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L.S.
Hierbij wordt u in bijlage bij deze brief de resultaten van de enquête Windenergie in en om De
Weere 2013 aangeboden, die de Gemeenschapsraad (GR) in april 2013 heeft gehouden in het WestFriese lintdorp De Weere in de gemeente Opmeer.
De GR heeft besloten tot het houden van een enquête vanwege signalen van onrust onder de
inwoners van De Weere m.b.t. mogelijke plaatsing van windturbines in en om De Weere n.a.v. het
project Windenergie op Land (WoL). Het merendeel van de inwoners is geen tegenstander van
windenergie in het algemeen, toch vindt een groter aantal inwoners ook, dat plaatsing van moderne
windturbines onacceptabele gevolgen heeft voor o.a. het karakteristieke cultuur historische landschap
in en om De Weere. Met de uitslag van de enquête wil de GR de mening van het dorp bekend maken
aan bestuurders, beleidsmakers en planners.
De enquête wijst uit, dat 73% van de inwoners tegenstander is van evt. plaatsing van windturbines in
en om De Weere, 6% is voorstander daarvan, 1% is neutraal in haar mening en 26% van de inwoners
heeft niet gereageerd op de enquête.
Wij verzoeken u bij uw besluitvormingen omtrent eventuele plaatsing van windturbines in en om De
Weere rekening te houden met de volgende aanbevelingen:
1. Houd rekening met de uitslag van deze enquête bij de keuze van gebieden voor plaatsing
van windturbines in Noord-Holland.
2. Ontzie het cultuur-historisch gevormde landschap in en om de Weere bij het inplannen van
dominante high-tech windturbines.
3. Creëer voldoende draagvlak onder de inwoners van De Weere wanneer, ondanks alle
bezwaren, in en om De Weere toch windturbines zullen worden geplaatst.
4. Hoewel niet daadwerkelijk geverifieerd zijn er geen aanleidingen om te veronderstellen, dat
de meningen van omringende dorpen van De Weere afwijken van de mening van De Weere.
Graag ontvangt de GR een bericht van ontvangst van uw zijde.
Hoogachtend,

