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NOORDHOLLAND ZET REM OP BOUW WINDMOLENS

Draaiende wieken
vervuilen horizon

De provincie NoordHolland is al koploper in Nederland wat betreft windenergie. © Amaury Miller/Hollandse Hoogte

De provincie NoordHolland wil geen
ongebreidelde groei van
windmolenparken op het land. Ze vindt
dat de draaiende wieken het zicht
belemmeren en te veel lawaai maken.
b Tegen 2020 14 procent
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‘Waarom denkt
u dat 2013 het
laatste jaar
wordt?’
MAHMOUD
AHMADINEJAD
de president van Iran, liet op de
vraag van een journalist naar zijn
plannen in zijn laatste jaar als
president uitschijnen dat hij nog
niet van plan is snel te verdwijnen.
Hij is nochtans aan zijn laatste
termijn bezig, maar zou volgens
waarnemers wel wat voor het
PoetinMedvedevmodel voelen.

duurzame energie
b NoordHolland uitermate
geschikt
b Trop is te veel, zegt het
provinciebestuur
VAN ONZE REDACTRICE

CORRY HANCKÉ
BRUSSEL | Horizonvervuiling.

Een woord dat alleen Nederlan
ders kunnen uitvinden. In het de
bat over de rol van windenergie
in de provincie NoordHolland
speelt de vervuiling van de hori
zon een belangrijke rol.
Gisteren hebben de Gedeputeer
den Staten, zeg maar de beleids
verantwoordelijken van de pro
vincie beslist dat ze geen vergun
ningen meer willen afleveren
voor nieuwe windmolenparken
op het land. Ze willen dat bij de
inplanting van de windmolens
ook gekeken wordt naar de kwa
liteit van de leefomgeving en het
landschap.
De Nederlandse regering heeft
zich voorgenomen om tegen
2020 14 procent duurzame ener
gie te produceren. Aangezien
wind op land een van de goed
koopste manieren is om her

nieuwbare energie te produce
ren, wil de Nederlandse overheid
in 2020 6.000 megawatt uit
windturbines op het vasteland
halen. Op dit moment komt zo’n
2.300 megawatt uit duurzame
energie. NoordHolland, met zijn
groene vlaktes niet zover van de
zee, is uitermate geschikt als be
langrijke leverancier van wind
energie.
Landschap

Tot voor kort werd het duurzaam
energiebeleid project per project
behandeld, zonder dat er sprake
was van een studie over de gevol
gen voor het landschap. Maar
voor dit beleid wil de Nederland
se overheid zoveel mogelijk reke
ning houden met de wensen van
de lokale bestuurders.
De provincie NoordHolland
vreest dat de ongebreidelde groei
van de windmolenparken ten
koste van het landschap en haar
bevolking gaat. De windmolens
zijn al van veraf te zien, met hun
draaiende wieken trekken ze alle
aandacht en ze maken bovendien
veel lawaai. De provincie Noord
Holland vreest dat de toeristen
zich op den duur zullen ergeren
aan de grote zoemende witte pa
len in het landschap in plaats van
te genieten van de vlakke velden

en het ruisen van de wind.
Daarom had het provinciebe
stuur vorig jaar al afgesproken
om een ‘terughoudend beleid’ te
voeren voor nieuwe projecten en
nu heeft ze beslist om geen nieu
we vergunningen meer uit te rei
ken. De provincie wil alleen nog
in de gemeente Wieringenmeer
windturbines op het land.
De plannen voor windmolenpar
ken op andere plaatsen in de pro

Toeristen horen
het lawaai van
de zoemende
witte palen
in plaats van
het ruisen van
de wind
vincie krijgen geen vergunning.
Daardoor gaan twintig geplande
windmolenprojecten niet door.
Volgens de provinciaal gedepu
teerde voor Klimaat en Duurza

me Energie, Jaap Bond, zal Ne
derland toch zijn doelstelling ha
len. ‘We hebben op dit moment
390 megawatt staan. Er komt nog
een groot windmolenpark in de
Wieringermeer van tussen de
200 en 450 megawatt. Als alle
provincies in Nederland dat zou
den doen, gingen we dat ruim ha
len. Want samen met Flevoland
zijn wij een van de koplopers. Bij
ons staan de meeste molens’, be
weert Bond. De gedeputeerde wil
dat de provincie meer inzet op
zonneenergie, biomassavergas
sing en wind op zee.
Critici die minder zwaar tillen
aan horizonvervuiling, zijn van
mening dat de provincie buiten
haar boekje gaat door eigenhan
dig een aantal projecten te annu
leren. ‘Als je er ergens op de
meest goedkope manier elektrici
teit uit windenergie wil halen,
moet je dat in de provincie
NoordHolland doen’, zegt Ge
rard van Bussel, hoogleraar
windenergie aan de Technische
universiteit van Delft, op de ra
dio. ‘Dat de provincie nu gaat
dwarsliggen, is heel vervelend.’
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