niet altijd navolgbaaril , mede 

door bovenstaande punten. 

De Commissie kan zich - vanuit de nadruk in het MER op door provincies aangedragen ge

bieden - een analyse die zich richt op de afzonderlijke gebieden voorstellen. Desalniettemin 

moeten een nationale structuurvisie en MER alternatieven en milieueffecten op een uniforme 

en transparante wijze beschrijven, om zo afwegingen tussen gebieden mogelijk te maken en 

milieuvriendelijker keuzes zichtbaar te maken. Door de methodische tekortkomingen is dat 

niet mogelijk. 

De onduidelijkheid over aannames in de alternatieven klemt des temeer omdat de invulling 

van de landschaps- en natuuralternatieven en de daaraan verbonden scores mogelijkheden 

voor het opstellen van grootschalige windenergie soms fors inperken. Op basis van de infor

matie in het MER en de SVWOL kan niet altijd worden nagegaan of dit terecht is en of kansen 

voor duurzame energie zijn blijven liggen (mogelijke milieuwinst).14 

Dit was oorspronkelijk wel de bedoeling en Is gebruikelijk In een MER_ Op pagina 11 van de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau van het Rijk is ook aangegeven - 'Alle alternatieven worden met elkaar en ten opzichte Viln het 
referent lealternat/ef vergeleken' 

10 Per milieuthema is dan een eigen vergelijkingsmethode gebruikt. Het valt de Commissie op dat bij gebruik van deze 
methodes de scores soms lijken te Zijn bepaald door een relatieve vergelijking met andere alternatieven in een gebied 
(alternatief A scoort beter dan alternatief B op een milieuthema zoals natuur) of ten opzichte van een aparte 
gebiedsspecifieke referentie (de score Is bepaald door een Inschatting van de invloed op specifieke woonbebouwing 
dorp X of belnvloeding van lokale landschap- of natuurkwaliteiten). BijVOOrbeeld bij het gebied 'de Veenkolonien' valt 
het landschappelijk oordeel 'neutraal' Uit omdat geen inslUiting van dorpen plaatsvindt . Dat geldt ook voor ongeveer 
alle andere locaties in Nederland, maar daar zijn in deze situatie als score meestal 'minnen' gegeven. 

I I Zie pagina 3S van het MER. Oe laagste waarden methodiek past voor de effectenbeoordeling geen middeling over het 
gebied toe maar kent het hele gebied een score toe op basis van effecten in een deel van het gebied . 

Il Wanneer bijvoorbeeld - in alternatief 3 (optimalisatie landschap beleving) - een klein aantal woningen door concentratie 
van windturbines binnen een klein gedeelte van een gebied een hoge geluldbelasting ondervinden, scoort dit alternatief 
kennelijk op hinder slechter dan het maximale alternatief (alternatief I) waarin het hele gebied maximaal wordt gevuld 
mei Windturbines en veel meer woningen een (mogelijk iets lagere) geluidbelasting ondervinden 

IJ Veelal scoren alternatieven die om miheuredenen zijn Ingeperkt slechter dan het oorspronkelijke maximale alternatief. 
In de gebieden 'Veenkolonien Emmen' en ' ty en Hunze , Borger-Odoorn' scoort bijvoorbeeld het maximale alternatief 
op gelUidhinder 'neutraal', terwijl het alternatief landschap en beleVing (inperking van dit alternatieO ' negatief scoort . 
Hier klemt ook dat vaak niet vermeld is hoe een score tot stand is gekomen 

.. Door een andere landschappelijke benadering zIJn er wellichl meer mogelijkheden VOOf grootschalige windenergie . 
zowel binnen de gekozen gebieden als de gebieden die ZIJn afgevallen. bijvoorbeeld 

kritisch kijken naar de gehanteerde (harde) plangrenzen . zijn deze grenzen niet te knellend? 
hel combineren van ordeningsprincipes, waardoor ontwerpruimte ontstaat. Bijvoorbeeld door het kiezen van 
andere principes zoals lijnen of clusters is in een landschappelijke alternatief (toch) meer ruimie voor Windener
gie te vinden. 
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Vanuit de vereisten van een Nationaal MER is het noodzakelijk om alternatieven inhoudelijk te 

beschrijven (aantal turbines en t of MW's, ontwerp op hoofdlijnen) en milieueffecten via een 

uniforme wijze (inclusief uniforme referentie) vergelijkbaar te maken. De Commissie advi

seert daarom om voorafgaand aan de besluitvorming over de SVWOL de onderzochte alterna

tieven en hun milieu scores zodanig te presenteren dat een vergelijking tussen scores per 

gebied wel mogelijk is. Geef hierbij aan hoe de bandbreedte van potentiele opsteUingsruimte 

voor windenergie in het voorkeursalternatief (VKA) te herleiden is op de milieueffecten per 

gebied. 

2.3 Omgang met (lo pende) RCR- projecten die niet bi nnen SVWOL 

passen 

Op dit moment zijn er (lopende) procedures voor RCR- projecten buiten de SVWOL- gebieden. 

In het MER blijft de mogelijkheid open dat in het MER onderzochte maar afgevallen gebieden 

(= buiten de SVWOL- gebieden) toch RCR- projecten l 5 kunnen worden gerealiseerd als op 

projectniveau zou blijken dat er toch een initiatief voor grootschalige windenergie gereali 

seerd kan worden. 16 

De SVWOL geeft tegelijkertijd aan dat: 'Oe ministers onder omstandigheden mogen afwijken 
van hun eigen beleid, doch dit vereist een goede ruimtelijke onderbouwing en een motivering 
waaraan zware zorgvuldigheidseisen gesteld worden'. Het is onduidelijk voor welke gebieden 

in Nederland dit opgaat. 

Het is de Commissie hiermee onduidelijk hoe de Rijksoverheid zal omgaan met (lopende) 

procedures voor RCR- projecten buiten de SVWOL- gebieden en de daarmee samenhangende 

milieueffecten. 

De Commissie adviseert voorafgaand aan de besluitvorming over de SVWOL te verhelderen 

hoe de Rijksoverheid zal omgaan met de lopende en toekomstige RCR- projecten die niet 

binnen de SVWOL- gebieden passen, welke lopende projecten het betreft en wat hun milieu

effecten zijn. 

2.4 Gevolgen voor natu ur 

Het MER beoordeelt de gevolgen voor de natuur door vooral te kijken naar effecten op vogels 

in Natura 2000- gebieden en leefgebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waar

onder weidevogelgebieden. De PB, waarin wordt getoetst aan de gevolgen voor afzonderlijke 

Natura 2000- gebieden, is correct uitgevoerd. Naast het toetsingskader van de Natuurbe

schermingswet 1998 (op gebiedsniveau) is van belang dat de Europese Vogelrichtlijn de lid

staten verplicht om de betrokken vogelsoorten op het gewenste gunstige niveau te houden. 

Hiervoor zijn landelijke doelen geformuleerd die grotendeels een optelsom zijn van de ge

biedsdoelen. 

IS Zie bijvoorbeeld de kaanen op pagina ' s 152 en 154 van net MER voor voorbeelden van deze prOJecten . 

'6 Zie pagina 137 van net MER. ' . Het is niet zo dat gebieden waar het POV 'minimaal' op mmderdan 100 MW uitkomt per 

definitie niet geschikt zijn voor grootschalige windenergie. Nader onderzoek op projectniveau kan Uitwijzen dal er toch 

een mltiatief voor grootschalige wmdenergle gerealiseerd kan worden .• 
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In het MER zijn de gevolgen voor de gebiedsdoelen niet ten opzichte van het referentiealter

natief en ook niet onderling beoordeeld9, terwijl het ene gebied een veel grote bijdrage aan 

internationale natuurdoelen zal leveren dan het andere gebied 17, zie ook §2.2. 

Gevolgen voor trekkende vogelpopulaties (seizoenstrek) zijn in tegenstelling tot trekkende 

vleermuÎspopulaties niet expliciet als een criterium bij de beoordeling betrokken, terwijl in 

Nederland sprake is van zones met intensieve seizoenstrek 'S van soorten die beschermd zijn 

door de Vogel richtlijn. Een dergelijke beoordeling zal op provinciaal of locatieniveau niet 

onderscheidend zijn, maar op landelijk niveau wel. Door het ontbreken van dit criterium kan 

deze informatie niet meegewogen worden in de keuze van gebieden in het VKA en de 

SVWOL.1 9 

De Commissie adviseert informatie over seizoentrek van de soorten van de Vogelrichtlijn als 

extra criterium te betrekken bij de beoordeling, zodat gewaarborgd kan worden dat het plan 

geen nadelige gevolgen heeft voor vitaliteit van populaties van trekkende vogelsoorten. 

Uit het MER en de PB blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-

gebieden in bijna alle SVWOL-gebieden niet op voorhand is uit te sluiten en dat hiervoor bij 

vervolgonderzoek op provinciaal- en / of projectniveau nog een oplossing gevonden moet 

worden gevonden. Dit is een belangrijk gegeven voor de (vervolg)besluitvorming, zie ook 

§3.2 van dit advies. Zekerheidshalve wijst de Commissie er op dat een plan dat ontwikkelin 

gen mogelijk maakt die de natuurlijke kenmerken van Natura 2000- gebieden aantasten niet 

kan worden vastgesteld. Het plan dient dan ook de waarborgen te bevatten dat die aantasting 

in het vervolgtraject alsnog kan worden uitgesloten. Dit is een belangrijk gegeven voor de 

besluitvorming. 

2.5 Toetsing doelbereik 6.000 MW in 2020 

In het MER is in een tweetal stappen per gebied de bandbreedte in de potentiële opstellings

ruimte (POV> voor windenergie bepaald. Vervolgens is op basis van de milieu- informatie uit 

het MER het voorkeursalternatief (VKA) bepaald. Het MER geeft aan dat in het VKA er een 

potentiële plaatsingscapaciteit voor grootschalige windenergie is van 3.000- 6.400 MW. 2o Op 

basis van de bestuurlijke afspraken met de provincies en het VKA zijn vervolgens in de 

SVWOL gebieden aangewezen voor grootschalige windenergie van ruim 3.000 MW. 21 

17 Voorbeeld : van de Rotgans bedraagt het relatief aandeel van het in Natura 2000- gebied Krammer- Volkerak aan het 

landelijk doel ca. 0,5% tegen een relatieve bijdrage van het Waddengebied van ruim 73%. De scores in het MER zijn 
echter identiek. Een belOvloeding van 3 soorten in gebied A telt zwaarder dan een belnvloeding van 1 beschermde soort 

in gebied B. De relatieve bijdrage aan het landelijke doel is niet meegewogen. De informatie in bijlage 1 van de PB 

('hoogste risicogroep soorten') geeft hiervoor wel al basisinformatie die bij een weging kan worden betrokken. 

11 Deze informatie is wel beschikbaar op het detailniveau dat past bij de 5tructuurvisie. zie pagina 29 van het MER 

(windmolenrisicokaart). 
lil De Commissie stelt wel vast dat zones mei intensieve seizoenstrek (Eemshaven, Usselmeergebied. kustgebieden van 

ZW- Nederland) ook op grond van de Natura 2000- en EH5- analyses al scoren als risicovol. 

10 Zie pagina 163, tabel 14 van het MER. 
21 Zie pagina 16 van de S\lWOL. In de S\lWOL is geen bovengrens aangegeven. 
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Het behalen van de doelstelling zal afhangen van het feit of het IPO- bod voor kleinschaliger 

windenergie gecombineerd met de ruim 3.000 MW uit de SVWOL gezamenlijk tot 6.000 MW 

zullen optellen. De Commissie mist een beschouwing van de relatie tussen het IPO- bod voor 

windenergie (5.700 MW) aan de ene kant en de nu onderzochte 5VWOL- gebieden per provin

cie en kleinschalige provinciale projecten aan de andere kant. Het MER geeft bijvoorbeeld 

geen antwoord op de vraag in hoeverre de provinciale taakstelling uit het IPO-bod overeen

komt (of wordt onder- /overschreden) door de grootschalige windparken. Zo zijn de opgaven 

uit het IPO- bod bijvoorbeeld voor Flevoland en Noord Holland veel lager dan de maximale 

waarden in de SVWOL. 

Bij het bovenstaande moet bedacht worden dat de ervaring leert dat niet alle ruimtelijke re 

serveringen daadwerkelijk (kunnen) worden ingevuld met projecten, dan wel dat minder op

gesteld vermogen dan voorzien gerealiseerd zal kunnen worden.12 

Extra mogelijkheden in de toekomst 
Mocht het behalen van de doelstelling van 6.000 MW in 2020 in gevaar komen dan zijn er 

extra mogelijkheden, zie §2.1 van dit advies. Wanneer die later alsnog op de agenda komen, 

bieden de SVWOL en het MER niet het benodigde inzicht in hun potentieel voor duurzame 

energie en hun milieueffecten. Dat betekent ook dat de SVWOL mogelijk suboptimale keuzes 

maakt. Ook is het mogelijk dat later afstemmingsproblemen ontstaan tussen gebieden die nu 

wel en nu niet zijn onderzocht. De nu aan te wijzen en de op bestuurlijke gronden afgevallen 

gebieden zijn dan immers niet in samenhang beoordeeld (bijvoorbeeld risico op verromme

ling landschap) en / of er ontstaat ruimteconcurrentie met provinciale kleinschaliger wind

energie- initiatieven in die gebieden. 

Doorkijk na 2020 ontbreekt 
Voor een robuuste en toekomstvaste SVWOL vindt de Commissie het belangrijk dat de rol van 

grootschalige windenergie na 2020 ook duidelijk is2], mede gezien de korte periode tot 

2020. In het MER is aangegeven dat: 

in het Energierapport 2014 het kabinet een eerste positie zal bepalen over grootscha

lige windenergie na 2020; 

halverwege de looptijd van de SVWOL (20 16) zal worden bekeken of winddoelen kun

nen worden doorgetrokken tot na 2020. 

Doordat geen eerste inschatting van het (verwachte) aandeel grootschalige windenergie na 

2020 beschikbaar is, constateert de Commissie dat nu onduidelijk is of en zo ja hoeveel 

aanvullende gebieden na 2020 nodig zijn om duurzame energiedoelen te behalen. Ook hier

door ontstaat het risico op suboptimale keuzes en afstemmingsproblemen, zoals eerder ge

noemd in dit advies. 

II De toets van het IPO-aanbod in opdracht van het Rijk laat zien dat vanwege concurrerende belangen (andere rUimtelijke 
ontwikkelingen, wonen, recreatie en natuur) een substantieel deel van het IPO- bod van 5.700 MW zal vervallen (tot 
50%). Toetsen plan IPO 6.000 MW rUimte voor wmd op '.md m ZOZO, Bosch en van Rijn , 22 maart 2013. 

H Het huidige regeerakkoord slelt een doel van 1691ó hernieuwbare energie in 2020 in plaats van 14~. De SV'NOL noemt 
doorgroei van wind op land in dit kader waarschijnlijk , maar geeft aan dat eerst aanvullend overleg met de IPO 
noodzakelijk is en in de SVINOL daarom hierover geen afwegingen gemaakt kunnen worden (pagina 29 SV'NOL). 
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3. Aanbevelingen voor vervolgbesluitvorming 

3. 1 Gezondheid 

In de nota van antwoord van het Rijk zijn vragen over gezondheidsaspecten vanuit eerdere 

zienswijzen bij de notitie Reikwijdte en detailniveau beantwoord. In het MER is vervolgens per 

cluster van gebieden aangegeven of een integrale toets van de voorgenomen windenergie 

plannen op de gezondheidserrecten wordt aanbevolen. Deze toets vindt dan plaats bij de 
vervolg uitwerking van een concreet windenergieproject. 

De Commissie constateen dat kennisleemtes over eventuele gezondheidseffecten nog niet in 

het MER beschreven zjjn.24 De Commissie geeft daarom in overweging een overzicht te geven 

van de actuele kennis hierover (en de leemten daarin) en een eerste integrale toets uit te voe
ren voor die gebieden waar met name vragen onder burgers en belanghebbenden leven . Dit 

betekent ook dat te zijner tijd voor de vervolgstappen op voorhand al een goed actueel over

zicht is beschikbaar van eventuele gezondheidseffecten en kennisleemtes hierover. 

3.2 ADC- toets4 

In de PB is ingegaan op de zogenaamde ADC- toets. Deze komt in beeld indien een concreet 

wind project - ook na het betrekken van mitigerende maatregelen bij de beoordeling - kan 

leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000- gebied. In dat geval 

kan alleen toestemming worden verleend voor een project indien de ADC- toets met succes 

wordt doorlopen. Geconcludeerd wordt dat er mogelijkheden zijn om de ADC- toets voor een 

specifiek project succesvol te doorlopen. Of dit het geval is moeten echter nog blijken bij het 

desbetreffende project. Ook bij provinciale structuurvisies kan de ADC- toets in beeld komen, 

hier is afstemming met de procedures voor RCR- projecten en kleinschalige wind projecten 

van belang. 

De Commissie begrijpt de gekozen redeneerlijn in het MER en de PB maar benadrukt dat het 

doorlopen van de ADC- toets, op grond van de complexiteit en de beperkte jurisprudentie 

hierover, een aanzienlijke voorbereidingstijd kan vergen. Daarom geeft de Commissie in 

overweging om (het stappenplan van) de ADC- toets generiek verder uit te werken voor zover 

het geen project- of locatiespecifieke aspecten betreft. 

H Denk bij kennisleemtes aan de bezorgdheid bij omwonenden van (mogelijke) windprojecten die over het algemeen 
groot is (laagfrequent gelUid . slaapverstonng e.d .) terwijl een verband tussen Windenergie en gezondheidseffecten niet 
dUidelijk is. Toch lijken aspecten als ontwerp van het Windpark , participatie in het proces. de attitude t.O.V. Windenergie, 
de gelu idbelasting e.d. een belangrijke rol te spelen bij de beleving van windenergie. Dat pleit voor een integrale 
aanpak van deze aspecten. 
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BULAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Minister van Infrastructuur en Milieu en Minister van Economische Zaken 

Bevoegd gezag: Minister van Infrastructuur en Milieu en Minister van Economische Zaken 

Besluit: vaststellen Rijksstructuurvisie wind op land 

Categorie Besluit m.e.r.: 

plan- m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie 022.2 
plan- m.e.r. vanwege passende beoordeling 

Procedurele gegevens: 

aankondiging start procedure in de Staatscourant van: 14 september 2012 

ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 15 september t / m 12 oktober 

2012 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r. : 3 februari 2012 

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 30 oktober 2012 

kennisgeving MER in de Staatscourant van : 18 april 2013 

ter inzage legging MER: 19 april t j m 30 mei 2013 

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r. : 17 april 2013 

voorlopig toetsingsadvies uitgebracht: 17 juni 2013 

Bijzonderheden 

Op basis van het oordeel in het voorlopig toetsingsadvies is op verzoek van de ministers de 

advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de Rijksoverheid de gelegenheid te 

geven een aanvulling op het MER op te stellen. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar 

is, wordt de toetsing vervolgd. 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

ir. P. van der Boom 

drs. S.l. Harkema (werkgroepsecretaris) 

ir. W.H.A. Keijsers 

ir. MJ.F. van Pelt 

ing. c.P. Slijpen 

dr. D.K.). Tommei (voorzitter) 

ing. R.L. Vogel 

Werkwijze Commissie bij toetsing : 

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 

het milieu belang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 

toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 

7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 

en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
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deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan

vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 

gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 

vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet- essentiële tekortkomingen in het 

MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 

duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 

op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 

onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nJop de 

pagina Commissie m.e.r. 

Betrokken documenten: 

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies: 

Plan- MER Structuurvisie Windenergie op land, Royal HaskoningDHV, maart 2013 ; 

Ontwerp- structuurvisie Windenergie op land, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

Ministerie van Economische zaken, maart 2013 ; 

Passende beoordeling Structuurvisie Windenergie op land, Royal HaskoningDHV, maart 

2013 ; 

Nota van Antwoord, Zienswijzen op het voornemen Structuurvisie Windenergie op Land 

en het opstellen van een milieueffectrapport, Raadpleging reikwijdte en detailniveau van 

het Milieueffectrapport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Econo

mische Zaken, april 2013. 25 

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen. 

H P.m. dit betreft beantwoording van zienswijzen van een eerdere fase en niet de zienswijzen op het MER of de ontwerp 

structuurvisie SVWOl. 
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De Minister van Economische Zaken 
Zijne Excellentie de Heer 11. Kamp 
Postbus 2040 I 
2500 EC Den Haag 

Per aangetekende brief 

Schettens, I I september 20 13 

Zeer geachte heer Kamp, 

Namens de Nederlandse Vereniging Omwoncnden Windturbines (NLVOW), maar ook 
persoonlijk, leg ik het hiernavolgende, op artikel 3, lid I van de Wet openbaarheid van 
besluur gebaseerde verzoek om infonnatie aan U voor, meer in hel bijzonder milieu
informatie als omschreven in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer. 

liet verzoek betreft. het beschikbaar stellen van, dan \vel inzage verlenen in, documenten 
waarin een afweging wordt gemaakt van de maatschappelijke voordelen en nadelen van 
windenergie. Kernpunt van het thans vigerende windenergiebeleid is de ambitie om op land in 
2020 in totaal 6000 MW aan opgesteld vermogen te realiseren. De Vereniging "enst te "eten 
op grond van welke afweging tussen maatschappelijke voordelen en maatschappelijke 
nadelen de overheid, Uw departement in het bijzonder. deze ambitie heeft op- en vastgesteld. 

Uiteraard is de Vereniging bekend met tal van studies, veelal reeds openbaar toegankelijk. die 
ingaan op één of meerdere deelaspecten van de voor- en nadelen van windenergie. Ik verwijs 
bijvoorbeeld naar het recente advies van het Centraal Planbureau "KBA Structuurvisie 6000 
MW Windenergie op land". Echter, dit advies beperkt zich tot financieel- economische 
aspecten. Ik kan ook verwijzen naar diverse MER-rapportages (zoals recentelijk voor de 
ontwerp-Structuurvisie Wind op Land), maar ook hierin gaat het enkel om bepaalde 
deelaspecten, in dit geval met betrekking tot natuur, milieu en landschap. Enlenslotte, ook het 
Nationaal Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen van 2010 bevat niet een brede 
afweging van alle relevante aspecten. in elk geval niet voor windenergie. 

liet is om deze reden dat het verzoek van dc Vereniging betrekking heeft op een afweging op 
basis van zoveel mogelijk relevante aspecten. Voor wat betreft de mogelijke voordelen van 
windenergie gaat het daarbij onder meer om: bijdrage van windenergie aan de reductie van 
C02 uitstoot: bijdrage van windenergie aan de verduurzaming van de Nederlandse 
elektriciteitsproductie enJof energieverbruik; bijdrage van windenergie aan de zekerheid van 
de Nederlandse energievoorziening: bijdrage van windenergie aan het verlagen van 
energieprijzen, dan "el beperken van de stijging daarvan, etc. En als het om mogelijke 
nadelen van windenergie gaat: aantasting van natuur en landschap; negatieve effecten op 
andere vormen van economische bedrijvigheid; negatieve efTecten op de concurrentiepositie 
van Nederland in het algemeen; waardedaling van huizen en bedrijfspanden in de directe 
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omgeving van windturbines; nadelige of schadelijke effecten op het welzijn, het welbevinden 
en de gezondheid van mensen die leven of werken in de nabijheid van windturbines; etc. 

Het komt de Vereniging voor dat behoorlijke besluitvorming over windenergie niet mogelijk 
is zonder de zojuist geschetste brede afweging van vaor- en nadelen of, zo U wilt, van 
maatschappelijke baten en kosten. Daarom venrouWl de Vereniging cr gaarne op dat een 
dergelijke af\\eging binnen Uw departement is gemaakt en dat U de documenten waarin die 
afweging is neergelegd aan de Vereniging ter beschikking zult stellen. 

Tensloue, het lijkt mij passend en zorgvuldig U nu reeds te wijzen op het feit dat de 
Vereniging overweegt een klacht in te dienen tegen de Staat der Nederlanden bij het 
Compliance Commiuee van het Verdrag van Aarhus wegens schending van dat Verdrag, 
onder andere van de bepalingen inzake toegang tol informatie en inzake deelname aan 
besluitvorming. Dit betekent dat de Vereniging Uw reactie op bovenvermeld verzoek niet 
enkel zal toetsen aan de eisen en voorschriften van de Wet openbaarheid van bestuur. maar 
ook aan de verplichtingen van de Staat der Nederlanden onder het Verdrag van Aarhus. Dit 
geldt tevens voor Richtlijn 2003/4/EG waarvan artikel 8 onder meer bepaalt dat de Lidstatcn 
er voor dienen te zorgen dat de door hen op verzoek samengestelde informatie '"actueel. 
nauwkeurig en vergelijkbaar" is. 

