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Degrootste
windmolenvan
Europastaatbij
Medemblik.Het
is eenmelkkoe
vooreenclub
vanvooraloud-
bankiers, dieer
miljoenen
subsidiemee
opstrijken.
Door Merijn Rengers

en John Schoorl

die niet gebouwd had mogen worden

Verantwoording

Dit stuk is gebaseerd op gesprek-
ken met een groot aantal betrok-
kenen, het bouwdossier en gege-
vens van het Kadaster en de Ka-
mer van Koophandel. De gemeen-
te Hollands Kroon (waaronder
Wieringermeer nu valt) laat in een
reactie weten dat ‘de vergunning
voor De Ambtenaar is verleend
omdat het bouwwerk en het voor-
genomen gebruik paste in de toen
van toepassing zijnde regelge-
ving’.

vanmensenvanbuiten.Diekomen
hierhetgrotegeldweghalen.’

WatKielstrabedoeltmet ‘mensen
vanbuiten’,blijktuitonderzoekvan
deVolkskrant. Sinds27 januari2011 is
een imposantcollectief vanvooral
(oud-)bankiersen financieel specialis-
teneigenaarvanDeAmbtenaar.

Bijnaallemaalwarenzeerbij, op
eendonderdagavondinKrimpenaan
de IJssel, omdecontractente tekenen.
FransvanLanschot, toendirecteur
vanABNAmroMeesPierson, tweebe-
stuurdersvanprivate-equitybedrijf
NPMCapital, eenvandeoprichters
vanBinckBank,eenhooggeplaatste
Rabo-directeur, eenVanLanschot-ban-
kiereneenechtpaaruitEnkhuizen
datrecenteenklapperhadgemaakt
metdeverkoopvanhunbedrijf in
educatievesoftware.Nietaanwezigbij
denotariswarentweeandere inves-
teerdersen financiëlezwaargewich-
ten:RijkmanGroenink(oud-bestuurs-
voorzittervanABNAmro)enRobten
Heggelaar (topmanvanNIBC).

HetgrotegeldwaaroverboerKiel-
straspreekt, is terugtevindeninde
contracten.Voorcirca 15miljoeneuro
werdhetgezelschap–dat samenVOF
DeAmbtenaarvormde–eigenaarvan

datwelhadgekund.Als iemandmaar
eerlijkentijdighadgezegddater
plannenwarenvoorzo’nhogemolen.
Eigenlijkhaddienooitgebouwd
mogenworden.’

Eigenlijkhaddegrootstewind-
molenvanEuropanooitgebouwdmo-
genworden–dewoordenvandetoen-
maligewethouderzijnstellig,maarte-
rugtevindeninhetofficiële ‘Struc-
tuurplanWieringermeer’. Inditplan,
datdeperiode2006-2016beslaat, staat
letterlijkdat ‘depolderquasolitaire
windmolenshaarportiewelheeftge-
had’. Eenzelfdebeeldkomtnaarvoren
uithetgemeentelijkbouwdossier.De
supermolendie flinkhoger isdande
DomtoreninUtrechtof deEuromast
inRotterdamkonereigenlijknietko-
men–maarkwamertoch.

Vanaf het IJsselmeergeziendomi-
neertDeAmbtenaar, zogenoemdom-
datdeoudereversieamperdraaide,
dekustlijnvanWest-Friesland.Enwie
doordewinkelstraatvanMedemblik
loopt,wordtovervallendoordeover-
rompelendeaanblikervan.

DeAmbtenaar isdeeerstemega-
turbineophetNederlandsevaste-
land.Dewindenergiesectorwil in
2020–aangespoorddoordeover-
heid–-6.000megawattaanwindener-
gieop landplaatsen.Ondermeervoor
deNoordoostpolder, Flevolanden
Noord-Nederlandliggendeschetsen
voordebouwvanwindparkenvol
vergelijkbare,bijna200meterhoge
molensklaar. LucSchürmannvan
IEProjects spreektdaaromovereen
‘landmark’ en ‘eenprimeurvoorNe-
derland’. ‘Ophetnabijgelegentest-
parkstaanookeenpaarheelgrote
jongens,dusdemensendaarzijnwel
watgewend’, zeihij in2012.

~

Voorboer JanKielstra,dieop800me-
tervanDeAmbtenaarwoont,horen
windmolensophetboerenerf bijhet
landschapindekopvanNoord-Hol-
land. ‘Vroegerwaszo’nmolentjevan
eenboer indebuurt’, zegthij. ‘Endat
gundenweelkaar.Deeneboerhad
luidruchtigedierenofmaakte lawaai
meteentractor. Jehadallemaalwat.
Maardie tolerantie isweg.Dewind-
molenszijnnuveelgroter, enzezijn

H
etwas indeeer-
steweekvanzijn
wethouderschap
indeWieringer-
meerdatakker-
bouwerKeesList
demapmet
bouwvergunnin-

genonderogenkreeg, inzijnnieuwe
werkkamer inhetgemeentehuis. Be-
halvedegebruikelijke toestemmin-
genvoorhet verbouwenvanschuur-
tjes enbedrijfsruimten, trof deVVD’er
inseptember2011eenvergunningaan
diehemzeerverbaasde.
Voorhemlaghetdoorhemteteke-

nenbesluit ‘tothetvernieuwenvan
eenwindturbineopeenperceelaan
deZuiderdijkweg’, vlakbijhetNoord-
HollandsestadjeMedemblik . Inhet
documentkreeghetbedrijf IEPro-
jectsBVtoestemmingomeenwind-
molentebouwenvanongekendeaf-
metingen.Eénwaarvanhethoogste
punt 198,5meterbovendepolderzou
uitstekenendie7,5megawattaan
elektriciteitperuurkonopwekken.
‘Hoekandit?’, vroegList zichaf.De

