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WINDPARK WESTFRISIA
Provinciaal Inpassings Plan goedgekeurd
Op 6 februari 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) voor Windpark Westfrisia goedgekeurd. De aanvraag voor de
bouwvergunning is tegelijk met het PIP behandeld, dus over enkele weken wordt de
bouwvergunning afgegeven. Dit betekent niet dat de bouwvergunning definitief is: Wie eerder
een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp PIP kan daarna nog 6 weken bezwaar maken
tegen het plan. De raad van State moet binnen 6 maanden beoordelen of de bezwaren
gegrond zijn. Pas als alle bezwaren ongegrond verklaard zijn wordt de vergunning definitief en
kan er gestart worden met de bouw. Dat wordt misschien pas begin 2018.

Tegenstand
Zoals u in het Noordhollands Dagblad en op NH Nieuws (RTVNH) hebt kunnen lezen is er veel
weerstand tegen het windpark. Op de website van Stichting Tegenwind Zwaagdijk-Oost zijn 14
krantenartikelen uit het NHD te vinden waarin de tegenstanders de gelegenheid kregen hun
mening bekend te maken. Naar de beweegredenen van Windpark Westfrisia werd nooit
gevraagd. Pas nadat in oktober naar buiten kwam dat er een probleem was met een contract
werd door het NHD commentaar gevraagd van Windpark Westfrisia. In samenspraak met de
kerk, heeft Windpark Westfrisia geen commentaar gegeven. Na de vergadering van de
Commissie RWW van de provincie waarin ernstige beschuldigingen tegen Windpark Westfrisia
geuit werden, is besloten om mee te werken aan een tv reportage van NH Nieuws, die op 5
februari uitgezonden is.
In de volgende alinea's geven wij onze kijk op de stellingen van de tegenstanders.

De windturbines veroorzaken geluidsoverlast
Er zijn door de overheid normen opgesteld voor de hoeveelheid geluid die op de gevels van
woningen aanwezig mag zijn. In de nacht mag dat minder zijn dan overdag. Deze normen zijn
door de overheid in samenwerking met deskundigen opgesteld om geluidsoverlast uit te
sluiten. Het windpark voldoet ruim aan deze normen en dus zal er objectief beschouwd geen
sprake zijn van geluidsoverlast. Maar overlast kent een subjectieve beleving: voorstanders van
windenergie zullen het geluid van een windturbine niet als hinder beleven; tegenstanders
kunnen zelfs geluid dat ruimschoots aan de norm voldoet, als hinder ervaren.

De windturbines zorgen voor slagschaduw
Slagschaduw zou, op bepaalde momenten in het jaar, kunnen ontstaan wanneer de zon op
bepaalde hoogten aan de hemel staat. Per woning wordt per dag berekend hoeveel kans er is
op slagschaduw. Net als voor geluid gelden ook normen voor slagschaduw. Windturbines
mogen maximaal 17 dagen 20 minuten slagschaduw veroorzaken. Als er meer slagschaduw
optreedt, worden de turbines stilgezet.
Windpark Westfrisia biedt de omwonenden aanvullend de mogelijkheid om de windturbines
vaker stil te zetten dan volgens de normen vereist is.
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De waarde van woningen zal sterk dalen
Zoals aangegeven, voldoet het windpark aan alle normen die tot doel hebben het woongenot te
beschermen. En dus kan dat geen directe oorzaak van een daling van de waarde zijn.
97 % van de omwonenden is tegen Windpark Westfrisia
Iedereen die iets met Windpark Westfrisia te maken heeft kent ondertussen het getal 97.
Overal wordt benadrukt dat 97 % van de omwonenden tegen het windpark is. Ook politici
benadrukken dit regelmatig. Dit getal moet echter wel in de juiste context geplaatst worden.
In augustus 2015 was een stemformulier te vinden op de website van Tegenwind. Eerst werd
verteld dat de molens “het uitzicht verwoesten, geluidoverlast produceren, zorgen voor
vervelende slagschaduw en de waarde van alle huizen in de omgeving met ongeveer 50% doet
dalen.” Onderaan de pagina kon gestemd worden:
Met het invullen van deze lijst stemt u tegen de plaatsing van
windturbines in Zwaagdijk (plan Westfrisia)
Naam Adres woonplaats Geboortedatum Handtekening E MAIL
Met deze informatievoorzieningen zullen vanzelfsprekend de meeste omwonenden tegen zijn.
Wij denken dat over een paar jaar een groot deel van de omwonenden zal zeggen dat het
allemaal heel erg meegevallen is. Het uitgebreide participatieplan zal daar ook aan bijdragen.