Een identiek verzoek is ingediend bij de minister van Infrastructuur en Milieu. In aangepaste 
vorm is ook aan de Voorzitter van de SER gevraagd om informatie over de afweging van de 
voor- en nadelen van windenergie die ten grondslag heeft gelegen aan het Nationaal 
Energieakkoord. 

Ik neem gaarne aan dal ik Uw reactie binnen de wettelijke termijn tegemoet kan zien. 

Hoogachtend, 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 
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Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 
Poslbus 23 

2290 AA WATERINGEN 

vooruit per fax (070)3797423 

aetrett : zienswijze conceptnotilie reikwijdte en detai lni veau 
Windpark Wieringermeer 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens cliënten, 

ONTVANGEN 28 NOV Z013 

Onze referentie :23/10536636 

Behandeld door 

Doorkiesnummer :1 

E-mail 

Assen, 27 november 20 13 

zend ik u hierbij hun zienswijze op betreffende de (e f inzage gelegde conceptnotitie Reikwijdte en 
detail Windpark Wieringermeer (hierna te noemen startnoti tie). Gezien de nabijheid van de 

beoogde lij nopste llingen ten opzichte van hun woningen en bedrijven, zijn cliënten belanghebbend 

en gezien de - uil bijgaande publicatie blij kende (prod. I) - inzage termijn lot en met 28 oktober 
20 13 is onderhavige zienswijze tijd ig bij u inged iend. 

Cliënten kunnen zich niet verenigen met voorgenomen plannen om de in de nabijheid van hun 

bedrijven, woningen en gronden wmdturbines te plaatsen enlof te vervangen door hogere 

windturbines. 

SlIChtlng \..InfYj Rechtshulp 
Jan Bommerstraat 6, 9402 NA Assen 
Postbus 557, 9400 AN Assen 
K y K. Meppel 5 41019292 

ABN·AMAO rak .IW. 42.33.06.3 16 

IBAN Nl60 ABN .... 0423 3063 16 
BIC. ABNANL2A 

Wilr ti wttlMl hoe WIJ met uw gegevens omgaan" KJik op www.tHliVerechlsbJstsnd.nl 
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Cliënten zijn van mening dat hun woon-, werk- en leefomgeving door eventuele realisering van 

dergelijke plannen zo nadelig zou worden beïnvloed dal daarvan zou moelen worden afgezien. 

Naar hun mening dient in het te plegen onderzoek en hel op te stellen MER met nadruk aandacht te 

worden besteedt aan hun belangen, die - in ieder geval deels - zo specifiek zijn niet kan worden 

volstaan met ecn verwijzing naar (eerdere) aJgemene bevindingen. 

Onvoldoende onderzoek naar alternatieve energiebronnen : 

Cliënten zetten daarbij allereerst vraagtekens bij de nul en noodzaak van windenergie ten opzichte 

van andere (groene) wijzen van energie opwekking. Voorzover cliënten bekend heeft een integrale 

afweging omtrent de nul en noodzaak van windenergie niet plaatsgevonden. Cliënten kennen in 

ieder geval geen rapporten waaruit blijkt dat een dergelijke afweging heeft plaatsgevonden. 

Voorzover dergelijke rapporten zouden beslaan verzoeken c liënten om toezending daarvan. De 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NL VOW) heeft de minister van 

Economische Zaken medio september 20 13 benaderd met een formeel verzoek op grond van de 

Wel Openbaarheid van Besluur om duidelijkheid te verkrijgen over het eventuele bestaan van 

rapportages en de eventuele inhoud daarvan (prod. 2). 

Daarbij merken cliënten nadrukkelijk op dat de (Europese) taakstelling voor Nederland (blz. 11: in 

2020 dient 14% fïnaal eind verbruik van energie uil hernieuwbare bronnen te zijn opgewekt) niet 

verplicht tot windenergie. Gezien het feit dat in toenemende mate vraagtekens worden geplaatst bij 

windenergie, diem de eerste vraagl te zijn of andere energiebronnen niet de voorkeur genieten I 
duurzamer zijn. Het is algemeen bekend dal windturbines een groot verstorend effect hebben op het 

landschap, op de natuur en op het milieu. Daarnaast voldoet ook het rendemenlniet aan de 

verwachtingen. Cliënten vragen zich af of het plaatsen van windturbines (op land) wel "het beste I 
meest duurzame alternatief' is, alsook of bijv. zonne-energie niet een volwaardig en - wegens 

beperktere milieueffecten - beter scorend alternatief is. Cliënten staan in hun vraag niet alleen. Het 

Centraal Planbureau (CPB) is recent tot de conclusie gekomen dat het maatschappelijk gezien de 

beste optie is om vooralsnog te stoppen met de uitbreiding van de productiecapaciteit van 

windenergie (prod. 3). 

Zolang van een integrale afweging over nut en noodzaak van windenergie niet blijkt, zijn cliënten 

van mening dat deze afweging niet is gemaakt, alsmede dat de uitkomst van een dergelijke 

afweging in het nadeel van windenergie uitvalt. Om die reden zou van voorliggende plannen voor 

uitbreiding van de capaciteit van windenergie moeten worden afgezien. De vraag naar de nut en 

noodzaak van windenergie (ten opzichte van andere energiebronnen) dient onderdeel van het 

onderzoek te zijn, om lot afgewogen besluitvorming over het Windpark Wieringenneer le kunnen 

komen. 

SbChtJog t..IniY6 Rechtshulp 
Jan Bommerstraal6, 9402 NA Assen 
Postbus 557. 9400 AN Assen 
K ... K, Meppel S 41019292 

ABN-AMRO rek,rw 423306.316 

IBAN Nl60 A.BN" 0423 3063 16 
BIC, ABNANL2A 
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Onvoldoende onderzoek naar alternatieve gebieden: 

Cliënten zetten vraagtekens bij de geschiktheid van de Wieringermeer als gebied voor 

grootschalige windenergie. Voorzover cliënten bekend heeft een integrale. landelijke, afweging 

omtrent de vraag welke gebieden nu wel of niet geschikt zijn voor hel plaatsen van grotere 

hoeveelheden windturbines nog niet plaatsgevonden. In de startnotitie wordt in dat kader verwezen 

naar de "ontwerp-Structuurvisie Windenergie op Land" (ontwerp SWOL) en daaraan de conclusie 

verbonden dat de Wieringermeer zou zijn aangewezen als concreet gebied geschikt voor 

grootschalige windenergie. De ontwerp SWOL kan deze conclusie echter niet dragen. 

Een en ander moge (mede) volgen uit het voorlopige toetsingsadvies van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage (hierna commissie mer) d.d. 17 juni 2013 (prod. 4). Juist op het punt van het 
concreet maken van de in de ontwerp SWOL genoemde gebieden en het vergelijken van de 

milieueffecten lussen de verschillende gebieden geeft de commissie mer aan dat het MER 

tekortschiet. 

De commissie mer geeft aan dat ten onrechte niet alle in Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte 

(SVIR) als voor grootschalige windenergie kansrijk bestempelde gebieden Lijn onderzocht, 
alsmede dat wel onderzochte gebieden ten onrechte zonder relevante onderbouwing, danwel op 

grond van louter bestuurlijke afspraken zijn afgevallen. Ook geeft de conunissie aan dat er ten 
onrechte onderwerpen zijn doorgeschoven naar vervolgbesluitvorming, alsmede dat het MER niet 

alle essentiële milieu-informatie bevat om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de 

op het MER te baseren besluitvorming. Alles bij elkaar dan het ontwerp SWOL en het MER naar 
de mening van cliënten daarmee niet dienen als onderbouwing van een keuze voor de 
Wieringenneer als voor grootschalige windenergie geschikt gebied. 

Zolang van een integrale afweging over de geschiktheid van de Wieringermeer boven andere (in de 

SVLR als kansrijk bestempelde) gebieden niet blijkt, zijn cliënten van mening dat deze afweging 
niet is gemaakt, alsmede dat de uitkomst van een dergelijke afweging in het nadeel van de 

Wieringermeer uitvalt. Om die reden zou van voorliggende plannen voor uitbreiding van het aantal 

en opschaling van de bestaande windturbines moeten worden afgezien. De vraag naar de 
geschiktheid van de Wieringermeer (ten opzichte van alle andere in de SVlR genoemde gebieden) 

dient onderdeel van hel onderzoek te zijn, om tOl afgewogen besluitvorming over het Windpark 

Wieringermeer te kunnen komen. 

Onvoldoende onderzoek naar alternatieve locaties binnen zoekgebiedlWieringermeer: 
Cliënten zijn van mening dat er onvoldoende onderzoek is en/of wordt gedaan naar alternatieve 

locaties binnen het in de startnotitie opgenomen zoekgebied, alsook binnen de Wieringermeer. Het 

windpark Wieringermeer wordt in zijn voorgenomen vorm als vaststaande locatie meegenomen, 

zonder dat daarbij onderzoek wordt gedaan naar - binnen de voorgenomen vorm/model- nog 
aanwezige mogelijkheden om naar een l1'leer / de meest optimale locatie voor het plaatsen van 

meerdere, hogere, windturbines. 

StIChtIng Unrvt Rechtshulp 

Jan Bommersuaat 6. 9402 NR Assen 
Postbus 557, 9400 AN Assen 
Kv K Meppel S 41019292 

ABN·AMRO relt.nr. 42.33.06 311:1 

IBAN NL60 ABNA 0423 3063 16 
BIC ABNANL2A 
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Daarbij speelt naar de lnening van cliënten mee dat in de startnotitie - bij hel bepalen van 

beschikbare ruimte/vorm geven van de belemmeringenkaart - als uitgangspunt is gekozen dat een 

afstand van tenminste 400 m van gevoelige bestemmingen zou moelen worden aangehouden (blz. 

28). Cliënten zijn van mening dat deze afstand te gering is. Cliënten ondervinden op dit moment al 

hinder van de bestaande windturbines, die op grotere afstanden van hun woningen staan (en die 

kleiner zijn dan de windturbines die men beoogt mogelijk te maken). Dat een grotere afstand zou 

moeten worden aangehouden blijkt ook uil de start notitie zelf waarin wordt aangegeven dal de 

potentiële hinder (door geluid en slagschaduw) pas bij een afstand van meer dan 1.500 m 

verwaarloosbaar is. De ervaring van cliënten is dat dit al amper opgaat voor de huidige kleinere 

windturbines, zodat bij het localie-ahematieven onderzoek (in het gehele zoekgebied alsmede 

binnen de Wieringermeer) van een veel grotere afstand zou moeten worden uitgegaan dan de nu 

aangehouden 400 m. Zeker als ook nog rekening zou worden gehouden met het vraagstuk over de 

cumulatie van verstoringen van de verschillende lijnopstellingen; het geringe niveau van het 

achtergrondgeluid en hel impulskarakter van de het geluid in het geval er meerdere windturbines 

bij elkaar staan (zie ook hierna nog). 

ln de startnotitie wordt in het onderhavig kader verwezen naar de "Structuurvisie Windplan 

Wieringermeer" en daaraan de conclusie verbonden dat het model "opgerekte boogspant met 

uitbreiding Kleitocht". Een en ander is echter (nog) niet op basis van een MER gebleken. Cliënten 

zijn van mening dat het door de gemeenteraad verwachte voordeel ten opzichte van andere 

modellen (waaronder model boogspant met uitbreiding Oudelandertocht) niet aanwezig is en zijn 

van mening dat een en ander nader onderzoek behoeft. Niet alleen vanwege voorgaande 

akoestische elementen (en de verkorting van de afstand van het deel "uitbreiding" tot bijv. de kern 

Middenmeer), doch ook vanwege de aanwezigheid van bedrijfsmalige activiteiten zoals de kweek 

van eetbare bloemen in (folie)kassen - een aanwezige functie waarvan in de startnolÎtie wordt 

aangegeven dat deze aan plaatsing van windturbines in de weg kan staan (blz. 47). 

Zolang van een algehele, objectieve afweging omtrent de voorkeur voor de thans voorgenomen 

vorm en locatie - model boogspant met uitbreiding Kleitocht - boven andere vormen/modellen niet 

blijkt, zijn cliënten van mening dat deze afweging niet is gemaakt, alsmede dat de uitkomst van een 

dergelijke afweging in het nadeel van het voorliggende model uitvalt. Om die reden zou van 

voorliggende plannen met de uitbreiding Kleitocht moeten worden afgezien. De vraag naar en 

objecLieve onderbouwing van een voorkeur van het thans voorliggende model dient onderdeel van 

het onderzoek te zijn, om tot afgewogen besluitvorming over het Windpark Wieringermeer te 

kunnen komen. 

Onvoldoende onderzoek naar verschillende milieueffecten voor mens en natuur: 

Cliënten zijn van mening dat er onvoldoende onderzoek is en/of wordt gedaan naar de belangen 

van mens en natuur die door het voorliggende model worden geraakt. 

Stichting Urwt Rechtshulp 
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Cliënten denken daarbij allereerst aan geluid. Zoals al aangegeven wordt van de reeds aanwezige 

windturbines veel meer geluidhinder ondervonden dan aanvankelijk werd voorgespiegeld. 

Mogelijke reden hiervoor is dat weinig/geen rekening is/wordt gehouden met het lage niveau van 

het achtergrondgeluid in de Wieringermeer (ook buiten de stiltegebieden). Een andere reden kan 

zijn dat weinig/geen rekening is/wordt gehouden met het feit dat groepering van windturbines 

ervoor zorgt dat hel geluid een impulskarakter krijgt (als 2 of meer windturbines synchroon draaien 

zorgt dal voor een verveelvuldiging van geluid en een impulskarakter). Uit de startnOlitie blijkt 

niet/onvoldoende of met deze factoren bij het onderzoek rekening zal worden gehouden. 

Uit de startnotitie volgl daarnaast onvoldoende of alle geluidgevoelige functies in de leefomgeving 

zijn meegenomen. Cliënten wijzen erop dal zij en hun medewerkers veel op hun gronden en in hun 

foliekassen aanwezig zijn. Dal betekent dat zij niet alleen in hun woningen door ook op hun 

werkplek hinder van eventueel te plaatsen windturbines ondervinden. Ook de milieu-effecten op 

deze geluidsgevoelige bestemming dient te worden onderzocht om te kunnen worden meegewogen 

bij verdere besluitvorming. 

Ln de startnotitie wordt aangegeven dat naar cumulatie van geluid zal worden gekeken in relatie tot 

bestaande geluidsbelasting van bestaande activiteiten. Cliënten rnenen echter dat er ook 

nadrukkelijk dient te worden onderzocht voor welke cumulatie de beoogde windturbines zelf 

zorgen. Cliënten zien zich bij realisering van het plan geconfronteerd met 2 nabij gelegen 

lijnopstellingen. De geluidsbelasting van deze lijnen zal cumuleren (op de achtergrond nog 

versterkt door het windpark Groetpolder). Ook deze vorm van cumulatie dient te worden 

meegenomen. Voor de dichterbij de Kleitocht-lijn wonende en werkende cliënten geldt daarnaast 

nog dat er een cumulatie plaatsvindt doordat het geluid hun woning en bedrijf van de voor- en de 

achterkant benadert. Ook deze vormen van cumulatie dienen te worden onderzocht en onderwerp 

van eventueel te treffen maatregelen te zijn. 

Voorgaande opmerkingen zijn mutatis mutandis ook van toepassing op de overlast van 

slagschaduw. Ook hier geldt dat de van slagschaduw ervaren hinder van reeds geplaatste 

windturbines groter is dan werd voorgespiegeld; dal met groepering van windturbines deze overlast 

verveelvuldigt; dat het te onderzoeken leefklimaat tevens de werkplek van cliënten zou moeten 

omvatten en dat ook de in het plan zelf besloten liggende cumulatie moet wordcn meegenomen. 

Ter toelichting op de hinder op de werkplek wijzen cliënten op het feit dat zij voor een deel van 

hun werk aangewezen zijn op cen rustige omgeving met zo min mogelijk verstoring. niet alleen op 

hel gebied van geluid, maar ook op het gebied van zicht. Niet alleen voor het welzijn van de 

aanwezige personen, doch ook voor de kwaliteit van het te verrichten werk (bijvoorbeeld bij de 

foliekas-kweek van micro groente, kruiden en eetbare bloemen is rustig zicht voor een goede 

selectie van het product bij kweek en oogst van groot belang). Zonder onderzoek naar en in latere 

besluitvorming nadmkkelijk meewegen van deze milieueffecten is zorgvuldige besluitvorming niet 

mogelijk. 
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Voornoemde overlast is eveneens van belang voor de aanwezige natuur. Cliënten zijn van mening 

dat de stannotitie met name voor de milieueffecten voor vogels onderbelicht dreigen te blijven. Zo 
zien cliënten niet lenig dat hun gronden zijn gelegen tussen foerageergebieden Amstelmeer en 

Grole Vliel (Wervershoof), mel als gevolg dal er veel ganzen overvliegen en ruslen in hel 

onderhavige gebied. Een en ander is nog versterkt sinds de aanleg van hel kassengebied Agripon 

A 7, hetwelk door de ganzen wordt ontweken en voor een hogere concentratie aan ganzen op en 

boven de gronden van cliënten heeft zorg gedragen. Verder kent het gebied een grote populatie 

kieviten. Een en ander zorgt naar de mening van cliënten voor grotere dan gebruikelijke gevolgen 

voor de natuur. Zeker als daarbij de bestaande - in de startnotitie ook omschreven - tendens naar 

steeds grotere en hogere windturbines wordt meegewogen. Naar de stellige overtuiging van 

cliënten zijn hogere windturbines voor vogels een groter obstakel dan lagere. Cliënten menen dan 

ook dat een en ander in het te plegen onderzoek dient te worden meegenomen. 

Een ander natuur-aspect, samenhangend overigens met de bedrijfsvoering van cliënten en hun 

inkomensvergaring, betreft het effect van de groepering van windturbines op bijen. Cliënten zijn 

voor hun inkomen deels afhankelijk van (Europese) subsidies. Het nieuwe Europese beleid voor het 

verkrijgen van toeslagrechten voorziet in een verplichte "vergroening" van bedrijfsvoering. 

Tenminste één van cliënten is in dat kader voornemens de bijenpopulatie - die al jaren onder druk 

staat - te ondersteunen door de akkerranden van zijn percelen te voorzien van bloemen. Nu de 

mogelijkheden om aan de verplichting van vergroening van bedrijfsvoering te voldoen beperkt zijn, 

is nader onderzoek naar de milieueffecten van groepering van windturbines op de bijenpopulatie 

geïndiceerd. Niet alleen vanuit aanwezige, onder druk staande, natuurwaarden doch ook in verband 

met de doorwerldng van die effecten. 

Verder maken cliënten zich zorgen over de invloed van de eventueel te plaatsen windturbines op 

het landschap en waterhuishouding. De startnotitie geeft aan dat een en ander zal worden 

onderzocht, waaronder de interferentie met andere windparken in de nabijheid; de effecten op de 

duisternis van de - voor luchtvaartveiligheid - aan verlichting en de effecten op grond- en 

oppervlaktewater, etc .. Cliënten wijzen er daarbij nog op dat - uil de startnotitie blijkt niet 

uitdrukkelijk dat dat meegenomen wordt - de negatieve invloed op de rust (visueel) niet slechts het 

zicht/de horizonvervuiling en de (slag)schaduw belreft, doch - all1ankelijk van gebruikle 

materiajen - ook schitteringen door weerkaatsing van zonlicht. 

Tenslotte spelen nog andere een rol, in hel kader van (lucht)ruimte gebruik en veiligheid. 

Voorzover cliënten bekend zijn nagenoemde zaken nog niet onderzocht en dienen deze derhalve 

thans te worden onderzocht. Het betreft het feit dat hel luchtruim boven het onderhavige gebied 

frequent gebruikt wordt door recreatieve ballonvaart, alsook als helikopter-oefengebied voor 

Defensie. Verder is ook onduidelijk wat de invloed van de eventueel plaatsen lijnopstellingen op 

radarstation{s) van Defensie. 
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Cliënten zijn van mening dat alle voornoemde zaken eveneens (nader) dienen te worden 

onderzocht, wil het op stellen MER als grondslag voor vervolgbesluiten kunnen dienen. 

Onvoldoende onderzoek naar milieugevolgen samenhangende ontwikkelingen: 

Cliënten zijn van mening dat er onvoldoende onderzoek is enlof wordt gedaan naar de 

milieugevolgen van enkele met het voorliggende plan samenhangende ontwikkelingen ell/of deze 

ten onrechte buiten de scoop van het op te starten onderzoek worden geplaatst. 

Hel betreft allereerst de idee dm bij realisering van de lijnopstellingen de oude solitaire molens 

zullen worden verwijderd of verplaatst en dat er hooguit sprake zal zijn van een korte 

herstructureringsperiode dat er meer, beter: teveel, windturbines aanwezig zullen zijn. In de 
startnotitie staat omschreven dat bestaande solitaire turbines zelfs mogen worden vernieuwd tot de 

bestaande ashoogte (blz 23). Dit houdt in dat het allerminst onzeker is of bestaande solitaire 

turbines zullen worden verwijderd enlof verplaatst naar de lijnopstellingen. Of dat zal gebeuren is 

van veel verschillende factoren afhankelijk. Cliënten menen dan ook dat bij het inventariseren van 
alle milieueffecten van uit dient te worden gegaan dat de bestaande (solitaire) turbines in hun 
huidige vorm aanwezig blijven. Slechts verwijdering enlof verplaatsing als voorwaarde wordt 

gesteld voor realisering van een nieuwe turbine zou dat anders kunnen zijn, Nu daarvan gezien de 

bewoordingen van de startnotitie niet van uit kan worden gegaan, dient het onderzoek uit te gaan 

van een cumulatie van nieuw en bestaan, waarbij deze situatie als "normaal-situatie" dient te 

worden onderzocht en niet als "worstcase-situatie" (blz. 63) en eventueel te treffen maatregelen op 

deze normaal-situatie dienen te worden afgestemd. 

Cliënten menen daarnaast dat de milieueffecten van de verplaatsing van het zweefvliegveld in het 

onderhavige onderzoek dienen te worden meegenomen. Het voorliggende plan maakt deze 
verplaatsing immers noodzakelijk. Realisering zonder verplaatsing is niet mogelijk. Onder die 

omstandigheden dienen de - voor de huidige locatie uiteindelijk wellicht positieve, doch voor de 

nieuwe locatie negatieve - milieueffecten te worden meegewogen. Het is immers zeer wel mogelijk 
dat de negatieve effecten op de nieuwe locatie zodanig grool zijn, dat van verplaatsing zou moelen 

worden afgezien, waarmee realisering van het onderhavige plan onmogelijk wordt. Gezien deze 

onlosmakelijke samenhang, dient de verplaatsing van het zweefvliegveld in het onderzoek te 

worden meegenomen. 

Voor het realiseren van hel nieuwe onderstation geldt mutatis mutandis hetzelfde. Dal de nieuwe 

elektrische infrastructuur ook van belang is voor andere ontwikkelingen doet niets aan af aan het 

feit dat het nieuwe onderstation nodig is om de voorgenomen realisering van de lijnopstellingen 

mogelijk te maken. Hel onderzoek naar de milieueffecten van de realisering van de nieuwe 

elektrische infrastructuur behoort dan ook onderdeel te zijn van het onderhavige onderzoek. Dit 

kJemt temeer nu het ook de bedoeling is om in de vervolgbesluiten (in dit geval het 
rijksinpassingsplan) niet alleen de plaatsing van de windturbines, maar ook de bijbehorende 

infrastructuur en netaansluiting mogelijk te maken (blz. 6). 

sbchtJng Ur\IYt Rechtshulp 

Jan Bommerstraat6, 9402 NR Assen 
Postbus 557, 9400 AN Assen 
K.v.K. Meppel S 41019292 

ABN·AMRO rek lY 42.33,06 31 8 

IBAN ' NL60 ABNA 0423 3063 16 
BIC , ABNANL2A 

Wilt u _tetJ hoe wij met uw ~ omgaan? Kilk op ~. lJnIVfJffIChtsbljstand, nI 
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Zolang voornoemde onderwerpen niet worden aangepast en/of toegevoegd aan het op te starten 

onderzoek en de milieueffecten en terzake eventueelle treffen maatregelen niet inzichtelijk 

worden, zal het MER niet compleet zijn en/of niet geschikt om ter onderbouwing te dienen van de 
aankomende besluitvorming. 

