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Inspreken commissie ruimte maandag 10 november 2014 

 
 
 
Betreft agenda punt 7a: Ingekomen brief GDF/SUEZ windproject Bosweg 
 
 
Voorzitter, geachte commissieleden, 
 
 
Namens de OFS sector recreatie en toerisme wil ik graag uw aandacht vragen. 
 
 
Het verzoek van GDF/SUEZ is geagendeerd voor deze commissie. Namens de sector Recreatie 
en Toerisme wil ik hierbij graag ons standpunt bepleiten. 
 
 

- De windmolens komen heel dichtbij recreatie objecten in zowel de Stolpen als recreatie 
parken gelegen aan de Westerduinweg in Sint Maartenszee 
 

- De gemeente huldigt het beleid: Windmolens niet in de buurt van recreatie objecten. Als 
voorbeeld wil ik wijzen op de zienswijze die de gemeente op 29 juli 2014 naar de Provincie 
NH heeft gestuurd. De gemeente heeft 3x aangegeven:  
 

o recreatieparken/campings gevoelige bestemmingen zijn  
o rekening te houden met de ontwikkelingsmogelijkheden 
o rekening te houden met de afstand tot recreatieparken  

 
Er wordt zelfs voor gepleit om de zeer ruime afstand die men hanteert voor windmolens op 
Zee, ook voor de landzijde aan te houden! 
 

- GDF/SUEZ heeft de toeristische ondernemers NIET vooraf benaderd. Men houdt zich dus 
niet aan de Gedragscode draagvlak en participatie wind op Land vastgesteld op 3 
september 2014. De Toeristische sector is toch echt belanghebbende en heeft een 
aantoonbaar belang in deze omgeving. 
 

- Geluidsoverlast van windmolens als je in een tent ligt te slapen: Je moet er niet aan 
denken! 
 

- De toeristische sector is niet tegen windmolens, maar ons standpunt is duidelijk: Plaats ze 
langs vaar- en snelwegen (N9 / N245 (schagen-alkmaar)). 

 
Wij hopen dat de commissie ons standpunt overneemt en de aanvraag van GDF-SUEZ afwijst. 
 
Ik verneem gaarne de reactie van de commissie. 
 
Dank voor uw aandacht, 
 
 
 
 
Kees de Wit, 
voorzitter OFS sector recreatie en toerisme 
 


