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10 JUNI 2014
Aan de voorzitter van de gemeenschapsraad windplan Wieringermeer
Geachte heer Guust Moors

Stichting windmolenklachten heeft twee vergaderingen bijgewoond van de gemeenschapsraad windplan
Wieringermeer. Het doel van de gemeenschapsraad is een constructief overleg te voeren met omwonenden
en andere belanghebbenden van het windplan Wieringermeer. Alhoewel wij het initiatief waarderen hebben
wij enkele zeer belangrijke kanttekeningen die wij graag inbrengen. Als Stichting Windmolenklachten hechten
wij zeer veel waarde aan een open en transparante discussie. Wij hebben vernomen dat er op 3 Juni 2014
een vergadering van de omgevingsraad is geweest met de omwonendengroeperingen en de stakeholders
van het windcollectief. Wij verbazen ons er over dat de stichting Windmolenklachten hier niet is uitgenodigd
of op zijn minst op de hoogte gebracht door u. Wij hadden de deelnemers aan de omgevingsraad graag
tijdens een vergadering willen inlichten over onze bedenkingen, maar gezien de gang van zaken hebben wij
besloten dit schriftelijk te doen.

1. De samenstelling van de omgevingsraad is geen goede afspiegeling van de omgeving en omwonenden. Er
zitten ook stakeholders bij en die bepalen de agendapunten en overheersen de vergadering. Een deel van de
deelnemers hebben onvoldoende kennis en worden overruled door de stakeholders. Wij zijn van mening dat er
een open en transparante discussie moet plaatsvinden en daarvan is nu geen sprake.
2. Het Tijdspad is te kort. Tijdens de eerste twee vergaderingen is er geen inhoudelijke discussie gevoerd. Na
de zomer, in november, moet er een de omgevingsraad komen met aanbevelingen, maar vanwege de gang
van zaken kan dat niet zorgvuldig en weloverwogen.
3. De gemeenschapsraad heeft geen enkel mandaat. Alhoewel de stakeholders aangeven dat ze de
aanbevelingen van de omgevingsraad zullen beoordelen en meenemen in de besluitvorming kan dit (deels)
terzijde worden geschoven. Van participatie in de planvorming is dus in het onvoldoende sprake.
4. Erkenning van de noodzaak tot compensatie ontbreekt en dat is een principieel punt. Er wordt uitgegaan
van een norm die voldoet en waarbij geen overlast optreed. Met dit standpunt is een redelijke discussie erg
moeilijk, zo goed als onmogelijk. Wij zijn van mening dat de norm onvoldoende bescherming biedt aan
omwonenden. Er moet worden overwogen om in bepaalde situaties maatwerk toe te passen. Minimaal 288
woningen liggen binnen de 1000 meter grens. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen
vinden wij dit onacceptabel!
6. Na de eerste vergadering heeft de groep geenwindturbines.wieringermeer.nl geconcludeerd dat een
redelijke discussie met de gemeenschapsraad niet mogelijk is vanwege de samenstelling van deelnemers. Wij
zijn van mening dat u als voorzitter van de gemeenschapsraad niet adequaat heeft gereageerd op deze
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ontwikkeling. De groep vertegenwoordigd meer dan 1100 omwonenden die zich duidelijk hebben
uitgesproken tegen het windplan Wieringermeer in de huidige vorm. Ter indicatie, deze omwonenden
kwamen uit de volgende aangrenzende dorpen: Aartswoud, Abbekerk, Alkmaar, Almere, Andijk, Anna
Paulowna, Barsingerhorn, Breezand, Burgerbrug, De Weere, Den Helder, Den Oever, Diemen, Enkhuizen,
Ewijcksluis, , Heemskerk, Heerhugowaard, Hillegom, Hippolytushoef,, Hoogwoud, Hoorn,, Julianadorp, Kleine
Sluis, Kolhorn, Kreileroord, Lambertschaag, Lelystad, Medemblik Midden-Beemster, Middenmeer,
Monnickendam, Nieuwe Niedorp, Nieuwesluis, Oostwoud, Opperdoes, Oudesluis, Purmerend, Schagen,
Sijbekarspel, Sint-Maarten, Slootdorp, ’t veld, Twisk, Uitgeest, Venhuizen, Wervershoof, Westerland,
Wieringen, Wieringerwaard, Wieringerwerf, Winkel, Wognum, Zijdewind, Zuid Scharwoude, Zwaagdijk west.
Het signaal van deze zeer grote groep omwonenden kan en mag u niet zomaar als voor kennisgeving
aannemen. Wij zijn van mening dat we er alles aan moeten doen om deze groep te betrekken in het overleg
van een omgevingsraad!
7. In aanvulling op een compensatieregeling willen wij ook pleiten voor een uitkoopregeling voor
omwonenden. Het rapport van het RIVM “Sanering Windturbinegeluid” iwordt beschreven hoe de overheid
omgaat met situaties waarbij de geluidsbelasting van boven de 47Lden op treedt. Het zou wat ons betreft een
uitgangspunt kunnen zijn bij de bepaling van compensatie en/of uitkoopregeling. Dit onderwerp zouden wij
graag in de omgeving van de gemeenschapsraad willen bespreken.

Hoe nu verder?
Wij bespreken graag hoe wij op een constructieve wijze met elkaar verder kunnen gaan. De bovengenoemde
punten bespreken wij bij voorkeur tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenschapsraad, maar
misschien is een apart overlegorgaan, een soort autonome omwonendenraad, ook een mogelijkheid. Op
korte termijn lijkt het ons nuttig om met elkaar te bespreken hoe de groep “Geen windturbines
Wieringermeer” weer bij het overleg betrokken kan worden. Wij nemen zo snel mogelijk contact op met u
om dit schrijven met u te bespreken.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Windmolenklachten.
MEVR A. ROMAR, DHR E V STAM, DHR HG DASSELAAR

(06) 30 91 91 95
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http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2011/juni/Sanering_windturb
inegeluid_Een_indicatieve_raming_van_kosten
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