
     Werkgroep  
      Polder F       werkgroeppolderf@gmail.com 

 
 
Dachten we in december even rust te hebben, niets was minder waar. Al op 11 januari jl. bood onze 
GroenLinks gedeputeerde Bart Heller een concept “Uitvoeringsprogramma” wind op Land aan, ter 
goedkeuring aan Provinciale Staten.  
Er was ons beloofd dat wij onmiddellijk op de hoogte zouden worden gebracht. Dat gebeurde niet! 
Gelukkig hebben wij inmiddels zoveel voelsprieten in allerlei geledingen dat wij al op 12 januari toch 
op de hoogte waren. 
We zijn meteen aan het werk gegaan om dit “Uitvoeringsprogramma” tegen te houden. 
Immers, als apart onderdeel in dit programma werd Megawindturbinepark “Jan van Kempen” in 
polder F genoemd. De initiatiefnemers van dit “park” (de families Klaver en Pronk in samenwerking 
met St. Kennemerwind) hebben schriftelijk aan de provincie laten weten dat ze met dit oorspronkelijke 
veel te grote plan gebruik willen maken van de Crisis- en Herstelwet, en hiermee dus de gemeentelijke 
democratie willen omzeilen.  
Letterlijk stond in het concept “uitvoeringsprogramma” een inpassingsplan te maken voor dit 
megawindturbinepark en dit aan de initiatiefnemers te laten weten. 
 
We zijn meteen brieven gaan schrijven aan alle fracties van Provinciale Staten. We hebben met allen 
gecommuniceerd. Daarbij ingegaan op de standpunten van iedere politieke partij. Op deze manier zijn 
we er in ieder geval in geslaagd om alle politieke partijen aan het denken te zetten. 
 
Ook heel veel bewoners hebben aan onze oproep gehoor gegeven en zelf e-mails gestuurd naar de 
provincie. Men liet weten met e-mails overladen te zijn. Waarvoor onze hartelijke dank! 
 
 Op 1 februari jl. waren we met ongeveer 40 personen uit de Noordkop in Haarlem om daar ons 
probleem onder de aandacht  te brengen van de commissie WAMEN (Water, Agrarische zaken, 
Milieu, Economie en Natuur). Deze commissie brengt advies uit aan Provinciale Staten, en deze 
mensen zijn daar zelf ook deel van. 
Riet Dapper heeft namens Werkgroep Polder F ingesproken. Aparte ervaring was dat de 
commissieleden ook vragen aan haar stelden. Zo kwam werkgroep Polder F in de gelegenheid om al 
onze problemen heel duidelijk kenbaar te maken. 
Het werd ons toen duidelijk hoe schrikbarend weinig de commissieleden en daardoor ook de 
Provinciale Statenleden eigenlijk wisten van de problematiek rondom windturbines in de 
woonomgeving. We waren na die dag dus nog niet klaar. 
 
Ook vanuit andere delen van de Noordkop kwam veel weerstand. Het gaat hier immers om een 
Provinciaal plan, waarin de hoeveelheid windenergie schrikbarend zal worden uitgebreid. 
 
Tussen 1 en 14 februari hebben we vrijwel iedere dag gecorrespondeerd met de Provinciale 
Statenleden. Immers, op 14 februari zou het besluit in de Provinciale Staten vergadering vallen. 

We hebben o.a. documenten gemaakt over de onlangs vernieuwde geluidsnormering, 
het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, het gebrek aan rendement, en 
het weidevogelleefgebied, en die verdeeld over de dagen telkens aan de verantwoordelijke 
Statenleden opgestuurd. Op miraculeuze wijze kwamen wij ook in het bezit van een brief van Cees 
Bakker van St. Kennemerwind aan Provinciale Staten. In deze brief suggereert hij hoe geweldig het 
plan allemaal in elkaar steekt en hoe goed ze het de omwonenden naar de zin willen maken. Wij 



konden gelukkig onmiddellijk op deze brief inspelen. Er is immers ervaring genoeg hoe eigenaren met 
omwonenden omgaan, hoe regels (niet) worden nageleefd en controle daarop in de praktijk slecht 
uitvalt.  
 