J.P.M. Berkhout,
Voorzitter Gemeenschapsraad De Weere
Bijlage 1:
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Inleiding
Voor u liggen de resultaten van de Enquête Windenergie in De Weere.
De Gemeenschapsraad van De Weere (GR) heeft in haar vergadering van 9 april 2013 kennis
genomen van inwoners van De Weere, dat agrariërs in en om De Weere actief benaderd worden
door energiebedrijven voor mogelijke plaatsing van windturbines.
De GR heeft daarop besloten, dat de actuele mening van de stemgerechtigde inwoners van De
Weere ten minste mee zou moeten wegen bij bestuurlijke besluitvormingen omtrent plaatsing van
windturbines in en om De Weere.
Een aantal mogelijke manieren van raadpleging zijn de revue gepasseerd w.o. een
handtekeningenactie en een enquête. De keus is daarbij gevallen op een enquête, omdat een
enquête ruimte biedt voor de meningen van voor- en tegenstanders, terwijl een
handtekeningenactie vaak een enkele stelling al dan niet bevestigt.
Dank is de GR verschuldigd aan de inwoners van De Weere, die onbevangen hun mening en hun
persoonlijke gegevens daarbij hebben gegeven en de ophalers, die geen moeite teveel is geweest om
de enquête te laten slagen. Zonder deze actieve inzet was de uitslag van de enquête niet
representatief geweest voor de mening van het hele dorp.
De gemeente Opmeer heeft de enquête mogelijk gemaakt door betrouwbare bevolkingscijfers
beschikbaar te stellen uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Zonder deze gegevens was een
correcte uitwerking onmogelijk.
De resultaten van de enquête geven het maatschappelijk draagvlak aan voor evt. plaatsing van
windturbines in en om De Weere. Zij hebben tot doel om de mening van de inwoners van De Weere
bij beleids- en planprocessen door de overheid m.b.t. windenergie zoveel als mogelijk te
beïnvloeden, zodat zo goed als mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de wensen en
bezwaren.
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Achtergrond op hoofdlijnen
Het beleid op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening in en om De Weere heeft decennialang
in het teken gestaan van het behouden van karakteristieke cultuur historische landschappen,
authentieke dorpsbeelden in West Friesland en het voorkomen van verstoringen daarin. Dat
behoudende beleid werd vormgegeven door rijksoverheid, provincie en gemeente in o.a.
structuurvisies, ruilverkavelingen, bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving.
Uitvoering van dit beleid heeft zich geuit in het handhaven van relatief kleine bouwvakken in
bestemmingsplannen, het verbieden van het dichtbouwen van karakteristieke lintdorpen, waarbij
doorzichten naar het open ongerepte landschap wordt behouden. Verdere bebouwing achter
bestaande bebouwing in lintdorpen wordt niet toegestaan om het landschap te sparen.
Grootschalige veehouderij en bijbehorende nevenactiviteiten zijn niet toegestaan. Ook plaatsing van
windturbines is niet toegestaan in de gemeente Opmeer.
Met huidig en mogelijk toekomstig beleid wordt plaatsing van windturbines in en om De Weere een
reële optie. Het behoudende beleid wordt dan verlaten, er wordt in dat geval geen enkele rekening
meer gehouden met dat authentieke cultuur historische landschap, wat decennialang is
gehandhaafd.
De gevolgen van dergelijke wijzigingen van beleid werken daarom in en om De Weere versterkt door:
de dorpsbeeldbepalende kerktoren met een hoogte van ca. 45 meter uit bouwjaar 1907 zal, ondanks
alle plaatsingscriteria voor windturbines, in het niet vallen bij 7,5 MW windturbine(s) uit bouwjaar
~2015 en een tiphoogte van ca. 200 meter.
Bij eventuele plaatsing van windturbines in en om De Weere rijst ook onmiddellijk de vraag, waarom
het tot heden gevoerde terughoudende beleid dan nodig is geweest met de nadelige gevolgen van
dien voor bedrijvigheid en inwoners.
Het onderwerp is momenteel actueel a.g.v. de ontwikkelingen op het gebied van Windenergie op
Land (WOL). Toekomstig beleid gericht op meervragen naar Windenergie op Land is niet uitgesloten.
De enquête geeft met haar generieke opzet ook haar mening aan t.a.v. die ontwikkelingen.
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Opzet
De GR heeft bewust de vraagstelling in de enquête bewust algemeen en eenvoudig gehouden,
inwoners zijn veelal niet op de hoogte van de complexe beleids- en planprocessen en de onderlinge
afhankelijkheden daarvan binnen Rijk, provincie of gemeente.
Ook is het eenvoudig om te verdwalen in deze complexe beleids- en planprocessen en de afwegingen
daarbij van de overheid. De enquête gaan daar geheel aan voorbij en richt zich op de door
Weerenaren gewenste eindsituatie m.b.t. het plaatsen van windturbines in en om De Weere.
De GR is te allen tijde neutraal en dient uitsluitend als spreekbuis voor alle inwoners, zowel voor
voor- als tegenstanders. Alle inwoners krijgen zo de gelegenheid zich uit te spreken over twee
eenvoudige enquêtevragen:
1. Bent u in het algemeen voor of tegen windenergie ?
2. Bent u voor of tegen plaatsing van grote windturbines in en om De Weere ?
Daarnaast doet de enquête een oproep voor aanvullende op- en aanmerkingen. Deze zijn per email
aan de GR verzonden of zijn toegevoegd aan het enquêteformulier, deze opmerkingen zijn onverkort
opgenomen in Bijlage 3 bij dit verslag.
Bij de beoordeling of windturbines al dan niet in en om De Weere moeten worden geplaatst, spelen
een aantal aspecten een rol:
1.
2.
3.
4.

Handhaving van het cultuur historisch landschap in en om De Weere.
Vrees bij inwoners voor geluidsoverlast, slagschaduw en waardevermindering woningen.
Milieuaspecten, zoals het behoud van stiltegebieden en weidevogelgebieden.
Aanvullende economische perspectieven.