Windpark Westfrisia heeft bestuursleden van de kerk bedreigd en geïntimideerd
1. Tussen het windpark en de kerk is in 2010 een overeenkomst gesloten waarin afspraken
zijn gemaakt over vestiging van opstalrechten voor windturbines en de vergoedingen in dat
kader ten behoeve van het project. De overeenkomst zou aflopen in november 2016.
2. Via de kerkrentmeester is de kerk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Naar
aanleiding van de maatschappelijk onrust heeft op 2 juni 2015 een uitgebreide bespreking
plaatsgehad tussen het windpark, de kerkrentmeester en het kerkbestuur. Er is gesproken
over de maatschappelijke implicaties van het project (slagschaduwreductie,
geluidsreductie, omgang met eventuele klachten, investeringen door burgers in het project,
het participatieplan voor de buurt, de jaarlijkse financiële bijdrage aan de omgeving enz.
enz.). Het gesprek verliep in zeer goede sfeer en de lucht was geklaard.
3. In januari 2016 werden alle onderdelen van het project tussen partijen doorgenomen. Het
ging om watercompensatie, de vaststelling dat de bouw zou starten in het najaar van 2017,
het aanvragen van subsidie, de fiscale consequenties, het PIP en de veranderende
regelgeving. Voorgesteld werd dat er óf verlengd zou moeten worden óf dat de notariële
afhandeling voor 5 november 2016 zou moeten plaatsvinden.
4. Toen de notariële aktes voor de vestiging van het opstalrecht en de ruiling al gereed waren
en besproken tussen partijen, ontving het windpark op 24 oktober 2016 ineens een brief
van een advocaat die namens de kerk stelt geen medewerking meer te verlenen aan de
vestiging van het opstalrecht.
5. Het windpark schakelde daarop ook een advocaat in die stelde (ook in een uitgebreide
brief, 31 oktober 2016) dat de vestiging van het opstalrecht is overeengekomen en dat de
afspraken na moeten worden gekomen. Uitsluitend de kerk werd aangesproken en niet de
bestuursleden.
6. De advocaten gaan in overleg, wegen de goede en de kwade kansen af en adviseren hun
cliënten. Uiteindelijk wordt afgesproken dat de opstalrechten gevestigd worden conform de
conceptakten. De kerk bedingt daarbij hogere vergoedingen voor de omwonenden. Voorts
wordt afgesproken dat de kerk in alle opzichten meewerkt aan de realisatie van de
turbines, voor zover dit in redelijkheid van de kerk gevergd kan worden.
7. De opstalrechten worden gevestigd in december 2016.
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8. Vóór aanvang van de Commissie RWW vergadering blijkt dat de kerk voornemens is in te
spreken. Daar hebben de advocaten contact over om te voorkomen dat er in strijd met de
gemaakte afspraken zal worden gehandeld. Door de advocaten wordt vastgesteld dat het
iedereen vrijstaat om op persoonlijke titel in te spreken, maar dat inspreken door de kerk
in strijd kan zijn met de gemaakte afspraken. Deze afspraak is tussen de advocaten
bevestigd.Er is geen sprake geweest van handelen anders dan gebruikelijk is tussen
advocaten. Dit is ook bevestigd door de advocaat van de kerk.

Nieuwe windturbines moeten op 600 afstand van woonhuizen staan, bij Windpark Westfrisia
komen ze op 500 meter afstand te staan, dat is rechtsongelijkheid
In het jaar 2010 is de aanvraag bij de provincie ingediend om het windpark te mogen bouwen.
Op dat moment moest de afstand tot woningen 4 maal de rotordiameter zijn. Voor Windpark
Westfrisia zou dat 340 meter zijn.
De provincie Noord-Holland heeft de aanvraag pas in het jaar 2013 in behandeling genomen
omdat men bezig was met nieuw beleid. In dat nieuwe beleid was vastgelegd dat windturbines
minimaal op 500 meter afstand van woningen moeten staan. Onder druk van tegenstanders
van windturbines werd die afstand later vergroot naar 600 meter. Windpark Westfrisia hoeft
niet aan de afstanden van 500 meter of 600 meter te voldoen omdat die afstanden niet golden
toen de aanvraag ingediend werd. Dit heeft de provincie vastgelegd in een zogenaamde
overgangsregeling.

De locatie van Windpark Westfrisia kan geruild worden met een locatie in Amsterdam
In Amsterdam is een locatie voor windturbines aangewezen die volgens de fractie van de
Socialistische Partij niet gebruikt wordt. De SP diende daarom tijdens de vergadering van
Provinciale Staten een motie in om de aanvraag van Windpark Westfrisia om te zetten naar
een aanvraag voor de locatie in Amsterdam. De gedeputeerde antwoordde dat de provincie
zoiets niet kan doen.
Dit is volstrekt logisch. Windpark Westfrisia heeft een aanvraag gedaan voor de huidige locatie,
omdat die door de provincie is aangewezen als gunstige locatie voor windenergie. De aanvraag
en de jarenlange inspanningen zijn vanzelfsprekend op dit project op deze locatie. Een
‘omzetting’ is feitelijk en juridisch onmogelijk.
Bovendien loopt er op dit moment een vergunningprocedure voor de locatie in Amsterdam.

