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Geachte gemeenteraadsleden, 

 

 

Eerder dit jaar heeft de provincie Noord-Holland de Omgevingsverordening NH2022 en de partiële 
wijziging van de Omgevingsverordening NH2020 aangenomen. 

Door het aannemen van deze verordeningen zijn de regels die bewoners beschermen tegen 
gezondheidsschade door windturbines komen te vervallen. De bekendste regel hiervan was de 600 
meter grens voor windturbines. 

Ook de landelijke normen voor windturbines zijn al enige tijd buiten werking. 

Dat de oude normen niet voldeden, bleek, naast de vele negatieve ervaringen van omwoners, recent 
uit een publicatie van Zembla: 

“Omwonenden van windmolens worden met de geluidsregels onvoldoende beschermd tegen 
overlast. De geluidsnormen voor windmolens houden geen rekening met de zogenoemde 
‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen. Dat blijkt uit een 
inspectierapport uit 2009 van de VROM-inspectie (nu ILT) dat Zembla na een beroep op de Wet open 
overheid (Woo) in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer vroeg het inspectierapport in 2009 op 
bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels, maar de minister weigerde het document destijds te 
verstrekken.”1  

Dat bewoners van Noord Holland zichzelf willen beschermen tegen de nadelige invloeden van 
windturbines is dus begrijpelijk. 

Hiertoe hebben zij bij Provinciale Staten een referendum aangevraagd om de Noord-Hollanders zich 
uit te laten spreken over het behoud van de 600mtr regels. 

De coalitie in de Provinciale Staten wees een aanvraag voor het referendum in mei 2022 af, terwijl 
de gehele oppositie vond dat een legitieme aanvraag voor een referendum gehonoreerd zou moeten 
worden. 

Tegen het besluit van Provinciale Staten is bezwaar gemaakt. De Hoor- en Adviescommissie van de 
provincie Noord Holland oordeelt dat het bezwaar terecht is, en vraagt Provinciale Staten haar 
beslissing voor de afwijzing van een referendum te herzien. 

Om alsnog een referendum af te dwingen vragen wij uw steun door in te spreken bij de behandeling 
in de commissie EFB. Uw inspraak kan een verschil maken. Inspreken kan digitaal of fysiek;  
Aanmelden als inspreker kan tot vrijdag 2 december, 15:00 uur. Mail sturen aan commissie-adviseur 

 
1 https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/inspectie-burgers-onvoldoende-beschermd-tegen-geluidsoverlast-
windmolens 
 



@noord-holland.nl en daarbij @noord-holland.nl in de CC. Bijdrage 
aanleveren kan ook vooraf. 

De reden die de coalitiepartijen in de Provinciale Staten aanvoerden om geen referendum toe te 
staan, was dat daardoor de klimaatdoelen niet zouden worden gehaald. 

Dit klopt niet; de klimaatdoelen m.b.t. de RES, de realisatie van 35 TWh grootschalig wind en zon op 
land komen niet in gevaar. Het PBL heeft vorig jaar december immers al laten zien dat deze doelen 
gehaald gaan worden. (“De bandbreedte in deze monitor RES bedraagt 35-46 TWh, met een 
middenwaarde van 41 TWh”)2 

In de provincie Noord Holland kunnen we onze inwoners beschermen tegen de nadelen van 
windturbines; dit scheelt maximaal 0,43 TWh aan opbrengsten van Wind op Land. 

In het klimaatakkoord is ook afgesproken dat bij het realiseren van de 35 TWh doelstelling, allereerst 
gekeken moet worden of we verhoogde doelstellingen kunnen realiseren met Wind op Zee en 
kleinschalig zon (Zon op dak.). 

In tegenstelling tot wat de Wind-op-land lobby ons wil doen geloven, hebben we als Nederland 
keuze hoe we voldoende duurzame elektriciteit kunnen opwekken. We hebben dit recent in kaart 
gebracht. Zie hiervoor ons rapport: Het kan met gemak, met wind op zee en zon op dak.3 

Ook Follow The Money4 publiceerde afgelopen dinsdag 22 november een artikel waaruit blijkt dat de 
overheid rekent met te lage opbrengsten van Wind op Zee. Dit scheelt minimaal 5 TWh in 2030. Dat 
betekent dat we geen extra wind op land nodig hebben om de (sterk toegenomen) benodigde 
hoeveelheid duurzame elektriciteit op te wekken.  

Hopelijk kunnen we u als medestander vinden voor het realiseren van ambitieuze 
klimaatdoelstellingen volgens een voorkeursalternatief van de meeste Nederlanders: zonder verdere 
groei van Wind op Land, zodat we een gezonde leefomgeving in onze provincie kunnen behouden. 

Mocht u nog meer informatie wensen over het referendum, kijkt u dan op de website: 
https://www.windturbinereferendum.nl/ 

Voor vragen, over het referendum, of over ons rapport ‘Het kan met gemak’, verneem ik graag, 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Windalarm 

info@windturbinereferendum.nl 

 
2 https://www.pbl.nl/publicaties/monitor-res-1.0 
3 https://www.hetkanmetgemak.nl/ 
4 https://www.ftm.nl/artikelen/zeewind-genoeg-toch-lobby-voor-molens-op-
land?share=mL6r7LXxf9U0CA3tJKLl2%2Fc9UnEKUDThiOmulyp8gBGEOhie1m8z8%2FvpOxpM868%3D 
 