De doorsnee inwoner van De Weere zal zijn/haar mening vooral baseren op de eerste drie aspecten.
De agrariër/landeigenaar zal ook een vierde, bedrijfsmatige afweging maken, die haaks kan staan op
de eerste drie aspecten.
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Uitvoering van de enquête
Op de jaarvergadering van de GR is besloten tot het houden van een eenvoudige enquête. De GR en
een aantal vrijwilligers hebben een enquête (Bijlage 1) opgesteld en in het weekend 13-14 april huis
aan huis verspreid in De Weere. In het weekend 20-21 april is de enquête weer opgehaald door huis
aan huis de formulieren te verzamelen en soms te assisteren bij de individuele bijdragen van
inwoners. Daarnaast zijn een aantal individuele formulieren ingeleverd bij het secretariaat van de GR.
De bewoners van De Weere zijn ook op de hoogte gesteld van de enquête met een aankondiging in
de Dorpsparade, de dorpskrant van De Weere.1
De enquête was niet anoniem, stemgerechtigden dienden hun NAW-gegevens op het formulier te
vermelden, zodat de enquête niet verstoord kon worden door ongeldige bijdragen, die niet
herkenbaar zijn. De GR heeft de inwoners toegezegd persoonlijke gegevens vertrouwelijk te
behandelen. Als de uitwerking van de enquête gereed is, worden ze vernietigd.
Op het Emailadres gemeenschapsraad@quicknet.nl heeft de GR een aantal aanvullende
opmerkingen ontvangen, die onverkort maar anoniem zijn opgenomen in Bijlage 3.
De aantallen stemgerechtigden in woonplaats De Weere op 22 april 2013 is opgevraagd bij de
gemeente Opmeer. Deze aantallen zijn opgegeven per straat in De Weere en gebaseerd op de
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). (Zie Bijlage 2).
De enquête is opgezet en uitgewerkt door de GR en wordt aangeboden aan allen, die betrokken zijn
bij beleid en uitvoering van Windenergie op Land bij Rijk, provincie en gemeente.

1

Dorpsparade, 53e jaargang, 24 april 2013, nummer 18, pagina 10.
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Respons op de enquête
De enquête heeft een prima respons opgeleverd door 79% van alle stemgerechtigde inwoners van
De Weere.

Respons van stemgerechtigde personen
120%
100%

0%

10%

19%

80%

41%

34%

40%

33%

Non-Respons Personen
Respons Personen
6%
14%
21%

60%
100%
40%

90%

94%

81%
59%

66%

60%

67%

86%

79%

20%
0%

Evaluatie respons
De respons op de enquête is groot geweest (79%), waardoor gesteld kan worden, dat De Weere
bijzonder betrokken is bij het onderwerp: Windenergie op Land en of dat nu wel of niet in en om De
Weere zou moeten.
Verder is het opvallend, dat voor- en tegenstanders zich in het algemeen niet gehinderd hebben
gevoeld om op naam hun mening te geven.
21% van de inwoners heeft gemeend niet te moeten reageren op de enquête. Ophalers geven aan,
dat een deel van de inwoners nut en noodzaak van de enquête niet inziet. Ook is men sceptisch, de
kans op beïnvloeding van beleids- en planprocessen binnen de overheid m.b.t. de plaatsing van
windturbines acht men bijzonder klein. Vooral ouderen geven dit aan.
De enquête heeft de juiste doelgroep en een representatieve omvang in en om De Weere bereikt
zodat de enquête aan haar doel beantwoordt: Het vaststellen van de mening van de inwoners van De
Weere t.a.v. Windenergie op Land.
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Resultaten van de enquête
Vraag 1: Windenergie in het algemeen
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10%
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Non-Respons Personen
Algemeen Tegen
Algemeen Neutraal
Algemeen Voor

Meer dan de helft van de bewoners van De Weere is in het algemeen voorstander van windenergie.
Voorstanders zoeken ook naar mogelijkheden tot participatie in windprojecten.
Voorstanders zien bij voorkeur windparken gerealiseerd op zee en op land in gebieden met cultuur
technisch landschappen, zoals de IJsselmeerpolders en de dijken rondom IJsselmeer en Noordzee. Zo
kunnen gebieden met een veel meer cultuur historische oorsprong worden gespaard. De gevolgen
van plaatsing van windturbines voor het landschappelijk beeld moet van geval tot geval kritisch
beoordeeld worden.
De vraag heeft ook geleid tot een aantal kritische opmerkingen. Zo wordt het rendement van
windenergie in twijfel getrokken omdat er forse subsidies nodig zijn om windenergie op land
rendabel te laten zijn. Ook vreest men onacceptabele overlast voor de woon- en leefomgeving door
geluidsoverlast en de slagschaduw.
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Vraag 2: Windenergie in en om De Weere

