
update Windmolenklachten 

 

Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon heeft de vragen 6 september over 

windmolenklachten van de PvdA fractie beantwoord. 

Geachte fractie, 

Op 6 september 2012 heeft u schriftelijke vragen aan ons gesteld n.a.v. klachten over 

windenergie. Onderstaand treft u onze beantwoording van de gestelde vragen aan. 

Vraag 1. 

Welke acties heeft het college/de gemeente sinds 1januari 2012 ondernomen richting 

omwonenden die nog steeds overlast ervaren? 

Antwoord 1. 

De bewegingsruimte voor de gemeente om problemen op te lossen is thans zeer beperkt en 

sterk afhankelijk van hetgeen de provincie planologisch mogelijk maakt. De gemeenten in 

Noord-Holland wachten inmiddels 1,5 jaar op duidelijkheid vanuit de provincie. Die lijkt er, 

met de voorgenomen vaststelling van het nieuwe windbeleid, eind dit jaar te komen. 

Ondanks de ervaren overlast blijkt uit door de Milieudienst verricht akoestisch onderzoek 

dat de geluidsproductie van de betreffende windturbines binnen de wettelijk gestelde 

geluidsnormen blijft. Dit maakt dat de gemeente ook op het gebied van milieuwetgeving 

nauwelijks juridische speelruimte heeft. 

In het afgelopen half jaar zijn er diverse ambtelijke gesprekken gevoerd waarin de 

omwonenden in de gelegenheid zijn gesteld hun overlast aan de gemeente kenbaar te 

maken en toe te lichten en waarin vanuit de gemeente het bovenstaande en de beperkte 

bewegingsruimte is toegelicht. 

 

 

 

 

 

 



 

Vraag 2.  

Destijds is geopperd om de overlast gevende turbines op te nemen in een groter plan en op 

die wijze 'weg' te saneren, bijvoorbeeld als onderdeel van het Windplan Wieringermeer. Zijn 

die mogelijkheden nog onderwerp van onderzoek of onderhandeling? 

Antwoord 2. 

De beoogde uitvoerders van het Windplan Wieringermeer zijn momenteel druk bezig met 

het ontwikkelen van een zogenaamd plaatsingsplan voor de nieuwe windturbines binnen de 

ruimtelijke kaders van de Structuurvisie Windplan Wieringermeer. Hiertoe worden diverse 

onderzoeken verricht, wordt gesproken met grondeigenaren, instanties en andere 

belanghebbenden en dient nog een aantal belangrijke knelpunten te worden opgelost. Voor 

zover wij het kunnen inschatten bieden de in de structuurvisie opgenomen zones thans geen 

ruimte voor de plaatsing van (overlast gevende) windturbines van buiten de polder 

Wieringermeer. 

Vraag 3.  

Enige tijd geleden werd gemeld dat er in de Oostpolder een nieuw initiatief voor een 

windpark bestaat. Maakt dit plan nog een kans nu de provincie een besluit heeft genomen 

dat geen nieuwe windturbines worden toegestaan? Als er nog een kans op realisatie bestaat, 

worden de overlast gevende turbines er dan ook bij betrokken? 

Antwoord 3.  

In het onlangs door Gedeputeerde Staten bekendgemaakte ontwerpbeleid voor windenergie 

wordt geen planologische medewerking meer gegeven aan nieuwe initiatieven voor 

windenergie. Ook de opschaling en/of vervanging van bestaande windturbines met grotere 

afmetingen en meer vermogen wordt op grond van dit ontwerpbeleid niet toegestaan. Dit 

beleid maakt het in de praktijk dan ook een stuk moeilijker om overlast gevende 

windturbines te verplaatsen/herstructureren. In december 2012 zal naar verwachting 

Provinciale Staten het beleid definitief vaststellen. In de aanloop naar deze vaststelling zullen 

wij bij de provincie voor planologische ruimte pleiten om evidente overlastsituaties op te 

lossen. 

 

 

 

 

 



 

Vraag 4.  