Ter toelichting. aanvulling en onderbouwing bijgesloten stukken: 
Ter toelichting en ter aanvulling op het voorgaande hebben cliënten, deels gezamenlijk en deels 
voor zich zelf, nog enige meer r-,pecifiek opmerkingen a..:'ln papier toevertrouwd (prod. 6 tlm 8). 

Deze opmerkingen dienen hier als woordelijk herhaald en ingelast te worden beschouwd en te 

worden meegewogen in het kader van de vraag of het MER meer zou moeten omvatten dan thans 

in de startnotitie opgenomen. 

Aan dit z.ienswijzenschrift zijn de nagenoemde producties gehecht: 
prod. I publicatie ter inzage leggen startnotitie in Staatscourant d.d. 17 oktober 2013; 
prod. 2 WOB-verzoek NLVOW betreffende integrale afweging d.d. 1I september 2013; 
prod.3 CPB notitie SWOL d.d. 14 juni 2013 (deel); 
prod.4 

prod.5 
prod.6 
prod.7 
prod.8 

voorlopig toetsingsadvies commissie mer SWOL d.d. 17 juni 2013 (deel); 

aanvullende zienswijzen van cliënten gezamenlijk; 
aanvullende zienswijzen van 
aanvullende zienswijzen van 
aanvullende zienswijzen van 

Erop vertrouwend u hiermede voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en graag 
vernemend. 

Met vriendelijke groer., 

Stichting UnIvt Rechtshulp 

Jan Bommerstraal6. 9402 NR Assen 
Postbus 557, 9400 AN Assen 
K.v K. Meppel 5 41019292 

ABN-AMRO ,eIt."" 42,33.06.31 8 

IBAN NL60 ABNA 0423 3063 16 
BIC: ABNANl2A 

Wilt IJ _tsn hoe wij met uw gegevens omgaan? KJIK op ~.lJfIlverechtsbqstand. nl 
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STAATSCOURANT 
OfficiiHe uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Inspraak conceptnotitie reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer, 

Ministerie van Economische Zaken 

KENNISGEVING 

17 oktober 

2013 

A.1 
Met ingang van 18 oktober 2013 tot en met 28 november 2013 ligt de 'conceptnotitie reikwijdte en 
detail' (hierna aangeduid als 'startnotie') ter inzage voor de milieueffectrapportage voor het Wind
park Wieringermeer. Eenieder kan naar aanleiding van deze startnotitie een zienswijze inbrengen. 

-

GemHntegrenzen 

o 2~ S 10 
..... +-++ + 

Het project 

Windkracht Wieringermeer heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren in de Wierin
germeer in de provincie Noord-Holland. Met het initiatief wil Windkracht Wieringermeer bijdragen aan 
het opwekken van duurzame energie in Noord-Holland. 

In de Wieringermeer wordt met windturbines met in totaal 110 MW opgesteld vermogen ongeveer 300 
miljoen kWh opgewekt. De Green Deal beoogt een uitbreiding naar 300 - 400 MW opgesteld vermo· 
gen. 
Dit levert 750 miljoen tot 1 miljard kWh op, wat voldoende is om 215.000 - 285.000 huishoudens 
jaarlijks van groene stroom te voorzien. Het Windpark Wieringermeer levert hiermee een substantiële 
bijdrage aan de overheidsdoelstelling om in 2020 14% van alle elektriciteit duurzaam op te wekken. 

Milieueffectrapportage en besluitvorming 

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder 
meer in dat het windpark zal worden vastgelegd in een (rijksHnpassingsplan, dat wordt vastgesteld 
door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). 
Het inpassingsplan zal worden voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met een aantal 

Staatscourant 2013 nr. 28866 17 oktober 2013 
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andere besluiten dat voor het project nodig is (vergunningen en ontheffingen), De Minister van EZ 
coördineert die procedure. 

Milieueffectrapportage 

4.2. 

Ten behoeve van het project wordt een milieueffectrapport (M ER) opgesteld. Daarbij worden 
(mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid. landschap. 
natuur, bodem en water in beeld gebracht. zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij 
de bes luitvorming. Het MER wordt een gecombineerd besluit-MERJplan-MEA waarvoor de uitgebreide 
procedure wordt gevolgd. Indien significante effecten op Natura 2000-gebieden op basis van een 
voortaels in het kader van de Natuurbesche rmingswet 1998 niet op voorhand uit te s luiten zijn, lal een 
zogenaamde passende beoordeling moeten worden uitgevoerd die dan deel zal uitmaken van het 
MER. 

Voornemen en startnotitie 

Met deze kennisgeving informeert het bevoegd gezag u over het voornemen tot een MER-plichtig 
project. Daarbij wordt een startnotitie ter inzage gelegd waarin is aangegeven op welke wi jze het 
milieuonderzoek zal worden uitgevoerd. 

Waar kunt u de startnotitie inzien] 

U kunt de startnotitie van 18 oktober 2013 tot en met 28 oktober 2013 inzien op de volgende locaties: 
Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, T (0701 379 89 79; 
gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Pauwlowna, T (088) 321 50 00; 
provincie Noord Holland, Kleine Houtstraat 18, Haarlem, T (0231 514 40 38. 

Informatiebijeenkomst 

De Ministers van EZ en van lenM organiseren een inloopavond. U bent van harte welkom om daar 
vragen te ste llen en informatie te krijgen over het project en de procedure. 
Deze inloopavond wordt gehouden op: 

31 oktober 2013, Hotel Wieringermeer Terpstraat 49, Wieringerwerf. 

Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te 
bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en van Windkracht 
Wieringermeer. De inloopavond kent geen plenair deel met presentaties of toelich tingen. U kunt vrij 
in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de 
inloopavond uw zienswijze mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze op te 
schrijven. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 

Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur via een digitaal reactieformulier dat is te vinden op de 
website: www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark Wieringermeer. U kunt niet reageren via 
e-mail. 

U kunt ons ook schrijven: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Wieringermeer, Postbus 
23,2290 AA Wateringen. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? 
Dat kan tijdens de inloopavond of via Bureau Energieprojecten, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 
uur, T 1070) 379 89 79. 

U kunt uw zienswijze geven vanaf 18 oktober 2013 tot en met 28 november 2013. 

Wat gebeurt er daarna ] 

De startnotitie wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies, e.d.) en de 
adviseurs met een wettelijke taak. De Commissie voor de milieueffectrapportage zal in de gelegenheid 
worden gesteld advies uit te brengen. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken door de 
Ministers van EZ en van lenM en verwerkt in een definitieve notitie rei kwijdte en detail. Daarin wordt 
vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. 
Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan het windpark voorbereid en een ontwerpinpas
singsplan opgesteld. 
Het MER zal samen met dit ontwerpinpassingsplan ter inzage worden gelegd. Hierop kan eenieder zijn 
zienswijze geven. 

Staatscourant 2013 nr. 28866 17 oktober 2013 
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Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant. huis-aan-huisbladen en op 
www.bureau-energieprojecten.nl . 

Nadere informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten. T (070) 379 89 79. Ook 
vindt u informatie op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Staatscourant 2013 nr. 2886& 17 oktober 2013 
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De Minister van Economische Zaken 
Zijne Excellentie de Heer H. Kamp 
Postbus 2040 I 
2500 EC Den Haag 

Per aangetekende brief 

Schettens, 11 september 20 13 

Zeer geachte heer Kamp, 

Namens de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), maar ook 
persoonlijk, leg ik het hiernavolgende, op artikel 3, lid I van de Wet openbaarheid van 
bestuur gebaseerde verzoek om informatie aan U voor, meer in het bijzonder milieu
informatie als omschreven in anikeI 19.1a van de Wet milieubeheer. 

Het verzoek betreft het beschikbaar stellen van, dan wel inzage verlenen in, documenten 
waarin een afweging wordt gemaakt van de maatschappelijke voordelen en nadelen van 
windenergie. Kernpunt van het thans vigerende windenergiebeleid is de ambitie om op land in 
2020 in totaal 6000 MW aan opgesteld vermogen te realiseren. De Vereniging wenst te weten 
op grond Villl welke afweging tussen maatschappelijke voordelen en maatschappelijke 
nadelen de overheid, Uw departement in het bijzonder, deze ambitie heeft op- en vastgesteld. 

Uiteraard is de Vereniging bekend met tal van studies, veelal reeds openbaar toegankelijk, die 
ingaan op één of meerdere deelaspecten van de voor- en nadelen van windenergie. Ik verwijs 
bijvoorbeeld naar hel recente advies van het Centraal Planbureau " KBA Structuurvisie 6000 
MW Windenergie op land". Echter, dit advies beperkt zich tot lïnancieel- economische 
aspecten. Ik kan ook verwijzen naar diverse MER-rapportages (zoals recentelijk voor de 
ontwerp-Structuurvisie Wind op Land), maar ook hierin gaat het enkel om bepaalde 
deelaspecten, in dit geval met betrekking tot natuur, milieu en landschap. En tenslotte, ook het 
Nationaal Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen van 20 I 0 beval niet een brede 
afweging van alle relevante aspecten, in elk geval niet voor windenergie. 

Het is om deze reden dal het verzoek van de Vereniging betrekking heeft op een afweging op 
basis van zoveel mogelijk relevante aspecten. Voor wat betreft de mogelijke voordelen van 
windenergie gaat het daarbij onder meer om: bijdrage van windenergie aan de reductie van 
C02 uitstoot; bijdrage van windenergie aan de verduurzaming van de Nederlandse 
elektriciteitsproductie en/of energieverbruik; bijdrage van windenergie aan de zekerheid van 
de Nederlandse energievoorziening; bijdrage van windenergie aan het verlagen van 
energieprijzen, dan wel beperken van de stijging daarvan, etc. En als het om mogelijke 
nadelen van windenergie gaat: aantasting van natuur en landschap~ negatieve effecten op 
andere vormen van economische bedrijvigheid; negatieve erfecten op de concurrentiepositie 
van Nederland in het algemeen; waardedaling van huizen en bedrijfspanden in de directe 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

2.1 
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en de gezondheid van mensen die leven of werken in de nabijheid van windturbines; etc. 

Het komt de Vereniging voor dat behoorlijke besluitvorming over windenergie niet mogelijk 
is zonder de zojuist geschetste brede afweging van voor- en nadelen of, zo U wilt, van 
maatschappelijke baten en kosten. Daarom vertrouwt de Vereniging er gaarne op dat een 
dergelijke afweging binnen Uw departement is gemaakt en dat U de documenten waarin die 
afweging is neergelegd aan de Vereniging ter beschikking zult stellen. 

Tenslotte, het lijkt mij passend en zorgvuldig U nu reeds te wijzen op het feit dat de 
Vereniging overweegt een klacht in te dienen tegen de Staat der Nederlanden bij het 
Compliance Committee van het Verdrag van Aarhus wegens schending van dat Verdrag, 
onder andere van de bepalingen inzake toegang tot informatie en inzake deelname aan 
besluitvorming. Dit betekent dat de Vereniging Uw reactie op bovenvermeld verzoek niet 
enkel zal toetsen aan de eisen en voorschriften van de Wet openbaarheid van bestuur, maar 
ook aan de verplichtingen van de Staat der Nederlanden onder het Verdrag van Aarhus. Dit 
geldt tevens voor Richtlijn 2003/4fEG waarvan artikel 8 onder meer bepaalt dat de Lidstaten 
er voor dienen te zorgen dat de door hen op verzoek samengestelde informatie "actueel, 
nauwkeurig en vergelijkbaar" is. 

Een identiek verzoek is ingediend bij de minister van Infrastructuur en Milieu. In aangepaste 
vorm is ook aan de Voorzitter van de SER gevraagd om informatie over de afweging van de 
voor- en nadelen van windenergie die ten grondslag heeft gelegen aan het Nationaal 
Energieakkoord. 

Ik neem gaarne aan dat ik Uw reactie binnen de wettelijke termijn tegemoet kan zien. 

Hoogachtend, 

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines 

2,'1.., 
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CPB Notitie 1'4 juni 2013 

KBA Structuurvisie 
6000 MWWindenergie 
op land 

Op verzoek van het ministerie 
van Economische Zaken en 
het ministerie van Infrastructuur 
en Mi/ieu 
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Centraal Planbureau 

CPB Notitie 

Aan: Ministeries EZ en I&M 

Datum : 14 juni 2013 

Betreft: KSA Structuurvisie Windenergie op land 

CtnllOl;!1 PlanbllrtliU 

V~n Stolkwrg 14 
Postbus 110510 
2508GM ~nH""1 

T (070)3]113380 

I www.cpb_nl 

Conladpersoon 
Allntml,k Vl'rrlps. Rob Ailbrrll en 
FI'H Hultlnp 

Op venmek van de ministeries van EZ en I&M heeft het CPB een maatschappelijke 

kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000 MW 
Windenergie op land (SVWOL). Het CPB is daarbij ondersteund door het Energie 
Onderzoek Centrum Nederland (ECN). Aanleiding vormt de bijdrage van Nederland 
aan de Europese afspraken om per 202014% (16% in het Regeerakkoord) 
hernieuwbare energie te realiseren en de COz-uitstoot te reduceren met 20% ten 
opzichte van 1990. Deze notitie geeft de resultaten weer van een KBA van het 
bijplaatsen van 3500 MW windenergie op land tussen 2015 en 2020. 

Uitstel project Wind op land maatschappelijk de beste optie 

De maatschappelijke kosten en baten van het project om 3500 MW aan windenergie 
op land bij te plaatsten zijn ongeveer met elkaar in evenwicht, afgezien van gevolgen 
van het mogelijk niet halen van de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie 
en potentieel grote effecten voor het landschap. De onzekerheden zijn echter groot. 
Daarnaast is dit neutrale saldo de som van een negatief saldo aan het begin en een 
positief saldo na een aantal jaren. Op basis van de KBA concludeert het CPB dat uitstel 
van het project met ongeveer 5 jaar maatschappelijk gezien de beste optie is. 

De reden voor het negatieve saldo in de eerste jaren is de combinatie van de 
economische crisis waardoor de vraag naar energie laag is en de al bestaande en nog 
groeiende overcapaciteit. Zo blijft de elektriciteitsvraag door de (voortgaande) 
economische crises ver achter bij de in het vorige decennium geformuleerde 
velWachtingen. Het gevolg is dat de vele nieuwe en gereviseerde centrales die de 
afgelopen jaren reeds in bedrijf zijn of binnenkort in bedrijf zullen worden genomen, 
grotendeels zonder afnemers zitten. 

Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse schaliegas revolutie de Europese 
elektriciteitsprijzen verder onder druk gezet. De wereldmarkt wordt overspoeld door 
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kolen, omdat de Amerikaanse centrales overschakelen naar aardgas. Dit aanbod van 
kolen heeft in Europa geleid tot een grotere inzet van kolencentrales. Daarnaast voert 
vooral Duitsland een ambitieus investeringsprogramma door voor hernieuwbare 
energie. Door deze combinatie van factoren zijn de elektriciteitsprijzen op dit 
moment zo laag, dat elke uitbreiding van de productiecapaciteit verliesgevend is. Dat 
geldt ook voor wind op land. 

De verwachting is dat de elektriciteitsprijzen substantieel zullen stijgen in de 
toekomst door afname van de overcapaciteit en stijging van de C02-
emissiehandelprijzen. Die verwachting is echter met grote onzekerheden omgeven. 
Wanneer het herstel van de prijzen plaatsvindt en met welk tempo is onzeker. Uitstel 
heeft daarmee het additionele voordeel dat beter kan worden ingespeeld op de 
prijsontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt. 

Hoeveel uitstel? Dat is op voorhand lastig exact te voorspellen, juist vanwege de 
onzekerheden in de elektriciteitsprijzen. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen de 
provincies. In Friesland waait het het hardst en zijn de opbrengsten het hoogst. 
Plaatsing van extra windmolens is in die provincie dan ook het eerst winstgevend zo 
rond 2020. Windparken in Overijssel, Limburg en Noord-Brabant zijn naar 
verwachting niet voor 2040 rendabel te exploiteren. Een gefaseerde invoering van 
het project, afhankelijk van de toekomstige prijsontwikkeling, ligt dan ook voor de 
hand. 

Een mogelijk argument tegen uitstel is dat uitvoering van het project conform de 
planning l,S%-punt bijdraagt aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstelling 
van 14 of 16% in 2020. Uitstel van het project maakt het lastiger om die doelstelling 
te halen. Uitstel heeft echter geen of nagenoeg geen effect op achterliggende doelen 
voor het klimaatbeleid, milieu, voorzieningszekerheid en kennisaccumulatie via 
leereffecten. Behalve potentieel grote effecten voor het landschap zijn de effecten 
buiten de business case relatiefzeer beperkt. 

Wel is het mogelijk dat het niet halen van de doelstelling hoge boetes tot gevolg heeft. 
In het geval dat de doelstelling niet gehaald wordt en de boetes erg hoog zouden zijn, 
zou een analyse moeten worden uitgevoerd naar de goedkoopste manier om die 
doelstelling alsnog te halen, waarbij naast wind op land ook andere opties worden 
bekeken. Daarbij moeten dan ook de eveneens mogelijk grote effecten op het 
landschap die met wind op land gepaard gaan meegenomen worden in de afweging. 

Voor de staatskas is uitstel gunstig, omdat er dan minder subsidies verstrekt hoeven 
te worden. De verliezen die de windparkexploitanten in de eerste jaren lijden, 
worden door de overheid vergoed via SDE+-subsidies. Met uitstel worden deze 
verliezen kleiner, waardoor het overheidsbeslag daalt. Uiteindelijk zijn, voor een 
aantal provincies, naar verwachting helemaal geen SDE+-subsidies meer nodig, 

~.3 

2 
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omdat windenergie op land op termijn bedrijfseconomisch rendabel wordt vanwege 
de verwachte stijging van de elektriciteitsprijzen. 

1 De business case 

Het KSA-saldo wordt sterk gedomineerd door de posten in de puur financiële 
business case. Daarom behandelen we deze posten eerst. Het saldo van financieel
economische kosten en baten is ongeveer nu l, maar heeft wel een grote 
onzekerheidsmarge. 

Hoogte van elektric iteitsprijzen c ruciaal voor de uitkomsten 

De uitkomsten zijn erg gevoelig voor de geraamde elektriciteitsprijzen gedurende de 
levensduur van het project. Er is sprake van een groot risico: een kleine daling van de 
elektriciteitsprijs maakt de business case van wind op land onrendabel. In het 
basispad is gerekend onder de aanname dat de ETS na 2020 blijft voortbestaan en de 
eO,-prijs langzaam stijgt van 5 euro per ton in 2015 tot 38 euro per ton in 2030 en 
later. Elektriciteitsprijzen t stijgen van 6,3 ct/kWh in 2015 naar uiteindelijk 9,8 
ct/kWh in 2040.' In gevoeligheidsanalyses is gerekend met een prijspad waarin de 
emissiehandelprijs van COz gedurende de hele periode blijft steken op 5 euro/ton en 
met een prijspad waar de COz-prijzen vanaf 2030 stijgen tot 52 euro/ton. De business 
case verslechtert in het eerste geval met 0,6 mld euro netto contante waarde (NCW) 
en verbetert in het tweede geval met O,S mld euro NCW. 

Opbrengsten windenergie substantieel omlaag door profieleffect 

Een kWh windenergie is gemiddeld genomen beduidend minder waard dan de 
elektriciteitsprijzen uit de Referentieraming,3 omdat een windmolen relatief veel 
elektriciteit produceert op momenten dat de prijs van elektriciteit laag is. Een 
windmolen produceert alleen elektriciteit als het waait. Als het waait is het totale 
aanbod aan elektriciteit groter en dus de prijs van elektriciteit lager dan wanneer het 
niet waait. Dit effect wordt het profieleffect genoemd. Hoe hoger het percentage 
windenergie (onshore en offshore) in de West-Europese elektriciteitsmarkt, hoe 
groter dit effect.4 1let profiel effect neemt gedurende de projectperiode sterk toe, 
vanwege de voorziene groei van de windcapaciteit (vooral in het buitenland). In 2015 
bedraagt de gemiddelde prijs van een kWh windenergie 83% van de 
elektriciteitsprijs', in 2040 is di3 59%. 

, Met de elektriciteitsprijzen wordt in deze notitie consequent de prijs voor basislasl bedoeld, dat is de gemiddelde 
prijs van een levering van 1 kVVh gedurende hel hele Jaar 
2 Update Referentieraming EeN apn12013_ Alle pnJzen zIJn reêel, prijspeil 2013 
l Basislastprijs, zie voetnoot 1 
• tn de analyse zijn de ontwikkelingen in de eleklriciteltsma11tt in Nederland _ Belgiê. DUitsland en Frankrijk 
betrokken 

3 

1·4 
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Structuurvisie Windenergie op land 

Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 4 ·1 
17 juni 20 13 / rapportn ummer 2636- 124 
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1. Voorlopig oordeel over het MER 
De Rijksoverheid heeft de ambitie om in 2020, samen met de provincies, 6.000 MW aan 

windenergie op land te realiseren. Zij wil daarom gebieden aanwijzen en ruimtelijke rand 

voorwaarden stellen voor grootschalige wind projecten (> 1 00 MW), de zogenaamde Rijks

coördinatie projecten (verder RCR- projecten). Hiertoe is de ontwerp- structuurvisie Wind op 

land opgesteld (verder SVWOl). Het kabinet overlegt binnenkort met de Tweede Kamer over 

de SVWOL waarna het kabinet een besluit neemt. Om deze besluitvorming te ondersteunen is 

een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie voor de m.e.r. (hierna de Commis

sie)1 is gevraagd dit MER te toetsen. 

Het MER en de SVWOL beschrijven de mogelijkheden voor grootschalige windenergie. Voor 

windrijke regio's is onderzocht hoeveel potentiele ruimte voor grootschalige windenergie er 

maximaal is en wanneer daarnaast rekening gehouden wordt met landschap (tegengaan ver

rommeling, horizonbeslag), leefomgeving (geluid, slagschaduw, veiligheid) en natuur (vogels 

en vleermuizen). In de SVWOL zijn de gebieden vastgesteld voor RCR- projecten, wat helder

heid biedt aan initiatiefnemers. Provincies zullen het komende jaar hun provinciale ruimtelij

ke plannen aanpassen (inclusief MER), zodat burgers en belanghebbenden een volledig in

zicht krijgen in de gebieden waar windparken kunnen komen. 

Bestuurlijke afspraken met provincies en scope SVWOL en MER 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn in 2012 kansrijke gebieden beschre

ven voor grootschalige windenergie. In het MER zijn niet al deze 'SVIR- gebieden' onderzocht 

vanwege bestuurlijke afspraken met de provincies.2 Bovendien vallen er in het MER wèl on

derzochte gebieden af omdat ze 'geen provinciaal gebied' zijn. De Commissie constateert dat 

door deze keuze op verschillende momenten in het trechteringsproces kansen voor groot

schalige windenergie blijven liggen. 

De Commissie constateert dat de nadruk in het MER ligt op: 

• een beoordeling van individuele, door de provincies voorgestelde gebieden. Er ont

breekt een nationale analyse van milieuverschillen tussen geschikte regio's en gebie

den om te komen tot een vanuit milieuoogpunt optimale invulling van grootschalige 

windenergie in Nederland.} Ook wordt het bewaken van samenhang tussen windparken 

in een regio doorgeschoven naar vervolg besluitvorming; 

de periode tot 2020, zonder dat duidelijk is wat de analyse betekent voor het perspec

tief voor wind op land op de middellange termijn (na 2020); 

afbakening van de gebieden voor grootschalige windenergie. Ruimtelijke kaders zoals 

landschappelijke inrichtingsprincipes en randvoorwaarden worden kort benoemd, maar 

in de vorm van een advies, aandachtspunt of verzoek. De betekenis in de praktijk hier 

van voor initiatiefnemers van windparken is niet duidelijk. 

Voorlopig oordeel 
De Commissie is van oordeel dat door bovenstaande beperkingen en het doorschuiven van 

onderwerpen naar vervolgbesluitvorming door Rijk en provincies er aanzienlijke risico's ont-

Voor de sa menstelling van de werkgroe p, haar werkwijze en prOJectgegeve ns , zie bijlage 1 bij dit advies. 
In bijlage 1 van het MER is wel de 'trechte ring sstap' van de 'SVIR -gebleden' naar de gebieden voor he t MER beschreven . 
ZIe voor een toelichting pagina 5 van het R&D -advies van de Commissie kenmerk 2636-67 op W'MY comm iss!emer nl . 