Wij waren blij verrast over de interesse die vrijwel alle Statenleden toonden. Niet alleen kregen we 
antwoord op onze brieven maar naar aanleiding daarvan werden ook weer nieuwe vragen gesteld. 
 
Zo werd de vergadering op 14 februari een zware dobber voor onze GroenLinks gedeputeerde Bart 
Heller. Er kwamen in totaal 6 amendementen en 2 moties, waardoor het uitvoeringsprogramma erg 
onder druk kwam te staan. 
Uiteindelijk kroop hij weg in uitgebreide excuses voor de maatschappelijke onrust die er door zijn 
schuld was ontstaan. Toen het uitvoeringsprogramma dreigde niet aangenomen te worden vroeg hij  
5 minuten tijd om de tekst aan te passen. 
 
Zo veranderde plotseling het “Uitvoeringsprogramma” in een “Beleidskader” en werd het hoofdstukje 
aangaande “Jan van kempen” (en trouwens ook een windpark bij Wervershoof dat door dezelfde Hr. 
Pronk werd aangevraagd, die inmiddels windturbineprojectontwikkelaar van zijn vak is) beduidend 
veranderd. Deze plannen gaan in de ijskast. 
 
Het maken van dit “Beleidskader”  is vervolgens op 14 februari aangenomen. 
Dit betekent dat de Provincie in overleg met de gemeentes en groepen uit de bevolking gaat uitzoeken 
waar eventueel nog windturbines zouden kunnen worden geplaatst. Hierbij wordt met alle 
uiteenlopende bezwaren rekening gehouden. Pas als dit ingevulde “Beleidskader” is aangenomen door 
Provinciale Staten, komen de aanvragen voor megawindturbinepark “Jan van Kempen” en dat andere 
in Wervershoof uit de ijskast en zal er worden gekeken of die nog ergens passen. Zo niet, dan gaat het 
niet door. 
 
Het lijkt er dus op dat al ons werk niet helemaal voor niets is geweest. Belangrijk is nu dat we blijven 
meepraten. Werkgroep Polder F zit inmiddels samen met andere werkgroepen ook aan tafel met de 
milieufederatie die een belangrijke gesprekspartner is van Gedeputeerde Bart Heller. De 
milieufederatie bestaat immers uit vele kleine partijtjes, waardoor het lijkt alsof zij een groot deel van 
de bevolking vertegenwoordigen. Zo denkt Bart Heller aan zijn maatschappelijk draagvlak te kunnen 
komen. Het is onder meer heel belangrijk om de milieufederatie voor ons te winnen. Dat gaan we 
proberen. 
 

Leuke wetenschap is dat Werkgroep Polder F inmiddels bekend staat als “het kiezelsteentje in 
de schoen van Bart Heller”. Wij vinden dat een prachtige compliment! En we zullen er alles 
aan doen om dat nare steentje vlijmscherp te houden. 
 
Waren we al dolblij met dit kiezelsteentje, tijdens het carnaval bleek dat Werkgroep Polder F door de 
Burgerbruggers is uitgekozen om benoemd te worden tot Ridder in de Orde van de Skeve Haan. Wij 
waren heel blij dat Aad Kramer namens ons alle vier, voor onze verdiensten voor het dorp in 2010, 
deze onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Hartelijk Dank daarvoor! 
 
Wij vinden dit blijk van waardering een prachtige stimulans om de strijd voort te zetten. 
 
Het laatste nieuws is dat de kans groot is dat we van gedeputeerde Bart Heller af komen, want de 
grootste partij VVD wil niet langer met GroenLinks samenwerken. Dat scherpe steentje moet dus in de 
schoen van zijn opvolger. Daar zorgen we voor!  
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