De provincie heeft een besluit genomen geen toestemming meer te geven nieuwe turbines 

op te richten. De brief van Anna Paulowna/Zijpe heeft daar klaarblijkelijk succes gehad. Is er 

ook een reactie vanuit de Tweede Kamer/het Ministerie van EL&I op de brief gegeven? 

Antwoord 4.  

Van de VVD-fractie heeft de gemeente een ontvangstbevestiging gekregen en een 

telefonisch bericht dat het in de fractie zou worden besproken. Daar is tot op heden geen 

terugkoppeling van ontvangen. 

Mevrouw Van der Werf van het CDA heeft in haar schriftelijke antwoord aan de toenmalige 

wethouder Fijko van der Laan aangegeven dat tijdens de behandeling van de wijziging van 

het Activiteitenbesluit door de staatssecretaris is aangegeven dat maatwerkvoorschriften 

niet alleen mogen worden opgesteld voor turbines in/nabij stiltegebieden, maar ook voor 

gebieden die onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet vallen "en anderszins". 

Zij vindt dat afwijken van het Activiteitenbesluit maatwerk is, niet generiek kan zijn en 

gemotiveerd moet worden. Het opleggen van een stilstandsvoorziening is een mogelijkheid, 

en zou volgens mevrouw Van der Werf nog nooit zijn aangevochten door een 

initiatiefnemer. Zij adviseert de gemeente het gewenste beleid te voeren en de rechter hier 

dan maar een uitspraak over te laten doen. Indien blijkt dat het door de gemeente gewenste 

beleid door de rechter onmogelijk wordt gemaakt, dan wil zij met die concrete casus naar de 

staatssecretaris. Wij hebben deze "verruiming" van de mogelijkheid om een 

maatwerkvoorschrift op te leggen aan Infomil voorgelegd. Infomil stelt zich op het standpunt 

dat maatwerk uitsluitend kan worden opgelegd voor turbines in/nabij stiltegebieden. De 

Oostpolder en Waardpolder zijn niet aangewezen als zodanig, en liggen niet in de directe 

nabijheid van een aangewezen stiltegebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vraag 5.  

Ziet het college nog andere mogelijkheden om de overlast te verminderen? Zijn er 

bijvoorbeeld gesprekken gaande met de turbine-eigenaren om de overlast te verminderen 

(stilstand regime)? 

Antwoord 5. 

Windturbines vallen onder de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de voorschriften 

van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (BARIM) en de 

bijbehorende Regeling Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (RARIM). In het 

BARIM zijn geluidsvoorschriften opgenomen waaraan windturbines moeten voldoen. Het 

Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling geven het bevoegd gezag op verschillende 

plaatsen de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Bij specifieke 

voorschriften is aangegeven of, en zo ja, op welke wijze nadere invulling, aanvulling of 

afwijking bij maatwerkvoorschrift mogelijk is. Gezien de specifieke werkingssfeer van het 

instrument dient het gebruik beperkt te blijven tot bijzondere en incidentele gevallen. Deze 

bijzondere en incidentele gevallen worden dikwijls nader bepaald in de Nota van Toelichting. 

Bij de huidige windturbines is het juridisch niet mogelijk om ten aanzien van geluid 

maatwerkvoorschriften te stellen. 

Pas na vaststelling van het nieuwe provinciale beleid weten we wat onze speelruimte is bij 

het zoeken naar mogelijke oplossingen om de overlast te beperken. Wij zullen er de 

komende tijd wel nadrukkelijk bij de provincie voor pleiten om in het nieuwe beleid 

voldoende planologische ruimte te creëren om evidente knelpunten op te lossen. Verder 

zullen wij de provincie nogmaals verzoeken de door hen toegezegde inspanning voor de 

aanpak van specifieke geluidsoverlast in Anna Paulowna te starten. Wij zullen de voor deze 

aanpak in de voormalige gemeente Anna Paulowna gereserveerde financiële bijdrage daarbij 

inzetten. 

 


