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Zwaagdijk-West, februari 2015 

  

Geacht Statenlid,  

Als inwoner van Zwaagdijk-West, Gemeente Medemblik, wil ik u melden dat een mogelijke plaatsing 

van windmolens tussen de dorpslinten van Zwaagdijk-West/Zwaagdijk-Oost en Nibbixwoud/Hauwert 

een onzalig plan is. Het druist in tegen alle ruimtelijke waarden die gekoesterd worden door de 

lokale politiek en bewoners van ons landschap en gaat voorbij aan tal van locaties die veel minder 

kwetsbaar zijn en minder hinder opleveren dan precies tussen de dorpslinten in. Dit is pure 

tekenbord planologie zonder gevoel en verstand op de echte effecten in het kwetsbare en open 

landschap.    

Na de presentatie van Eneco in januari 2015 via de dorpsraad van Hauwert, is ook in de dorpen en bij 

de politiek veel beroering ontstaan over deze absurde concentratie in de bebouwde omgeving.  

Maar let wel, het is natuurlijk niet aan Eneco of andere marktpartijen om onomkeerbare besluiten 

over grootschalige ingrepen in de openbare ruimte te nemen. U gaat daar nu als provinciale 

bestuurders over.   

Wij mogen er toch van uitgaan dat u pas dan besluiten neemt als u voldoende inzicht heeft in wat er 

op het spel staat. Dat is nu niet het geval en we nodigen u van harte uit om daar samen met ons 

eerst goed naar te kijken. Kijk wat er dreigt te gebeuren en kijk naar de alternatieven die er zijn.      

De ideeën aan de afsluitdijk verdienen het absoluut ook om door u serieus behandeld te worden. De 

huidige machtspolitiek door Rijk en Provincie is niet uit te leggen aan burgers die moeten kunnen 

vertrouwen op overheden die van hoog naar laag rekening houden met elkaar en met de inwoners.    

De gemeente(raad) van Medemblik heeft ook klip en klaar als beleid staan dat zij niet meewerkt aan 

extra windlocaties op haar grondgebied. Dat beleid is van kracht en heeft geleid tot het recent en 

krachtig herhalen daarvan door de Medemblikker politiek (College en voltallige Raad). Windmolens 

plaatsen precies tussen de huizen (dorpslinten) in, wordt de grootste miskleun van deze tijd en een 

belediging aan ons als inwoners die er met zorg mee zijn omgegaan. Het West-Friese landschap met 

zijn mooie dorpslinten met doorkijkjes naar het achterland, mag voor een relatief beperkt aandeel 

duurzame energie niet onevenredig zwaar worden aangetast.    

Hoogachtend,   

Naam: 

Adres:   

Datum:    Handtekening: 


