
Nieuwsbrief 

Electrabel, onderdeel van het 

Franse energieconcern GDF 

SUES, heeft plannen voor meer-

dere grote windparken in Zijpe! 

Twee locaties zijn onder andere: 

“Windpark Stolpen” tussen ‘t 

Zand en Sint Maartenszee” en 

“windpark Grote Sloot” tussen 

Burgerbrug en Oudesluis”. 

Deze plannen zijn zeer concreet; 

tijdens ons gesprek met de pro-

jectleider van Electrabel zijn de 

plannen bevestigd. Er zijn al teke-

ningen gemaakt, hoewel Electra-

bel verder geen details bekend 

wil maken. De projecten zijn vol-

gens de projectleider, Jeroen 

Willems, nog in een beginstadi-

um. Er wordt gewerkt aan de 

randvoorwaarden zoals mede-

werking van grondeigenaren en 

veranderende regelgeving. Ook 

politiek moet nog worden be-

werkt. Het gemeentelijk wind-

plan biedt in ieder geval geen 

ruimte voor grootschalige wind-

energie. Daarom is het concern 

nu actief aan het lobbyen bij 

Provincie en het Rijk. 

De directeur van het Franse 

moederbedrijf GDF SUES heeft 

begin maart 2012 een brief aan 

de provinciale Staten van 

Noord-Holland geschreven. 

Directeur, Dhr. Wolters, van 

GDFSUES Electrabel pleit in zijn 

brief om vooral toch maar volop 

de ruimte te bieden voor groot-

schalige windenergie in Zijpe. 

Het concern wil een vergelijkba-

re aanpak als in de Wieringer-

meer hanteren. Dat belooft niet 

veel goeds! Wij vinden dat de 

inwoners van Zijpe eerlijk moe-

ten worden geïnformeerd over 

deze mega windplannen. En 

omdat Electrabel het zelf niet 

wil doen hebben wij het con-

ceptplan verder uitgewerkt. 

 

Electrabel: Windpark Stolpen Bosweg 

Geluid van windturbines is een lastig dilemma bij 

het zoeken naar de beste locatie. De Enercon V70 

windturbine produceert maximaal 105 dB . Dit 

komt overeen met het geluid van een helikopter op 

30 m (100-105 dB), krachtige maaimachine, pau-

ken, roffel op grote trom, F16A straaljager op 150 

m hoogte (107 dB)  
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Windpark Stolpen Bosweg 

Industrieterrein beste plek 

voor windmolenpark 

Onderteken de petitie! 

Hoe kan ik reageren? 

In dit nummer: 

Windpark De Stolpen 

Het is de bedoeling om 8 Enercon Mega windturbines met een hoog-

te van 120 meter en een vermogen van 3 megawatt te plaatsen, maar 

dat kunnen ook nog grotere windturbines worden als regelgeving voor 

geluid, slagschaduw en radarhinder worden verruimd. Vast staat dat 

Electrabel de grootste windturbines wil plaatsen om zodoende maxi-

maal rendement (lees: subsidie) binnen te halen.   

Een select groepje van grondeigenaren is nu verleid met enorme be-

dragen tot maximaal € 70.000 per jaar per landeigenaar. Het concern 

belooft deze bedragen zonder dat daarvoor een inspanningsverplich-

ting en/of risico hoeft te worden gedragen. Zowel financiering, exploi-

tatie als ontwikkeling wordt door het energiereus Electrabel verzorgd. 

 

De benodigde infrastructuur zoals wegen naar de turbines 

vanaf de Westerduinweg, Stolperweg en Bosweg en de 

opstelplaatsen voor mobiele kranen zal een enorme impact 

hebben op het landschap.  Ook hiervoor betaalt Electrabel 

grote sommen geld.  

Vooralsnog heeft iedere welwillende grondeigenaar al een 

bedrag van € 5000 ontvangen zodat Electrabel een soort 

voorkeursrecht krijgt voor de uitvoering van het plan. Ook 

de toeristische verblijfsrecreatie krijgt nu direct te maken 

met de gevolgen van windenergie op land ambities. In de 

directe omgeving van het geplande windpark zijn verschil-

lende grote campings en vakantieverblijven gevestigd.  



Arcadis; “Industrieterrein beste 

locatie voor windpark” 

Uit onderzoek door Arcadis blijkt dat een 

industrieterrein zoals Eemshaven de beste 

plek is voor toekomstige windturbines. 

Energieproducent Essent wil een windmo-

lenpark bouwen, zonder dat de mensen en/

of natuur de negatieve effecten ervan erva-

ren.  