- I 
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staan op voor het milieu suboptimale keuzes en op afstemmingsproblemen bij vervolgbe

sluitvorming in provincies en bij afzonderlijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan afstemming 

tussen provinciale structuurvisies, procedures voor RCR-projecten en procedures voor klein

schaliger windenergie. 

De Commissie vindt daarnaast dat het MER niet alle essentiële milieu-in formatie bevat om 

het milieu belang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming over de SVWOl. De 

reden hiervoor is dat: 

het MER onduidelijkheden in de methodische aanpak bevat, waarbij de alternatieven 

onduidelijk zijn gedefinieerd. Het beoordelen en vergelijken van milieueffecten tussen 

de gebieden is daardoor niet mogelijk; 

de omgang met (lopende) RCR-projecten en hun milieueffecten die niet in de SVWOL

gebieden passen onduidelijk is. 

Zij adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming deze twee tekortkomingen te herstellen 

in een aanvulling op het MER. 

Op basis van dit voorlopig oordeel is op verzoek van de ministers de advisering van de 

Commissie tijdelijk opgeschort om de Rijksoverheid de gelegenheid te geven een aanvulling 

op het MER op te stellen. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing 

vervolgd. 

Natura 2000-gebieden 

Uit het MER en de Passende beoordeling (PB) blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmer

ken van Natura 2000 -gebieden in bijna alle SVWOl-gebieden niet op voorhand is uit te slui 

ten en dat bij vervolgonderzoek op provinciaal - en/of projectniveau nog een oplossing ge

vonden moet worden. De uitkomsten zijn een belangrijk gegeven voor de (vervolg)besluitvor

ming." 

Doel 6.000 MW 

Het is niet vast te stellen of het doel van 6.000 MW op land voor 2020 gerealiseerd zal wor

den. Het MER geeft aan dat er in een potentiële plaatsingscapaciteit voor grootschalige wind

energie is van ongeveer 3.000-6.400 MW.5 De SVWOl geeft aan dat rekening houdend met 

het MER en bestuurlijke afspraken er ruimte is gevonden voor 'ruim 3.000 MW' grootschalige 

windenergie. Het provinciale aanbod voor kleinschaliger windenergie (inclusief opschaling en 

herstructurering) blijkt niet expliciet uit de SVWOl en het MER. 

Het is onduidelijk of de combinatie van grootschalige en kleinschalige windenergie voldoende 

zal zijn om de doelstelling van 6.000 MW te behalen. Ook is onduidelijk hoe de afspraken 

met provincies (ongeveer 5.700 MW) zich verhouden tot de beschreven mogelijkheden voor 

grootschalige windenergie in het MER en de SVWOl. 

In dil kader kan de zogenaamde ADC-toeiS ook belangrijk zijn. als geen adequate oplOSSing gevonden wordt voor 

Natura 2000-gebieden, zie ook §2.4 van dit advies. ADC houdt op grond van art. 199 en 19h van de Nb-wet 1998 in 

A. zijn er Alternatieve oplossingen? Inclusief locatiealternatieven, 
o zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom deze structuurvisie toch gerealiseerd moet worden? 

C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 

2000 bewaard blijft? 
Zie pagina 163, tabel 14 van het MER, inclusief bestaand vermogen gebouwd / vergund na 2005 en herstructurering. 

2 

4·3 
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De Commissie is niet In de gelegenheid gesteld zienswijzen op het MER en de SVWOL bij haar 

advies te betrekken. Zij heeft geen zienswijzen ontvangen van het Rijk. 

In hoofdstuk 2 geeft de Commissie een toelichting op haar oordeel. In hoofdstuk 3 geeft zij 

aanbevelingen voor de vervolg besluitvorming over de omgang met 'gezondheid' bij vervolg

besluitvorming en de zogenaamde ADC-toetso1 • 

2. Toelichting op het voorlopig oordeel 

2.1 Trechtering SVIR naar selectie gebieden MER 

Het MER geeft aan dat de provinciale reserveringen voor windenergie het uitgangspunt zijn 

voor de te onderzoeken gebieden in het MER vanwege bestuurlijke afspraken met de provin

cies.6 De trechtering van de 'SVIR-gebieden' naar de selectie van de te onderzoeken gebieden 

in het MER kent zo een bestuurlijke achtergrond. 

Het MER geeft aan dat een substantieel deel van de niet onderzochte SVIR-gebieden een kans 

op vergelijkbare milieueffecten hebben als de wel onderzochte gebiedenJ Maar het MER gaat 

niet in op de het mogelijk te realiseren vermogen van grootschalige windenergie in de niet

onderzochte SVIR gebieden.2 Daardoor worden afwegingen tussen duurzame energie, natuur, 

landschap en leefomgeving, ook op nationale schaal, niet duidelijk. De Commissie consta

teert dat hierdoor kansen voor grootschalige windenergie blijven liggen, zonder voldoende 

onderbouwing." 

2.2 Milieueffecten en vergelijking van gebieden 

Het MER biedt waardevolle informatie over kansen en risico' s voor milieu, natuur en land

schap per onderzocht gebied. Er zijn echter onduidelijkheden in de methodische aanpak, 

waardoor de beschreven effecten per gebied niet goed navolgbaar zijn en dus een heldere 

vergelijking tussen gebieden onderling niet mogelijk is. Toelichting: 

voor een zinvolle effectbepaling moet duidelijk zijn van hoeveel turbines en / of MW's 

per alternatief per gebied wordt uitgegaan. Deze zijn immers sterk bepalend voor de 

milieueffecten. Deze informatie ontbreekt bij de beschrijving van de alternatieven;8 

het onbekend is hoe de landschapsalternatieven tot stand zijn gekomen. Inzicht in de 

gehanteerde landschappelijke inrichtingsprincipes en de achterliggende ontwerpkeu 

zen en veronderstellingen per gebied ontbreekt; 
bij het bepalen van effecten wordt gewerkt met verschillende referenties9: soms is dit 

de juiste - de ontwikkeling van een gebied zonder windenergie - soms is gewerkt 

met relatieve scores per gebied of criterium l O, zie ook §2.4 voor de natuurscores; 

Zie pagina 21 van het MER. 

Ten aanzien van natuur acht de Commissie het op grond van de windmolenrisicokaart (pagina 29 MER) niet plaUSibel 

dat de afgevallen gebieden een vergelijkbare of grotere kans op effecten hebben dan de SVWOl- en MER- gebieden. In 

de SVIR-gebieden In NO-Nederland liggen in verhouding relatief weinig Natura 2000-gebleden, gebieden met 

vogelconcentraties of belangrijke vleermuisleefgebieden. Hier is juist een lagere kans op milieugevolgen aannemelijk. 

Pas na de effectanalyse geeft het MER via de potentiele opstellingsruimte voor Windenergie (POV) inZIcht in te plaatsen 

vermogen, maar zonder veronderstellingen over op te stellen vermogen is geen raming van effecten mogelijk. 

3 
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Geachte heer Damming' 

Hieronder ziet u een opsomming van bezwaren zoals wij die ervaren als gezamenlijke buren van de 

Kolhornerweg. Het gaat hierbij om de bewoners van nummer 2, 3, 4, 4A, 5, 6,7,9, en 10. 

Diverse van ons zullen ook te maken krijgen met overlast van de molens tussen de Molenweg en Ulkeweg. 

Bezwaren n.a.v. de notitie 

1. Het Wind plan Wieringermeer voorziet in een uitbreiding van 35% (huidige hoeveelheid molens 
91, waarvan er 74 worden verwijderd; er resteren derhalve 17 molens; geplande hoeveelheid 
nieuwe molens 106; totale hoeveelheid molens: 106 + 17= 123) van het huidige aantal molens in 
de Wieringermeer. Dit is planologisch een zeer grote toename en dient in de MER nadrukkelijk 
geadresseerd te worden qua horizon vervuiling. De skyline van de Wieringemeer zal daarmee 
aanzienlijk veranderen. Wij maken er bezwaar tegen dat de horizonvervuiling geen onderdeel is 
van de MER. 

2. Op pagina 23 van de Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Windpark Wieringemeer is 
aangegeven dat bestaande molens rechtmatig mogen blijven (be)staan op grond van het 
overgangsrecht, maar deze kunnen niet worden vervangen. Een en ander betekent dat solitaire 
molens nog 5-8 jaar naast de lijnopstellingen blijven bestaan en derhalve de toename van het 
aantal molens groter is 35%. Een en ander betekent dat de MW capaciteit 5-8 jaar groter is dan in 
het windplan is aangegeven. Hier maken wij bezwaar tegen. 

3. Er wordt in eerder genoemde notitie gesproken over een totale omvang in MW aan windenergie 
van 300-400. Wij zijn van mening dat er een maximum moet worden gesteld aan de opschaling 
van de hoeveel MW die met behulp van windenergie wordt opgewekt in de Wieringermeer. De 

marge van 100MW die nu in de plannen staat is naar ons inzicht te groot en dient verkleint te 
worden. Wij maken bezwaar tegen het hanteren van een onduidelijke opschaling in MW binnen 
de huidige plannen. 

4. Wij tekenen bezwaar aan tegen het uitbreidingsmodel Boogspant + Kleitocht. De zinsnede: 
'problemen aan de Kleitacht met omwonenden zijn veel minder omdat de grondposities 
probleemloos zijn vastgelegd' (p 48), getuigd van onzorgvuldige communicatie. De benaming van 
de diverse tochten in de Wieringermeer is niet aangegeven op kaarten die algemeen beschikbaar 
zijn en derhalve kan van omwonenden niet worden verwacht dat zij de reikwijdte van een 
amendement die niet met omwonenden expliciet wordt gecommuniceerd kunnen duiden. 
Besluitvorming op basis van de omvang van problemen die wel! niet door omwonenden zijn geuit 
na zulk een onzorgvuldige communicatie getuigd van onbehoorlijk bestuur. 

5. Wij maken bezwaar tegen de zinsnede in de eerder genoemde notitie waarin wordt aangegeven 
dat de exacte positie van de molens nog niet is bepaald. Dit is niet juist aangezien met een groot 
aantal landeigenaren al (voorlopige) contracten zijn getekend aangaande de postianering van 
molens. De opmerking op p48 van eerder genoemde notitie aangaande het vastleggen van 

grondposities getuigt daarvan. 
6. Oe Structuurvisie Windplan Wieringermeer is vastgesteld op 3 november 2011 en geeft invulling 

aan drie opgaven. 
a. Uitbreiding van windturbinetestpark EeN 
b. Verantwoorde opschaling van bestaande windturbinelijnopstellingen NUON 
c. Herstructurering van bestaande solitaire windturbines 

Gekozen is voor lijnopstellingen zoals aangegeven in figuur 2.3 op pagina 21. Aangenomen wordt 
dat de herstructuring van bestaande solitaire windturbines zal plaatsvinden in nieuwe 
lijnopstellingen binnen de aangegeven contouren. Wij maken bezwaar tegen het positioneren van 
nieuwe molens alvorens de oude solitaire molens zijn afgebroken. 

7. Wij maken bezwaar tegen het positioneren van molens als deze niet binnen de contouren zoals 
aangegeven op figuur 2.3 op pagina 21 vallen en geen exacte lijn volgen. Aanleiding van dit 
bezwaar is de informatie die tot ons is gekomen dat de lijnopstelling Kleitacht is gepland aan de 
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oostzijde van de Kleitocht ten Noorden van de Schagerweg en zich vervolgd ten zuiden van de 
Kolhornerweg met twee molens op de kavel behorende bij Kol hornerweg 8. Ons inziens kunnen 
deze geplande molens geen lijn vormen en is voorzien in een 'knik', Dit is niet in 
overeenstemming met de Structuurvisie Wi nd plan Wieringermeer. 

5·2 

8. Wij maken bezwaar tegen de afzonderlijke procedure voor het onderstation. Het aanleggen van 
een onderstation kan niet los gezien worden van het Windplan en dient derhalve binnen dezelfde 
MER te vallen. 

Overige bezwaren 

• Geluidsoverlast. 
repeterend geluid wat 24/7 doorgaat 
In voor-en achtertuin molens, is weerkaatsing van geluid. 
Nachtverstoring en gezondheidsklachten 

• Slagschaduw / schaduwwerking. 
• Altijd bewegend object in je beeld / constant draaiende rotorbladen I gevoel van onrust en 

onveiligheid. 
• Horizonvervuiling / vrije uitzicht weg. 

• Knipperende lichten dag en nacht. 

• Mogelijke problemen met mobile telefonie. 
• Verstoring van natuur, foerageren va n ganzen en kievitten. 

• Effect windmolens op bijenpopulatie, dit mede ivm vergroening akkerranden. 

• Effect op selectiewerk en dus kwaliteit van aardappel pootgoed teelten en de teelt van 
hoogwaardige groenten. 

• Aandacht voor oefenvluchten defensie in het gebied en de radar Den Helder 

• Flinke waardevermindering woni ng, mogelijke problemen bij verkoop woning. 

• Verslechtering woon en leefgenot / verslechtering kwaliteit woonomgeving. 

• Lastige situatie voor opvolger bedrijf (waardevermindering / lening afsluiten lastiger / 
schade voor toekomstplannen ). 

• Verstoring onderlinge relaties aan de weg. 
Wij hebben dit al twee keer meegemaakt. 

• Overlast van realiseren infrastructuur molen en alle jaren daarna. 
(zoals locatie nu ligt nog geen 50 m. van woonkamerraam nr 5). 

• De combinatie Molenweg-Ulkeweg en Kolhornerweg kan alleen in lijn komen te staan als er molens op 
de kavel komen te staan en niet zoals gebruikelijk langs een sloot of tocht. Dit is landschappelijk niet 
mooi en zeker de bewoners van 5,6, en 7 zullen dit niet als lijnopstelling herkennen. 

• Enorme hoeveelheid ergernis door bovenstaande feiten. 

• Kolhornerweg 5 zit, als de plannen doorgaan, tussen molens in. De andere bewoners van 4 A, maar 
mogelijk ook 4 en 3, hebben van beide opstellingen overlast. 

• Slechte informatie voorziening vanuit belanghebbende, gemeenten, provincie en andere overheden. 

Draagvlak voor windenergie alleen onder initiatiefnemers, niet bewoners. 

Grondeigenaren de vergoeding en geen lasten, 

Suren wel de lasten en geen vergoeding. 
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Zienswijze Wind plan Wieringermeer 

1. Het Windplan Wieringermeer voorziet in een uitbreiding van 35% (huidige hoeveelheid molens 
91, waarvan er 74 worden verwijderd; er resteren derhalve 17 molens; geplande hoeveelheid 
nieuwe molens 106; totale hoeveelheid molens: 106 + 17= 123) van het huidige aantal molens in 
de Wieringermeer. Dit is planologisch een zeer grote toename en dient in de MER nadrukkelijk 
geadresseerd te worden qua horizon vervuiling. De skyline van de Wieringemer zal daarmee 
aanzienlijk veranderen. Wij maken er bezwaar "tegen dat de horizonvervuiling geen onderdeel is 
van de MER. 

2. Op pagina 23 van de Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Windpark Wieringemeer is 
aangegeven dat bestaande molens rechtmatig mogen blijven (be)staan op grond van het 
overgangsrecht, maar deze kunnen niet worden vervangen. Een en ander betekent dat solitaire 
molens nog 5-8 jaar naast de lijnopstellingen blijven bestaan en derhalve de toename van het 
aantal molens groter is 35%. Een en ander betekent dat de MW capaciteit 5-8 jaar groter is dan in 
het windplan is aangegeven. Hier maken wij bezwaar tegen. 

3. Er wordt in eerder genoemde notitie gesproken over een totale omvang in MW aan windenergie 
van 300-400. Wij zijn van mening dat er een maximum moet worden gesteld aan de opschaling 
van de hoeveel MW die met behulp van windenergie wordt opgewekt in de Wieringermeer. De 
marge van lOOMW die nu in de plannen staat is naar ons inzicht te groot en dient verkleint te 
worden. Wij maken bezwaar tegen het hanteren van een onduidelijke opschaling in MW binnen 
de huidige plannen. 

4. Wij tekenen bezwaar aan tegen het uitbreidingsmodel Boogspant + Kleitocht. De zinsnede: 
'problemen aan de Kleitacht met omwonenenden zijn veel minder omdat de grond posities 
probleemloos zijn vastgelegd' (p 48), getuigd van onzorgvuldige communicatie. De benaming van 
de diverse tochten in de Wieringermeer is niet aangegeven op kaarten die algemeen beschikbaar 
zijn en derhalve kan van omwonenenden niet worden verwacht dat zij de reikwijdte van een 
amendement die niet met omwonenden expliCiet wordt gecommuniceerd kunnen duiden . 
Besluitvorming op basis van de omvang van problemen die wel! niet door omwonenden zijn geuit 
na zulk een onzorgvuldige communicatie getuigd van onbehoorlijk bestuur. 

5. Wij maken bezwaar tegen de zinsnede in de eerder genoemde notitie waarin wordt aangegeven 
dat de exacte positie van de molens nog niet is bepaald. Dit is niet juist aangezien met een groot 
aantal landeigenaren al (voorlopige) contracten zijn getekend aangaande de postionering van 
molens. De opmerking op p48 van eerder genoemde notitie aangaande het vastleggen van 
grondposities getuigt daarvan. 

6. De Structuurvisie Windplan Wieringermeer is vastgesteld op 3 november 2011 en geeft invulling 
aan drie opgaven . 

a. Uitbreiding van windturbinetestpark EeN 
b. Verantwoorde opschaling van bestaande windturbinelijnopstellingen NUON 
c. Herstructurering van bestaande solitaire windturbines 

Gekozen is voor lijnopstellingen zoals aangegeven in figuur 2.3 op pagina 21. Aangenomen wordt 
dat de herstructuring van bestaande solitaire windturbines zal plaatsvinden in nieuwe 
lijnopstellingen binnen de aangegeven contouren. Wij maken bezwaar tegen het positioneren van 
nieuwe molens alvorens de oude solitaire molens zijn afgebroken. 

7. Wij maken bezwaar tegen het positioneren van molens als deze niet binnen de contouren zoals 
aangegeven op figuur 2.3 op pagina 21 vallen en geen exacte lijn volgen. Aanleiding van dit 
bezwaar is de informatie die tot ons is gekomen dat de lijnopstelling Kleitocht is gepland aan de 
oostzijde van de Kleitacht ten Noorden van de Schagerweg en zich vervolgd ten zuiden van de 



184 
 

0075
7 

Kolhornerweg met twee molens op de kavel behorende bij Kolhornerweg 8. Ons inziens kunnen 
deze geplande molens geen lijn vormen en is voorzien in een 'knik'. Dit is niet in 

overeenstemming met de Structuurvisie Windplan Wieringermeer. 
8. Wij maken bezwaar tegen de afzonderlijke procedure voor het onderstation. Het aanleggen van 

een onderstation kan niet los gezien worden van het Windplan en dient derhalve binnen dezelfde 
MER te vallen. 

t.z 
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Betreft: Zienswijze voor MER wind plan Wieringermeer. 

U is voomemens voor het windplan Wieringermeer een MER te gaan uitvoeren Op het veranderen van de 

omgeving bij het plaatsen van deze windmolens dienen wij een zienswijze in. 

Wij exploüeren een agrarische ondememing op het perceel Kolhomerweg 4A, ons perceel ligt aan oostelijke 

en oostzuidoostelijke zijde op 300 meter in het zoekgebied van het windplan Wieringermeer. Bij het plaatsen 

van windmolens vrezen wij, dat wij onze normale werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. En als wij onze 

bedrijf niet normaal meer kan uitvoeren, zal dit economische verliezen op leveren. 

Geluids·, schaduwen slagschaduwoverlast foliekas 
Wij hebben onder andere, een bedrijf met een folie kas waar wij 5 dagen in de week oogsten van 's 

morgens zeven tot 's avonds 7, zaai, onderhoud en oogst werkzaamheden verrichten met micro groenten, 

kruiden en eetbare bloemen. Waarbij we alleen top kwaliteit leveren aan high end restaurants, catering en 

hotels over de gehele wereld. 

Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen is selectie van de beste planten prioriteit. Bij de selectie maken wij 
gebruik van minieme kleur· en vormverschi11en in blad en bloem, door schaduwen slagschaduw zou dit 

beeld op een zodanige wijze verstoren dat wij deze selectie niet meer op een verantwoordehjke wijze 

zouden kunnen uitvoeren. Dit zou betekenen dat wij niet de kwaliteit kunnen leveren die ons bedrijf 

onderscheidenlijk maakt ten opzichte van concurrende bedrijven. 

Wij maken ons zorgen over slagschaduw aangezien, deze kas ten oosten ligt van het zoekgebied. 

Ook maken wij ons zorgen over geluidsoverlast voor ons en onze werknemers van ons bedrijf. Op zo'n korte 

afstand van het bedrijf is geluidsoverlast niet voorkomen. Het zal door middel van een Risico Inventarisatie 
Arbeid geïnventariseerd moeten worden wat de overlast van constante, laag frequente geluidstrillingen voor 

ons en onze werknemers zijn. We moeten voorkomen dat wij en onze werknemers hun werk, buiten en in 

de foliekas niet op normale wijze kunnen uitvoeren. 

Wat zijn de gevolgen van geluids-, schaduw- en slagschaduw overlast, op ons en onze werknemers als wij 

werken buiten en in onze foliekas? 

Geluids. schaduwen slagschaduw overlast teen van pootgoed 

Een ander deel van ons bedrijf is een stamselectie bedrijf voor hoogwaardig pootgoed (klasse S) voor de 

aardappelteelt. Eén van de belangrijkste kenmerken van deze teelt is het leveren van topkwaliteit door de 

selectie van zieke, verkeerde en anders groeide planten. Bij het telen van stamselectie materiaal hanteert 

onze Nederlandse Aardappel Keuringsdienst (NAK) een 0 tolerantie voor virus, bacterie en afwijkende 

planten. 
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Selectiewerk in pootaardappelen vindt plaats op alle mogelijke, werkbare dagen van Juni, Juli en Augustus. 

Wij telen pootaardappelen op ons eigen bedrijf (300 meter van het zoek gebied) en op het bedrijf van 

perceel (in het zoekgebied). Deze percelen liggen allen ten oosten van de het zoekgebied 

voor de te plaatsen windmolen in het beoogde windplan Wieringe""eer. 

U begrijpt dat schaduw, slagschaduw, geluidsoverlast van invloed zijn op het selectie werk en 

gemoedstoestand van ons en onze werknemers. Bij selectie, gaat het er om, in een zo egaal mogelijk 

uitziend gewas de verkeerd ogende planten, bladeren en bloemen te herkennen en uit het veld te halen om 
te vernietigen. Wisselende schaduwen slag schaduw van de windmolens is van grote invloed op het 

selectie werk. 

Constante geluidsoverlast, belast ons en onze werknemers in onze concentratie. Concentratie, je constante 
focus op het gewas is van belang voor de juiste selectie. 

Het economisch verlies van klasse verlaging zou kunnen op lopen tot € 4.400 euro per hectare bij 20 

hectare loopt drt op naar 88.000 per jaar. Deze berekening is tot stand gekomen door klasse verlaging van 

de beoogde aflevering in klasse S (een meerwaarde van" eurocent per kilo) een opbrengst van 40.000 
kilo per hectare naar een verlaging klasse E. 

Wat is de invloed van de windmolens, met geluids-, schaduw- en slagschaduw overlast op onze 
belangrijkste bron van inkomsten de stamselectiepootgoed teelt van aardappelen? 

Geluids. horizonsvervuiling. schaduwen slagschaduw overlast woonhuis 
Ons woonhuis ligt midden in het zoek gebied ten oosten van de "verlengde kleitocht" perceel van 

en ten oostzuidoostelijke kant van de "kleitocht" van de molens aan de kleitocht , 

op het bedrijf van perceel , te Middenmeer. Ons woonhuis en bedrijf ligt 150 tot 

250 meter dichterbij, dan beoogd belanghebbende/grondeigenaar. 

Ons woonhuis is rondom onderhevig aan horizonvervuiling, schaduw, slagschaduwen 

geluidsoverlast. Wij maken ons zorgen om ons woongenot en waardedaling van ons onroerend goed, 

dit betreft woonhuis, bedrijfsgebouwen en de daarbij achterliggende kavel van 34 hectare, welke 

vast zit aan de kavel. 

Wij zijn bourgondische levensgenieters, waar buiten eten, met vrienden, familie, buren en bekenden 

een grote rol spelen in ons bestaan. Veel buiten eten, drinken en praten. Maar dit doen we ten 

westen en zuiden van ons huis in het schemer van de avond. Vol in het beeld en onderhevig aan 

overlast van de windmolens in het beoogd zoek gebied. 

