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Er zijn bijna vijf maanden voorbij en er is inmiddels weer van alles gebeurd waarover we u 
kunnen informeren. 
In onze zoektocht naar antwoord op de vraag hoe de procedure  zal gaan verlopen, nu via de 
Crisis en Herstelwet de provincie Noord-Holland aan zet is, hebben wij als werkgroep    
Polder F op 18 mei jl. een gesprek gehad met Hr. J. Rodenburg, Beleidsadviseur Wind op 
Land (Programma Klimaat & Duurzame Energie) van de provincie.  
Dit was een verhelderend gesprek. 
Daarnaast hebben wij uitgezocht welke commissies de leden van Provinciale Staten t.z.t. 
zullen moeten gaan adviseren zodat zij kunnen beslissen over uitbreiding van Windenergie. 
We weten dus waar we, net zoals we dat op gemeentelijk niveau gedaan hebben, straks ook 
bij de provincie kunnen gaan lobbyen.  
 
De Provincie Noord-Holland hoopt in 2025 een streefwaarde te hebben bereikt van 1030 MW 
windenergie op land. Op dit moment is dat 300 MW.  
 
Of deze streefwaarde uiteindelijk gehaald zal worden is op dit moment nog volstrekt 
onduidelijk. Men is zich inmiddels bewust van de vele knelpunten die windenergie met zich 
meebrengt en van het gebrek aan draagvlak onder de bevolking.  
 
Om deze ambitieuze streefwaarde te kunnen bereiken wil men graag overgaan tot een 
regionale strategie m.b.t. windenergie. 
 
Om deze regionale aanpak te laten onderzoeken heeft de Provincie aan Bureau Berenschot 
opdracht gegeven een verkenning uit te voeren. Hiermee is men in mei jl. begonnen. 
Door middel van gesprekken met belanghebbenden (gemeentes, initiatiefnemers en kritische 
bewoners)  hoopt men tot een analyse te komen van het gemeentelijk windenergie- en 
ruimtelijk beleid en tot een inventarisatie van initiatieven, kansen en knelpunten. 
 
Aan de hand van deze gesprekken zal dit bureau een concept plan van aanpak opstellen voor 
een regionale strategie voor de herstructurering, opschaling en uitbreiding van windenergie in 
de Kop van Noord-Holland.  
Eind september, begin oktober zal Bureau Berenschot dit concept aan de provincie aanbieden.  
 
Het zal u allen duidelijk zijn dat wij als werkgroep Polder F er alles aan zullen doen om dit 
ambitieuze plan behoorlijk te laten verminderen, en in ieder geval het kleinste poldertje van 
de Zijpe (Polder F) vrij te houden van deze enorme gevaartes.   
Immers we hebben het hier niet over turbines en aantallen turbines zoals we die nu al om ons 
heen zien staan, maar echt het wordt alleen maar hoger en groter en lawaaiiger.  
 
 



U weet het, de rekening is voor ons! 
De WOZ waarde van onze woning daalt (tussen de 30-10% tot 600 m. afstand)  
We leveren woongenot in. 
We gaan nachtrust tekort komen. 
“mogen participeren” in een windpark betekent participaties kopen, dus ook daaraan nog 
betalen in de hoop over die inleg een zelfde percentage opbrengst te verkrijgen als 
participanten die ver weg wonen en dus geen enkele overlast hebben. 
 
De overlast die turbines veroorzaken is niet controleerbaar. De wet is dus niet te handhaven! 
Onderzoek wijst uit: Windturbines wekken in werkelijkheid maximaal 21% op van hetgeen 
wordt beloofd. In de praktijk is dit echter vaak slechts 16-18%.                                               
Zie www.clepair.net/windgeheim  
Bovendien zullen er altijd gascentrales naast windturbines moeten bestaan omdat 
windturbines geen constant aanbod garanderen. Deze gascentrales gebruiken beduidend meer 
energie, dus stoten meer CO2 uit dan een centrale zonder deze bufferfunctie.  
Het is dus bijzonder twijfelachtig of windenergie wel een beperking van CO2 uitstoot tot 
gevolg heeft. Helaas maakt de overheidssubsidie (25-40 miljard, ons belastinggeld) het 
financieel erg aantrekkelijk voor de ondernemers.   
 
Op 6 juli jl. hebben de heren Kort en Brouwer van Bureau Berenschot een gesprek gevoerd 
met Han Hirschman en Riet Dapper namens Werkgroep Polder F, als onderdeel van hun 
verkenningsopdracht.  
Zij hebben ruim de tijd genomen om de problematiek vanuit het gezichtspunt van ons 
bewoners duidelijk te krijgen, en hadden daarvoor erg veel begrip.  
Wij op onze beurt hebben een positieve bijdrage proberen te leveren door niet alleen keihard 
NEE te roepen, maar  we hebben punten aangeleverd die volgens ons belangrijk zullen zijn 
om opgenomen te worden in het “toetsingskader” zodat de (on)mogelijkheden werkelijk 
duidelijk worden. 
 
O.a. stellen wij hoge eisen aan het geluidsniveau. Daarbij beslist lettend op het werkelijk 
gemeten aanwezige nachtelijk achtergrondgeluid. Wij eisen een ruime afstand tot woningen. 
De tiphoogte van nieuwe turbines moet o.i. beperkt blijven tot 100 m.  
Geen solitaire opstellingen meer, maar tenminste een opstelling van 5 turbines op één lijn. 
Onderlinge afstand tot lijnopstellingen die niet evenwijdig aan elkaar lopen moeten veel 
verder uit elkaar, zodat er geen kriskras beeld ontstaat. 
Windparken binnen 5 km. van elkaar zouden dezelfde uitvoering van mast en rotor moeten 
hebben.  
Bovendien vinden we het heel belangrijk dat authentieke molens (iets wezenlijk anders dan 
turbines) en monumentale panden die voor deze omgeving heel aantrekkelijk zijn, zodanig 
beschermd worden dat turbines daar minstens 1 km. bij vandaan blijven. 
Onze zorg voor de vogels en  het naast Polder F gelegen Natura 2000 gebied hebben we ook 
vermeld.  
Ook hebben we voorstellen gedaan om te komen tot eenduidige geluidsgrenswaarden, 
eenvoudig meetbaar en handhaafbaar, zodat de Provincie direct zelf haar verantwoording kan 
nemen m.b.t. het nemen van bestuurlijke maatregelen en het geven van boetes bij overtreding 
van de geluidseisen.  
 
GENOEG=GENOEG 
Dat was de heren wel duidelijk! 
 
Tot de volgende Brugpraat. Han Hirschman, Riet Dapper, Diana Veenstra, Aad Kramer  


