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Sinds april is er weer veel gebeurd op politiek gebied. 
De provinciale staten verkiezingen resulteerden in een VVD, PvdA, D66, CDA coalitie. 
Niet heel veel verschillend van de vorige. GroenLinks is verdwenen. Daarvoor in de plaats 
regeert nu D66 mee.  
Waren we heel gelukkig met het feit dat Bart Heller (GroenLinks) het veld heeft moeten 
ruimen, voor hem in de plaats hebben we nu Tjeerd Talsma (PvdA) als milieu gedeputeerde. 
Helemaal gerust zijn we hier niet op. Deze man woont in Callantsoog, je zou dus zeggen, een 
echte Zijpenaar, maar onze ervaring is inmiddels dat hij meer PvdA-er  is dan Zijpenaar. De 
PvdA houdt nog steeds vast aan “wind op land”. 
De meeste andere partijen hebben echter zoals dat heet een “voortschrijdend inzicht” en zien 
ook de grote nadelen van wind op land. 
 
Daarom ziet gelukkig het nieuwe coalitieakkoord er voor ons windturbinetegenstanders 
hoopgevend uit. Hieronder een citaat dat voor ons van belang is:  
 
“Er komen géén windmolens op land bij. Wij kiezen voor windmolens op zee en niet op land. 
Windmolens op zee bieden economische kansen voor de kop van Noord-Holland. Ons 
uitgangspunt is dat opschaling naar een grotere molen gepaard gaat met het weghalen van een 
aantal kleinere molens met een evenredig vermogen. 
Wij zetten in op innovatieve vormen van duurzame energie en richten mede daarom een 
Energy Board op.” 
 
Geweldig nieuws in vergelijking met het voorgaande beleid waarin men een verdrievoudiging 
van wind op land nastreefde. 
 
Wij concluderen hieruit dat de overgebleven 9 (ooit 15) kleine turbinetjes van Kennemerwind  
waarvoor nog vergunning is, niet vervangen zullen mogen worden door meer dan de 
1080 kW. die zij ooit hebben kunnen opleveren (bij genoeg wind, als ze niet kapot waren). 
Windpark “Jan van Kempen” dat ons nog steeds als een zwaard van Damocles boven het 
hoofd hangt, want de vorige provinciale coalitie heeft de schriftelijke claim op de Crisis en 
Herstelwet hiervoor in de ijskast gezet,  heeft een maximaal vermogen van 3 x 2 MW 
(6000kW dus).  
Gelukkig zal dit hier volgens het nieuwe coalitieakkoord van de Provincie niet meer passen. 
 
Echter, op de website van Kennemerwind lezen wij het volgende:  
 
“Windpark Jan van Kempen. Het totale vermogen van de vijftien turbines op het 
windpark Zijpe was lang 1080 kW (3*50, 6*75 en 6*80 kW). Dat vermogen kan ook met 
één grotere windturbine worden opgewekt. Daarom wil Kennemerwind (met partners) 
het park opschalen naar 3x 2MW. In dec ’09 wees de gemeenteraad van Zijpe het plan 
om politieke redenen na jaren van voorbereiding af. Het plan past echter uitstekend in 



het beleid van de provincie. Alle vereiste onderzoeken zijn klaar en de plannen kunnen 
worden gerealiseerd zonder hinder voor omwonenden.” 
 
Heel gevaarlijk dat zij, die nog steeds heel graag rijk willen worden van onze belastinggelden 
en zich verschuilen achter “gratis” blazende wind, officiële informatie heel anders lezen dan 
wij. 
Bovendien beweren zij nog steeds dat deze 3 enorme gevaartes zonder hinder van 
omwonenden kunnen worden gerealiseerd. Wij weten met z’n allen inmiddels toch beter?  
We hoeven niet eens zo erg ver van huis om er achter te komen hoeveel hinder omwonenden 
hebben, en helaas ook houden, van één megaturbine. Laat staan drie! 
 
En het is NOG gekker! Dachten we dat “Jan van Kempen” een dreiging is, er is inmiddels nog 
iets veel ergers gaande. 
Electrabel, een Europese energiegigant, is bij boeren tussen Burgerbrug en Oudesluis aan het 
lobbyen om over die hele afstand, langs de westkant van de Grote Sloot, een kilometers lange 
lijnopstelling te realiseren van megaturbines. Er wordt al vermeld dat “Jan van Kempen” deel 
zou kunnen gaan uitmaken van die lijn.  
Als dat werkelijkheid wordt zal de hele afstand tussen Zijpersluis en Oudesluis vol komen te 
staan met geldverslindende zwaaipalen met een tiphoogte van tussen de 100 en 150m. hoog. 
En we weten allemaal dat de hoeveelheid elektriciteit die hiermee zal kunnen worden 
opgewekt, slechts een druppel op de gloeiende plaat blijft. Dit is alleen maar interessant voor 
de portemonnee van de projectontwikkelaars en de energiemaatschappij. 
 
Wij hopen te kunnen vertrouwen op het nieuwe gemeentelijk windbeleid, waarin geen plaats 
meer is voor nieuwe megaturbines, en op het nieuwe provinciaal coalitieakkoord. Toch 
denken de windturbineprojectontwikkelaars nog steeds ooit in onze woonomgeving hun slag 
te kunnen slaan. 
 
Maar, er is ook goed nieuws op het gebied van duurzame energie in 
Burgerbrug. 
Marco en Monique Klaver hebben op 10 juni hun 700 m² grote 
zonnepanelen-dak feestelijk in gebruik genomen. Ze zijn van plan om eind 
dit jaar nog eens met 300 m² uit te breiden. 
Voor de toekomst hebben ze het plan om uitsluitend voor de mest van hun 
koeien een biovergasser te laten bouwen. 
 
We feliciteren ze van harte met deze buurtvriendelijke manier van 
duurzaam ondernemerschap.  
 
Ondertussen houden wij ons hoofd erbij. We hebben nog steeds veel contact met andere 
werkgroepen uit de Noordkop. Zo houden we elkaar op de hoogte. 
Komende september zal dit onderwerp weer op de agenda staan bij de provincie. Daar zullen 
we weer een bijdrage leveren, zodat ook de nieuwe Provinciale Statenleden ons leren kennen. 
Want….. 
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Werkgroep Polder F (Han Hirschman, Riet Dapper, Diana Veenstra, Aad kramer) 


