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Ook in deze nieuwe Brugpraat gaat het weer over windturbines want we zijn helaas nog niet 
klaar. 
 
Hoewel we in december met z’n allen een feestje hebben gevierd omdat de gemeenteraad met 
een grote meerderheid (10-5) het voorbereidingsbesluit tot wijziging van het 
bestemmingsplan, zodat er in de Polder F ruimte zou kunnen worden gecreëerd voor 3 
megaturbines, niet aannam, zijn we zeker niet tot rust gekomen. 
 
Immers de dreiging bleef. 
De “Crisis- en Herstelwet” die door  het kabinet Balkenende-4 werd bedacht om in deze tijd 
van crisis de werkgelegenheid en economie een impuls te geven, en het zo voor grote bouw- 
en wegenbouwprojecten mogelijk te maken versneld doorgang te vinden, geldt ook voor 
megaturbineparken.   
Gek genoeg ging het hier eerst om turbineparken vanaf 15 MW. In de loop der maanden werd 
dit verkleind naar 10 MW, en helaas is uiteindelijk de wet aangeboden ter goedkeuring aan de 
1e kamer met daarin turbineparken vanaf 5 MW! 
  
“Jan van Kempen” verwacht maximaal 6 MW te gaan opleveren, dus het gevaar bleek helaas 
nog niet geweken. 
 
Wij zijn dan ook meteen begonnen met brieven schrijven aan 2e Kamerleden, en later aan 1e 
Kamerleden, om ze ervan te weerhouden deze wet aan te nemen. 
 
Hoewel het kabinet Balkenende-4 viel, en dus demissionair is, waardoor er over veel lopende 
zaken nu geen beslissing kan worden genomen, heeft men op 16 maart jl. na een lang debat 
besloten de Crisis- en Herstelwet toch aan te nemen. Men vindt het zo belangrijk de economie 
en werkgelegenheid een impuls te geven dat men niet wil wachten tot er een nieuw kabinet is 
gevormd. 
Een loffelijk streven. Helaas is het gevolg van deze wet dat onze democratie hierdoor niet 
veel meer voorstelt. Men zet het gemeentebestuur buiten spel. Daar waar gemeenteraden 
weloverwogen tot het besluit komen projecten tegen te houden omdat de burgers, plaatselijke 
economie en het leefmilieu  hierdoor benadeeld worden, dreigt een omstreden project toch 
versneld doorgang te kunnen vinden.  
 
De Nederlandse economie zal geen enkele impuls krijgen door de bouw van 
windturbineparken want er worden tegenwoordig helemaal geen turbines in Nederland  
gebouwd. 
 



Inmiddels hebben de initiatiefnemers van “Jan van Kempen” voor deze 3 turbines op 5 maart 
jl. een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Zijpe.  
Op 17 maart jl. is deze vergunning door de gemeente geweigerd.  
Deze geweigerde vergunning heeft men nodig om voor de Crisis- en herstelwet in aanmerking 
te komen. 
Wij verwachten dus dat het menens wordt en we zijn klaar om de strijd in Haarlem aan te 
binden. En we laten ons niet ontmoedigen, want ook bij de provincie zal het besluit op 
democratische wijze genomen worden. We zullen ook daar onze stem dus duidelijk laten 
horen. 
 
WEL HEBBEN WE  DAARBIJ  UW STEUN WEER HARD NODIG!  
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij van alle Zijper partijen een 
beeld proberen te krijgen over hoe zij met het windturbineprobleem in de toekomst zullen 
omgaan. Daarvan hebben we u allen op de hoogte gebracht. 
Helaas heeft de PvdA met de hakken over de sloot nog een 3e zetel weten te behouden, maar 
hun verlies was enorm. Wethouder Blonk denkt zich te kunnen verschuilen achter het 
landelijke verlies van de PvdA maar wij weten wel beter.   
 
Binnen het CDA blijkt inmiddels dat veel leden tegen windturbines zijn, dus dat is een mooie 
ontwikkeling. Helaas blijft hun fractievoorzitter Hans Klaver overtuigd voorstander. We 
zullen zien hoe men binnen het CDA en in de nieuwe gemeenteraad hiermee omgaat. 
 
Samen met Houd Zijpe Leefbaar, Stichting KPO, leden van Werkgroep Oudesluis en leden 
van werkgroep St. Maartensbrug, vormen Han Hirschman en Riet Dapper namens werkgroep 
Polder F, en Aad Kramer namens de Dorpsraad inmiddels een groep die een kritisch oog 
houdt op de structuurvisie van de gemeente Zijpe en te zijner tijd ook het windplan. 
Het is ons immers gebleken dat in de nieuwe structuurvisie die eerdaags aan de raad zal 
worden aangeboden, Polder F ondanks dat het bestemmingsplan niet gewijzigd wordt, nog 
gewoon als windturbinelocatie wordt genoemd. We zijn dus klaar om zodra dit nodig is, met 
vereende krachten hiertegen in het geweer te komen. 
 
Iedereen die een windturbine in zijn of haar omgeving heeft staan is het er inmiddels over 
eens dat de overlast enorm is.  
Bovendien weet een ieder die ooit een klacht heeft ingediend bij gemeente 
en/of milieudienst, dat handhaven van de wet, en controle op die overlast 
een onmogelijke zaak blijkt. 
Er komen steeds meer rapporten in de openbaarheid die aantonen dat windturbines slechts 
25% opbrengen van hetgeen ze beloven, de subsidiekosten de pan uitrijzen, en er altijd andere 
energiecentrales nodig zullen zijn omdat windturbines geen constante hoeveelheid energie 
opwekken. Daarom vinden wij de overlast onaanvaardbaar. 
 
Zodoende blijft onze leus 
GENOEG = GENOEG 
 
Help ons alsjeblieft om met elkaar SAMEN STERK te zijn.  
 
Met vriendelijke Groeten,  
Werkgroep Polder F (Han Hirschman, Aad kramer, Diana Veenstra, Riet Dapper) 