Windturbines in en om De Weere plaatsen wordt niet gedragen door het merendeel (73%) van de
inwoners van De Weere. Deze uitslag staat wat haaks op de uitslag van de eerste enquêtevraag en
kan leiden tot de conclusie dat De Weere in bepaalde mate aan het NIMBY2-verschijnsel lijdt.
100%

0%
10%

90%

6%
19%

80%

41%

34%

40%

14%

21%

33%

70%
61%

60%
50%

95%
87%

40%

20%
75%
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30%
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In De Weere Tegen
In De Weere Neutraal
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Op het Paradijs en op de Tropweere en in mindere mate op de Oosterboekelweg en Driestedenweg
zijn het merendeel van de voorstanders te vinden. Dit kan verklaard worden doordat deze straten
voornamelijk worden bewoond door gezinnen van agrarische ondernemers.
Voorstanders zien duurzame energie als een must voor de energievoorziening in de toekomst en De
Weere dient daar ook haar steentje aan bij te dragen als dat nodig zou zijn. Ook economische
motieven spelen een rol. Windturbines kunnen voorzien in een welkome extra bron van inkomsten.
Verder ziet men kansen voor participatie in projecten. Plaatsing kan leiden tot versterking van de
lokale bedrijvigheid en positieve gevolgen voor de leefbaarheid in De Weere.
Tegenstanders zijn vrijwel unaniem van mening, dat eventuele plaatsing van grote windturbines een
ongepaste aantasting zou zijn van het landschappelijke beeld in en om De Weere. Ook zou plaatsing
een trendbreuk betekenen met jarenlang terughoudend beleid.

2

NIMBY: Not In My Back Yard
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Daarnaast zijn tegenstanders beducht voor de meer algemene negatieve aspecten zoals aantasting
van de leefomgeving door slagschaduwen en geluidsoverlast. Ook waardeverminderingen van
onroerend goed boven op de huidige recessie op de woningmarkt keert inwoners van De Weere af
van de plaatsing van windturbines.
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Aanbevelingen GR
Naar aanleiding van de enquête doet de GR de volgende aanbevelingen:
1. Houd nu en in de toekomst rekening met de uitslag van deze enquête bij de keuze van
gebieden voor plaatsing van windturbines in Noord-Holland.
2. Ontzie het cultuur-historisch gevormde landschap in en om de Weere bij het inplannen van
dominante high-tech windturbines.
3. Creëer voldoende draagvlak bij inwoners van De Weere wanneer, ondanks alle bezwaren,
toch windturbines in en om De Weere worden geplaatst.
4. Er zijn geen aanleidingen om te veronderstellen, dat de meningen van omringende dorpen
van De Weere (identiek landschap) afwijkt van de mening van De Weere.
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Bijlage 1, De enquête
Aan:
Onderwerp:

Alle (stemgerechtigde) bewoners van De Weere
Enquête Windenergie De Weere 2013

De rijksoverheid wil haar doelstellingen duurzame energie in 2020 bereiken. Dat betekent o.a. dat per 2020 6000 Megawatt windenergie op land
moet kunnen worden opgewekt. Daarvoor zijn een groot aantal windturbines nodig, waarvoor op dit moment de ruimte wordt gezocht door het
Rijk en de Provincie. Het gaat daarbij om grote windturbines met een vermogen van 3 tot 7,5 Megawatt, ashoogte tussen 100 en 135 meter en
een rotordiameter tussen 100 en 127 meter (referentieturbine). Ter vergelijking: de kerktoren van De Weere is 45 meter hoog. In de provincie
Noord-Holland wordt die ruimte vooral gezocht in grootschalige (meer dan 100 Megawatt) projecten zoals in de Wieringermeer.
Maar, als doelstellingen niet worden gehaald of als beleid wijzigt, is het niet uitgesloten dat ook andere kansrijke gebieden binnen de provincie
aangewezen gaan worden voor plaatsing van windturbines, zoals De Weere en directe omgeving. Energiemaatschappijen zoeken al actief naar
locaties in het buitengebied van De Weere.
De Gemeenschapsraad (GR) wil met deze kleine maar duidelijke enquête de mening van alle (stemgerechtigde) inwoners van De Weere peilen.
De GR rekent op de medewerking van u allemaal, of u nou voor- of tegenstander bent.
De GR zal de uitkomst van deze enquête aanbieden aan alle belanghebbenden, zoals dorpsraden in de gemeente Opmeer, gemeente Opmeer,
Provincie Noord-Holland, lokale pers, zodat de mening van De Weere meegewogen kan worden bij besluiten van de overheid.
Verder zal de GR een informatieavond Windenergie in De Weere organiseren. Inwoners, gemeente, provincie, energieleveranciers en andere
betrokken partijen worden daarvoor uitgenodigd. De details worden nog bekend gemaakt.
Op de achterkant van dit formulier vindt u de enquête. Deze is bestemd voor alle stemgerechtigde (18 jaar en ouder) inwoners van De
Weere, die op uw adres wonen. Het formulier kan door max. 5 personen op uw adres worden ingevuld. Als u tekort komt, wilt u dan een kopie
maken ?
Uw persoonsgegevens in deze enquête worden vertrouwelijk behandeld. Vult u deze enquête op korte termijn volledig in ?
Ophalers uit uw buurt komen in het weekend 20-21 april 2013 bij u langs om de formulieren te verzamelen. Zij nemen met u het formulier door
of ze volledig zijn ingevuld.

Wij rekenen op uw medewerking, dank !

1e Persoon
Voor

Tegen

2e Persoon
Voor

Tegen

3e Persoon
Voor

Tegen

4e Persoon
Voor

Tegen

5e Persoon
Voor

Tegen

Bent u in het algemeen voor of tegen windenergie ?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Bent u voor of tegen plaatsing van grote
windturbines in en om De Weere ?

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Aanvullende opmerkingen per email verzonden aan
gemeenschapsraad@quicknet.nl ?3

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Handtekening:

3

Uw email aan de GR (gemeenschapsraad@quicknet.nl) met uw opmerkingen moeten uw naam en adres vermelden, anders wordt uw email niet in beschouwing
genomen.

Bijlage 2, Overzicht Stemgerechtigden De Weere (GBA)

Straat
Beatrixlaan
De Hooge Weere
Driestedenweg
Lambertushof
Oosterboekelweg
Paradijs
Pastoor Tetterodestraat
Tropweere
Vekenweg
Totaal aantal stemgerechtigden in De Weere

Huisnummers
1 t/m 34
1 t/m 29
1 t/m 161
1 t/m 21
3 t/m 68
1 t/m 5
1 t/m 45
2 t/m 24
1b t/m 24