Omwonenden worden afgescheept met 0,5 % van de winst
De omwonenden krijgen gemiddeld zo'n 1,8 % van de omzet. Dat is in de praktijk vele malen
meer dan 0,5 % van de winst. Zelfs als er geen winst gemaakt wordt krijgen de omwonenden
minstens 0,8 % van de omzet.
Wie binnen een afstand van 600 meter van het windpark woont krijgt bij de start van de bouw
een eenmalige vergoeding.
Daarnaast kunnen omwonenden lid worden van de WWC en een lening verstrekken waarop
5 % rente uitgekeerd zal worden.
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WINDPOSTCODEROOS
In november is “WINDcoöperatie Andijk Gedeputeerde Laanweg U.A.” opgericht die op de
plaats van de Adelaar een nieuwe windturbine wil plaatsen. De inwoners van de volgende
postcodes kunnen meedoen met de postcoderoos:
1601, Enkhuizen
1602, Enkhuizen
1611, Stede Broec
1613, Stede Broec
1614, Stede Broec
1616, Drechterland
1619, Medemblik
1693, Medemblik

In de woonplaatsen die binnen de postcoderoos vallen zijn bijeenkomsten gehouden om leden
te werven, in de eerste week van maart zullen nog 4 bijeenkomsten gehouden worden. De
leden leggen geld in waarmee de turbine gefinancierd wordt. Inmiddels is de helft van het
benodigde bedrag toegezegd. Er zal niet gewacht worden tot 100 % van het streefbedrag
bereikt is, het ontbrekende deel zal tijdelijk door een andere partij gefinancierd worden. De
gemeente is bereid om mee te werken aan het vervangen van de turbine, maar het is nog niet
duidelijk aan welke voorwaarden en regels precies voldaan moet worden. Aan de bestaande
windturbine hangen GSM antennes van 2 telecom bedrijven, deze bedrijven willen ook
meewerken aan de vervanging zodat de GSM antennes aan de nieuwe turbine gehangen
kunnen worden.
Meer informatie is te vinden op http://www.windpostcoderoos.nl.

WINDTURBINES IN BERKHOUT VERWIJDERD
6 van de 7 windturbines langs de Lijsbeth Tijsweg in Berkhout zijn begin februari verwijderd.
Alleen de windturbine het dichtst bij de snelweg A7 draait nog. Het windpark is gebouwd door
6 grondeigenaren. Ieder had zijn eigen turbine en de 7e turbine was gezamenlijk eigendom. 5
van de 6 eigenaren wilden de turbines vervangen door nieuwe turbines, de 6e eigenaar wilde
dat niet. Hij heeft het enige tijd tegen kunnen houden, maar uiteindelijk moest hij de
samenwerking verbreken, waarna de andere 5 eigenaren hun gang konden gaan.
Het is de bedoeling dat er nieuwe windturbines van het Spaanse bedrijf Gamesa geplaatst
worden. De verwijderde windturbines zijn V52/850 turbines van Vestas. Gamesa heeft vroeger
van Vestas de rechten gekregen om deze turbine na te maken, dus de Gamesa windturbines
zullen sterk op de Vestas windturbines lijken.
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OPBRENGSTEN
We hebben al een jaar lang minder opbrengsten gehaald dan verwacht. Vanaf september
blijven de opbrengsten ver achter bij de prognoses. Januari is normaal de maand met de
hoogste opbrengst, nu leverde januari ongeveer evenveel op als augustus, normaal de maand
met de laagste opbrengst. Over de laatste 12 maanden leverden de molens maar 67 % van
wat ze tot nu toe gemiddeld opgeleverd hebben. 3 jaar geleden hadden we de tot nu toe
slechtste periode van 12 maanden, toen werd 76 % van het gemiddelde geleverd.

Maand
feb 16
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan 17
Laatste 12 maanden
Vanaf plaatsing:
Totaal
Gemiddeld

Adelaar
10878
6839
6583
6272
2690
4542
4594
3252
4369
5992
5855
3862

Buizerd
10817
6107
6167
5886
3810
4596
4471
2768
4644
5569
5445
5749

Duif
14255
8579
8542
7739
5100
6861
6579
4743
5194
6425
9174
6953

Eend
14911
8973
8934
8094
5335
7176
6882
4960
5432
6720
9595
7273

Duif+Eend Prognose AB
29166
12501
17552
11679
17476
8938
15833
7963
10435
6381
14037
5705
13461
5195
9703
6468
10626
10087
13145
9082
18769
12057
14226
14533

65728

66029

90143

94286

67%

2724314
94821

3027455
107472

3091557
140639

2911903
132466
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