
Klacht over de voormalige gemeente Anna Paulowna.  (Nu Holland Kroon) 
 

Een onafhankelijk, door de windstroomboer 

betaalt, adviesbureau geeft een advies over het 

verlenen van een bouwvergunning, voor het 

opschalen van een kleine, geen overlast gevende 

windmolen aan de Zwinweg. 

De nieuwe windmolen van het type Enercon_53 is 

60 meter hoog. De rotordiameter is 53 meter, dus 

als de wieken draaien ongeveer 85 meter hoog. 

 

Citaat 1 advies:"de molen komt in een gebied 

met verspreid gelegen boerderijen en 

woningen" 

Niet waar! Hier aan de Zwinweg kun je spreken van een klein buurtje, waar alleen maar burgers 

wonen. Het buurtje wordt gedomineerd door het windturbine gevaarte. 

Citaat 2 advies: "De woningen zijn veelal bedrijf of grondgebonden" 

Niet waar! In dit deel van de polder wonen en werken nog maar 2 boeren en een veelvoud aan 

burgers. 

Citaat 3 advies "Bij hogere windsnelheden wordt het turbinegeluid eerder gemaskeerd 

door obstakels zoals gebouwen en beplanting" 

Welke bebouwing? Er zijn geen gebouwen die er bij een dergelijke hoogte toe doen, ten Zuid 

westen van de turbine, tussen ons huis en de turbine, staat slechts een bungalow en deze mensen 

zien ook nog het bloednerveus makende gedraai van de wieken de hele dag door. 

Beplanting? Welke beplanting? In het open landschap van de polder groeien nauwelijks bomen. 

Citaat 4 :"Geluidshinder bij woningen van derden valt niet te vrezen. 

Wij hier weten wel beter. Ons buurtje heeft te leiden onder geluidsoverlast, dag en nacht, zomer 

en winter. 

 

Dit misleidende adviesrapport is meegestuurd naar de provincie Noord Holland. 

Verder zijn er nog wat door de gemeente onderuitgehaalde zienswijzen mee  

gestuurd. 

 

De gemeente Anna Paulowna stelt bij zienswijze 5: (het unieke landschap van de gemeente wordt 

vernield voor het financiële gewin van 1 enkel persoon, maar ten koste van vele gezinnen die er 

binnen 1500m overlast van ondervinden.) 

De gemeente maakt een gedegen afweging en in de ruimtelijke ordening is alles in orde. Maar 

dolle, herrie producerende wieken op korte afstand, 85 meter hoog, boven een klein buurtje, is niet 

alleen geen gezicht, maar het is ook nog beangstigend. De turbine is van grote afstand zichtbaar 

en wij zijn door een dergelijke hoogte kleine peuters die maar moeten hopen dat het niet waait. 

Er was dus geen sprake van een behoorlijke afweging van belangen! 

Dit rapport en nog meer zienswijzen, zijn meegestuurd naar de provincie, voor een artikel 19 

procedure. De provincie volgt meestal het advies van de gemeente. 

Ons advies: Pas op voor de gemeenten, maar ook voor door belanghebbenden 

ingehuurde, “onafhankelijke” advies bureaus. 

 

Omwonende Windturbine Oostpolder Zwinweg Anna Paulowna 

 

Reactie van de redactie: 

De initiatiefnemers van windmolenparken pleiten in Noord-Holland ervoor om de gehele regie voor 

ruimtelijke ordening bij het lokale bestuur te leggen. Het is niet voor niets dat deze regie voor 

windmolens nu door het bestuur van de provincie Noord-Holland uit handen van de gemeenten 

wordt genomen. Initiatiefnemers zoeken bij lokale bestuurders steun voor hun individuele plan. 

(bovenstaande klacht geeft feilloos aan hoe we het in Nederland niet moeten willen hebben)  Door 

het oude beleid is een wildgroei ontstaan waardoor het aantal initiatieven zo groot is geworden dat 

geen plek meer is gevrijwaard. THE SKY IS THE LIMIT. Het provinciebestuur van Noord-Holland 

verdient een pluim voor het nieuwe windmolenstop beleid. Proficiat, we gaan voor een mooi Noord-

Holland en kiezen voor windenergie op zee. 

Genoeg is genoeg! 

Namens het klachtenteam http://www.windmolenklachten.nl 


