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Onderwerp: Plannen met betrekking tot omgevingsverordening. 

Datum: 20 mei 2021 

 

Aan de leden van Provinciale Staten en Gedeputeerden van Noord Holland, Gemeenteraad en 

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland. 

 

Middels deze brief willen wij onze grote zorg uiten over zeer wel mogelijke ontwikkelingen met 

betrekking tot de omgevingsverordening in de provincie Noord-Holland. Wij vernemen met 

onbegrip en afschuw, dat de huidig geldende afstand van 600 meter tussen ( industriële ) 

windturbines en bewoning uit de verordening geschrapt gaat worden. Te meer omdat 

gedeputeerde Stigter zo ongeveer in elke vergadering of bijeenkomst een ieder duidelijk maakt, 

dat de RES leidend is binnen het proces. Hoe is het in vredesnaam uit te leggen, als in die 

officiële RES de navolgende zaken zijn te lezen. Ik kopieer uit de RES: Onder kop 5.3: Elektriciteit 

en warmte/ pagina 68: "Leefbaarheid staat hoog in het vaandel van de regio. In relatie daarmee 

wil de regio vasthouden aan de minimale afstand van 600 meter van woningen tot 

windturbines". Verder op pagina 83: Naast de zoekgebieden op de kaart, heeft West-Friesland 

nog een aantal aanvullende kansen en uitgangspunten benoemd. "De Westfriese gemeenten 

willen de 600 metergrens voor windturbines als minimale afstand tot woningen behouden". 

Deze belangrijke informatie zal u toch niet ontgaan zijn? U hoort dit te respecteren. Ik wil u 

erop attenderen, dat juist onze inwoners van gemeente Koggenland actief in protest zijn 

geweest om plannen tot mogelijke plaatsing ( eind jaar 2015 ) van industriële windturbines 

binnen onze gemeentegrenzen een halt toe te roepen. Wij hebben ons toen laten zien op 

verschillende manieren: inspreken en aanwezigheid bij commissievergaderingen PS, wij hebben 

met spandoeken duidelijk gemaakt dat voor ons de 600 meter grens, de minimale afstand moet 

zijn. Wij hebben ons toen en nu laten zien in de media: krant, radio en verschillende tv opnames 

over dit onderwerp. Zeker hebben wij toentertijd in sterke mate er toe bijgedragen, dat middels 

een amendement de " 600 meter afstand" opgenomen werd in de omgevingsverordening. Het is 

voor onze bewonersgroep, dan ook onbegrijpelijk, dat deze beschermende regel geschrapt gaat 

worden. De provinciale coalitie lijkt onder een soort politieke "kaasstolp" te zitten, die voor 

terecht bezorgde bewoners ondoordringbaar is. Gelukkig zien wij aan de andere kant ook de 

grote bezorgdheid bij een flink aantal fracties binnen PS. Wij zijn deze fracties heel dankbaar, 

dat zij onze zorgen delen. Behoeft geen verder uitleg welke fracties dit zijn, dat is een ieder nu 

wel bekend. Ook zijn we zeer content, dat de gemeenteraad van Koggenland in vergadering 

zich unaniem heeft uitgesproken om de minimale afstand van 600 meter tussen windturbines en 

woningen te handhaven.  

Wij vragen u met kracht om de 600 meter afstand in de omgevingsverordening te behouden. 

Het is toch voor elk mens zo klaar als een klontje, dat wonen binnen 600 meter afstand van een 

industriële windturbine verschrikkelijk, sterker onmogelijk is! 

Waarom? Hierom: 24/ 7 laagfrequent bromgeluid, slagschaduw, uitzicht verpest, 

woningwaardedaling, sterker vaak onverkoopbaar, massale vogelsterfte, conflicten binnen 

dorpsgemeenten tussen gedupeerden en grondbezitters, slapeloosheid, hart- en vaatziekten, 

depressies. Met name ook voor kinderen kunnen de gevolgen al zo vroeg in hun ontwikkeling 

desastreus zijn. Kortom mensen worden ZIEK! U heeft een taak om bewoners te beschermen, 

tegen ziekmakende plannen. En hoe zou u het vinden, als u morgen een bericht zou ontvangen 

met de mededeling, dat er 350 meter naast uw woning een industriële windturbine van zo'n 180 

meter hoog geplaatst gaat worden? Vindt u dat wel prima? Misschien vindt u het wel oké, 

omdat het duurzame energie genereert? We weten inmiddels nu wel, dat mensen van welke 

politieke stroming dan ook, die "krengen" niet bij hun woning willen. Alle mensen willen op 

een normale, gezonde manier wonen en leven. Is dat gek? Mensen bewust gek maken, dat is 

gek!  

Kijk nu in de media en op internet, het protest is groot en zal in toenemende mate enorme 
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proporties bereiken met alle gevolgen van dien. Draagvlak is nihil en zal binnenkort zo goed als 

zeker volledig weg zijn.  

Zet windturbines op zee, in ieder geval niet naast woningen!  Er zijn zoveel alternatieven, dit 

moet u toch ook weten. We denken o.a. aan een uitstekend plan van de heer ir. Kor Buitendijk: 

"Duurzaam-Leefbaar". Inmiddels omarmen een aantal gemeenten dit plan! 

Een passend alternatief. Er is geen draagvlak om windturbines dicht bij woningen te plaatsen nu 

niet en niet in de toekomst. Bezorgde bewoners vertellen dit, maar ook deskundigen op dit 

gebied en u weet dit ook! Dit weet onze groep allang door inmiddels zo'n zes jaren strijd tegen 

het plaatsen van windturbines bij woningen. Uit enquêtes, die wij in het verleden gehouden 

hebben in de dorpen Berkhout en Bobeldijk ( gemeente Koggenland) bleek dat 95% tegen de 

komst van windturbines is! Geef uw stemmers vertrouwen in provinciale politiek, iets wat zeker 

in de huidige politieke ontwikkelingen, geen overbodige luxe is.  

 

R. Hellingman 

Woordvoerder: "Geen windturbines bij woningen in Koggenland" 

 


