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Persbericht, 24-01-2013
Belangengroep Nauerna heeft beroep aan getekend bij de Raad van State tegen de uitspraak van de
rechtbank Haarlem over het omgevingsbesluit over twee windturbines in de Nauernasche Polder.
Dat zal velen vreemd in de oren klinken omdat BGN de zaak tegen gemeente Zaanstad en
Energiezorg glansrijk gewonnen heeft. Op zeven van de negen bezwaren van BGN heeft de rechtbank
ons in het gelijk geteld.
De aanleiding is dat de rechtbank niet toegekomen is aan behandeling van een aantal bezwaren
tegen de vergunning, bovendien geen uitspraak heeft gedaan over bezwaren die wel behandeld zijn
en op één punt de belangengroep in het ongelijk heeft gesteld.
Wij tillen vooral zwaar aan de ernstige verstoring van het landschap door de enorme windturbines
van bijna 150 meter hoog. In juridische termen heet dat strijdigheid met goede ruimtelijke ordening.
De rechtbank heeft dit aspect wel overwogen, maar geen uitspraak gedaan. In onze ogen is het
probleem alleen oplosbaar met veel kleinere windmolens die minder hinderen.
Ook over de rol van het provinciaal bestuur heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan.
Naar onze mening dient Zaanstad van Gedeputeerde Staten goedkeuring voor een plan voor
windturbines te krijgen, terwijl deze niet eens aangevraagd is.
Het bestuur van Noord-Holland heeft windturbines op het grondgebied van de provincie verboden,
behalve in de Wieringermeer. Dit verbod is in december 2012 vastgelegd in een wijziging van de
provinciale structuurvisie en verordening. Het verbod geldt met terugwerkende kracht tot 11 april
2011, de datum waarop de coalitie van Gedeputeerde Staten het verbod instelde.
De rechtbank heeft zich hierover niet uitgesproken.
Het laatste punt betreft de slagschaduw van de windturbines. In de wet is geregeld dat woningen en
andere gevoelige bestemmingen geen last van de schaduw mogen hebben.
De rechter heeft alleen rekening gehouden met de woningen van Nauerna.
De Nauernasche Polder, nu nog stortplaats maar na sluiting ingericht tot groen recreatiegebied, is
niet door de rechter betrokken bij de uitspraak. Met zon zullen bezoekers van het toekomstige
natuurgebied last kunnen hebben van de flitsende schaduw op de grond van draaiende wieken.
Wij willen graag weten hoe de Raad van State over deze aspecten denkt.
Belangengroep Nauerna,
Hans Lalk, voorzitter
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