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Uit de nieuwsbrief van de coöperatieve windvereniging Kennemerwind van augustus jl. 
citeren wij het volgende verhaal. 
 
“Park Jan van Kempen” 
De vervanging van de Kennemerwind molens langs het Noord-Hollands kanaal gaat een 
belangrijke fase in. De gemeenteraad van Zijpe heeft het plan een klein jaar geleden 
afgewezen. Ons beroep op de Crisis- en Herstelwet bij de Provincie is nog altijd 
onbeantwoord gebleven. Verkiezingen, een nieuwe samenstelling van provinciale Staten, 
lijkt de oorzaak dat er (letterlijk en figuurlijk) windstilte is opgetreden. Dezer dagen zal de 
provincie toch kleur gaan bekennen. De klimaatdoelstellingen worden niet opgelost door 
alleen maar op de veel duurdere oplossing van wind-op-zee te mikken. Met spanning 
wachten we af. Kennemerwind is nu al vijf jaar aan de slag om het park te vernieuwen. 
Ondertussen proberen wij de oude molens in conditie te houden, hetgeen met enige moeite 
lukt. 
 
De gemeenteraad van Zijpe heeft in december 2009, alweer bijna twee jaar geleden dus, dit 
plan in Polder F afgewezen. Bovendien is er binnen de gemeente in december 2010 een nieuw 
Windplan aangenomen waarin staat dat er in Burgerbrug uitsluitend op het stort, direct langs 
het kanaal nog 2, hooguit 3 kleine turbines mogen worden gebouwd ( max. ashoogte 50 m. 
max. vermogen 850 kW) om het oude park met de kleine Lagerweij molentjes te vervangen.  
In februari 2011 zijn wij met z’n allen naar Haarlem afgereisd, en bovendien heeft heel 
Burgerbrug toen de Provinciale Staten plat gemaild om ervoor te zorgen dat het beroep op de 
Crisis- en herstelwet dat door de fam. Pronk en Klaver in samenwerking met Kennemerwind 
gedaan was om “Jan van Kempen” alsnog in Polder F geplaatst te krijgen niet zou worden 
gehonoreerd.  Daarom heeft men toen de aanvraag in de ijskast gezet, zodat een en ander goed 
kon worden onderzocht. 
Na februari is dankzij de verkiezingen een nieuwe coalitie gevormd. Het nieuwe 
coalitieakkoord heeft qua windenergie op land een geheel andere inhoud dan de koers die in 
februari jl. volgens het Regionale Plan van Aanpak uit oktober 2010 nog gold. 
 
Kortom de zaak ligt iets genuanceerder dan hetgeen Kennemerwind in hun nieuwsbrief stelt. 
 
Werkgroep Polder F heeft bij de Provincie navraag gedaan over dit “een dezer dagen kleur 
bekennen” waarover Kennemerwind het heeft.  
Inmiddels weten wij dat op ambtelijk niveau onderzoek is gedaan. Hierover gaat eerdaags een 
voorstel naar Gedeputeerde Staten.  In de vergadering van oktober wordt dit voorstel door  
Gedeputeerde Staten besproken. Als zij een besluit hebben genomen, komt het totale 
windverhaal met daarin een voorstel over het aangevraagde “park Jan van Kempen” in Polder 
F ter beoordeling in de commissievergadering van Provinciale Staten van november.   



 
Wij hebben inmiddels aan Gedeputeerde Staten een brief geschreven om ze nog eens te 
herinneren aan februari dit jaar. Zodat ze zich ervan bewust zijn dat er in de Zijpe geen 
maatschappelijk draagvlak is voor uitbreiding van grootschalige windenergie. Zeker niet in 
het kleine Poldertje F. 
 
In oktober-november houden we de agenda weer goed in de gaten, en dan zullen we onze 
stem weer duidelijk laten horen. 
 
We weten nog goed hoe de leden van Provinciale Staten in februari onder de indruk waren 
van de enorme hoeveelheid e-mails die zij vanuit Burgerbrug hadden ontvangen. 
Het zou best eens kunnen dat we indien nodig hiervoor via de e-mail weer een beroep op u 
doen. 
 
Inmiddels heeft stichting KPO (Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe) waarmee velen van 
ons sympathiseren, een zienswijze gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Milieu 
betreffende de Structuurvisie Nederland en het Project windturbinepark Electrabel in de 
gemeente Zijpe. 
 
Over dit Electrabel windturbinepark berichtten wij ook al in de vorige Brugpraat. Het betreft 
hier meer dan 20 turbines van meer dan 125 m. hoog, tussen Grote Sloot en Ruigeweg van 
Burgerbrug tot Oudesluis.. 
KPO heeft contact gezocht met Electrabel waarin zij bevestigen dat een dergelijk project 
wordt voorbereid, en zij zelfs al geldbedragen aan landeigenaren hebben betaald. Het is echter 
nog in zo’n vroeg stadium dat zij het nog niet nodig vinden om Gemeente, Provincie en 
Bevolking te informeren. 
KPO geeft in de brief aan de minister duidelijk aan dat het gebied tussen Grote Sloot en 
Ruigeweg op de windkansenkaart van de Provincie wordt aangemerkt als vrijwaringsgebied 
(waar dus geen windenergie mogelijk is) en er inmiddels door ervaring grote weerstand in de 
Zijpe is tegen  grootschalige windenergie, maar dat er voor andere vormen van duurzame 
energie zoals zonne-energie wel een breed draagvlak is. Er zijn verschillende initiatieven 
opgezet om zonne-energie een prominente plek te geven in de Zijpe. 
 
Werkgroep Polder F heeft, net als alle andere werkgroepen in de Zijpe, deze brief aan de 
minister mede ondertekend. 
 
Zo zijn we goed met elkaar in contact, leven van harte mee met de juridische strijd van de 
omwonenden van Grote Sloot 158 en blijven alert. 
 
Want we weten het toch, windenergie is absoluut niet rendabel. De kosten zijn enorm, de 
opbrengst nihil, de geluidsoverlast zeer storend, het open landschap en de horizon worden er 
enorm door vervuild, het leefmilieu van mens en dier in de omgeving van windturbines wordt 
ernstig verstoord. 
 
Dus…… 
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Tot de volgende Brugpraat 
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