Wat is de invloed van de te plaatsen windmolens op ons woon- en levensgenot en waardedaling van 

ons onroerend goed? 

Tussengebied ganzen foerageergebieden 
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Het zoekgebied van het windplan Wieringermeer ligt tussen de foerageer gebieden Amstelmeer en 

grote vliet (Wervershoof) . We hebben veel ganzen die bij ons, een plekje vinden om tussen deze 

foerageer gebieden, te rusten en foerageren. 

Er zal een onderzoek in gest eld moeten worden om de invloed van deze molens op het gedrag van 

deze ganzen te bepalen. Worden deze ganzen door het inpassen van windmolens niet opzettelijk 

verstoord? Wat is strijd is met art. 10 van de Flora en Fauna wet. 

Bij de aanleg va n het kassengebied Agriport A7 zijn de ganzen westelijker gaan vliegen dan 

gebruikelijk was, nu gaan ze om de kassen van Agriport A7 heen. 

Wat is het effect op het foerageer-, vlieg en rustgedrag van deze ganzen en is dit niet in strijd met de 

flora en fauna wet? 

Foerageergebied Kievitten 

Vaak maken grote groepen kieviten gebruik van ons perceel om te foerageren. 

Wat is het gevolg van het plaatsen van windmolens op het foerageer gedrag van deze kieviten en 

heeft dit een gevolg voor de populatie kievitten . 

Geografische ligging verlengde Kleitocht. 

In het windplan Wieringermeer is de beoogde verlenging van de Kleitacht, in het verlengde van de 

Kleitocht getekend, symmetrisch met de huidige kleitocht. 

Wij willen dat een landschapsarchitect, de gevolgen inzichtelijk maakt, als de molens niet parallel aan 

de geografische lijnen is gepositioneerd, maar juist diagonaal op deze lijnen staan en zo doende van 

grote invloed is op gevoel van ruimtelijk inzicht, plaats en hoeveelheid molens en daarom onrust, 

verwarring en onzekerheid geven. 

Zoals in het oorspronkelijke plan staat omschreven zouden geografische landschapskenmerken 

vertaald worden in de posities van de windmolen plannen . 

Een andere lijn dan de geografische lijn geeft onrust en verwarring. 

Wat is het gevolg van het niet volgen van de geografische landschapskenmerken, maar diagonaal 

plaatsen van windmolens op een rechte lijn? 

Oefengebied helikopters ministerie van Defensie 

Het ministerie van defensie gebruikt het gebied tussen alkmaarseweg, groetweg en kolhornerweg 

frequent, overdag en 's avonds als oefengebied voor hun helikopters. 
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Wat is de invloed van het plaatsen van windmolens, op het gebruik van ons gebied voor het oefenen 

van vliegbewegingen van hun helikopters? 

Recreatieve ballonvaart 

De Wieringermeer wordt heel vaak gebruikt voor de recreatieve ballonvaart, als opstijg plek of 

landingspiek. Nu vooral door het weids- en vlakke landschap. 

Wordt een veilige landings- en opstijgplek hen nu ontnomen? Vooral met landen is het belangrijk een 

weids en open landschap te hebben. Er zijn levens van piloten en passagiers in het geding als er niet 

op een veilige manier een landing of noodlanding gemaakt moet worden. 

Wat zijn de gevolgen van het plaatsen van de windmolens op de veiligheid binnen deze sector. Bijv 

de verschillende luchtstromen en -verplaatsingen tussen de molens en diverse lijnen en het effect op 

de vlucht eigenschappen van een luchtballon? 

Radar ministerie van Defensie 

De windmolens zullen worden geplaatst binnen het radar bereik van de geplaatste radar in Den 

Helder. 

Wat is de invloed van het plaatsen van windmolens, in het bereik van dit radar station? 

Verstoring Horizon 

De plaatsing van windmolens in ons gebied, maar ook in gehele Wieringermeer is van zo'n grote 

impact, met zulke grote molens, dat wij ons zorgen maken voor leefbaarheid in de Wieringermeer. 

Word er in de MER rapportage een 3D voorstelling gemaakt van een rit over A7 van Abbekerk tot 

Den Oever van de huidige situatie en als er een inpassing van de windmolens is, om een indruk te 

krijgen van het gevolg van deze inpassing? 

Wat is na uitvoering van dit windplan, het effect op de leefbaarheid in de Wieringermeer? 

Nuloptie variant 

Wat is het effect op het milieu als de nul variant wordt toegepast? 

Bij de nul variant verandert er helemaal niets in de Wieringermeer. De solitaire molens en huidige 

windparken blijven staan waar ze staan, waar ook nu al de overlast is en na 20 jaar niet meer de 

overlast wordt ervaren als bij plaatsing van 100 nieuwe molens en tot 10 jaar gebruiksrechten voor 

de oude molens. De overlast blijft beperkt tot de huidige parken, waar mensen al overeenkomsten 

voor overlastvergoedingen hebben. 
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Rode lichten op de molens 

Op dit moment zijn alleen de huidige molens hoger dan een x aantal meters voorzien van rode 

lichten ten behoeve van het vliegverkeer. 

Wat is het gevolg voor onze rust, gemoedstoestand, leef genot en beeld als er straks overal waar je 

kijkt aan en uit knipperende rode lichtjes aan de horizon zijn? 

Bijenpopulatie 

Bij de Europese Unie zijn nieuwe richtlijnen voor het gemeenschappelijk landbouw beleid bekend geworden. 

Een van die punten is het verplichte vergroeningselement bij het verstrekken van hectaresteun. Wij willen, in 

verband met deze verplichte vergroening, randen om onze percelen voorzien van akkerranden met 
bloemrijk mengsel. 

Een voordeel van deze bloemrijke akkerranden zal het pos~ieve effect op de bijen populatie wezen. De bijen 

populatie staat al onderdruk de afgelopen jaren en wij willen hier een positieve bijdrage aan leveren. 

Ons verzoek is dat u het effect meet, van deze molens, op de bijenpopulatie, door verstoring van hun 

leefomgeving door deze windmolens? 

Wij hopen dat U onze Zienswijzen zutt meenemen in uw besluitvorming tot uitvoering van de MER windplan 

Wieringermeer. Onze voorkeur gaat dan ook uit om alle zienswijzen mee te nemen in de uitvoering van 

deze MER, om tot een duidelijk en goed onderbouwd, wetenschappelijk bewezen rapport te komen. 

Hoogachtend, 
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Zienswijze 

Met dit schrijven willen wij onze bezorgdheid uiten over het plaatsen van windmolens aan de 

Kolhornerweg. 

Wij hebben de startnotitie doorgenomen en wij hebben geen elementaire fouten in het document 

kunnen ontdekken. 

Wel vinden wij dat er geen duidelijk gegeven wordt over welke molens er nu precies komen en waar 

ze nu exact komen . Het maakt het enorm moeilijk om je een goede voorstelling te maken van wat er 

nu precies gebeurd. 

Wij zouden in de milieu effect rapportage graag hebben dat er naar de volgende zaken worden 

gekeken. 

• Geluidsoverlast. Het is een gegeven dat een windmolen geluid maakt. De norm ligt hierbij op 

47 LOB bij de woning. Dit is een gemiddelde geluidsnorm die gebaseerd is op 

rekenmodellen, waarbij waardes van de fabrikant als rekenfactor gebruikt worden. Dit is een 

vreemde zaak. Metingen zijn haast niet mogelijk, omdat het over een jaar gemiddelde gaat. 

Bomen en windsingels kunnen zoel een positief effect als negatief effect hebben op het 

geluid, dus iedere omgeving is anders. 

• Slagschaduw. De locatie van de molen en de zonnestand is van wezenlijk belang of de 

bewoners last zullen krijgen van slagschaduw. Met de hoogte waarover op dit moment 

gesproken wordt zal dit zeker oplopen tot een 1000 meter. De molens zouden op een 500 

meter van de bewoning geplaatst mogen worden . 

• Er wordt altijd gezegd dat de molens in een lijnopstelling moeten komen te staan. 

Het park bij ons is gecombineerd met het park tussen de Molenweg en Ulkeweg. 

Oe wegen lopen niet parallel, zodat er geen sprake kan zijn van een lijnopstelling of molens 

komen midden op de kavel te staan. Landschappelijk lijkt ons dit onverantwoord. 

• Daarnaast staat er al een park aan onze weg en een extra park lijkt ons te veel van het 

goede. In de herfst kunnen wij vanuit onze tuin tientallen molens zien staan zowel voor als 

achter ons huis. 

• Zoektocht naar alternatieve locaties of plaatsen waarbij omwonenden geen of in ieder geval 

aanvaardbaar overlast hebben. Zee of Ijsselmeer, of een slimmere inpassing in het 

polderlandschap . 

Wij worden op de volgende punten in ons belang geraakt. 

• Allereerst ons woongenot. 

Geluidsoverlast, slagschaduw, uitzicht zullen ons "binnen de norm" teisteren . 

De knipperende lampen op de molens zijn nu al niet prettig, het trekt de aandacht. 

Wij wonen in een stil gebied en de molens zullen dit voor altijd verstoren. 

Dit is niet in geld uit te drukkenl 

• De relaties aan de weg. 

Wij waren tot voor kort een hechte gemeenschap aan de weg, herstellend van alle eerdere 

windmolen perikelen aan de weg. Oe komst van de molens zal dit niet verbeteren. Nu al 

8·1 
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geeft het spanningen tussen belanghebbende en omwonende. Wie heeft de lusten en wie de 

lasten. 

• Waardevermindering of onverkoopbaar raken van je woning. 

Het plaatsen van de windmolens aan onze weg heeft een groot effect op de waarde van onze 

woning. Het is niet te voorspellen hoeveel deze waardedaling zal zijn, maar er zijn geluiden 

dat dit tot 50% kan oplopen wat een woning voor de eigenaar onverkoopbaar maakt. 

• Compensatie? 

Hoe kan woongenot gecompenseerd worden, welke waardes staan hier tegenover. 

Geld maakt ons niet gelukkig. Wij zitten hier niet op te wachten. 

Wat wij verder nog willen opmerken; 

Duurzaam geproduceerde energie is een belangrijk thema op de agenda van de overheden . En 

mogelijk terecht. Maar waarom de lasten van dergelijke projecten over een kleine groep mensen 

uitstrooien. De energieprijs staat onder druk. WKK installaties kunnen niet meer draaien om dat de 

subsidies stop gezet zijn en de leveringsprijs te laag is. Duitsland heeft al een overschot aan energie. 

Eerlijk gezegd vinden wij het een diep schandaal dat de initiatiefnemers van een dergelijke duur en 

groot project nooit direct contact met de betrokkenen gezocht hebben. Alleen via de dag en 

weekbladen is mondjesmaat informatie gegeven, dit moet je toevallig lezen of horen. Bij 

inloopavonden werden alle kritische vragen ontweken. Een goed buurman vertelt zijn buren van zijn 

plannen . Hoeveel moeite had het gekost om mensen persoonlijk te benaderen? 

Deze fout is bij het eerste park aan onze weg gemaakt en de omwonende hebben met klem gevraagd 

om dit in de toekomst niet meer te laten voorkomen. lijkt slecht gelukt en het maakt ons strijdbaar! 

Friesland en Drenthe hebben al besloten om de molens niet meer op land te plaatsen. Noord Holland 

heeft deze keuze ook nog steeds. 

8·2 
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Inspraakpunt Windpaf1( Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Zienswijze: conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Windpark Wieringermeer 

Slootdorp, 23 november 2013. 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag maak ik van de geboden gelegenheId gebruik om u een zienswijze betreffende bovengenoemde conceptnotitie 
voor te leggen. 

Als oud-raadslid van Wieringermeer was ik betrokken bij de vormgeving van het Windplan Wienngermeer, waarin begin 
2011 het model :B.ooospanr in het door Arcadis geconc'pieerde ~koppeldocument· als syntheseontwerp van dg mMellen 
~Boemerang· en ~Polderrand· werd gepresenteerd. 
Een groot aantal aiteria waren getoetst en consensus leek bereikt over een ontwerp dat op vier gelijkwaardige pijlers 
evenwichtig zou moeten rusten , 
Als vier pijlers waren benoemd: wimtefüke kwahteit milieu en gcokxl/e ; economische uitvoerbaartJ8Jd en draagvlak. 

Hoewel de 4 pijlers in beginsel gelijkwaardig zijn , is de pijler 'ruimte,ijke kwaliteir uiteindelijk de enige die als tastbaar en 
waarneembaar gegeven in het landschap overblijft. 
Aan de criteria die aan de 'ruimtelijke kwaliteit verbonden waren, werd bij de totstandkoming van het ontwerp dan ook 
veel aandacht besteed. 

In de op 3 november 2011 gehouden vergadering van de raad van Wieringermeer werd de Structuurvisie Windplan 
Wieringermeer gewijzigd vastgesteld. Daarbij werd het syntheseontwerp ver1aten en werd met het model 'opgerekte 
Boogspant + uitbreiding Kleitocht' met een deels dubbele lijnopstelhng, afscheId genomen van de ruimtelijke kwaliteit die 
in het model ~Boogspant· vorm was gegeven. 

In een oplegnotitie verschenen in augustus 2011 was het proces gememoreerd waarin de twee scenario's (Polderrand 
en Boemerang) waren samengebracht in het synthesemodel Boogspant. 
Dit Boogspantmodel waarin 76 nieuwe turtunes en 10 te handhaven bestaande turbines waren opgenomen, vormde de 
basis voor de thematische structuurvisie waann de wIndenergieopgave in Wieringermeer in één integraal project zou 
worden gerealiseerd. 
Het Boogspantmodel zou met 76 nieuwe ReDower 6.2M turbines in een enkele lijn een theoretisch vermogen van 467 
MW kunnen leveren. 

Door invloeden van buiten zijn daarna 3 additionele scenario's ontwikkeld waarin het Boogspantmodel werd uitgerekt en 
uitgebreid. 
Deze 3 scenario's die het Boogspantmodel misvonnden, gaan uit van Repower 3.4M turbines waarbij afhankelijk van 
het scenario, het aantal turbines toeneemt tot 85, 95 en 97. De laatste twee scenano's kennen een gedeeltelijk dubbele 
lijnopstelling, een opstelling dat eerder in het inpassingsproces overtuigend was afgewezen. 

In onderstaande tabel 1 zijn enkele kenmerken van de verschillende scenario's opgenomen. 

Tabel 1 

Scenario Boogspant Opgerekte Opgerekte Boogspant Opgerekte Boogspant 
BoooS08nt + Kleitocht + Oudelandertocht 

~ntal turbines x vennogen 76x615MW 85x34MW 97x34MW 95x34MW 
Opgesteld vermogen 467MW 289MW 330MW 323MW 

ermogen Lo.v. Boogspant '00% 62"/, 7'''/, 6S"/, 

Gezien de ambities die de provincie in de Structuurvisie heeft neergelegd (430 MW op land in 2012 en een zoekgebied 
voor ca. 600 MW in Noord·HoUand Noord) geven de alternatieve scenario's onvoldoende invulling aan deze ambities. 

Behalve dat het door de raad gekozen model onvoldoende wind vermogen heeft, ontmoet de dubbele lijn in het gebied 
tussen Nieuwesluizerweg en Alkmaarseweg weinig steun onder de bewoners van het buitengebied en de inwoners van 
de kernen Middenmeer en Slootdorp en staat de dubbele lijn op gespannen voet met uitgangspunten van het Windplan 
Wieringermeer. 
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In 2011 - 2012 deed zich in Wieringermeer een belangwekkende ontwikkeling voor toen de experimentele 1 MW-turbine 
bij Medemblik vervangen werd door een windturbine van het type Enereo" E-126. 
Belangwekkend niet alleen omdat deze turbine werd gefinancierd door een consortium van private investeerders, 
waarvoor de economische effidêntJe niet onbelangfijk geacht mag worden, maar ook omdat met deze turbine met een 
ashoogte van 135 m. een rotordiameter van 127 m. en een vermogen van 7,5 MW een nieuwe norm in de polder werd 
geïntroduceerd; een norm die de voor het Windplan benodigde ruimte significant zou kunnen beperken en de verhuizing 
van het zweefvliegveld onnodig zou kunnen maken. 
Toepassing van een 7,5 MW-turbine in het Windplan zou betekenen dat het indicatieve vermogen van 390 MW, dat in de 
conceptnotitie R&D Windpark Wieringermeer is opgenomen, met 48 turbines gehaald zou worden. 
In tabel 3 vindt u een berekening met de vafianten die in tabel 2 zijn opgenomen, die dit illustreert. 

Tabel 2 (= tabel 4.1: blz. 49 van de ~conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Windpark Wieringermeer" aangevuld met 
de gegevens van de Repower 3.4M104, de Repower 6.2M126 en de Enereo" E-126) 

VermogeMkl .... I type turbine Ash_ Rotordl8mtter Tlp~ --wi_ 
I 1 

2~ MW klasse 100 - 120 m. 100- 117 m. 148,5 -178,5 m. Circa 106 
I I 

5 ... MWklasse 100 - 120 m. 118 - 130 m. 185m. Circa 78 
I 

Repower 3.41.\104 80-128 m. 104m. 132-180 m. 106 
• I I - I 

f Repower 6.2M126 100- 117 m. 126m. 163- 180 m. 
1
63 

t 135 m. 
t 

7,5 MW Enercon E-126 127 m. 198,5 m. 48 

Tabel 3 : Relatie vermogensklasse - aantal turbines - ruimtebeslag 

Type Turbine I Totul v.nnogon ~nQl Turbines Ondottlngo Afstond RUim_log In lijn 

2~MWkla.se ~ 500-585m. 52,50 - 61 ,425 km 390 = 106 x 3,4 MW 

5+ MW klasse 1390 = 78 x 5,0 MW 
1
78 590-65Om. 145,43 - 50,05 km 

Repower 3.4Ml04 ,390 = 106x 3,4 MW 
1
106 520m. ,504,6 km 

I 
Repower 6.2M126 390= 63 x 6,15 MW 63 630m. 39,06 km 

--+ I 
7,5 MW Enerron E-126 390= 48 x 7,5 MW 48 635m. 29,85 km 

Voor de ondeninge afstand is de vuistregel. 5 x rotordiameter gebruikt die werd gevonden op de NEN-website: 

hno'llwww oen nVNEN-ShoolYakgebiedetllEnergtt-Di.tributjeN{tOdeoergie htm 

De keuze voor de 2-4 MW turbineklasse vraagt een lilnlengte van 52,5 tot 61 ,4 km , terwijl bij een keuze voor 7,5 MW 
turbines een lijnlengte van 30 km voldoende zou zijn. 

Op genoemde websne beschrijft NEN dat grotere windturbines verder uit elkaar moeten staan, maar dat een park met 
grotere turbines toch efficiênter is omdat deze grotere turbines wind op grotere hoogte kunnen benutten. 
In de praktijk blijken parken met grote turbines ook economisch efficiênter. 
Parken met veel turbines kunnen bovendien bepaalde schaalvoordelen bieden, zodat grote parken met grote turbines 
het meest voordelig uitpakken. 

Deze informatie geeft geen steun aan de keuze voor een turbine in de 2-4 MW klasse. 

Omdat de gemeente Wiefingermeer in 2012 onderdeel werd van de nieuwe gemeente Hollands Kroon heeft het besluit 
over de ~ Structuurvisie Windplan Wieringermeer" in november 2011 de kwalitatieve voorbereid ing gemist die in de 
voorafgaande periode gebruikelijk was en waarvan het model -Boogspanr het resultaat was. 
Met een deels dubbele lijnopsteUing zoals In het model 'opgerekte Boogspant ... uitbreiding Kleitochr , ontstaat een lijn 
turt)lnes dichterbij de woonkemen Middenmeer en Slootdorp met een grotere kans op overlast. 

Op 5 februafi 2013 organiseerde de Nederlandse Stichting Geluidshinder NSG (in samenwerking met ARCADIS) een 
bijeenkomst met als onderwerp ~ Geluid(shinder) van windturbines·. 
Deskundigen met verschillende achtergrond kwamen echter niet tot eensluidende condusies over dit onderwerp 
In september 2013 verscheen een Literatuuronderzoek laagfrequent geluid windturbines uitgevoerd door LBPISIGHT BV 
in opdracht van AgentschapNL. 
Ook aan dit onderzoek kunnen weinig zekerheden worden ontleend. Wel legt het onderzoek een relatie tussen het 
vermogen van de turbine, de geluidsemissIe en de bijdrage van het LF-geluld hieraan in de alinea: 
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-Door de grotere afmetingen van de windturbines kan ook de gelutdemiasie toenemen. Deze toename wordt wel beperkt 
door de lagere toet'entallen van grotere turbines. Por kW zijn grotere turbines daardoor _ dan kleinere turbines. De 
grolere afmetingen leiden tot een ..... tie! grotere bijdrage van laagfrequent geluid. Dit _ geleid lot de vraag 0( de 
gelukinorm zoals is vaatgestetd op basis van onderzoeken in 2008 wel votdoende bescherming biedt tegen deze 
laagfrequente bijdrage-, 

Nu deskundigen erkennen dat effecten op de gezondheid niet uitgesloten zijn en zowel Denemarken als Belgiê eisen 
stellen waarin ook het Laag Frequent Geluid (LF-geluid) aandacht krijgt, wil ik benadrukken dat voor een duurzaam 
draagvlak onder de bevolking, het beperken van ovenast met maatwerk, zoals beschreven in artikel 3.148, lid 2 en lid 3 
van het Activiteitenbesluit, een voorwaarde is. 

Hoewel het Windpark Wieringermeer onderdeel is van de voor 2020 geformuleerde ambitie dat begin 2020 een 
opwekkingsvermogen van ten minste 6000 megawatt (MW) = 6 GW aan windturbines operationeel is, eindigt de 
ontwikkeling niet in het jaar 2020. Als volgens het in 2012 gesloten Regeerakkoord 'Bruggen slaan', in 2050 een volledig 
duurzame energievoorziening moet zijn bereikt, is de vraag op welke wijze dat vermogen zal worden gerealiseerd. 

In de presentatie "Windturbines in Nederland -landelijk beeld en normstelling- van het RIVM tijdens genoemde NSG
bijeenkomst op 5 februari 2013 werd door de heer Jan Jabben de relatie behandeld tussen de geluidsnorm en de voor 
windenergie beschikbare ruimte. In een (ruwe) schatting bleek de voor 2020 gestelde doelstelling: 6 GW door 
windturbines op land, net haalbaar te zijn met de Lden :s 40 dB-norm. Om 50 GW windvermogen op land te realiseren . 
zal in de schatting van een Lden s 50 dB als norm gehanleerd moelen worden. 
Is tegen de achlergrond van de huidige normen een dergelijke norm maatsChappeiijk te verdedigen? 

Steeds meer particulieren gaan over tot de installatie van PV-panelen en zelfs een huisvuil velWerkend bedrijf als HVC 
heeft naast een belang in windparken, geïnvesteerd in zonne-energie. 
Oe optie van het opwekken van elektriciteit met PV-panelen ontbreekt echter in de conceptnotitie R&D en daarmee 
ontbreekt mijns inziens het MMA, het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. 

Tot slot ben ik er niet van overtuigd dat tot een verantwoord milieueftectrapport (MER). kan worden gekomen als de 
keuze voor een turbine-klasse niet gemaakt is. Oe effecten van een windturbinepar1< zijn onmiskenbaar gerelateerd aan 
de ashoogte en de rotordiameter en daarmee aan de vermogensklasse van de gekozen windturbine. 

Resumerend vraag ik via deze zienswijze uw aandacht voor: 

Oe keuze van de turbine-klasse in relatie tot het gewenste vermogen, de benodigde ruimte . de noodzaak van 
een deels dubbele lijnopstelling en de duurzame acceptatie door de inwoners van Wieringermeer; 

• Oe mogelijke overtast door de deels dubbele lijnopstelling voor de bewoners van het buitengebied en de 
inwoners van de kernen Middenmeer en Slootdorp en het beperken van deze overtast door maatwerk; 

Het perspectief van het windenergiebeleid in de periode 2020 - 2050 als een volledig duurzame 
energievoorziening moet worden bereikt, het benodigde ruimte , de mogelijke overlast en de beschikbare 
allematieven (MMA). 