Aantal
Stemgerechtigden
66
39
271
44
91
10
61
31
36
649
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Bijlage 3, Ontvangen opmerkingen bij de enquête
Verleden jaar hebben wij het genoegen gehad om in Oude Niedorp, nabij boerderij Lont, een
controlepost voor de fietstocht van de gymvereniging te bemannen.
Hoewel de windmolen daar op vrij grote afstand van onze post stond, en er weinig wind was, was
het geluid van de molen duidelijk hoorbaar.
Op het formulier heb ik ingevuld “in het algemeen tegen” windenergie te zijn:
Dat betekent voor mij vooral dat ik vóór onderzoek, voorlichting en onderwijs ben in
energiebewuster leven en natuurlijker gebruik van de ons beschikbare energie.
Zo veel mogelijk onafhankelijk worden van externe energieleveranties voor gezinnen. Wanneer we
weer natuurlijker zouden gaan leven, is er voldoende energie voor iedereen.
Eenvoudige en kleinschalige manieren van energie opwekken zijn al heel lang bekend! Voor onze
jeugd en jongeren inspirerend om weer mee te leren omgaan, mee te leren werken.
En voor ons allemaal veel gezonder!
Dus vooral: Gebruik minder energie uit veel kleinschaliger bronnen.
Wij vinden het als burgers van De Weere een goede zaak dat de GR deze enquête houdt.
Wij zijn beiden voorstanders van windenergie, maar dan wel op een goede manier. Bijvoorbeeld
grootschalig in zee.
Wij zijn tegen plaatsing van windturbines op het land waardoor de omgeving en bewoners mogelijk
last gaan ondervinden en bovendien het vrije uitzicht kwijtraken.
Wij zijn van mening dat de gemeente een slimme strategie moet hanteren om mogelijke plaatsing te
voorkomen. Veel succes verder.
Ter aanvulling op de enquête wil ik graag het volgende kwijt. Voorop gesteld, wij zijn voorstander
van duurzame energie. Om bij belanghebbende instanties niet het gevoel op te wekken dat wij wel
voor de baten, maar niet voor de lasten willen gaan, willen wij graag kenbaar maken dat ons tegen
stemmen op het plaatsen van windmolens in en om de Weere niet alleen voor de Weere geldt,
maar voor welke dorpskern dan ook.
De omvang van de molens maakt dat de karakteristieke dorpsaanzichten vervuild raken, vandaar dat
wij pleiten voor het zoeken naar alternatieve, minder tot niet bebouwde, gebieden.
Ik ben voor windenergie en ook voor windenergie in De Weere.
Als mogelijke vorm voor het verkrijgen van meer draagvlak zou het misschien mogelijk zijn dat het
bedrijf dat de molens plaatst, certificaten uitgeeft die de (betrokken) inwoners van De Weere
kunnen kopen en waarvan ze elk jaar een opbrengstvergoeding krijgen. Zo wordt het meer een
collectief. Als mensen een soort van financiële tegemoetkoming krijgen en onderdeel zijn van zo'n
project door zelf ook eerst een investering te doen, kan ik mij voorstellen dat de "last" van een
windmolen minder is.
Een energiebedrijf zou misschien nog wel verder kunnen gaan met een energieproject, door ook
daken te "huren" voor het plaatsen van zonnepanelen. Als je die zaken combineert, bijv. ook een
proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van zon-, wind- en andere vormen van duurzame
energie, kan dat een boost geven en een soort van ONS project worden, waardoor iedereen op een
of andere wijze betrokken is.
En verder zou ik de mensen uitnodigen om eens ergens te gaan kijken waar dezelfde molens op
dezelfde geplande afstand staan van woningen, zodat men kan ervaren wat nu de slagschaduw en
de geluidsoverlast van zo'n molen is.
Windmolens op zich zijn OK zolang deze maar meer dan 1,8 km van de woongebieden van De Weere
worden geplaatst.
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Bij de vraag: in het algemeen voor of tegen windenergie hebben wij “tegen” ingevuld. Alles heeft
zijn voor en zijn tegens. Met dit ook zo. Windenergie op zich is niet verkeerd, maar de energieprijs
wordt niet goedkoper. En als de prijs wel naar beneden gaat dan is het transport ineens weer
duurder zodat wij toch weer meer gaan betalen. We schieten er niets mee op. Ook vinden wij de
windturbines een horizonvervuiler. Als het waait staan er verschillende van die windturbines stil.
Waarom moeten die dingen in de landerijen staan? Kunnen ze die dingen niet in zee plaatsen? Daar
