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De kranten hebben er bol van gestaan. 
Gedeputeerde  Staten had besloten! “GENOEG = GENOEG” werd zelfs op het NOS Journaal 
geroepen door onze gedeputeerde Jaap Bond. Er zou uitsluitend nog grootschalige 
windenergie worden toegestaan in de Wieringermeer, verder uitsluitend op zee. Alle reeds 
aangevraagde projecten op land zouden niet in behandeling worden genomen. Ook “Jan van 
kempen” in Polder F niet. 
 
We hebben een dag of drie durven juichen.  
Daarna bleek de volledige informatie die ons schriftelijk beloofd was niet te zijn gekomen. 
Daardoor was ons niet duidelijk dat er eerst nog een periode van ter inzagelegging zou 
volgen, zodat alles nog drastisch kon veranderen. Het besluit bleek slechts een “voorontwerp 
besluit” en coalitiepartner PvdA bleek zich  tijdens de commissievergadering van 13 
september jl. alweer te distantiëren van het besluit. 
 
Zo is ons dus duidelijk geworden dat al deze publiciteit slechts een politieke stunt was. De 
politiek kan hiermee aan zijn kiezers de indruk wekken dat men de intentie heeft gehad naar 
de kiezers te luisteren. Immers bij de laatste provinciale staten verkiezingen was windenergie 
een belangrijk item en heeft de kiezer duidelijk gekozen voor die partijen die er op land tegen 
zijn. 
Het blijft echter bij “de indruk wekken”, in de praktijk geeft men de windlobby weer alle 
gelegenheid er een stokje voor te steken. 
 
En dat doen ze! 
De windturbineprojectontwikkelaars schreeuwen moord en brand! 
De dreigingen met schadeclaims zijn niet van de lucht, en de een nog harder dan de ander 
beweert toch zeker het beste plan te hebben. 
Hierbij manipulatie, leugens en bedrog niet schuwend.  
 
Zo beweert de Coöperatieve windvereninging Kennemerwind dat zij juist volledig uit 
maatschappelijk draagvlak bestaan. Immers een vereniging zonder winstbejag en bestaand uit 
800 particuliere burgers. “Die 800 burgers zijn juist heel erg vóór “Jan van Kempen”. Het is 
slechts één klein werkgroepje dat ertegen is” zegt Kennemerwind..  
Men vergeet daarbij te vertellen dat de Kennemerwindleden die in de buurt van Burgerbrug 
wonen op één hand te tellen zijn. De rest woont ver weg en krijgt dus zeker geen overlast van  
“Jan van Kempen”. Ze heten dan weliswaar niet uit te zijn op winstbejag, maar hun 
“participaties” beloven toch een groter rendement te geven dan een reguliere spaarrekening.  
Wanneer je lekker ver weg woont, en dus niet wakker hoeft te liggen van het geronk aan je 
open slaapkamerraam, je gezondheid hierdoor niet achteruit ziet gaan, je leefmilieu niet 
verpest hoeft te zien worden en de waarde van je huis alleen maar daalt vanwege de krediet 
crisis, en niet ook nog 10 to 50 % extra vanwege windturbineoverlast, kun je heel gemakkelijk 



participeren in een windpark en daarbij in je egoïsme nog een goed gevoel hebben ook. Zo is 
het heel gemakkelijk om maatschappelijk draagvlak te suggereren. 
 
In werkelijkheid is het zo dat Kennemerwind slechts  één van de drie turbines van “Jan van 
Kempen” gaat exploiteren. De andere twee zijn van de particuliere families Klaver en Pronk 
die geen van beiden in Polder F wonen en dus wel uitsluitend voor de dikke winst gaan.  
 
In 2009 hebben we met z’n allen al eens op uitnodiging van Kennemerwind gewandeld bij 
hun turbines ten noorden van Burgervlotbrug, die op die avond opvallend geluidloos bleken te 
draaien. Ook daarmee was toen gemanipuleerd. De eigen onderhoudsmonteurs hebben toen 
immers uit hun mond laten vallen dat ze getemperd moesten worden vanwege de “stille 
omgang” die avond.  Kortom, Kennemerwind en consorten zijn een gevaarlijke tegenstander. 
 
Mensen, laat van u horen. Immers Werkgroep Polder F vecht niet voor zichzelf. Wij 
vertegenwoordigen u, wij vertegenwoordigen een ieder die op deze plek wil blijven leven, een 
ieder die gezond wil blijven, een ieder die zijn huis enigszins op waarde wil behouden. 
 
De windturbineprojectontwikkelaars van “Jan van Kempen” zetten in op het maatschappelijk 
draagvlak dat volgens hen aan hun kant staat. Ze dreigen met een schadeclaim. Zelfs de 
onderhoudskosten van de kleine turbinetjes die langs het kanaal staan, en die op dit moment 
gereviseerd worden zodat ze het nog een jaar of 5 volhouden, willen ze claimen. Immers ze 
hadden allang van “Jan van Kempen” gebruik willen maken. 
 
Die schadeclaim gaat ze niet lukken. In eerdere rechtszaken is dit al eens afgedaan als 
ondernemersrisico.  
Toch gevaarlijk, want bijvoorbeeld de PvdA gaat er al weer intrappen. Zij stellen voor om de 
plannen die al vele jaren voortslepen, te laten voortgaan. Er zou immers al zo veel werk aan 
besteed zijn. Pas op “Jan van Kempen” is één van die lang slepende plannen. 
De PvdA vergeet dat wij bewoners, zuiver en alleen om ons thuis en woongenot te verdedigen 
er ook al die jaren al heel veel werk in hebben zitten. 
 
Werkgroep Polder F gaat een zienswijze indienen. We gaan de fracties weer spreken, en we 
gaan tot het laatst toe door met deze megaturbines uit Polder F te weren. Er zijn al 
particulieren uit Burgerbrug die ons hebben toegezegd zelf ook een zienswijze in te dienen. 
Doe dat a.u.b. massaal. De termijn sluit 1 november. 
werkgroeppolderf@gmail.com is het adres waar u kunt vragen om een voorbeeld zienswijze 
en waar u zich kunt opgeven om via e-mail op de hoogte te worden gehouden. 
 
U kunt de GENOEG = GENOEG poster downloaden op 
www.platformwindenergiedezijpe.nl print hem uit en hang hem weer voor uw raam. 
www.windmolenklachten.nl geeft u een duidelijk beeld van de enorme overlast die er al is.  
www.noord-holland.nl hier kunt u de ter inzage legging van het voorontwerp besluit inzien. 
 
In de 3e week van november staat er weer een commissievergadering gepland. Op 17 
december zou dan de Provinciale Staten vergadering zijn waarin een definitief besluit gaat 
vallen.  
Werkgroep Polder F (Han Hirschman, Riet Dapper, Diana Veenstra, Aad Kramer) zal 
daar weer zijn. Gaat u met ons mee? 
GENOEG = GENOEG  
We houden u via de e-mail op de hoogte. 