VVD’erheeft zelf eenwindturbineop
zijnerf staanenkentderegelsgoed.
‘Datwasmeerdanvierkeerzohoog
alswat is toegestaan.’Hijpaktedeoffi-
ciëlekaartenerbij,waaropdealleen-
staandewindmolensstondeningete-
kendendewindparkenwaargroot-
schaligwindenergiewerdgewonnen.
‘Toenzag ikhet.DemolenaandeZui-
derdijkstonder inzijneentje,maar
hadomonduidelijkeredenenderech-
tenvaneenwindparkgekregen.
Daarommochtdiezohoogworden.’
Meerdandrie jaar laterherinnert

List, inmiddelswethouderaf ennu
VVD-raadslid, zichhetvoorvalnog
precies. ‘Zehebbeneenhiaat inhet
bestemmingsplangevondenendat
vervolgensstilgehouden.Zoginghet
voormijntijd inhetgemeente-
bestuur:devorigewethouderwaseen
CDA’erendeburgemeesterook.Zij
wildendie foutniet repareren, terwijl

De molen van Lubbers

De molen die heeft plaatsgemaakt
voor De Ambtenaar was aanzien-
lijk kleiner en minder rendabel.
Deze molen was‘economisch
eigendom’van HollandiaKloos, het
bedrijf van oud-premier Ruud Lub-
bers en zijn broer Rob. De project-
ontwikkelaar van De Ambtenaar
Luc Schürmann is aangetrouwde
familie van Lubbers.‘We hadden al
een windmolen staan, die hebben
we uitgebreid’, zegt hij. ‘Het is on-
zin om te denken dat er een truc is
uitgehaald. Het mocht gewoon in
het bestemmingsplan. Of je het
een cluster noemt, een lijnopstel-
ling of een windpark maakt niet
uit. Lokaal is een enkeling tegen,
meer niet. Het is beter dan vroe-
ger, toen er helemaal geen toleran-
tie was tegenover windmolens.’

dewindmolen. Samenlegdenzij zo’n
2,6miljoeneurooptafel, en leenden
nogeens 12,4miljoeneuroviaeen
‘Groenfinanciering’ vandeRabobank.

Datdemolenzoveelwaard is, ishet
gevolgvanhetstapelenvansubsidies
en fiscalevoordelen.DeAmbtenaar
komt inaanmerkingvoordeEnergie
InvesteringsAftrek,deWillekeurige
AfschrijvingendeSubsidieregeling
DuurzameEnergie –allemaaldoorde
overheid inhet levengeroepenomde
productievangroeneenergie finan-
cieelaantrekkelijker temaken.

BijDeAmbtenaar isdatgoedge-
lukt. ProjectontwikkelaarLuc
Schürmannheeftmiljoeneneuro’s
verdiendmetdeverkoopaandeban-
kiers. Enookvoorhenzitergenoeg in
hetvat.Dat is tedankenaantweege-
wezenzakenbankiersvanFortis,die
nusamenBrightCapitalPartnersvor-
men, ‘eenonafhankelijke financiële
boetiekdiede financieringarrangeert
vanprojectenenkapitaalgoederenop
hetgebiedvan(duurzame)energie’.

BrightCapitalheeftdewindmolen
alshetware ineenfiscaal jasjegesto-
ken,waardoordieeenaantrekkelijke
belegging isgewordenvoormensen
dieveel inkomstenbelastingbetalen.
Zoals topbankiersdus.Doorde fiscale
constructiekunnenzij tonnenaanbe-
taaldebelasting ‘terughalen’door te
investeren indewindmolen.

Naarschatting is ruimdehelft van
de30miljoeneurodiedekomende
jarenmetDeAmbtenaarwordtver-
diend,afkomstiguitdeschatkist.Dit
iseenoptelsomvansubsidievoor
groenestroomenbelastingterug-
gavenaandeeigenaren. ‘De investeer-
dersdoenprecieswatdeoverheidwil:
investeren induurzameenergie’, zegt
een ineenwindenergiegespeciali-
seerde fiscalistdienietmetzijnnaam
indekrantwil. ‘Zijnerkanttekenin-
gen?Hetstapelenvansubsidieskan
leidentotoversubsidiëring,enhet
lijkteropdatdewinstvandeproject-
ontwikkelaar relatief hoog is.’

~

‘Ditontstijgtdeschaalvanhetomrin-
gende landschap’, zoreageerdede
welstandscommissieop23 juni2010
opdebouwaanvraagvoorDeAmbte-
naar. ‘Wijmakenonsgrotezorgen.De
turbine ligtooknogeensopkorteaf-
standvandebebouwing.’Commissie-
voorzitteren landschapsarchitect
Robbert JanWijntjesweetnogdater
‘veeldiscussie’ isgeweest. ‘Wijwerden
ernietvrolijkvan’, aldusWijntjes. ‘Het
iseen joekelenwehebbenhemnooit