waait het altijd en de mensen hebben geen last van overlast en krijgen op de lange termijn ook
geen gezondheidsklachten, die nu nog niet bekend zijn.
En voor de landeigenaren die 30.000 euro krijgen voor plaatsing van zo’n windturbine; het is een
lekkermakertje. Als ze je eerst maar te pakken hebben en dan beginnen de hoge heren wat terug te
krabbelen en krijg je de helft maar. Als dat ding er eerst maar staat.
Wij willen graag nog even reageren op de enquête die gehouden is. Wij vinden het een goede zaak
dat de enquête gehouden is, maar vinden de vraagstelling een beetje "kort door de bocht". Wij zijn
voor windenergie, maar weten niet of we voor of tegen windmolens in De Weere zijn.
Het is verleidelijk om te zeggen dat je tegen bent, maar wij vinden dat wel een beetje hypocriet.
"Wij zijn voor windenergie en een beter milieu, maar niet als het bij ons in de buurt komt". Dat is te
gemakkelijk. Een beter milieu is een zorg van iedereen, dus dat zou kunnen betekenen dat hier
windmolens moeten komen.
Vorige week reed ik 's avonds laat naar huis en dan zie je overal om je heen de silhouetten en
lichtjes van windmolens. Daar zijn we allemaal al aan gewend. Wat een probleem zou kunnen zijn, is
het geluid. Wij zouden daar eerst meer informatie over willen hebben, alvorens wij duidelijk kunnen
zeggen dat we "voor" of "tegen" zijn.
Wij hopen dat jullie iets hebben aan deze aanvulling.
Graag wil ik nog even een aanvulling opgeven voor bij de enquête. Ik heb hier zondag niet aan
gedacht maar het lijkt mij nog wel de moeite waard. Als de windturbines in de buurt van De Weere
geplaatst worden en je zou je huis willen verkopen dan is je huis veel minder waard. Met andere
woorden: je raakt het aan de straatstenen niet kwijt.
In nabije omgeving staan al veel windturbines
Wij willen geen grote windturbines in onze achtertuin
Rendement te laag
Alleen op zee/op grote ruimte
In de Structuurvisie Opmeer 2025 staat aangegeven in para 6.3: geen windturbines. Windturbines
hebben een negatieve invloed op de weidsheid en openheid van het landschap. De gemeente zal
daarom niet meewerken aan de realisatie van turbines op het grondgebied Opmeer. Het gebied
tussen De Weere en De Gouwe is weidevogelleefgebied, op het grondgebied van de gemeente zal
geen windenergie worden opgewekt, omdat windmolens zowel geclusterd als solitair te veel
afbreuk doen aan de landschappelijke waarde van het landelijk gebied.
In zee zetten
Centrale plek
Ik zou er graag een K/B-analyse van zien zonder gebruik van subsidies.
Naar aanleiding van uw enquête betreffende duurzame energie van april jongstleden, schrijf ik
deze brief. Graag geef ik u aanvullende opmerkingen over de inhoud van de enquête en mijn
antwoorden in de enquête.
In deze brief zet ik uiteen waarom ik tegen de komst van windmolens in De Weere ben. Ondanks
dat ik in de enquête heb aangeven in het algemeen half voor en half tegen windenergie te zijn, ben
ik sterk tegen de komst van windmolens in mijn directe omgeving. Dit is vanwege grote zorgen over
woongenot, natuur verstoring en onrust onder de burgers in De Weere.
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De grote windturbines in het landschap worden veelal ervaren als horizon vervuiling. Het mooie
landelijke uitzicht verdwijnt. Ook zijn de turbines in werking niet geluidloos, het roteren is duidelijk
hoorbaar. Het verstoort de rust en de natuur. Vogels en andere dieren zullen een nieuw habitat
moeten creëren. Bovendien is de schaduw slag welke de roteerbladen veroorzaken bijzonder
hinderlijk voor omwonenden. Iedere minuut of vaker zal er een zwarte donkere lijn over De Weere
gaan, in de tuinen, de huizen, door de ramen naar binnen. Ons woongenot zal drastisch
verminderen! En ook zal de waarde van de woningen in De Weere verminderen en de markt is al
zeer slecht.
Om te voldoen aan de plannen van de rijksoverheid, zullen de turbines die gepland zijn om geplaatst
te worden zeer groot moeten zijn. Om 6000 Megawatt windenergie op land te kunnen opwekken
per 2020, zijn zeer grote windturbines nodig. Dit zijn turbines met een vermogen van 3 tot 7,5