Lees meer op: 

www.platformwindenergiedezijpe.nl 

Stuur uw steunbetuiging naar: 

 
platform@platformwindenergiedezijpe.nl 
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Demonstratie tegen windenergie  

Op dinsdag, 15 mei 2012, wordt er een landelijke demonstratie ge-

houden tegen de bouw van windturbines in de  leefomgeving. Er zal 

een petitie worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor 

Energie. U kunt uw stem laten horen! Kom deze dag naar Den Haag 

en/of teken deze petitie. Meer informatie over deze actie kunt u 

lezen op:  

 

www.platformwindenergiedezijpe.nl  

Www.petities.nl/petitie/geen-ziekmakende-windturbines-in-de-

leefomgeving 

(U kunt in het tweede deel opmerkingen toevoegen)  

Teken de petitie tegen windturbines in de 

woonomgeving  

 

Kom dinsdag 15 mei naar Den Haag 

Om dit te kunnen beoordelen, heeft ARCADIS 

een milieueffectrapport opgesteld waarin de 

effecten van windturbines op grond, lucht, 

water en dieren onder de loep zijn genomen. 

Aan de hand van dit rapport kon de beste 

locatie voor windmolens worden gezocht. En 

wat blijkt? Industrieterreinen zoals Eemsha-

ven komen daar uit als beste locatie. 

Industrieterrein Eemshaven is een onbebouw-

de omgeving, dus bewoners van dorpen of 

steden hebben geen last van de turbines. In 

de toekomst kunnen rondom het windpark 

bedrijven worden gebouwd.  

 

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief van 

onze Stichting heeft kunnen lezen heeft 

GDF SUES Electrabel grootse plannen 

voor veel meer windturbines in de ge-

meente Zijpe.  

De gemeente Zijpe is geen industriege-

bied en mag dat nooit worden. 

Daarom doen wij een dringend beroep 

op u als bestuurder. Geen windturbines 

in onze mooie toeristische gemeente 

Zijpe. 
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Grootschalige industrie 

Naast het windpark rond de Stolpen heeft 

Electrabel ook een groot windpark langs de 

Grote Sloot gepland. Meer hierover in onze 

vorige nieuwsbrief. En dan is er ook nog het 

gemeentelijke windplan voor zeven mid-

denmaat windturbines langs de N9. Voor 

het landschap van de Zijpe, de inwoners 

van Zijpe en de toeristische sector betekent 

deze ontwikkeling de doodsteek. Slecht s 

enkele grootgrondbezitters zullen rijkelijk 

worden beloond terwijl de toch al moeiza-

me huizenmarkt een nieuwe klap krijgen te 

verwerken. Het landschap zal worden om-

getoverd tot een industrieel concentratie-

gebied voor grootschalige windenergie. 

Het hele project is nog omgeven door veel 

onzekerheden. De vergoedingen zijn nu nog 

gebaseerd op basis van de subsidie ( SDE+)  

zoals die nu gelden. Gezien de economische 

omstandigheden is het ook goed mogelijk dat 

er uiteindelijk een heel ander financieel 

plaatje uitrolt. En ook een ander bedrag voor 

de grondeigenaren. De regelgeving voor hin-

der voor defensieradar is recent ook veran-

derd.  En dan de maatschappelijke kosten 

voor omwonenden. Maar al te gemakkelijk 

wordt er gesteld dat er geen sprake is van 

planschade, maar de werkelijkheid licht toch 

echt anders. Omwonden zullen hoe dan ook 

te maken krijgen met waardedaling van wo-

ningen. Gerechtelijke uitspraken liegen er niet 

om en bevestigen dit waardedrukkend effect 

tot wel 50% waardedaling. Voornamelijk ver-

oorzaakt door de enorme impact die de nieu-

we generatie windturbines hebben op het 

landschap en leef en woonomgeving. 

En dan nog niet onbelangrijk: het draagvlak 

voor windenergie in Zijpe is nu minimaal en er 

zal nog een flinke campagne moeten worden 

gevoerd om dit draagvlak te verbeteren. 

De uiteindelijke financiële vergoeding 

voor de grootgrondbezitters is dus nog 

lang niet zeker. Er is zelfs een reële kans 

dat het hele project niet van de grond 

komt vanwege veranderde marktom-

standigheden.  

 

 

 

 

 

Voordat er met de bouw van het wind-

park begonnen kan worden duurt het 

waarschijnlijk nog wel even, maar juist 

daarom is het zo belangrijk om nu alvast 

tegengeluid te laten horen.  