Oe mogelijke gezondheidsrisico's waarover onder deskundigen geen consensus bestaat; een situatie die zou 
moeten leiden tot toepassing van het voorzorgbeginseL 

Bereid deze zienswijze indien gewenst nader toe te lichten, verblijf ik in afwachting van uw reactie , 

Hoogachlend, 
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Inspraakpunt windpark Wieringenneer 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Betreft: Bezwaarschrift op de 

Heerhugowaard, 26 november 2013 

"Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau windpark Wieringenneer" 

Geachte heer I mevrouw, 
Wij hebben kennis genomen van de "Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau windpark 
Wieringermeer" 
Deze conceptnotitie voorziet o. a. in de plaatsing van windturbines in de nabijheid van het 
vliegveld aan de Flevoweg I te Middenmeer. 
In reactie op genoemde conceptnotitie kan ik u het volgende meedelen. 
Wij willen van de geboden mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, gebruik maken. 
Wij maken bij deze bezwaar tegen de plaatsing van nieuwe windturbines aan de Korte 
Middenmeertocht, ten westen van de reeds bestaande turbines. 
Motivering: 

o Genoemde windturbines zullen conflicteren met de eisen die de Inspectie 
Leefomgeving en Transport aan de obstakelvrije zone van ons vliegveld stelt. 

o Genoemde windturbines zullen zo dicht bij de in-en uitvlieg paden liggen dat zij op 
zich, en als gevolg van de veroorzaakte turbulentie, de vliegveiligheid van het in en uit 
vliegende vliegverkeer in gevaar brengen. 

o Het vliegveld is in het bestemmingsplan bestemd als vliegveld voor lichte vliegtuigen. 
[n de ICAO (Internationaal Civil Aviation Organization) regelgeving annex 14 is 
bepaald dat er binnen een cirkel met een straal van 2000 rntr geen obstakels van 45 
mtr hoogte, en binnen 2750 mtr geen obstakels van 80 rntr hoogte mogen bevinden, 
echter gezien het gepresenteerde plan zouden de genoemde windturbines daar binnen 
vallen. 

o De plaatsing van de genoemde windmolens Kunnen de vliegrnogelijkheden op het 
vliegveld beperken danwel onmogelijk maken met als gevolg: een negatieve invloed 
hebben op de exploitatie van onze vliegschool. 

Hartelijke groeten, _ _ 

Rustenburgerweg 215 1703 RV Heerhugowaard Tel. 072 574 38 22 

E-mail info@adventureflights.nl www.adventureflights.nl 
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Inspraakpunt windpark Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

Heerhugowaard, 26 November 2013 

Onderwerp: Zienswijze Vliegclub Wieringermeer op de 
"Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau windpark Wieringermeer" 

Geachte heer/mevrouw, 
De vliegclub Wieringermeer heeft kennis genomen van de "Conceptnotitie reikwijdte en 
detailniveau windpark Wieringermeer" 
Deze conceptnotitie voorziet o.a. in de plaatsing van windturbines in de nabijheid van het 
vliegveld aan de Flevoweg 1 te Middenmeer. 
In reactie op genoemde conceptnotitie kan ik u het volgende meedelen. 

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (thans 1 L en T) heeft onze club op 30 mei 2011. per brief 
het volgende medegedeeld: 

"Op grond van de Regeling 'veilig gebruik luchlhavens en andere lerreinen ' gelden er naasl 
inrichlingseisen, hooglebeperkingen rond luchlhavens. Om een luchlhaven Ie mogen 
gebruiken dienl u als gebruikerlexploilanl van de luchlhaven Ie voldoen aan de voorschriften. 
Ik conSIaleer dal de plannen van de gemeenle mogelijk negalieve gevolgen /amnen hebben op 
het gebruik van de MLA luchthaven Middenmeer . . , einde citaat. 

Als vliegclub Wieringermeer willen wij dan ook van de geboden mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen, gebruik maken. 
Wij maken bij deze bezwaar tegen de plaatsing van nieuwe windturbines aan de Korte 
Middenrneertocht, ten westen van de reeds bestaande turbines. 
Motivering: 

o Genoemde windturbines zullen conflicteren met de eisen die de inspectie 
Leefomgeving en Transport aan de obstakelvrije zone van ons vliegveld stelt. 

o Genoemde windturbines zullen zo dicht bij de in-en uitvlieg paden liggen dat zij op 
zich, en als gevolg van de veroorzaakte turbulentie, de vliegveiligheid van het in en uit 
vliegende vliegverkeer in gevaar brengen. 

o Het vliegveld is in het bestemmingsplan bestemd als vliegveld voor lichte vliegtuigen. 
In de ICAO (internationaal Civil Aviation Organization) regelgeving annex 14 is 
bepaald dat er binnen een cirkel met een straal van 2000 mtr geen obstakels van 45 
mtr hoogte, en binnen 2750 mtr geen obstakels van 80 mtr hoogte mogen bevinden, 
echter gezien het gepresenteerde plan zouden de genoemde windturbines daar binnen 
vallen. 

In afwachting van uw reactie, 
Hoogachtend, 
Voorzitter Vliegclub Wieringermeer 
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Amsterdam 

Lel Op: ~r2 deumber 20lJ hebben ~ij ~n niw"" bel~kadr~: Ik Enlr"ff lUie ·\msttnlam. 
Ons postbusnummer bllJfl OfIge\\lJZlgd 

Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA WATERINGEN 

Bij antwoord vermelden: 
I-IKD.0.II.26756 

Behandeld door: 
MS 
Telefoon: ( 
e-mail: 

Datum: 
27 november 2013 
Fax: 020-3659384 

woensdag oneven weken afwezig 

Betreft: reactie op Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Wieringermeer 

Geachte mevrouw, heer, 

Op basis van hun rechtsbijstandverzekering hebben zich tot mij gewend: 

1. 
2. 

het hiernavolgende. 
zulks in verband met 

Cliënten hebben kennisgenomen van de Startnotitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Wie
ringermeer, waartegen thans tot en met 28 november a.s. een reactie kan worden ingediend. Na
mens cliënten maak ik hierbij van deze mogelijkheid gebruik. 

Vooropgesteld zij dat mijn cliënten de ontwikkelingen reeds geruime periode nauwlettend in de 
gaten houden. Zo dienden zij eerder in mei 2011 bij de toenmalige gemeente Wieringermeer een 
reactie in op de ontwerp-structuurvisie Windplan Wieringermeer. De belangen van mijn cliënten 
zijn ook groot te noemen. Feit is namelijk dat mijn cliënten aan de achterzijde van hun percelen 
te maken hebben met de -opschaling van de- Westcontour en aan de voorzijde van hun percelen 
met de-opschaling van de- windmolens in de Groetpolder. Zodoende zitten mijn cliënten als het 
ware ingeklemd tussen deze twee windmolenparken. I-Iet ZÜn ook de windmolens in de Groet
polder die ' s winters vanaf een uur of vier voor zeer hinderlijke slagschaduw/schittering kunnen 
zorgen in de woonkamers van mijn cliënten. Voor mijn cliënt Postma geldt bovendien dat hij 
ook slagschaduw ondervindt van de windmolens aan de Westcontour nu hij ter plaatse akker
bouwgronden pacht en aldaar werkzaamheden dient te verrichten. 

N, 

Karspe'jreel 15 

Pc'H8CI(~5 

Pt-s!bu' 2" 000 
1100 rlM Amsterdam 

02065 7517 
0206G 47 17 

InfOOrl 'S ,1 
www~1S rl 
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Pagma 2 
Dosstcmr HKDOll.26756 

Vanwege bovenstaande zijn mijn cliënten de principiële mening toegedaan dat in het vervolg 
nog diepgaand onderzoek dient te worden verricht naar de cumulatieve effecten van beide 
windmolen parken. Het kan natuurlijk zo zijn dat beide parken afzonderlijk bezien kunnen vol
doen aan de wettelijke vereisten als het gaat om de aspecten geluid en slagschaduw, doch dat 
juist de combinatie van beiden maakt dat sprake is van een ontoelaatbare hinder voor een bur
ger/omwonende. Als het gaat om het verrichten van een nauwkeurig onderzoek ter zake is uw 
opmerking zoals thans gemaakt op bladzijde 37 van de Startnotitie weinig geruststellend: 

"Op een afttand groter dan 1500 m is potentiële hinder door geluid en slagschaduw venvaar
loosbaar ". 

Cliënt Postma heeft mij evenwel meegedeeld dat het huidige park, gelegen op zo' n 1100 m af
stand (met een ashoogte van 80 m en een tiphoogte van 115 m), nu al slagschaduw geeft in zijn 
voortuin. Dit is weliswaar vroeg in de ochtend en niet zeer langdurig, doch indachtig de beoogde 
opschaling van het park is het kiezen van een afstand van 1500 m aan de zeer magere kant. Op 
dit punt verzoeken cliënten u dan ook met klem om in het vervolgonderzoek ter zake van een 
juiste aanname uit gaan waarbij het voor de hand ligt om ten behoeve van omwonenden voor een 
"veilige, ruime marge" te kiezen. 

Aangaande de mogelijkheid tot participatie in het project voor burgers/omwonenden merk ik op 
dat mijn cliënten op dit moment nog weinig concrete toereikende voorstellen hebben gezien. 
Wellicht treedt hierin nog verandering op. 

Hoogachtend, 
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Bureau energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 

It Dok 2 1 8447 GL Heerenveen 1 Tel. 0513 622986 1 Fax 0513 620029 1 info@de-wolff.nl / www.de-wolff.nl / R.bo rek.nr. 32.64.04.023 

Betreft: Zienswijze "conceDtnotitie reikwijdte en detail W indpark Wieringermeer" 
Behandeld 
Telefoon: 
E-mail: 

Heerenveen, 26 november 2013 
Geachte heer/mevrouw, 

Van 18 oktober tot en met 28 november 2013 ligt de conceptnotitie ' Reikwijdte en 
detail Windpark Wieringermeer ' (hierna kortweg startnotitie) ter inzage. Vanwege het 
belang dat de provincie Noord Holland toekent aan het windplan, is de Wolff Nederland 
Windenergie (hierna WNW) van mening dat er op zorgvuldige wijze naar de haalbaarheid 
van de beoogde 300-400 MW gekeken moet worden. WNW erkent dat er een goede stap is 
gezet met de startnotitie, maar dat er verbeteringen nodig zijn om tot een goede 
beoordeling van het haalbare vermogen in het windplan te komen . In onderliggende 
zienswijze wil WNW haar jarenlange ervaring en expertise op het gebied van windenergie 
delen door in te gaan op een aantal verbeterpunten. 

WNW heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van windenergieprojecten in heel 
Nederland. WNW is betrokken geweest bij de realisatie van ruim 340 windturbines 
variërend van de plaatsing van solitaire windturbines tot de bouw van complexe en 
prestigieuze projecten in geheel Nederland, waaronder in de provincie Noord-Holland. In de 
provincie Noord-Holland is WNW betrokken geweest bij de realisatie van zowel vele solitaire 
windturbines als bij diverse windparken, waaronder recent het windpark Kerkmeerweg in 
de gemeente Langedijk (zie www.de-wolff.nl voor meer informatie en een projectenlijst). 

WNW treedt op als projectbegeleider voor een groot aantal initiatiefnemers van 
windenergieprojecten in de provincie Noord-Holland . Mede dankzij een positieve grondslag 
tegenover windenergie van de provincie, zijn alle betrokken initiatiefnemers en WNW altijd 
positief geweest over de realisatie van windenergie in Noord-Holland. De wijze waarop 
Noord Holland vanuit het verleden invulling heeft gegeven aan windenergie, heeft er toe 
geleidt dat Noord Holland koploper is voor windenergie! 

Algemeen: 
Met het wind plan Wieringermeer geeft Noord Holland wil de provincie invulling geven aan 
een groot gedeelte (300 a 400 MW) van de provinciale doelstelling (685,5 MW) welke in 
2020 gerealiseerd moet zijn. Gelet op deze stevige ambitie, is het noodzaak om de 
milieueffecten zorgvuldig te beoordelen in de rapportage. Door nu al zorgvuldig te werk te 
gaan wordt voorkomen dat er tijd verloren gaat. Naar ons inziens wordt de beoordeling met 
onderstaande punten verbeterd . 

KvK 01066490 I VAT: NL 8020.48.213.801 . Op al onze ottertes, op alle opdrachlen aan 0tII en op ale met ons gesloten CMlreenkomsten ZJIfl de METAALUNIEVOORWAARDEN 
van toepassing. Deze voorwaarden Zlrn gedeponeerd bij de griffie van de r9Chtblri; Rotterdam. 
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Varjantenkeuze: 
In de startnotitie wordt gekozen voor een tweetal varianten die beide uitgaan van een 
vermogen van 300-400 MW. Het is verstandig om een maximale en een optimale variant 
op te nemen. Hierdoor wordt de nadruk van de MER-rapportage niet gelegd op het aantal 
MegaWatts die inpasbaar gemaakt moet worden, maar op de mogelijkheden die het 
plangebied heeft. 
Door in de maximale variant minder naar omwonenden te kijken, kan worden bepaald wat 
het maximale aantal te plaatsen windturbines is In het gebied. Met de optimale variant 
wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel windturbines in het gebied te plaatsen zijn als met alle 
omwonenden rekening wordt gehouden. Resultaat Is dat je een reële bandbreedte krijgt 
van de hoeveelheid windturbines die mogelijk zijn In het plangebied. Hierdoor kan 
vroegtijdig ingezet worden op andere locaties buiten het windplan, mocht blijken dat de 
beoogde doelstelling niet haalbaar is in het gebied. 

Locatiealternatieven: 
In de startnotitie wordt ingegaan op de locatiealternatieven. Vooruitlopend op de 
vaststelling van de rijkstructuurvisie wind op land worden de alternatieven in 
de startnotitie de locatiealternatieven beschreven en beoordeeld. Vanuit het rijk bestaat er 
onvoldoende onderbouwing met milieuargumenten voor de locatie Wieringermeer als 
geschikte locatie voor de onderbouwing voor het grootschalige windpark. De 
milieuargumenten in de startnotitie worden gebruikt om te onderbouwen dat het 
Wieringermeergebied een geschikte locatie is voor de grootschalige windenergieopwekking. 
In een van de stappen wordt gekeken naar de beschikbare ruimte die de 
locatiealternatieven bieden voor grootschalige windenergie. Er wordt gekeken naar locaties 
die in de provincie liggen maar ook erbuiten. 

Het is van belang om de locatiealternatieven te beoordelen op provinciaal niveau, daar het 
windplan Wieringermeer beoogd bij te dragen aan de provinciale doelstelling van 685,5 
MW. De afweging voor grootschalige windenergie locaties vindt plaats in de MER
rapportage voor de landelijke structuurvisie Wind op Land. In de startnotitie 
wordt gesuggereerd dat er geen alternatieven zijn voor grootschalige windenergie. Dit is 
echter niet geheel juist. Er zijn een groot aantal kleinere initiatieven in de provincie die 
opgeteld boven de 100 MW uitkomen, en die qua ruimtebeslag gelijkwaardig zijn aan het 
plangebied. 

Initjatieyen WNW: 
WNW heeft gezamenlijk met de lokale initiatiefnemers een groot aantal initiatieven lopen 
die gezamenlijk een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale doelstelling. Deze 
lokale initiatieven kunnen rekenen op draagvlak vanuit de omgeving en zijn uitstekend 
landschappelijk inpasbaar. Het is een gemiste kans al deze initiatieven niet mee worden 
genomen in het vervolg. Deze initiatieven zijn gebundeld ruim 100 MW, en zijn een 
serieuze optie voor grootschalige windenergie als bijdrage op de doelstelling. Daarnaast zijn 
deze initiatieven lokaal georiënteerd, waarbij de omgeving mee kan profiteren van de 
voordelen van windenergie. Tot slot kent een windenergie initiatief een lange doorlooptijd; 
de initiatieven die WNW in de provincie begeleidt, zijn verder in het proces en kunnen 
daarom sneller gerealiseerd worden. 

Bestaande windturbines; 
De duur van de overgangssituatie is een belangrijk aspect in de mate van de milieu 
effecten. Het is goed om hier verschillende situaties voor op te nemen, zoals een 'worst 
case scenario' en de 'gewenste situatie'. Op deze manier wordt er recht gedaan aan de 
milieueffecten in de overgangssituatie. 
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Conclusie en verzoek: 
Gelet op bovenstaande verbeterpunten vertrouwt WNW erop dat u tot de conclusie komt 
dat de startnotitie verbeterd kan worden . Door de bovenstaande opmerkingen te 
verwerken wordt er toe gewerkt naar een betere MER-rapportage. Het is belangrijk dat er 
de goede varianten worden meegenomen in de MER-rapportage. Tevens is het belang dat 
de afweging in de locatiealternatieven op dusdanige manier gebeuren dat het helder is dat 
de Wieringermeer de beste locatie is voor windenergie. Tot slot moet voor de 
overgangssituatie helder weergeven worden wat de exacte milieueffecten zijn in relatie tot 
de duur van de situatie. Om die reden is het verstandig om uit te gaan van een gewenste 
situatie en van een 'worst case scenario' . Daarnaast kunnen de projecten die WNW 
begeleidt een serieuze bijdrage leveren aan de provinciale doelstelling. Door deze 
verbeterpunten mee te nemen in de MER-rapportage worden de effecten beter onderzocht 
en is de onderbouwing voor het wind plan Wieringermeer sterker. 

Gelet op bovenstaande vertrouwen wij erop dat u de startnotitie op een aantal punten 
aanpast. Graag worden wij in de gelegenheid gesteld om een mondelinge toelichting op 
onze zienswijze te geven. Wij zijn in afwachting van uw reactie. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, 
neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet, 
De Wolff Neder;\and Windenergie, 
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Veltman Advocatenkantoor 
bestuursrecht > ruimtelijke ordening > milieu 

Bureau Energieprojecten 
t.a.v. Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA WATERINGEN 

= ONTVANGEN 28 NOV 1013 

Tevens aangetekend verzonden 

Datum 
Onze ref 

27 november 2013 
V-15955 

Onderwerp: Wind plan Wieringermeer 

Advocaat: 

ZIENSWIIZE CONCEPT-NOTITIE REIKWIIDTE EN DETAIL 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens cUënten, 

zend ik u in het onderstaande hun zienswijze op 
de ter inzage gelegde concept-notitie Reikwijdte en detail Windpark Wieringermeer (hierna: 
Startnotitie). 

Cliënten wonen aUen aan de westelijke rand van de Wieringermeer, hetzij aan de Groetweg 
hetz ij aan de Kolhomerweg en de Schagerweg. die buiten de Wieringermeer 
woont, pacht hier land . Wegens de aanwezigheid van twee lijnopstellingen in hun directe 
woon- en werkomgeving, van respectievelijk 12 (gelegen op enkele honderden meters van 
het Groetkanaal aan de oostzijde ervan) en 19 windturbines (aan de westzijde van het 
Groetkanaal in de Groetpolder), zijn zij uit eigen ervaring bekend met de nadelige effecten 
van windturbines: geluid, slagschaduw, aantasting van het landschapsschoon en 
waardevermindering van hun woningen en bedrijven. Eerder hebben zij dan ook een 
zienswijze ingediend op het ontwerp van de Structuurvisie Wind plan Wieringermeer. 

Namens cliënten breng ik in reactie op de Startnotitie he t volgende onder uw aandacht. 

In de Startnotitie zijn de locatie-altematieven al beschreven, zij het dat het finale locatie
onderzoek zal plaatsvinden in het nog op te stellen MER. Een onderzoek naar geschikte 

Borgesiuslaan 25, 3818 JV Amersfoort· Postbus 2222, 3800 CE Amersfoort - 2e Bezoekadres: Zuiderpark 20, Grooingen 
T 033 4656240 - F 033 4656943 - info@veltmanadvocatenkantoor.nl - www.veltmanadvocatenkantoor.nl 

BTW nr: NL 117633306 B 01 . KvK nr: 32150164 
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locaties is evenwel pas aan de orde, nadat op basis van alle relevante aspecten nut en 
noodzaak van windenergie zijn vastgesteld . Voor rover bekend heeft een dergelijke integrale 
afweging tot op heden niet plaatsgevonden, althans zijn geen documenten bekend waarin 
deze afweging op een kenbare en inzichtelijke wijze is neergelegd . 

Zoals u bekend zal zijn heeft de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines bij 
brief van 11 september onder andere de minister van Economische Zaken & Innovatie 
verzocht om openbaarmaking van deze documenten. Gemakshalve heb ik deze brief 
bijgevoegd (bijlage). Voor zover mij bekend is op dit verzoek nog geen beslissing genomen. 
Vooralsnog houd ik het er dan ook voor dat deze integrale afweging van nut en noodzaak 
niet, althans niet op toereikende wijze, heeft plaatsgevonden. 

Ik verzoek u daarom om in het kader van de milieu-effectrapportage alsnog onderzoek te 
doen naar nut en noodzaak van windenergie. Alleen ro kan immers worden vastgesteld of 
windenergie werkelijk een 'een bijdrage aan een stap naar een duurzame wereld' levert, 
zoals in de Startnotitie valt te lezen (blz. 5). Pas als dit is vastgesteld is een gedegen 
besluitvorming mogelijk over de vraag of en ro ja welk aandeel windenergie in de totale 
energievoorziening dient te hebben en wel ruimtebeslag daarbij hoort. 

Bij de beschrijving van locatie-aJtematieven is een belangrijk uitgangspunt dat bij de 
plaatsing van windturbines een afstand van tenminste 400 meter van geluidgevoelige 
bestemmingen moet worden aangehouden (blz. 28). Hoewel cliënten op grotere afstanden 
van de huidige windturbines wonen, ervaren zij daarvan nu al hinder. Dit spoort ook met de 
mededeling in de Startnotitie dat pas bij een afstand van meer dan 1500 meter de potentiële 
hinder door geluid en slagschaduw verwaarloosbaar is. Ik verzoek u daarom een 
aanmerkelijk grotere afstand dan tenminste 400 meter aan te houden bij het locatie
altematievenonderzoek. 

In dit verband breng ik onder uw aandacht dat in het MER dat ten behoeve van de 
Structuurvisie is opgesteld, is geconstateerd dat het niveau van het achtergrondgeluid in de 
Wieringermeer relatief laag is. Daarin ligt ook de verklaring voor het gegeven dat cliënten nu 
al geluidhinder ervaren van de aanwezige turbines. Ik verzoek u daarom in het kader van 
het MER onderzoek te verrichten naar het niveau van het achtergrondgeluidniveau en dit te 
betrekken bij de afweging omtrent de precieze situering van de windturbines. 

Verder verzoek ik u in het kader van het MER onderzoek te doen naar de vraag of 
windturbines impulsgeluid veroorzaken. Ik verwijs u hiervoor naar het proefschrift van Van 
den Berg'. Het impulsgeluid wordt veroorzaakt door het draaien van meerdere 
windturbines tegelijkertijd. Zie ook de volgende passage afkomstig van de website van de 
R.U. Groningen: 

1 Dr. G.P. van den Berg, "The sound of high winds: the effect of atmospheric stability on wind turbine 
sound and microphonic noise" . 
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Staan er meerdere windturbines in een gebied, dan komt het regelmatig voor dat twee windturbines 
even synchroon draaien: de rotorbladen komen tegelijkertijd langs de mast. Op dat moment is een 
kortstondige verdubbeling van het 'zoefgeluid te horen: een toename van 3 dB. Draaien er 3 turbines 
synchroon, dan ontstaat een verdrievoudiging van het geluid: een toename van 5 dB. Dit is 
geconstateerd bij de metingen bij windpark Rhede. Het gevolg is een ritmisch stampend geluid: dit 
fenomeen noemen we impulsgeluid. Impulsgeluid is irritanter dan 'gewoon' geluid." 

Niet alleen het achtergrondgeluidniveau, maar ook het impulsachtig karakter van het geluid 
horen medebepalend te zijn voor de precieze situering van de turbines. 

Verder verzoek ik u om het in het kader van het MER te verrichten onderzoek niet te 
beperken tot de effecten van windturbines op gevoelige bestemmingen zoals woningen, 
maar ook meer in het algemeen aandacht te besteden aan de afbreuk die windturbines 
kunnen doen aan het leefklimaat. Daarmee doel ik met name op de milieukwaliteit van het 
agrarisch gebied. Ook het agrarisch gebied behoort tot het milieu in de zin van art. 1.1 van de 
Wet milieubeheer, waarvoor de windturbines gevolgen kunnen hebben. Ik verzoek u hierbij 
te bedenken dat sommige van mijn cliënten akkerbouwers zijn. Gegeven de aard van de 
door hen toegepaste teelten werken zij zeer frequent vele uren achtereen op hun percelen. 
Daarom verzoek ik u om in het kader van het MER ook onderzoek te verrichten naar de 
effecten van de windturbines op het agrarische werkklimaat. 

