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Dorpsraad                                                            
Wie waakt, wint 

 

 

 

AANTEKENEN 

College van Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland,  

t.a.v.  mevrouw M.A. Norman,  

Postbus 3007,  

2001 DA Haarlem.  

 

 

 

Wijk aan Zee, 4 november 2014. 

 

 

 

Kenmerk: 370556.  

Zienswijze op Plan-Mer herstructurering Wind op Land en op de Partiële herziening van de 

Structuurvisie Noord-Holland 2014. 

 

 

Geacht college, 

 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee, dan wel de individuele leden daarvan,  is de indiener van 

deze zienswijze op het Plan-MER herstructurering Wind op Land met inbegrip van het 

voorkeursalternatief en op de Partiële herziening van de Structuurvisie Noord-Holland 2014 

met inbegrip van de kaart in ontwerp welke op 2 september 2014 zijn vrijgegeven voor de 

inspraakprocedure.  

 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee komt op voor de belangen van bewoners, bedrijven en 

instellingen in Wijk aan Zee.  

 

Hierbij brengen wij onze zienswijze naar voren: 

 

De Dorpsraad van Wijk aan Zee maakt zich ernstig zorgen over de plannen voor Wind op 

Land waarbij ook locaties aangewezen zijn rondom het Dorp Wijk aan Zee. 

Wijk aan Zee zit met een uniek probleem. Het dorp is ingesloten door Natura 2000 gebied, de 

zeereep en zware industrie met daartussen slechts een beperkte bufferzone. Wijk aan Zee 

heeft daardoor grote moeite om haar identiteit als kustdorp te behouden. 

Uitbreidingsmogelijkheden zijn er nauwelijks en ook haar aantrekkingskracht op het toerisme 

heeft door de aanwezigheid van de zware industrie zwaar te lijden. Door het oprichten van 

een kunstmatig duin en een bufferzone heeft men de ontwikkelingen nog enigszins op afstand 

kunnen houden en het zicht erop kunnen beperken. 

De plannen om minimaal 6 grote windmolens te plaatsen kan dan ook op weinig sympathie 
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rekenen van de bewoners. Voor de kust staan al twee grote windmolenparken, aan de 

zuidzijde drie stuks en nu wellicht aan de andere kant van het dorp nog eens minimaal zes 

grote exemplaren. De overlast die windmolens veroorzaken zijn legio. Het meldpunt 

Windmolenoverlast.nl,  waarin belanghebbende hun klachten kunnen melden, geeft duidelijk 

weer dat de windmolens voor heel veel overlast kunnen zorgen.  Dit naast de optelsom van 

alle overlast die wij al hebben van met name de zware industrie zorgt er voor dat voor de 

Dorpsraad namens de inwoners van Wijk aan Zee de maat meer dan vol is. 

Het dorp heeft namelijk behoorlijk te lijden onder de geluids-, stank-, en (fijn)stofoverlast en 

de hiervoor gestelde normen worden regelmatig overschreden. 

 

Verder kan de zogturbulentie van een aantal windmolens het verspreidingspatroon van de 

uitstoot door Tata Steel dusdanig verstoren dat een verhoging van de concentraties op de 

bodem mogelijk is. Diverse studies, o.a. van de universiteit van Freiburg, hebben dit probleem 

al bevestigd. Daarmee wordt het plan voor windmolens in de directe omgeving van het dorp 

voor ons onacceptabel en erg zorgwekkend. 

 

Altijd tot nader toelichting bereid en in afwachting van uw antwoord, 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

 

 

 

P.J.G.J. Duin                       

Voorzitter, Voorstraat 28A, 1949BH 

 

 

 

 

L.J. van der Scheer, 

Secretaris, van Ogtropweg 28, 1949 BA 
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