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WINDPARK WESTFRISIA B.V.
Op dinsdag 10 februari is in Zwaagdijk een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden
van het toekomstige windpark. Er waren ook inwoners van omliggende dorpen aanwezig waar
plannen voor windmolenparken zijn. Totaal waren ruim 100 mensen aanwezig. Toen aan het
begin van de vergadering gevraagd werd wie tegen windenergie was, werd de gespreksleider
direct gecorrigeerd: De vraag moest zijn: “Wie is er tegen windmolens in Zwaagdijk?”.
Ongeveer de helft van de aanwezigen stak de hand op. Er waren maar een paar mensen die de
hand opstaken toen gevraagd werd wie vóór het windpark was. In de loop van de avond werd
door de meeste vragenstellers opgemerkt dat ze niet tegen windenergie zijn maar wel tegen
dit plan. Een duidelijk voorbeeld van Not In My Back Yard (NIMBY).
Een van de bedoelingen van de bijeenkomst was om deelnemers te vinden voor een
klankbordgroep. De klankbordgroep gaat met Windpark Westfrisia overleggen over de bouw
van het windpark. Progressief Westfriesland (die in de gemeenteraad van Medemblik zit) had
bij de voordeur foldertjes uitgedeeld waarop stond: “Met uw deelname ondersteunt u de
plaatsing van windmolens. Neem dus geen deel aan de gebiedsateliers.” Vreemd dat een
politieke partij het advies geeft om de mond te houden als iemand het ergens niet mee eens
is. Vooral omdat die politieke partij in het verkiezingsprogramma schrijft dat burgers altijd het
recht moeten hebben om mee te praten. Ook sprekers van de dorpsraad Zwaagdijk lieten
merken dat ze geen zin hebben om mee te werken aan de klankbordgroep. Door een van de
aanwezigen werd geroepen dat deze plannen voor verdeeldheid in Zwaagdijk zorgden. Als de
tegenstanders boos worden als ze hun zin niet krijgen dan kan dat inderdaad gebeuren.
De meeste vragenstellers klaagden vooral dat de provincie meewerkt aan de plannen terwijl de
meeste inwoners er tegen zijn. Gedeputeerde Talsma van de provincie gaf aan dat de provincie
in feite door het rijk gedwongen wordt om te regelen dat er 685 MW windenergie staat, en dat
ze er dus niet onderuit kunnen. En dat er niet veel mogelijkheden zijn om de plannen tegen te
houden. Verschillende aanwezigen merkten op dat de hele bijeenkomst dus een wassen neus
was omdat alles al geregeld is. Dat is niet helemaal waar, er zijn nog inspraakmogelijkheden.
Maar als de plannen voldoen aan de regels dan kan een vergunning niet geweigerd worden. En
de klankbordgroep kan wel degelijk invloed uitoefenen, bijvoorbeeld over de manier waarop
geluidshinder en slagschaduwhinder beperkt worden. Het is de bedoeling dat een deel van de
opbrengst van het windpark ten goede komt aan de aangrenzende dorpen, en de
klankbordgroep kan meepraten over de bestemming van dat geld.
De stemming was wat windenergie betreft dus erg negatief. Dinsdag 17 februari is er weer zo'n
voorlichtingsavond, maar dan in dorpshuis De Schalm in Westwoud. Misschien zijn er leden die
deze bijeenkomst willen bezoeken om wat meer positieve geluiden te laten horen? De avond
begint om 19:15 uur, vanaf 19:00 uur bent u welkom. U wordt verzocht zich per email aan te
melden via windopland@noord-holland.nl.
Op http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-opLand/Windpark-Westfrisia.htm is meer informatie te vinden over de plannen.

BANKREKENING BIJ TRIODOSBANK
Op verzoek van de ledenvergadering hebben we een bankrekening geopend bij de Triodosbank,
omdat deze bank geen geld verstrekt aan bedrijven die slecht met het milieu omgaan.
Al het betalingsverkeer zal voortaan via deze nieuwe bankrekening lopen.
Het IBAN nummer en de BIC code kunt u vinden in het colofon op de eerste pagina van deze
WINDFO.
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EINDE MEP SUBSIDIE
In november hebben we voor het laatst MEP subsidie ontvangen voor de Duif en de Eend. De
subsidie voor de Adelaar en de Buizerd was eerder in 2014 al gestopt.
De MEP subsidie is in 2004 gestart en bedroeg 7,8 ct/kWh. Op jaarbasis was dit 30.000 tot
40.000 euro. De vorige 6 verenigingsjaren werd het grootste deel van deze subsidies (30.000
euro per jaar) doorgegeven aan particulieren die subsidie konden krijgen voor investeringen in
duurzame energie en energiebesparing.

OPBRENGSTEN
In september heeft de Adelaar vrijwel de hele maand stil gestaan omdat er een defect was aan
een lager in de rotor. Onderhoudsbedrijf heeft aan het eind van de maand de rotor vervangen
door een gereviseerde rotor. Waarschijnlijk wordt de schade vrijwel geheel gedekt door de
verzekering, omdat het geen normale slijtage was. Dat betekent dat we alleen het eigen risico
(€ 1133) hoeven te betalen. De verzekering was afgesloten via de Rabobank, maar nu zijn we
weer rechtstreeks klant van de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor is onze schadeclaim een
tijdje blijven liggen en hebben we nog geen geld van de verzekering ontvangen.
We hebben ook een stilstandsverzekering die na de eerste 48 uur de schade dekt door de
stilstand. Omdat het in september weinig waaide was de schade maar € 120.
November was een slechte maand, december was goed, januari was redelijk. De laatste tijd
hebben regelmatig wat storingen bij de Adelaar en de Buizerd, waardoor de opbrengsten wat
achter blijven. De Adelaar heeft moeite om op gang te komen, dus bij zwakke wind blijft hij stil
staan.
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