Onderzoek hiernaar is niet alleen van belang in het kader van de besluitvorming over de 
omgevingsvergunning voor het milieu, maar ook in het kader van de vaststelling van het 
rijksinpassingsplan. Het enkele feit dat wordt voldaan aan wettelijke normen op het punt 
van geluidhinder en slagschaduw brengt naar vaste rechtspraak immers niet mee dat de 
betrokken ruimtelijke ontwikkeling dus in overeenstemming is met het wettelijke criterium 
van een goede ruimtelijke ordening. Dit aspect dient daarom medebepalend te zijn voor de 
uiteindelijk te kiezen inrichtingsvariant en vergt daarom onderzoek in het MER. 

Het heeft cliënten indertijd bevreemd dat in het MER dat ten behoeve van de Structuurvisie 
Wind plan Wieringermeer is opgesteld, geen aandacht is besteed aan de cumulatie van 
effecten van de in het Boogspantmodel voorziene lijnopstelling met het (mogelijk nog op te 
schalen) windpark in de Groetpolder. In paragraaf 5.3 van de Startnotitie wordt 
medegedeeld dat 'waar zinvol, (wordt) aangegeven of cumulatie met andere plannen enlof 
projecten kan optreden, binnen of buiten de Wieringermeer'. Deze passage suggereert dat 
cumulatie met bestaande windparken niet onderwerp van onderzoek zal zijn. Van dergelijk 
onderzoek mag echter niet worden afgezien. De nadelige effecten van het Boogspantmodel 
in de zin van aantasting van het landschapsschoon, geluidhinder en slagschaduw zullen 
immers cumuleren met de nadelige effecten van het windpark in de Groetpolder. In het MER 
dienen daarom ook deze cumulatieve effecten nadrukkelijk onderwerp van onderzoek te 
zijn. 
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Namens cliënten verzoek ik u het voorgaande bij de vaststelling van de Startnotitie te 
betrekken. 

4 



206 
 

 

0082
7 = 

ochmea D rechtsbijstand 
ONTVANGEN 28 NOV 2013 

Datum 

AANTEKENEN R208250298 

Bureau Energieprojecten 

Inspraakpunt windpark Wieringermeer 

Postbus 23 

2290 AA WATERINGEN 

Stichting Achmea Rechtsbijstand 

Poslbus 10100 
5000 Je Tilburg 

Laan van Malkenschoten 20 

Apeldoorn 

www.achmearechtsbijstand.nl 

Behandeld door 

27 november 2013 

Ons kenmerk 

R20S26029S 

Onderwerp Uw kenmerk 

Inspraakreactie conceptnotitie reikwijdte en 

detailniveau windpark Wieringermeer 

Geachte heer, mevrouw, 

doen een beroep op hun 

rechtsbijstandverzekering . Het gaat over de ter inzage liggende conceptnotitie reikwijdte en 

detaitniveau windpark Wieringermeer. Graag geef ik hierop een reactie . 

De notitie behoort aan te geven op welke onderwerpen het Milieueffectrapport zich zal richten en 

onderzoeken. 

Cliênten vragen met name aandacht voor de negatieve gevolgen van de nieuw te plaatsen 

windmolens voorzover deze vlak bij hun woning geplaatst worden. Te denken valt aan hinder van 

slagschaduw maar ook geluidsoverlast en hinder door trillingen. Ook gezondheidsrisico's dienen 

meegewogen te worden. Bij windmolens die tot enkele honderden meters afstand geplaatst worden is 

de kans op deze nadelen zeer groot en dit dient daarom extra goed onderzocht te worden. 

Verder dienen de effecten op beschermde diersoorten goed onderzocht te worden. Van het 

Windmolenproject in Netterden is bekend dat lang niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met 

bijvoorbeeld paniekvluchten. De voorziene lijnopslellingen kunnen grote schade opleveren aan 

beschermde vogel· en vleermuizensoorten. 

Voorzien is dat de solitaire windmolens op den duur zullen verdwijnen. Deze duur is gesteld op 5 tot 8 

jaar. In verband hiermee zal de Passende Beoordeling niet alleen rekening moeten houden met de 

nieuwe lijnopstellingen maar ook met de combinatie van de nieuwe lijnopstellingen en de oude 

solitaire windmolens. 

Rekeningnummer (lBAN) NL 11 RABO 0101 050674 
Kvk 41038571 Apeldoorn 
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Vervolg op de brief van 

27 november 2013 

Bestemd voor 

= 

Bladnummer 

2 

Het milieueffectrapport zal ook duidelijkheid moeten geven over de mogelijke verstoring van mobiel 

data- en telefoonverkeer. Het is bekend dat windmolens voor storing kunnen zorgen en cliënten zijn 

voor hun werk erg afhankelijk van het mobiele netwerk. 

Verzoek 

Cliënten zijn niet blij met dit voornemen en al helemaal niet met de nabij hun woning geplande 

molens. Zij zijn van mening dat uit het onderzoek zal blijken dat hun woning onevenredig zwaar 

getroffen wordt en dat de windmolens op het perceel Kolhornerweg 8 daarom niet opgericht mogen 

worden. 

Met vriery!'elijke groet, ~ 
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Katuin Juristen 

ferdmand Bolstraat 25 I 8021 ES Zwolle I Nederland 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 
Postbus 23 
2290 AA WATERINGEN 

datum 26 november 2013 

onderwerp Toezending stukken zienSWijzen 

behandeld door Oosterbaan 

Geachte heer/Mevrouw, 

ONTVANGEN 28 

bezoekadres Ferdinand Bolstraat 25 

8021 ES Zwolle 

Nederland 

t~lefoon 

mobiel 

Internet 

ons kenmel1c AO/OOl13-BoerjWleringermeer 

Als bijlagen treft u aan de zienswijzen, inzake de HConcept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Windpark Wieringermeer", a ls mede de machtigingen (3 stuks) van cliënten. 

V ricndetiiKellroel. 

Gemachtigde, 
Werkzaam op het kantoor Katuin Juristen te Zwolle. 

Ploegstraat 13 8308 AA Nagele "'nk 95.73.26.300SNS 

Szondl ut 4S 2642 Nograd (Hongarije) btw nummer NL 0031337880 

K.k 32170917 
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AANGETEKEND VERZONDEN 

Bureau Energieprojecten, 
Inspraakpunt Windpark Wieringermeer, 
Postbus 23, 
2290 AA WATERINGEN 

Zwolle. 18 november 2013 

Ter zake "Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Wieringermeer 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens: I. 

2. 

3. 

hierna te noemen "cliënten" dien ik, van Katuin Juristen, kantoorhoudende 
te 8021 ES Zwolle, Ferdinand Bolstraat 25 de onderstaande zienswijzen in betrefTende het 
"Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Wieringermeer" datum 10 oktober 
2013, Projectnaanl Windpark Wieringermeer, Projectnummer 713057. 

Cliënten wonen in deelgebied 4 (pagina 44 van de startnotitie), derhalve dienen zij als 
belanghebbenden te worden aangemerkt. 

De zienswijzen zijn als volgt: 

Blz. 19 notitie: Provinciaa l Milieubeleidsplan 2009-201 3 
De provincie wil mei behulp van hel provinciaal milieubeleidsplan (PMP) de milieukwalileil 
in Noord-Holland verbeleren. In hel PMP worden voor Noord-Holland Iwee milieudoelen 
geformuleerd: hel voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid en hel slimuleren van 
duurzame ontwikkeling zonder afwenleling van de milieubelasling naar elders. 

-1-
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In de "Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Wieringermeer" (hierna: 
notitie) wordt nagenoeg niet ingegaan op het aspect "Laag Frequent geluid". Dit in 
tegenstelling met andere aspecten, zoals "gewoon geluid". leefomgeving, slagschaduw e.d. 

Cliënten vinden dan ook dat er in de definitieve notitie en M.E.R. ruim aandacht moet worden 
besteed aan het aspect Laag frequent geluid en de schadelijke effecten op de gezondheid 
hiervan, op mens en dier. 

Dit gelet op onderstaande bronnen: 

Het RIVM heeft het onderstaande aangegeven: 

"Geluid kan tot verschillende gezondheidseffecten leiden. De meest bekende hiervan zijn: 
hinder, slaapverstoring, leesachterstand, verhoogde bloeddruken hartinfarct. Voor deze 
effecten bestaat voldoende bewijs. Voor LFG bestaat er consensus over effecten als hinder en 
slaapverstoring ". 

Bron: Factsheet laag Frequent geluid (LFG) 90/20 13 DMG KvURvPllvK/ms 3 juni 2013 

Tevens wordt opgemerkt dat de Deense regering in 2012 strengere (Ifg)geluidsnormen heen 
vastgesteld voor windturbines, dit om gezondheidsklachten te voorkomen. 

BIz, 19 notitie: Structuurplan Wieringermeer 2006-2016 
Een andere doelstelling uit het Structuurplan is capaciteitsvergroting binnen afgebakende 
clusters. Uitgangspunt hierbij is dat de polder "qua solitaire windturbines haar portie wel 
gehad heeft '. Dit betekent dat de bestaande solitaire windturbines, middels nader te bepalen 
beleid en in overleg met de eigenaren, zoveel mogelijk verplaatst worden naar de bestaande 
en (een) nieuw te ontwikkelen c/uster(s) . . , 

Naast het concentreren van solitaire windturbines wil het Structuurplan ruimte bieden aan 
meer (geclusterde) windenergie in de polder. De omvang van het park en de capaciteit van de 
turbines worden hierbij vergroot. Daarnaast zijn extra windturbines in clusteropstelling 
mogelijk mits de plaatsing van turbines dient als een economische drager voor en direct 
gekoppeld is aan een maatschappelijk gewenste ontwikkeling. Ten slolfe beschrijft het 
Structuurplan dat de bestaande windturbines in de clusters nog mogelijkheden bieden voor 
capaciteitsvergroting door optimalisering (vergroten aantal megawalfs van bestaande 
windturbines door lOepassing nieuwste technieken). Bij de ui/werking van de nieuwe en 
grotere clusters moet zowel de noodzakelijke vrije opstelling van de windturbines worden 
onderzocht als dat deze clusters voldoende afttand behouden tot de natuur, woongebieden, 
bedrijvigheid en (ondergrondse)infrastructuur. 

In de notitie wordt beschreven "dat de polder "'qua solitaire windturbines haar portie wel 
gehad heeft". Echter deze stelling wordt teniet gedaan door de polder vol te bouwen met 
windturbines in "lijnopstelling". 

Er worden veel nieuwe turbines bijgeplaatst, waaronder de "ergste" namelijk de prototype 
testturbines. 

-2-
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Er is sprake van drie parallelle lijnopstellingen waarbij zelfs binnen een lijn verschillende 
zones zijn aangewezen. Want: 

• De noordelijke zone van het testcentrum is ingedeeld in twee zones. Namelijk de 
bestaande onderzoekslijn (oostelijk van de Hoekvaart) en een nieuwe onderzoekslijn 
(westelijk van de Iloekvaart). Dit betekent dat het mogelijk is binnen deze lijn 
verschillende types turbines te plaatsen. 

• De zuidelijke zone van het testcentrul11, de prototypes, is helemaal een ratjetoe. 
Ashoogte, rotordiameter en verschijningsvorm hoeven niet dezelfde te zijn. Ook de 
voorwaarde van "de gulden snede" hoeft niet te worden toegepast. liet mag duidelijk 
zijn dat dit een heel onrustig beeld oplevert. 

• De meest zuidelijke lijn bestaat uit twee verschillende parken. Namelijk Windpark 
Wagendorp en daaromheen het zogeheten Verlengd Wagendorp, dat deel uitmaakt van 
het Windpark Wieringermeer. De plannen op dit moment zijn dat er I turbine ten 
oosten van Windpark Wagendorp komt en 4 turbines ten westen van Windpark 
Wagendorp komen. 

• Er staan veel solitaire turbines in deelgebied 4. liet gelijk draaien van deze turbines 
met de nieuwe lijnen voor een periode van 5 tot 8 jaar is veel te lang. 

Er dient dan ook in de definitieve notitie en de M.E.R. aangegeven te worden dat er nader 
onder Loek nodig is naar de voor en tegens betreffende het plaatsen van "solitaire 
windmolens" en de hoeveelheid "windmolens in lijnopstelling". 

Cliënten zijn dan ook van mening "dat de polder qua windturbines in lijnopstelling haar 
portie wel gehad heeft". 

Blz. 22 notitie: 
In de struclUurvÎsie zijn de volgende rand\'oorwaarden genoemd: 

Een ashoogte van de windturbines van minimaal 100 en maximaal 120 meter. 
Alle windturbines binnen één zone moeten dezelfde kant op draaien. 
Binnen één zone moeten dezelfde windturbines met een zelfde verschijningsvorm staan. 
Op wegen en waterlopen mogen geen windturbines worden geplaatst. 

Voor de zone die specifiek aangewezen is als testlocatie voor prototypen windturbines gelden 
hierop de volgende uitzonderingen: 

In deze :one mogen turbines opgericht worden met een maximale rolordiameter van 
I 75meter. 

In de zone mogen meet masten opgericht worden met een maximale hoogte van 150 meter. 
1 In deze zone hoeven niet alle windturbines dezelfde verschijningsvorm te hebben. 

Tevens is in de structuurvisie het (stedenbouwkundig) principe van de gulden snede als 
uitgangspunt opgenomen. Voor windturbines vertaalt dit principe zich met de voorwaarde dat 
de lengte 1'lI/J het rotorblad circa 1/2 van de ashoogte mag bedragen. Voor de zone die 
specifiek aangewezen is als test locatie voor prototypen windturbines is deze voorwaarde niet 
\'an toepassing. 

De structuurvisie schrijft voor dat er dezelfde windturbines met een zelfde verschijningsvorm 
moet zijn per zone. Dit is te vaag gesteld. Windpark Wagendorp en Verlengd Wagendorp 
betreft één zone waarbij de volledige lijn uit exact (d.w.z. hetzelfde merk en type turbine) 
dezelfde turbines zou moeten 

-3-
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De lijn met de prototype testturbines heeft een hogere maximale ashoogte (150 mtr) en 
rotordiameter (175 mtr) dan de andere twee lijnen die een maximale ashoogte hebben van 120 
mtr en een rotordiameter van 126 mtr. Maar de lijn met de prototypes is de middelste lijn. Dit 
levert een heel onrustig beeld op. 

• De onderlinge afstand tussen de drie verschillende lijnen is erg klein. Gezien het 
bovenstaande is sprake van vergaande interferentie. 

• Los daarvan is de maximaal toegestane pashoogte van 150 mrt en rotordiametcr 175 
mrt. (tiphoogte 237.5 mrt) in ieder geval niet meer in te passen in een landelijk gebied. 

• In de zone met het prototype testturbines mogen meetmasten opgericht worden met 
een maximale hoogte van 150 mrt. Dit is ecn verdere verslechtering van de horizon en 
het landschap. 

• De onderlinge afstanden tussen de turbines is per lijnopstelling verschillend. Ook dit is 
cen verdere verslechtering van de horizon en het landschap. 

• Daarbij is er in deelgebied 4 goed uitzicht op deelgebied 3 en deelgebied 4. De 
verschillende deelgebieden staan te dicht op elkaar en interfereren derhalve met 
elkaar. Verder is er interferentie met windturbine De Ambtenaar bij Medemblik, met 
de windturbines langs de A 7 (ter hoogte van Abbekerk) en met de turbines in het 
IJsselmeer. 

Blz. 28 notitie: Beschikbare ruimte (fysieke ruimte) bepalen 
Voor de plaatsing van windturbines is ruimte nodig. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden 
worden met woningen en ir!frastructuur. Om een beeld te krijgen van de beschikbare ruimte is 
een zogenaamde belemmeringenkaart gemaakt (figuur 3.2). Op deze kaart zijn (indicatieve) 
afstanden opgenomen die voortkomen uit wet- en regelgeving uitgaande van een gemiddelde 
moderne windturbine (3 MW). Binnen deze contouren kunnen in principe geen windturbines 
worden geplaatst, daarbuiten is wel ruimte voor windenergie beschikbaar. Deze aanpak 
houdt geen rekening met 'zachte ï belemmeringen vanuit landschap, die overigens wel 
belangrijk zijn en bij de beoordeling van de locaties dan ook een plaats krijgen. Op kaart is 
weergegeven: 

gevoelige bestemmingenl4 inclusief een contour \'an .JOO meter in verband met hinder; 

In de notitie wordt gesteld dat " Voor de plaatsing van windturbines ruimte nodig is ". Deze 
ruimte gaatten koste van de huidige ruimte. In de notitie is niet aangegeven wat voor 
consequenties dat heeft voor de bestaande ruimte. 

Blz, 37 notitie: Leefomgeving 
Bij het in bedrijf zijn van een windturbine ontstaat geluid en slagschaduw. Om hinder voor 
mensen te beperken zijn normen voor geluid en slagschaduw vastgelegd waar windparken 
aan moeten voldoen. Maar ook onder de wellelijke norm kan gelUid door windturbines en 
slagschaduw als hinderlijk worden ervaren. llierbij geldt hoe hoger het aantal woningen in 
de nabijheid van een windpark, des te groter het aan/al mensen dat potentieel hinder kan 
ondervinden. 
Het aantal woningen dat op een bepaalde afttand van een locatie ligt hangt afvan de 
begrenzing van hel plangebied. Bij de selectie van de locatie aternatieven is zo veel als 
mogelijk rekening gehouden met een minimale afttand van 400 meter tot woningen. f lierdoor 
is \'001' nagenoeg alle gebieden sprake van een beperkt aantal woningen in de nabijheid van 
de locaties. Op een afttand groter dan 1500 meter is potentiële hinder door geluid en 
slagschaduw verwaarloosbaar. 

-4-
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Uit literatuur is gebleken dat een contour van 400 meter in verband met hinder te weinig is. In 
de notitie onder "leefomgeving" is gesteld: "Op een afstand groter dan 1500 meter is 
potentiële hinder door geluid en slagschaduw verwaarloosbaar" . Hieruit kan worden gesteld 
dat potentiële hinder wel aanwezig kan zijn binnen deze afstand, dus buiten de gestelde 400 
meter. Bij de selectie van de locatie alternatieven zal dan ook is zo veel als mogelijk rekening 
gehouden met een minimale afstand van meer dan 400 meter tot woningen. 

Blz. 40 notitie: 
Ten opzichle van de onderzochte /ocatiealternalieven l'oor windenergie biedl de 
Wieringermeerpolder voordelen voor landschap, de beperide mate van hinder en de 
mogelijkheid om een groot opgesteld vermogen te realiseren. Natuur is een aandachtspunt, en 
dit geldt ook voor alle andere locaties. 

Aangegeven in de notitie is dat ''Ten opzichte \'On de onderzochte locatiealternatieven voor 
windenergie biedt de Wieringermeerpolder voordelen voor landfchap ". 

Cliënten zijn van mening dat er geen voordelen voor het landschap aanwezig zullen zijn, 
indien de windturbines zijn geplaatst. Er zal horizonvervuiling plaatsvinden dat een aantasting 
is van het landschap en niet kan worden beschouwd als een verandering van het landschap. 

Eveneens zal er in de avond- en nachturen een verstoring van het landschap plaats vinden 
door lichthinder afkomstig van de windturbines. In de concept notitie is hier geen aandacht 
aan besteed. 

De knipperende rode lichten van de turbines in het donker leveren een erg onrustig beeld op. 
Als de turbines na opschaling allemaal dezelfde verlichting krijgen als de Ambtenaar in 
Medemblik dan is er ook nog sprake van knipperende witte lichten in de schemer. 
Cliënten geven dan ook aan dat er een gedegen onderzoek naar de nut en noodzaak van de 
felle verlichting afkomstig van de windturbines. Ter meer omdat er in wet- en regelgeving 
wel voorschriften zijn opgenomen om lichthinder te voorkomen. Gelet op het aantal 
toekomstig windturbines zal het afkomstige lichthinder van deze windturbines ook zijn 
schadelijke effecten hebben op de fauna in het gebied. 

Cliënten stellen dan ook voor dat niet alle turbines voorzien worden van verlichting maar 
alleen de eerste en laatste turbine in een lijnopstelling. 
Met betrekking tot deelgebied 3 (oostelijk van de A7) en de zuidelijke lijn van deelgebied 4 
merken wij op dat rekening gehouden moet worden met de lichtuitstoot van de kassen van 
Agriport. Deze lichtuitstoot renecteen namelijk op de turbines waardoor deze in het spotlicht 
komen te staan en dus extra zichtbaar zijn. 

Biz. 44 notitie: Voorgenomen activiteit 
He/voornemen ziel op zowel de bouw van hel windpark, wal een periode van ongeveer 2 jaar 
in beslag zal nemen, als de exploitatie. Onder de bouw van het windpark wordt naast de 
realisatie van de windturbines zelf ook alle bijbehorende voorzieningen verstaan, zoals 
aanpassing van bestaande wegen, aanleg van nieuwe ontsluitingswegen ten behoeve van het 
windpark, aanvoer van bouwmaterialen, realisatie van kraanopslelplaatsen en de inslallalie 
van de kabels. 
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In de concept notitie is niet ingegaan voor wat betreft de geluid- en overige hinder die zal 
ontstaan, gedurende de twee jaar, tijdens de bouw. Gelet op de vastgestelde geluidniveaus in 
het bouwbesluit dient men er vanuit te gaan dat men tijdens de bouwwerkzaamheden niet kan 
voldoen aan de genoemde geluidniveaus, zoals gesteld in het Bouwbesluit. In de definitieve 
notitie en de M.E.R. zal hier dan ook onderzoek naar moeten worden verricht. Dit omdat de 
tijdsduur twee jaar bedraagt. 

Blz. 50 notitie: 
De siluatie voor het EeN testpark (met een combinatie van onderzoeksturbines en 
prototypes)is duidelijk anders, daar er ook verschillende type windturbines binnen dit 
deelgebied gerealiseerd kunnen worden. Omdat bij hettestpark nieuwe type windturbines 
worden getest en deze over het algemeen steeds groter worden, zijn in hettestpark turbines 
voorzien meI een maximale rolordiameler van / 75 meIer en ashoogle lol /50 meier. Hien'oor 
worden verschillende scenario 's onder:ocht. 

Cliënten zijn van mening dat de windturbines aanwezig op het ECN (windmolen)testpark op 
het moment dat deze deel uit maken van het testpark niet bedoeld zijn voor het opwekken van 
elektrisch of thermisch vennogen uit wind, maar dat uit eigen gegevens van het testpark, de 
daar aanwezige windturbines zullen worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling van 
prototypes met een vermogen tot la MW, hel gaat hier om windturbines die voomanlelijk 
bedoeld zijn voor plaatsing op zee. De overige locaties zijn bedoeld voor onderzoek naar 
onderlinge effecten tussen windturbines (park specifiek onderzoek) aan reeds al op de markt 
beschikbare windturbines. 

Cliënten zijn dan ook van mening dat de te plaatsen windturbines van het testpark geen deel 
mogen uitmaken van het "windpark Wieringermeer" omdat zij in hoofdzaak niet bestemd zijn 
voor het opwekken van energie, maar in hoofdzaak aanwezig zijn voor het lesten hiervan. 
Indien zij wel deel uit zouden maken van het "windpark Wieringermeer", dan zouden de 
windturbines van het testpark gelijkwaardig moeten zijn als de overige windturbines. Het 
zouden dan geen "test"turbines dienen te zijn, maar uitsluitend turbines voor het opwekken 
van energie. 

Geluid 
Windturbines produceren geluid. Hel geluid is afkomslig van de bewegende delen in de rolor 
en van de rotorbladen die door de wind worden rondgedraaid. In hel MER worden de 
geluidseffeclen kwantilatieJ vaslgesleld, door de geluidsconlouren Ie berekenen van hel 
windpark en het aanlal geluidgevoelige beslemmingen (woningen van derden) binnen de 
contouren te bepalen. 27 Bij hel bepalen van de effeclen worden de geluidsconlouren in beeld 
gebracht in 5 dB klassen. 
Dil betreft de welle/ijke norm voor windturbinegeluid, Lden -/7 dB en aanvullend andere 
klassen ter vergelijking van de varianlen. 
Tevens zal worden aangegeven oJ aan de wellelijke voorschriften voor geluid kan worden 
voldaan en oJhier/oe miligerend maatregelen I'ereisl zijn. Ook :al de geluidbelasling in het 
plangebied van indus/riële ac/iviteiten en mogelijke andere bronnen worden bepaald en 
aangegeven wordt wal de akoeslische kwalileil van de omgeving is in cumulolie mei de 
geluidbelasting van de windlurbines. 
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Cliënten ervaren nu al geluidsoverlast en verwachten, gezien de aantallen turbines die erbij 
komen en de hoogte waanoe bestaande turbines opgeschaald mogen worden, een 
onaanvaardbare geluidsoverlast. De norm van 47 Lden/4I Lnight geeft onvoldoende 
bescherming. Vooral omdat het een jaarnormering is en er geen sprake (meer) is van 
maximale geluidsbelasting. Geluidsniveaus op meer dan 800 meter boven de 47 
dB(A)(buiten, op I meter van de gevel gemeten) zijn volgens het rekenmodel een theoretische 
onmogelijkheid. Praktijkervaring van cliënten is anders, de Darwind XD 115 op het ECN 
testpark is op een afstand van ruim 900 mtr te horen met een dorsende graancombine als 
achtergrondgeluid. 
De normen houden geen rekening met de zogenaamde bromgeluiden, doen deze af als de 
normale tonaliteit van een windturbine. Ervaring van cliënten leen dat bij een toename van 
het MW vennogen het bromgeluid ook toeneemt. 

