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ZIENSWIJZE NIJ HIDDUM-HOUW
Geacht College,
Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen met betrekking tot uw voornemen om de bouw van windpark
Nij Hiddum-Houw bij de Kop Afsluitdijk mogelijk te maken.
Ik ben tegen de bouw van dat windpark en ik verzoek u af te zien van het voornemen er aan mee te
werken. Ik heb de volgende argumenten en overwegingen om dat verzoek te ondersteunen.

Windpark Nij Hiddum-Houw wordt veel te groot voor onze omgeving. Negen giga-turbines
tasten het landschap aan en hebben een negatieve impact op ons woon- en leefklimaat. Wie wil hier
nog wonen te midden van een stel reuzen van turbines.

Het is onbegrijpelijk en onredelijk dat wij in deze streek opdraaien voor alle nieuwbouw die
nodig is om te voldoen aan de opgave van Fryslân (530,5 MW in 2020). Ook elders in de provincie is
er ruimte te vinden. Zie de uitkomsten van Fryslân Foar De Wyn.

De Nederlandse geluidsnormen zijn de slechtste van Europa en ik ben bang voor ernstige
geluidsoverlast, ook binnenshuis. Die geluidsoverlast kan leiden tot slaapverstoring en dat kan leiden
tot gezondheidsproblemen.

U zegt dat er geen sprake zal zijn van slagschaduw en dat er alles aan wordt gedaan om de
zichtbaarheid van de topverlichting te beperken, maar welke garanties kunt u mij geven dat het in de
praktijk altijd zo werkt?

Ik ben bang dat mijn huis in waarde zal dalen en dat het zelfs misschien wel geheel
onverkoopbaar wordt. Wie wil nu aankijken tegen 9 giga-turbines en daarvan op allerlei manieren
overlast van hebben?
Het is geen wonder dat er voor het plan echt geen draagvlak is in de omgeving (met uitzondering van
een paar mensen die met de winsten gaan strijken). Net als veel van mijn streekgenoten meen ik dat u
ons aan ons lot overlaat en dat u naar de pijpen danst van het Rijk en commerciële partijen. Het ergste
bij dat alles is dat het allemaal onnodig is als u bereid zou zijn om elders in de provincie op zoek te gaan
naar een paar andere locaties voor windparken. Wij worden het slachtoffer van uw weigering dat te
doen.
Ten slotte nog één ding. Het zal juridisch misschien allemaal niet waterdicht zijn vastgelegd, maar
voorgangers van u hebben wel degelijk de mensen hier in de buurt te verstaan gegeven dat Hiddum
Houw op termijn zou verdwijnen als we akkoord zouden gaan met dat windpark van vier turbines langs
de A7. Over die “sterfhuisconstructie” houdt de provincie de kaken nu stijf op elkaar, maar wij hier zijn
de toezeggingen van mevrouw Andriesen niet vergeten. U kennelijk wel en dat beschouw ik als
woordbreuk.
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