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Windmolen De Ambtenaar bepaalt het stadsgezicht van Medemblik (8.500 inwoners).
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echt goedgekeurd. Maar tegenhouden konden we ’m niet.’
Dat had alles te maken met de werkwijze van de gemeentelijk projectleider John Dekker. Dekker is een zogenoemde ‘ingehuurde ambtenaar’, die
een commercieel adviesbureau drijft
en marktpartijen én gemeenten bijstaat met ruimtelijke vraagstukken.
Bouwambtenaren uit de regio kennen hem als directeur van John Dekker
Advies en Ondersteuning ,die probeert voor vermogende particulieren
bouwprojecten van de grond te krijgen. Op dit moment wordt hij door de
Hollands Kroon – de fusiegemeente in
de kop van Noord-Holland – ingehuurd (à € 97,50 per uur) om het Windpark Wieringermeer, niet ver van De
Ambtenaar, van de grond te krijgen.
Dekker legde op 18 augustus 2010
de tegenstribbelende welstandscommissie uit dat ‘het Rijk en de provincie’
om waren voor ‘een dergelijke schaalvergroting’. Hij wist dat dit voornemen niet gold voor losse windmolens, maar daar had hij een oplossing
voor gevonden, zei hij tegen de commissieleden. De alleenstaande windmolen had ‘de status’ van ‘een lijnopstelling’ gekregen. Daardoor was
die niet aan maxima gebonden en
paste die binnen het bestemmingsplan – aldus Dekker.
Een week later kon de welstandscommissie niets anders doen dan instemmen. Jef Mühren, lid van de commissie: ‘John Dekker zei dat het allemaal klopte en dat de bouwvergunning er zeker zou komen. Toen
konden we weinig meer.’
Wethouder Kees List kon niet anders dan de bouwvergunning goedkeuren, herinnert hij zich. ‘Hij moest
er gewoon komen. Toen ik de papieren onder ogen kreeg, was het al een
gelopen koers.’ Op 5 november 2011
werd de vergunning officieel en onherroepelijk. En sinds het voorjaar
van 2012 vormt de alleenstaande
windmolen De Ambtenaar in zijn eentje Windpark De Ambtenaar.
Buurtbewoonster Rixt de Boer, beheerder van de website wieringermeer.geenwindturbines.nl noemt de
gang van zaken in haar achtertuin een
les voor Nederland. ‘Als je een
schuurtje wil verbouwen, zijn ambtenaren superstreng. Maar bij windmolens wordt alle redelijkheid opzijgezet om de belangen van de bovenlaag te dienen. Het gaat niet om duurzaam of groen, maar om grof geld
verdienen. En de omwonenden zijn
de dupe.’
De Ambtenaar begon eind 2012 te
draaien. Boer Jan Kielstra belt geregeld met de milieudienst om zich
over de herrie te beklagen. Maar omdat sinds een jaar de regels over geluidsoverlast zijn veranderd, is hij
daarmee opgehouden. Nu mogen de
eigenaren van De Ambtenaar lawaaiige dagen wegstrepen tegen stille
windluwe perioden. Dus neemt Kielstra bij te veel ‘ronkend gezoem’
’s avonds nog maar een borrel.
Om de overlast te verzachten, kreeg
hij eind 2012 een enorm kerstpakket
thuisbezorgd, afkomstig van projectontwikkelaar Luc Schürmann. Maar
daar had boer Kielstra weinig trek in.
De volgende dag heeft hij het pakket
bij de Voedselbank afgeleverd.

