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AAN DE VOORZITTER VAN DE OMWONENDENRAAD WPL. WIERINGERMEER 
 
Geachte heer Valk, geachte deelnemers van de omwonendenraad wpl Wieringermeer, 
 
Wij zijn vanaf het oprichten van de omgevingsraad betrokken. Eerder gaven wij gevraagd en ongevraagd 
advies. Eerder hebben wij bij de bijeenkomsten van de omgevingsraad, maar ook aan de Raad van Hollands 
Kroon de argumenten geschetst waarom wij (nog altijd) van mening zijn dat de omgevingsraad voor hen die 
het treft, de omwonenden, geen toegevoegde waarde biedt. Daarbij zijn de aanvankelijke vertrekpunten en 
doelstellingen van het oorspronkelijke windplan wieringermeer volledig losgelaten. Daarbij denkende aan 
bijvoorbeeld de dubbeldraai tijden, en dubbele rijopstellingen. 
 
De stichting Windmolenklachten wil deelnemen aan een organisatie die de belangen van de omwonenden 
echt behartigt. Onze deelname heeft geen toegevoegde waarde, omdat onze gevraagde en ongevraagde 
adviezen stelselmatig worden genegeerd. Daarbij worden onze verzoeken terzijde gelegd, en wordt geen 
invulling aan gegeven. 
 
In een notedop zijn wij van mening dat dit veroorzaakt wordt door een onjuist vertrekpunt van de 
omwonendenraad. Het is immers een initiefnemersorgaan, en geen Omwonenden orgaan.  
 
In het kort schetsen wij hieronder onze belangrijkste argumenten: 
 

 Initiatiefnemers orgaan en geen juridische status 
De gemeenschapsraad heeft geen enkel mandaat. 

 Geen verslagen werk en stuurgroepen 
Meermaals is mondeling in de vergadering verzocht verslaglegging te publiceren en verstrekken 

 Notulen en verzoeken niet publiceren website 
Ondanks ons aanbod tot publicatie, tot op heden nog altijd geen overzicht van notulen, 
vergaderpunten, acties etc mogen ontvangen.  

 Vaststellen agenda niet iom omwonenden 
Agenda wordt niet op initiatief van- en in overleg met de betrokkenen opgesteld 

 Eerlijke compensatieregeling genegeerd 
Een nette nadeelcompensatie voor omwonenden en omgeving, hun woningwaarde afwaardering en 
overlast compensatie ontbreekt nog altijd.  

 Negeren St. Omwonenden (1100!!) & buiten w’meer 
De groep vertegenwoordigd meer dan 1100 omwonenden die zich duidelijk hebben uitgesproken 
tegen het windplan Wieringermeer in de huidige vorm, en wordt nog altijd genegeerd.  

 Geen oog & oor overlast, woningwaarde 
Er wordt vastgehouden aan de generieke compensatieregeling zoals is geformuleerd in de 
gedragscode van de windsector terwijl de NLVOW gedragscode een betere afweging van belangen 
voorstaat. 

 Geen Draagvlak onderzoek (negeren) 
Zelfs bij formele en herhaaldelijke verzoeken om draagvlakonderzoeken wordt niet serieus op 
gereageerd en behoefte wordt volledig genegeerd.  
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 Klein comite en achterkamers 
In klein comité zonder enige transparantie, wordt in achterkamertjes koehandel en handjeklap 
bedreven.  
 

Dit is wat wij als stichting Windmolenklachten voorstaan, en ons ook hard voor maken en willen maken: 

 Omwonenden orgaan met juridische status 
Richt een stichting of bv op waarbij Omwonenden het voortouw kunnen en mogen nemen.  

 Verslagen werk en stuurgroepen transparant 
Er dient een website opgezet te worden die transparant zichtbaar en inzichtelijk maakt waar de 
omwonendenraad voor staat. Alle notulen, communicatie, verslagen en verzoeken moeten 
gepubliceerd worden op de website. 

 Vaststellen agenda door de omwonenden 
Alvorens de agenda op te stellen dienen de belanghebbenden – getroffenen door het wpl 
wieringermeer – gevraagd te worden agendapunten aan te leveren. 

 Eerlijke compensatieregeling 
De NLVOW gedragscode dient te worden toegepast. 

 Oog & oor voor overlast, woningwaarde 
In de overleggen moet primair nadeelcompensatie op de agenda staan. Overlast en woningwaarde 
compensatie moet geaccepteerd in plaats van genegeerd worden. Serieus nemen dus.  

 Draagvlak onderzoek 
Realisatie van windenergie kan niet zonder draagvlak, is het standpunt van de overheid. Concrete 
toetsing van dit argument dient dan ook niet genegeerd  maar concreet ingevuld te worden.  

 Alternatief op de Afsluitdijk & Houtribdijk 
De SDE+ spreekt over Wind op verbindende waterkeringen, en Wind in meer. Deze alternatieven voor 
het wpl Wieringermeer dienen dan ook serieus als alternatief te worden bekeken, zonder deze vooraf 
uit te sluiten zonder concrete of vage argumentatie. 

 Transparantie & toepassen gedragscode 
Wij constateerden en constateren dat een concrete toepassing van een gedegen gedragscode nog 
altijd niet plaatsvindt. 

 
Tenslotte concluderen wij dat burgers en omwonenden een veel te zwakke onderhandelingspositie mbt 
windenergie hebben. Dat moet anders. Onze argumenten en verzoeken om hier verbetering in aan te 
brengen worden genegeerd en niet ingevuld. Op deze basis en bovenstaande argumentatie heeft onze 
deelname voor de omwonenden geen enkel toegevoegde waarde.  
 
Graag ontvangen wij uw inhoudelijke reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Stichting Windmolenklachten. 

MEVR A. ROMAR, DHR E V STAM, DHR HG DASSELAAR 
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