Tabel 4.1 Varianten pagina 49 van de startnotie: Geïnstalleerd vermogen verwijzing 23: lIet 
vennogen maakt voor het milieucffect wel degelijk uit, zeker als de turbine meer toeren moet 
draaien, waarbij de wieksnelheid hoger wordt. 
Daarbij komt nog het feit dat een turbine met een groter vermogen een grotere generator 
heeft. het ronddraaien van de as heeft een hogere weerstand, hierbij is de stuwkracht van de 
wind op de rotorbladen groter met als gevolg meer geluid. En als generator gekoeld moet 
worden met ventilatoren (zoals bij de Ambtenaar), deze ventilatoren veroorzaken ook lawaai . 
De nonnen houden geen rekening met een laag achtergrondgeluidsniveau, waarvan zeker 
sprake is in onze woon-en werkomgeving. Het verschil tussen achtergrondgeluid en 
turbinegeluid is bij te verwachten geluidshinder belangrijker dan de geluidssterkte van het 
turbinegeluid. 

Zowel in de definitieve notitie als in de M.E.R. dient met het bovenstaande rekening te 
worden gehouden. 

Blz. 60 notitie: Slagschaduw 
Windturbines hebben als gevolg van de draaiende rotor een bewegende schaduw, de 
=ogenaamde slagschaduw. Op bepaalde plaatsen en onder bepaalde omstandigheden kan de 
slagschaduw op een raam van een vertrek vallen en in dat vertrek een wisseling van 
lichtsterkte veroorzaken. Dit kan als hinderlijk worden ervaren. De mate van hinder wordt 
ondermeer bepaald door de opstelling, door de duur van de slagschaduw (blootstellingsduur) 
en door de intensiteit van de wisselingen in lichtsIerkie. In het MER wordl de slagschaduw 
kll'antitatiefvastgesleld, door de slagschaduwconlouren Ie bepalen. In hel MER zal naast een 
contour die overeenslenll mei de wellelijke norm voor slagschaduw ook twee andere 
conlouren van slagschaduwduur in beeld worden gebrachl. Binnen de contouren wordt het 
aanlal woningen van derden bepaald. Tevens wordl aangegeven ofvoldaan kan worden aan 
de wetlelijke normen voor slagschaduwhinder en of miligerende maa/regelen vereist zijn om 
Ie voldoen. 

Bij wet worden alleen woningen als gevoelige object aangemerkt betreffende slagschaduw. 
Het wonen in een open agrarisch landschap zoals in de Wieringermeer beperkt zich niet alleen 
tot een woning maar speelt zich voor het merendeel af in een uitgestrektere omgeving rondom 
de woning. Hierbij moet de gevoeligheid van slagschaduw uitgebreid worden tot deze 
uitgestrektere omgeving om leefkwaliteit en gezondheid te waarborgen. 
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De kas moet worden aangemerkt als gevoelig object. Deze bestaat voor het grootste gedeelte 
uit glas. hierbij heeft de slagschaduw volledig vrij spel. 

Er wordt door personeel in gewerkt die hier hinder van ondervinden. Als werkgever is men 
verantwoordelijk en aansprakelijk. Goed werkgeverschap houdt in dat er zorggedragen moet 
worden voor een veilige en gezonde werkomgeving (Arbo). 

Dat het activiteitenbeslu it werken op het land niet aanmerkt als gevoelige bestemming is niet 
terecht. Het bedrijf van cliënten impliceert intensief en daardoor langdurige handmatige 
arbeid, zoals gewasverzorging, selectie- en oogstwerkzaarnheden. Vooral bij 
selectiewerkzaamheden is slagschaduw uitermate hinderlijk. Dit is nauwkeurig werk waarbij 
elk plantje moet worden beoordeeld, in het bijzonder bij bloembollen. Bij bloembollen wordt 
in veel gevallen geselecteerd op de stamper van de bloem, deze is alleen zichtbaar bij zonnige 
periodes waarbij de bloem volledig open staat. Als het selecteren niet goed uitgevoerd kan 
worden, bestaat er risico op declassering ofzelfs afkeuring van het gewas, wat Financiële 
consequenties met zich meebrengt. 

Ook voor werk op het land geldt dat wij er sprake moet zijn van goed werkgeverschap. 

In de definitieve notitie en de M.E.R. zal dan ook met bovengenoemde slagschaduw- hinder 
rekening gehouden moeten worden. 

Als slot zijn cliënten van mening: 

Gelijkdraai solitaire molens. 
Er moet een maximale termijn van gelijkdraai worden voorgeschreven op basis van 
economische levensduur, niet op basis van de technische levensduur van de turbines. Hierbij 
moet worden uitgegaan van de exploitatie van de turbine waarbij de exploitatie van het 
agrarisch bedrijf in relatie met de turbine buiten beschouwing gelaten moet worden. Daarbij 
dient een vaste ingangsdatum te worden gehanteerd i.p.v. de term 5 tot 8 jaar na de bouw van 
de nieuwe lijnopstellingen. 

Verstoring op GPs. 
Betrefl verstoring precisieapparatuur t.b.V. precisielandbouw. 
In de notitie wordt geen rekening gehouden met verstoring van GPS besturing van 
landbouwmachines, apparatuur voor monitoring van bodem, gewas, opbrengst. 
Hiermee komt de werking, nauwkeurigheid in het algemeen en de betrouwbaarheid van de 
plaats specifieke apparatuur in het geding. Dit brengt risico 's met zich mee bij GPS en 
sensoren gestuurde zaai- bemestings- , gewasbeschennings- en oogst toepassingen. 

Hierover is contact gehad met SBG in Middenmeer, er word aangeven dat er een enkele keer 
wat verstoring is. Turbines met 237.5 meter tiphoogte zullen zeker verstoring op GPS en 
ander gevoelig materiaal te weeg brengen. 

Verstoring van Klimaatbeheerssystemen t.b.V. bewaring van agrarische producten en in 
kassen voor de klimaatregeling hierin, welke computergestuurd (draadloos) zijn doormiddel 
van soms draadloos gestuurde klimaatsensoren zal zeker plaatsvinden, en zo mogelijk ook in 
de toekomst met weersvoorspelling betreffende en temperatuur draadloos apperatuur. 
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Dit zal dan ook in de definitieve Notitie en de M.E.R. de nodige aandacht moeten krijgen. 

Ondertekend, 
de gemachti~ 
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Aan: Katuin Juristen 

Fredinand Bolstraat 25 

8021 ES Zwolle 

Datum : 25 nov. 2013 

Onderwerp : Machtiging 

Machtiging 

Ondergetekende, 

wonende aan 
Wieringerwerf, machtigen hierbij 

= 

van Katuin Juristen, kantoorhoudende aan de Ferdinand Bolstraat, 8021 ES 
Zwolle, om ons te vertegenwoordigen bij het indienen en behandelen van 
zienswijzen op de Conceptnotie reikwijdte en detailniveau Windpark 
Wieringermeer. 

Wieringerwerf 25-11-2013 
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Aan: Katuin Juristen 

Fredinand Bolstraat 25 

8021 ES Zwolle 

Datum . 25 nov. 2013 

Onderwerp: Machtiging 

Machtiging 

Ondergetekende, 

beide wonende aan de 
Wieringerwerf en de heer Nonende aan 

de Wieringerwerf, machtigen hierbij 
van Katuin Juristen, kantoorhoudende aan de 

Ferdinand Bolstraat, 8021 ES Zwolle 
gevestigd aan de 

Nieringerwerf, te vertegenwoordigen bij 
het indienen en behandelen van zienswijzen op de conceptnotie reikwijdte en 
detailniveau Windpark Wieringermeer 

Wieringerwerf 25-11-2013 
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AANGETEKEND 

Bureau Entergieprojecten 

Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 

Postbus 23 

2290 AA Wateringen 

Ons kenmerk 2013055237-01 

Uw kenmerk 

Behandeld door 

Doorlciesnummer 

Faxnummer 

E-mail 

= 
ONIVANGEN lB NOV"" ~~ 

Goed voor elkaar 

Onderwerp: Zienswijze Concept Notitie Reikwijdie en Delailniveau , Windpark Wieringermeer 

Leusden, 26 november 2013 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens mijn cliënt, Wieringerwerf, wil ik 

hierbij een zienswijze indienen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Windpark Wierin

germeer welke tot en met 28 november 2013 ter inzage ligt. 

Mijn cliënt vreest de effecten van het grootschalige windpark wat nu wordt voorbereid . Er bevinden zich in 

het gebied al een groot aantal windturbines verspreid door de Wieringermeerpolder, maar juist door de 

spreiding heeft men niet het idee midden in een energiefabriek te wonen. Als gevolg van de huidige opzei 

van het plan zal men in de polder juist aan alle kanten zicht hebben op de nieuwe windturbines. 

Voor de woning van mijn cliënt zal de huidige opzet in ieder geval betekenen dat er vanuit de (achterzijde 

van) de woning rechtstreeks zicht zal zijn op een rij met windturbines en op grotere afstand ook vanuit de 

zijkant. Er zijn nu voor een deel van de dichtst bij gelegen locatie al windturbines aanwezig, maar deze zijn 

op een veel grotere afstand gelegen en kleiner in aantal en omvang. De nieuwe turbines zullen, zoals het er 

naar uitziet, namelijk ook een stuk groter zijn dan de huidige, tot een ashoogte van wel 120 meter. De 

ervaren hoogte zal vanzelfsprekend nog hoger uitpakken met de bladen van de turbines. 

Mijn cliënt vreest dat hij als gevolg hiervan geluidhinder en slagschaduw zal gaan ondervinden, om over de 

aantasting van het uitzicht maar te zwijgen . Zelfs 's-nachts zal het dankzij de lichten zichtbaar zijn, met een 

knipperlicht-effect en met name in de ochtend valt dan slagschaduw te vrezen. Het open agrarische land

schap van de polder zal als gevolg van deze ontwikkeling ernstig aangetast gaan worden. Dat ten aanzien 

van de Wieringermeerpolder de aantasting van het landschap als 'neutraal' wordt beoordeeld wordt dan ook 
niet begrepen . We hebben het hier niet over een paar klassieke windmolens zoals die in polders worden 

ARAG SE Nederland Kastanjelaan 2. 3833 AN leusden Postbus 230.3830 AE leusden T (033) 43 42 342 F (033) 43 42 300 
'N'NW ARAG nl IBAN Nl38 RABO 0385 2844 38 BIC RABONl2U Incass8nt 10 Nl87ZZZ557941730000 BTW Nl851862731B01 KvK 55794173 
ARAG SE IS statutair gevesllgd Ie Dusseklorf (D\.ulsJand ) 
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Blad 2 

Ons kenmerk 2013055237-01 

gevonden, maar over torenhoge machines en massale groeperingen. Daarnaast is er nog onduidelelijkheid 

over plaats en omvang van het transformatorstation. 

Mocht de plaatsing van de windturbines op deze wijze en schaal doorgang vinden, zal dit naar mening van 

cliënt een negatieve invloed hebben op de waarde van zijn woning. Hij zal de overheid hiervoor aansprake

lijk stellen. 

Ik verzoek u in de verdere procedure rekening te houden met de belang van mijn cliënt. 

Hoogachtend, 
ARAG Rechtsbijstand 
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Bureau Energieprojecten ONTVANGEN Z 8 NOV 2Il13 

Inspraakpunt Windpark Wieringermeer 

Postbus 23 

2290 AA Wateringen 

Betreft: Zienswijze conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Windpark Wieringermeer. 

U is voomemens voor het wind plan Wieringermeer een MER te gaan uitvoeren Voor de conceptnotieite 
reikwijdte en detailniveau Windpark Wieringermeer dienen wij een zienswijze in. 

Wij explo~eren een agrariscl1e ondememing op het perceel Kolhomerweg 4A, ons perceel ligt aan oostelijke 
en oostzuidoostelijke zijde op 300 meter in het zoekgebied van het windplan Wieringermeer. Bij het plaatsen 
van "Windmolens vrezen wij , dat wlj onze normale werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. En als wij onze 
bedrijf niet normaal meer kan uitvoeren, zal dit economische ver1iezen op leveren. 

Geluids-, schaduw en slagschaduwoverlast foliekas 

Wij hebben onder andere, een bedrijf met een folie kas waar wij 5 dagen in de week oogsten van 's 
mO!Qens zeven tot 's avonds 7, zaal, onderhoud en oogst werkzaamheden verrichten met micro groenten, 
kruiden en eetbare bloemen. WaarblJ we alleen top kwal~e~ leveren aan high end restaurants, catenng en 
hotels over de gehele wereld. 

Om deze kwalite~ te kunnen waarborgen is selectie van de beste planten prioriteit Bij de selectie maken wij 
gebruik van minieme kleur- en vormverschillen in blad en bloem, door schaduwen slagschaduw zou dit 
beeld op een zodanige wijze verstoren dat wij deze selectie niet meer op een verantwoordelijke wijze 
zouden kunnen uitvoeren. D~ zou betekenen dat wij niet de kwal~ett kunnen leveren dO. ons bednJf 
onderscheidenlijk maakt ten opziChte van concurrende bedrijven 

Wij maken ons zorgen over slagscl1aduw aangezien, deze kas ten oosten ligt van het zoekgebo.d. 

Ook maken wij ons zorgen over geluidsoverlast voor ons en onze werknemers van ons bedrijf. Op zo'n korte 
afstand van het bedrijf is geluidsoverlast niet voorkomen. Het zal door middel van een Risico Inventarisatie 
Arbeid geïnventariseerd moeten worden wat de overlast van constante, laag frequente geluidstrillingen voor 
ons en onze werknemers zijn. We moeten voor1<.omen dat "Wij en onze werknemers hun werk, buiten en in 
de fol",kas n",t op normale wijze kunnen uitvoeren. 

Wat zijn de gevolgen van geluids-, scI1aduw- en slagscl1aduw overlas~ op ons en onze werknemers als Wij 
werken buiten en in onze folie kas? 

Geluids, schaduw en slagschaduw overlast teelt van pootgoed 

Een ander deel van ons bedrijf is een stamselectie bedrijf voor hoogwaardig pootgoed (klasse S) voor de 
aardappe~eelt Eén van de belangrijkste kenmerken van deze tee~ IS het leveren van topkwal~e~ door de 
selectie van zieke, verkeerde en anders groeide planten BIJ het telen van stamselectie materiaal hanteert 
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onze Nederlandse Aardappel Keuringsdienst (NAK) een 0 tolerantie voor virus, bacterie en afwijkende 

planten. 

Selectiewerk in pootaardappelen vindt plaats op alle mogelijke, werkbare dagen van Juni, Juli en Augustus. 

Wij telen pootaardappelen op ons eigen bedrijf (300 meter van het zoek gebied) en op het bedrijf van 

perceel Kolhomerweg 5 (in het zoekgebied). Deze percelen liggen allen ten oosten van de het zoekgebied 
voor de te plaatsen windmolen in het beoogde wind plan Wieringermeer. 

U begnjpt dat schaduw, slagschaduw, geluidsoverlast van invloed zijn op het selectie werk en 

gemoedstoestand van ons en onze werknemers. Bij selectie, gaat het er om, in een zo egaal mogelijk 
uitziend gewas de verkeerd ogende planten, bladeren en bktemen te herkennen en uit het veld te halen om 
te vernietigen. Wisselende schaduw en slag schaduw van de windmolens is van grote invloed op het 

selectie werk. 

Constante geluidsoverlas~ belast ons en onze werknemers in onze concentratie. Concentratie, je constante 
focus op het gewas is van belang voor de juiste selectie. 

Het economisch verlies van klasse verllaging zou kunnen op lopen tot € 4.400 euro per hectare biJ 20 
hectare loopt drt op naar 88.000 per jaar. Deze berekening IS tot stand gekomen door klasse verllaging van 
de beoogde aflevering in klasse S (een meelWaarde van 11 eurocent per kilo) een opbrengst van 40.000 

kilo per hectare naar een verlaging klasse E. 

Wat. is de invloed van de windmolens, met geluids-, schaduw- en slagschaduw overlast op onze 
belangrijkste bron van inkomsten de stamselectiepootgoed teen van aardappelen? 

Geluids, horizollSvervuiling, schaduw en slagschaduw overlast woonhuis 
Ons woonhuis ligt midden in het zoek gebied ten oosten van de "verlengde kleitocht" perceel van 

Kolhornerweg 8 en ten oostzuidoostelijke kant van de "kleitocht" van de molens aan de kleitocht , 

op het bedrijf van perceel van Schagerweg 25, te Middenmeer. Ons woonhuis en bedrijf ligt 150 tot 

250 meter dichterbij, dan beoogd belanghebbende/grondeigenaar. 

Ons woonhuis is rondom onderhevig aan horizonvervuiling, schaduw, slagschaduwen 

geluidsoverlast. Wij maken ons zorgen om ons woongenot en waardedaling van ons onroerend goed, 

dit betreft woonhuis, bedrijfsgebouwen en de daarbij achterliggende kavel van 34 hectare, welke 

vast zit aan de kavel. 

Wij zijn bourgondische levensgenieters, waar buiten eten, met vrienden, familie, buren en bekenden 

een grote rol spelen in ons bestaan. Veel buiten eten, drinken en praten. Maar dit doen we ten 

westen en zuiden van ons huis in het schemer van de avond. Vol in het beeld en onderhevig aan 

overlast van de windmolens in het beoogd zoek gebied. 

Wat is de invloed van de te plaatsen windmolens op ons woon- en levensgenot en waardedaling van 

ons onroerend goed? 

Tussengebied ganzen foerageergebieden 
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Het zoekgebied van het windplan Wieringermeer ligt tussen de foerageer gebieden Amstelmeer en 

grote vliet (Wervershoof). We hebben veel ganzen die bij ons, een plekje vinden om tussen deze 

foerageer gebieden, te rusten en foerageren. 

Er zal een onderzoek in gesteld moeten worden om de invloed van deze molens op het gedrag van 

deze ganzen te bepalen. Worden deze ganzen door het inpassen van windmolens niet opzettelijk 

verstoord? Wat is strijd is met art. 10 van de Flora en Fauna wet. 

Bij de aanleg van het kassengebied Agriport A7 zijn de ganzen westelijker gaan vliegen dan 

gebruikelijk was, nu gaan ze om de kassen van Agriport A7 heen. 

Wat is het effect op het foerageer-, vlieg en rustgedrag van deze ganzen en is dit niet in strijd met de 

flora en fauna wet? 

Foerageergebied Kievitten 

Vaak maken grote groepen kieviten gebruik van ons perceel om te foerageren. 

Wat is het gevolg van het plaatsen van windmolens op het foerageer gedrag van deze kieviten en 

heeft dit een gevolg voor de populatie kievitten. 

Geografische ligging verlengde Kleitocht. 

In het windplan Wieringermeer is de beoogde verlenging van de Kleitocht, in het verlengde van de 

Kleitocht getekend, symmetrisch met de huidige kleitocht. 

Wij willen dat een landschapsarchitect, de gevolgen inzichtelijk maakt, als de molens niet parallel aan 

de geografische lijnen is gepositioneerd, maar juist diagonaal op deze lijnen staan en zo doende van 

grote invloed is op gevoel van ruimtelijk inzicht, plaats en hoeveelheid molens en daarom onrust, 

verwarring en onzekerheid geven. 

Zoals in het oorspronkelijke plan staat omschreven zouden geografische landschapskenmerken 

vertaald worden in de posities van de windmolen plannen. 

Een andere lijn dan de geografische lijn geeft onrust en verwarring. 

Wat is het gevolg van het niet volgen van de geografische landschapskenmerken, maar diagonaal 

plaatsen van windmolens op een rechte lijn? 

Oefengebied helikopters ministerie van Defensie 

Het ministerie van defensie gebruikt het gebied tussen alkmaarseweg, groetweg en kolhornerweg 

frequent, overdag en 's avonds als oefengebied voor hun helikopters. 
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Wat is de invloed van het plaatsen van windmolens, op het gebruik van ons gebied voor het oefenen 

van vliegbewegingen van hun helikopters? 

Recreatieve ballonvaart 

De Wieringermeer wordt heel vaak gebruikt voor de recreatieve ballonvaart, als opstijg plek of 

landingspiek. Nu vooral door het weids- en vlakke landschap. 

Wordt een veilige landings- en opstijgplek hen nu ontnomen? Vooral met landen is het belangrijk een 

weids en open landschap te hebben. Er zijn levens van piloten en passagiers in het geding als er niet 

op een veilige manier een landing of noodlanding gemaakt moet worden. 

Wat zijn de gevolgen van het plaatsen van de windmolens op de veiligheid binnen deze sector. Bijv 

de verschillende luchtstromen en -verplaatsingen tussen de molens en diverse lijnen en het effect op 

de vlucht eigenschappen van een luchtballon? 

Radar ministerie van Defensie 

Oe windmolens zullen worden geplaatst binnen het radar bereik van de geplaatste radar in Oen 

Helder. 

Wat is de invloed van het plaatsen van windmolens, in het bereik van dit radar station? 

Verstoring Horizon 

De plaatsing van windmolens in ons gebied, maar ook in gehele Wieringermeer is van zo'n grote 

impact, met zulke grote molens, dat wij ons zorgen maken voor leefbaarheid in de Wieringermeer. 

Word er in de MER rapportage een 3D voorstelling gemaakt van een rit over A7 van Abbekerk tot 

Den Oever van de huidige situatie en als er een inpassing van de windmolens is, om een indruk te 

krijgen van het gevolg van deze inpassing? 

Wat is na uitvoering van dit windplan, het effect op de leefbaarheid in de Wieringermeer? 

Nuloptie variant 

Wat is het effect op het milieu als de nul variant wordt toegepast? 

Bij de nul variant verandert er helemaal niets in de Wieringermeer. De solitaire molens en huidige 

windparken blijven staan waar ze staan, waar ook nu al de overlast is en na 20 jaar niet meer de 

overlast wordt ervaren als bij plaatsing van 100 nieuwe molens en tot 10 jaar gebruiksrechten voor 

de oude molens. De overlast blijft beperkt tot de huidige parken, waar mensen al overeenkomsten 

voor overlastvergoedingen hebben. 
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D 
Rode lichten op de molens 

Op dit moment zijn alleen de huidige molens hoger dan een x aantal meters voorzien van rode 

lichten ten behoeve van het vliegverkeer. 

Wat is het gevolg voor onze rust, gemoedstoestand, leef genot en beeld als er straks overal waar je 

kijkt aan en uit knipperende rode lichtjes aan de horizon zijn? 

Bijenpopulatie 

Bij de Europese Unie zijn nieuwe r1chtllJnerl vOO( hel gemeenschappelijk landbouw beleid bekend ge'NOfden 
Een van die punten is het verplichte vergroeningselemenl biJ het verstrekken van hectaresteun Wij INlllen, in 
verband met deze verplichte vergroening, randen om onze perceIet I voorzten van akkerranden met 

bloemnJk mengsel 

Een voordeel van deze bIoelTlfijke akkerranden zal het posrbeve effect op de bijen populatie wezen . De bijen 

populatie staat at onderdruk de afgelopen Jaren en wij willen hief een positieve bijdrage aan leveren 

Ons verzoek is dat u het effect meet, van deze molens, op de ~populabe, door verstoring van hun 
leefomgeving door deze Windmolens? 

WIj hopen dat U onze ZienswiJZen zult meenemen in uw besluitvonTlIng tot uitvoemlg van de cooceptnotJbe 
reikwijdte en detailnrveau Windpark WII!I'lngenneet" Onze VOQI1(eur gaat dan 001< uit om alle ZJeIlSWljZen 
mee te nemen In de uitvoering van deze conoeptnobbe, om tot een duidelijk en goed onderoOlJ' ..... d , 
wetenschappelijk bewezen rapjXlrt te komen. 

Hoogachtend, .# --..... 


