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Onderwerp: Input Statenvergadering 9 november: Bovenwettelijke 

 eisen windmolens 
 
 
Geacht College van Gedeputeerden Staten van de provincie Noord-
Holland, 
 
Diverse windenergie-coöperaties kunnen hun lokaal breed gesteunde 
plannen niet realiseren. Windmolenparken voor en door omwonenden 
vormen de sleutel tot brede acceptatie van windenergie in Nederland. 
Wij willen u met klem vragen deze windmoleninitiatieven niet in de 
weg te zitten, maar juist te ondersteunen.  
 
Voor een duurzame toekomst is de overgang naar schone energie 
cruciaal. In Nederland willen we 14 procent schone energie in 2020. 
Na 2020 is verdere toename van schone energie belangrijk richting 
een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Om die doelen te 
behalen moeten we alles uit de kast halen. Windenergie is daarbij 
cruciaal in Nederland. 
 
Maximum op windmolens mist gevoel van urgentie 
We waarderen het dat de provincie Noord-Holland haar 
verantwoordelijkheid neemt voor wat betreft de Rijksopgave 
windenergie op land: 685,5 Megawatt windenergie in 2020. Het past 
echter niet dat de Provincie dit ziet als een maximum en niet als een 
minimum. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen moeten 
we zo snel mogelijk fossiele brandstoffen vervangen door schone 
energie. Een maximum stellen aan windenergie en daarbij kansen 
onbenut laten is gezien de urgentie van het probleem onverklaarbaar. 
 
Coöperaties vormen de sleutel tot acceptatie windenergie 
Windenergie is cruciaal in de overgang naar schone energie, maar 
ook relatief uitdagend vanwege inpassing in het landschap. Daarom 
is het belangrijk dat omwonenden kunnen participeren in windmolens, 
en zo mede-eigenaar worden. Dat creëert lokaal draagvlak. 
Vandaar dat wij niet begrijpen dat de Provincie Noord-Holland 
onnodig extra bovenwettelijke belemmeringen opwerpt ten aanzien 
van windenergie, die het realiseren van windmolenparken onmogelijk 
maakt juist op plekken waar brede steun is van omwonenden en 
gemeenten en waar ruimtelijke inpassing geen probleem vormt.  
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Het gaat om de volgende bovenwettelijke regels: 
 De Provincie stelt nu verplicht dat windmolens in een lijnopstelling 

van tenminste zes molens moeten staan, een regel die een goede 
landschappelijke inpassing niet verder helpt omdat dit maatwerk 
is, zeker in stedelijk/havengebied, maar de ontwikkeling van 
windparken op veel locaties wel onmogelijk maakt. 

 De Provincie stelt nu dat de afstand tot bebouwing minimaal 600 
meter moet bedragen. Dat is twee keer zoveel dan de nationale 
afstandseis en meer dan de afstandseis die geldt voor 
bijvoorbeeld de chemische industrie of een 
afvalverbrandingsinstallatie. Vooral in stedelijk gebied, langs 
(snel)wegen, industrieterreinen en havengebieden is deze regel 
niet te verklaren. Het achtergrondgeluid van een stedelijke 
omgeving, een weg of een industriegebied is vele malen groter 
dan dat van een windmolen.  

 De Provincie stelt nu dat voor elke nieuwe windmolen er twee 
oude gesaneerd moeten worden. Door deze regeling zal een 
groot gedeelte van de opbrengst die een energiecoöperatie 
gebruikt voor maatschappelijk dividend uit de regio vloeien. De 
regeling ondermijnt daarmee het bijzondere karakter van de 
energiecoöperaties. 

 De Provincie hanteert speciale zoekgebieden voor windmolens. 
Buiten deze zoekgebieden mogen geen windmolens worden 
geplaatst, ook niet bij kleinschalige coöperatieve windparken die 
de steun hebben van gemeente en omwonenden en die de natuur 
niet schaden.  
 
 

Wij vragen u om alle bovenwettelijke regels te schrappen en 
maatwerk mogelijk te maken, met name voor windenergie-
coöperaties die brede steun genieten van omwonenden en 
gemeenten. Wij treden hierover graag met u in gesprek.  
 
  



 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Laura Bromet, wethouder gemeente Waterland, tel: 0299-658595, 
email: l.bromet@waterland.nl | Siward Zomer, bestuurder, 
RESCoopNL, tel: 06-37350569, email: siward@rescoopnl.nl | Willem 
Wiskerke, campagneleider Klimaat en Energie, Greenpeace 
Nederland, tel: 06-52062970, email: 
willem.wiskerke@greenpeace.org 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens, 
 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Diemen 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Waterland 
Amsterdam Energie 
Amsterdam Wind 
Centrumstroom 
Coöperatie De Ramplaan 
Coöperatie Windenergie Waterland 
Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind Haarlemmermeer 
Coöperatieve windmolenvereniging de Eendragt 
De Windvogel, coöperatie voor duurzame energie 
Duurzaam Dorp Diemen 
Energiecoöperatie Zuiderlicht 
Haarlem Noorderlicht 
Industriekring Haarlem 
NDSM Energie 
Onze Energie 
REScoopNL, coöperatieve vereniging van duurzame 
energiecoöperaties  
Stichting Duurzaam Waterland 
Stichting Parkmanagement Waardepolder 
Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid 
Stichting Greenpeace Nederland 
Urgenda 
WISE 
 
Cc: de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland, 
 


