
Aan de leden van Provinciale Staten, 3 februari 2020 
Voordracht Noord-Hollands Perspectief, agendapunt 10 

 

De bewoners van Noord-Holland Noord zijn genoodzaakt na het lezen van de (gewijzigde) voordracht 
u opnieuw te informeren. 

‘’Ambtelijke status’’ 
GS doet in essentie nu voor dat het perspectief ‘’slechts’’ een ambtelijke status heeft. Dat is 
bestuurlijk natuurlijk onmogelijk. U stelt het vast en dus is gehele stuk inclusief de kaarten en 
toelichtingen een bestuurlijk door PS vastgesteld beleidsdocument. Het woord ‘’Indicatief’’ op de 
kaart wordt opgeheven door alle toelichtingen en andere tekst in het perspectief. 
Dat schrijft GS ook op pagina 4: “het beschrijft de provinciale uitgangspunten voor de RES’’. 
Bestuursrechtelijk kan deze vorm van GS niet door de beugel. 

‘Provincie als hoeder van een integraal afgewogen ruimtelijke ordening’ 
In de voordracht stelt GS dat de provincie als hoeder van een integraal afgewogen ruimtelijke 
ordening onmisbaar is. Dit was de provincie bij het vaststellen van het huidige Wind op Land beleid. 
Toen is nadrukkelijk gesteld – na juridische advisering door Pels Rijcken - dat voor bewoners een 
leefbare situatie ontstaat bij een minimale afstand van 600 meter tussen woningen en windturbines. 
In de voordracht van GS staat: ‘… en het eerder zorgvuldig onderbouwde ruimtelijk kader voor wind 
op land’ (p.3). Het is onmogelijk dat een paar jaar later de provincie van mening kan zijn dat de 
leefbaarheid ook wel bij een afstand 200 meter voldoet, terwijl zo expliciet wordt aangegeven dat 
het huidige beleid een zorgvuldig onderbouwd kader is.  
GS laat dit zorgvuldig onderbouwde beleid los, met als toelichting in het Perspectief: ‘We doen in dit 
perspectief geen uitspraken over een afstandseis van windturbines tot gevoelige bestemmingen. 
Omdat dit een beperkende werking kan hebben voor het RES-proces.’   
Ten eerste is dit een subjectieve mening, want het RES-proces kan prima door functioneren met een 
afstandsmaat van 600 meter.  
Ten tweede is het schokkend dat GS een zorgvuldige onderbouwd uitgangspunt op basis van deze 
‘motivering’ durft te schrappen.  

Aan de hand van een simpel voorbeeld wat GS voorstelt:  
Om een weg veilig te kunnen gebruiken geldt een wettelijke snelheidsbeperking van 50 km per uur. 
Om er meer auto’s over te kunnen laten rijden gaat de snelheidsbeperking eraf . Dat zou toch 
ondenkbaar zijn. 

De redenering van GS is juridisch onhoudbaar en een procedure daarover zien we met vertrouwen 
tegemoet. Gelukkig hebben wij de destijds geformuleerde juridische adviezen in ons dossier. 

Tenslotte merken we op dat de passage op pagina 10 dat het perspectief niet vooruitloopt op 
wijzigingen van het beleidskader Wind op Land onjuist is.  

 

Conclusie: 
Het kan wettelijk niet dat thans juridisch geldt dat een minimumafstand van 600 meter tot woningen 
noodzakelijk is voor een leefbare woonomgeving, wat zorgvuldig is afgewogen ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening, deze norm niet meer van toepassing is, in dezelfde gebieden en dezelfde 
omstandigheden, omdat er een grotere opgave zou zijn.  



Dit Perspectief leidt er toe dat u wel bereid bent – ondanks de opgave - landschap en natuur te 
beschermen en dat u niet bereid bent uw bewoners te beschermen voor een leefbare 
woonomgeving.  

Dit is onacceptabel.  

 

Wij hopen dat u dit net zo onrechtvaardig vindt als wij en dat u dit euvel herstelt.  
Met een amendement om ook rekening te blijven houden met een afstand van 600 meter kunt u het 
voorstel van GS bijsturen en recht doen aan de bescherming van uw inwoners.   
Met acceptatie van de 600 meter afstand zullen wij ons vervolgens inzetten om de energietransitie 
verder mee vorm te geven.  

 

 

Kor Buitendijk, 

24 januari 2020 

 

Namen de bewoners van Noord-Holland Noord, 

René Hellingman namens:  “Geen windturbines bij woningen in Koggenland”  

Henno Dasselaar namens: “Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe & Schagen” 

Maria Weeber  namens: ‘’Geen Windturbines in Medemblik” 

Margreet Keesman namens: ”Werkgroep Enkhuizen” 

Eliane Hendrikszen namens: “Werkgroep Hoorn” 

Trude Buysman namens: “Werkgroep Stedebroec” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


