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Voorzitter,  
 
De tijd vliegt, hoor je mensen wel eens zeggen, maar gelukkig zijn we wel zelf de piloot. We 
zijn drie weken verder na de laatste raadsvergadering. Vanavond praten we weer over wind; 
de realisatie van 12 megawatt windenergie in Staphorst. Uitgangspunt voor onze fractie is 
dat we de stuurknuppel zelf in handen houden, ook als het als piloot af en toe moeilijk 
sturen is. Daarnaast moeten we waken over ons eigen vluchtschema.  
 
Er is veel gebeurd in deze drie weken. Tijdens de raad van 16 april heeft onze fractie 
aangegeven dat de initiatiefnemer voldaan heeft aan alle kaders die deze raad unaniem 
heeft vastgesteld in januari 2018. De ChristenUnie fractie heeft een aantal punten van zorg 
uitgesproken, met name over het beperken van overlast door slagschaduw. Er is een 
toezegging gedaan door de wethouder om bij Wij Duurzaam Staphorst na te gaan of de 0-1 
uurs norm voor overlast door slagschaduw geldt voor alle bestaande en nog nieuw te 
realiseren woningen in de gemeente Staphorst.  
 
Het geeft vertrouwen dat Wij Duurzaam Staphorst nu inderdaad heeft besloten om de 
overlast door slagschaduw te willen beperken voor alle woningen in Staphorst. Ook 
woningen die eventueel nog gebouwd gaan worden, waar ze ook komen te staan. Dat 
vinden wij een belangrijk punt: Geen enkele woning in Staphorst krijgt door dit windpark te 
maken met meer dan 1 uur slagschaduw per jaar. Wij zien daarin een duidelijke beweging 
van WDS om werkelijk te streven naar zo min mogelijk overlast. Voor onze fractie is dit een 
belangrijk punt. Bij de omwonenden zijn veel zorgen over de overlast voor hun 
woonomgeving. Wij zien bij WDS een duidelijke wil om de overlast tot een minimum te 
willen beperken, ook wanneer dat financiële gevolgen heeft voor de business case. 
 
We hebben vernomen dat WDS toegezegd heeft om de lichtoverlast tot een minimum te 
beperken, door de obstakelverlichting zo sober mogelijk uit te voeren. We willen de 
initiatiefnemer oproepen om de tiphoogte van de turbines te beperken tot 210 meter: dat 
scheelt namelijk een derde aan verlichting. Hoe minder lampjes, hoe minder lichtoverlast. 
 
Er is uitvoering gegeven aan een motie die door deze raad is aangenomen: wethouder en 
initiatiefnemer hebben zich ingespannen om de mogelijkheden te onderzoeken tot een 
verdere optimalisatie van de turbinelocaties. Er is gebleken dat het windpark helemaal niet 
betekend dat Staphorst op slot zou gaan voor wat betreft woningbouw op de Slagen en de 
uitbreiding van de Bullingerslag: sterker nog: de komende 25 jaar, dat is de looptijd van de 
vergunning die zal worden afgegeven, zal dit windpark geen belemmering vormen voor 
uitbreiding van de Slagen en de Bullingerslag. Wel heeft de motie ertoe geleidt dat indien 
nodig/wenselijk de twee meest noordelijke turbines nog maximaal 70 meter verplaatst 
kunnen worden naar het zuiden. Hierdoor zal de overlast voor woningen gelegen aan de 
noordzijde van het windpark nog verder afnemen terwijl het voor woningen aan de zuidzijde 
geen gevolgen heeft.  
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Wij vinden het belang van bestaande woningen in de omgeving van het windpark zwaarder 
wegen dan van woningen die op dit moment nog niet gerealiseerd zijn. De nu voorgestelde, 
mogelijke, wijziging heeft in onze ogen geen nadelige gevolgen voor bestaande woningen: 
Het biedt een mogelijkheid tot optimalisatie van het windpark en is dus een verbetering van 
het plan. 
 
We hebben de vorige vergadering vragen gesteld over de termijn van bekend maken van het 
turbinetype. Graag zouden wij zien dat dit 3 maanden voor aanvang van de bouw bekend 
wordt gemaakt. Inmiddels hebben we de toezegging van de portefeuillehouder ontvangen 
dat deze termijn aangepast zal worden van 3 weken naar 3 maanden? Dank daarvoor! 
 
Voorzitter, tijdens iedere vlucht is het van het grootste belang voor de gezagvoerder om 
koers te houden. Staphorst zit zelf aan de stuurknuppel en we moeten die stuurknuppel niet 
uit handen geven totdat de eindbestemming op 1 januari 2021 bereikt is. Wij gaan ervan uit 
dat na vanavond deze vlucht weer vervolgd kan worden en Wij Duurzaam Staphorst de 
volgende stap in het proces kan zetten. 
 
Dank u. 
 
 
Stemverklaring van de ChristenUnie fractie: 
 
In januari 2018 heeft deze raad unaniem kaders vastgesteld heeft voor het realiseren van 12 
megawatt windenergie. Het is onze taak om als gemeenteraad te toetsen aan de kaders die 
destijds zijn vastgesteld. Wij concluderen dat het voorliggend raadsbesluit voldoet aan deze 
kaders. Aan de ingediende motie van CDA/SGP is door het college uitvoering gegeven: we 
concluderen dat het windpark voor de komende 25 jaar geen belemmering vormt voor 
uitbreiding van de Slagen, de Baarge en de Bullingerslag.  
Daarom stemmen wij in met dit raadsbesluit.  