Megawatt, een as-hoogte tussen 100 en 135 meter en een rotordiameter tussen 100 en 127 meter
(referentieturbine). Het hoogste gebouw in de omgeving is nu de prachtige kerktoren van De Weere
en deze heeft slechts een hoogte van 45 meter. Voor alle omliggende dorpen zullen de turbines het
uitzicht vervuilen!
Inmiddels is in het dorp bekend geworden dat een agrarisch bedrijf in De Weere toestemming heeft
verleend om de turbines op hun land te laten plaatsen. Zij hebben hiervoor toegezegd omdat ze
een flinke jaarlijkse vergoeding krijgen van het energie bedrijf. Uit angst om hun kans op deze
vergoeding mis te lopen, bijvoorbeeld wanneer de buurman al zou toezeggen, zijn deze beslissingen
zeer snel genomen en zonder enige inachtneming van de consequenties voor de rest van de
dorpsbewoners.
Als gemeente van kleine kernen kunt u zich vast voorstellen hoezeer dit speelt in het dorp en dat
geruchten, jaloezie, maar ook woede en paniek aan de orde van de dag kunnen zijn. Een groot
gevoel van onrechtvaardigheid heerst onder de inwoners van De Weere. Enkel een bedrijf krijgt
compensatie voor de windturbine(s) (en het schijnt een gigantische compensatie te zijn) terwijl
iedereen deelt in de lasten. Ook is het niet aangetoond dat de bewoners van De Weere ook maar
enig voordeel ondervinden van de windmolens aangezien de energie die wordt opgewekt nog niet
voldoende is om daadwerkelijk bruikbaar te zijn. Burgers in De Weere betalen nog steeds gewoon
voor stroom!
Een argument voor het bouwen van windmolens is het verkrijgen van duurzame energie. Helaas, is
er in de jaren bekend geworden dat de aanleg en het bouwen van windturbines grote kosten met
zich mee brengt en de opbrengst van windenergie nihil is. Ik vraag me af of het doorzetten van deze
vorm van energie opwekken zinvol is. Bovendien zijn andere plekken in Nederland, bijvoorbeeld in
de Noordzee, meer rendabel dan stukken grond tussen woonwijken. In het geval van De Weere zijn
de kosten ten opzichte van de baten zeker niet in verhouding!
Windenergie ja, maar dan op plaatsen in de Wieringermeer of in de Noordzee of in gebieden waar
werkelijk de ruimte aanwezig is. Daar waar het plaatsen van windturbines geen overlast
veroorzaken én er géén verstoring ervaren wordt in leef genot van en voor mens en dier. Daar
zullen de mogelijkheden gezocht moeten worden en niet in dorpskernen, niet in woongebieden.
Ik ben op veel gebieden voorstander van een evenwichtige benadering en ik heb dus ook oog voor
de noodzaak van duurzame energie. Als windenergie daartoe bijdraagt, dan moet er ruimte komen
voor windturbines en windparken, ook op land, maar dan wel zo dat gezondheid, leefklimaat en
woongenot van omwonenden op een goede en handhaafbare manier worden beschermd. En ook zo
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dat hun financiële belangen even zwaar wegen als die van investeerders en grondeigenaren.
Windenergie is geen doel, maar een middel.
Inwoners van De Weere zullen met medewerking van de gemeenschapsraad tot actie moeten
komen. Genomen beslissingen zullen moeten worden teruggedraaid; het kan niet zo zijn dat slechts
één bedrijf de vruchten hiervan kan plukken terwijl het hele dorp wordt opgezadeld met een
gigantisch probleem. Laat ook de agrariërs zich collectief opstellen zodat alle burgers zich collectief
opstellen tegen deze plannen en samen opkomen voor de belangen voor en van ons dorp. We
moeten ons verbinden en ons inspannen om de komst van windturbines in onze woonomgeving te
voorkomen.
Van harte wil ik me inzetten om de komst van windturbines in De Weere tegen te houden.
Elektriciteitscentrales op ons aardgas ? Zonde !
Dan maar importeren van de Russische Gazprom ? Niet verstandig.
Dan overschakelen op schaliegas ?
Schaliegasboringen dragen niet bij aan een duurzame oplossing. Ze stellen die uit ! Mogelijk met
onherstelbare bodemschade. Dus......
liever enige grote windgeneratoren. Wind is schoon en in West-Friesland
volop aanwezig.
Maar.... waar zet je die dingen ?
Wij stellen voor: langs de West-Friese dijk en bij de industrieterreinen- Veken I t.e.m. IV.
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