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Geacht College, 
 
Het voornemen van de heer C.J. List om de windturbine op het bouwblok te vervangen door een 
gelijkwaardige turbine geeft mij aanleiding tot de volgende zienswijze. 
 
Op maandag 17 november 2014 besteedde zowel de landelijke pers als radio en TV aandacht aan het 
handelen van windturbine-eigenaren waarbij een bestaande, nog niet afgeschreven turbine om 
subsidieredenen wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Behalve dat zulk handelen volstrekt 
verwerpelijk is omdat wel subsidie wordt geïncasseerd maar geen extra energie wordt opgewekt, wordt 
het opwekken van duurzame energie door dergelijk handelen gereduceerd tot ”zakkenvullen” en wordt 
het kwetsbare imago van duurzaam energie opwekken aangetast.. 
 
Het aan het gebruik onttrekken van installaties en goederen waarvan de technische levensduur nog 
niet verstreken is, wordt door een toenemend aantal burgers als niet-duurzaam handelen beoordeeld. 
De subsidie via SDE+ voor het opwekken van duurzame energie ontmoet bij de burger steeds meer 
weerstand, nu blijkt dat een aanzienlijke verhoging van de energierekening hiervan het gevolg is..  
Gebruik van gemeenschapsgeld voor een “constructie” die minimaal duurzaam rendement oplevert, 
moet als niet-doelmatig of wellicht zelfs als immoreel worden gekwalificeerd. 
 
Hoewel de aandacht in de media voortkwam uit de situatie in Flevoland, hebben bijna 30 windturbine-
eigenaren in Wieringermeer dit jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van de 
turbine. 
Omdat het vigerende bestemmingsplan de masthoogte van windturbines beperkt tot 50 m, en de op de 
bouwblokken aanwezige turbines deze hoogte al benaderen of bereiken, is slechts vervanging door 
gelijkwaardige turbines mogelijk, turbines waarmee geen substantieel hogere energieproductie bereikt 
kan worden. 
 
Door recent bijna 30 eigenaren van solitaire windturbines in Wieringermeer vergunning te verlenen hun 
turbine door een gelijkwaardige te vervangen, werkt uw College niet alleen mee aan niet-duurzaam 
handelen en het oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld, maar wordt ook de realisatie van het 
Windplan Wieringermeer gesaboteerd. Dat plan beoogt een herstructurering van de in Wieringermeer 
aanwezige turbines met als doel met MINDER windturbines, MEER energie op te wekken waarbij als 
eis is geformuleerd dat voor elke nieuwe turbine, twee oude turbines worden verwijderd. 
 
Aan de taakstelling voor de provincie Noord-Holland om binnen het Nationale Energie Akkoord in 2020 
685,5 Megawatt windvermogen te realiseren, wordt in belangrijke mate bijgedragen door het Windplan 
Wieringermeer. Omdat deze taakstelling door uw beleid in gevaar wordt gebracht, zal ik deze 
zienswijze ook ter kennis brengen van de provincie. 
 
Resumerend verliest het Duurzame Energiebeleid van de overheid, afgeleid van het EU-beleid, elke 
geloofwaardigheid als wordt toegestaan dat bestaande solitaire turbines worden vervangen door 
gelijkwaardige turbines die met een vermogen < 1 MW relatief weinig energie produceren, terwijl 
Wieringermeer planologisch bestemd is voor grootschalige energieopwekking.  
 
In afwachting van uw reactie en bereid deze zienswijze, indien gewenst, nader toe te lichten, 
 
Hoogachtend, 
 
A. Voogt 
Dr. Harm Smeengestraat 56 
1774 AC Slootdorp 


