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En weer zijn er ruim drie maanden voorbij van afwachten, opletten, 
verslagen van vergaderingen lezen. Iedere maand weer ontdekken dat 
het nieuwe windbeleidskader dat in opdracht van Gedeputeerde Staten 
door de ambtenaren volgens de afspraken van de nieuwe coalitie (VVD, 
PvdA, CDA en D66) is gemaakt, weer niet wordt aangeboden aan 
Provinciale Staten ter beoordeling cq. goedkeuring. 

Dit nieuwe plan is op ambtelijk niveau al klaar sinds oktober vorig jaar, en zal 
duidelijk verschillen van het plan dat door de vorige coalitie is gemaakt. Had de 
vorige coalitie nog grote plannen om windenergie op land in Noord-Holland te 
verdrievoudigen, de huidige coalitie is tegen wind-op-land. Kiest voor wind-op-zee en 
andere vormen van duurzame energie. 

Echter de verantwoordelijk CDA-gedeputeerde, Jaap Bond, die ook zijn handtekening 
onder dit nieuwe coalitieakkoord heeft gezet, wil eigenlijk toch liever wind-op-land. 
Dachten wij eerst nog dat de tijd in ons voordeel zou werken, inmiddels realiseren wij 
ons hoe het werkelijk in elkaar zit. De heer Bond wil het nieuwe windbeleidskader 
onder de pet houden tot Het Rijk een landelijk windbeleidskader heeft gemaakt. 
Immers de landelijke politiek (lees CDA Maxime Verhagen) ziet in de kop van Noord-
Holland zeer veel potentieel voor windenergie. 

Het Rijk belooft nog dit jaar te komen met een landelijk beleidskader voor wind-op-
land. Die provincies die zelf geen windbeleidskader hebben worden zo verplicht zich 
naar dit Rijksbeleid te voegen. En daar zit nou precies het gevaar van het gedrag van 
CDA gedeputeerde Bond. Zolang hij het windbeleid niet ter goedkeuring heeft 
aangeboden aan Provinciale Staten, bestaat het niet. 

En zo krijgt hij via het Rijk de kans toch grootschalige windenergie in de Kop van 
Noord-Holland te laten doorgaan, ondanks de afspraken die binnen de coalitie zijn 
gemaakt. Sinds we dit hebben begrepen dringen wij er bij de andere coalitiepartners 
sterk op aan dat zij Hr.Bond er toe brengen het windbeleid zo snel mogelijk in de 
vergadering te brengen. Tot nu toe schiet het niet erg op! 

Wel hebben Han Hirschman, Riet Dapper en Henno Dasselaar inmiddels vrijwel alle 
fracties bezocht. We krijgen veel begrip en men is bijzonder geïnteresseerd in ons 
verhaal. We lezen deze week in de nieuwsbrief van coop. Windvereniging 
Kennemerwind, waar men ook nog steeds in verlangende afwachting is, dat het 
onderwerp waarschijnlijk op 14 mei op de agenda komt. Zou kunnen, we hopen het 
ook, maar we hebben er niet veel vertrouwen in. Mocht het wel zo zijn dan hebben wij 
uw steun hard nodig om onze stem in Haarlem te laten horen. 

Maandag 14 mei. Houd die datum a.u.b. voorlopig vrij. 

Het is van het grootste belang dat Burgerbrug en omstreken massaal met ons mee 
gaat naar Haarlem. Niet alleen om te strijden tegen megawindturbinepark “Jan van 
Kempen” maar ook het Electrabel plan begint griezelig serieus te worden. Tegen de 
tijd dat deze Brugpraat bij u in de bus valt zult u waarschijnlijk eerder al de 
nieuwsbrief van Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe huis-aan-huis in 



de brievenbus hebben gevonden. We zullen hem ook digitaal naar ons e-mailbestand 
sturen. 

Hopelijk heeft u die aandachtig gelezen. Zo niet zullen wij hieronder het verhaal nog 
even samenvatten: 

“Windturbines langs de grote Sloot? 
De berichten over de ontwikkeling van nieuwe windturbines in Zijpe blijken 
waarheid. Electrabel, onderdeel van het Franse energieconcern GDF SUES heeft 
plannen voor een zeer groot windpark in Zijpe! Locatie? Grote Sloot tussen 
Burgerbrug (wellicht Zijpersluis, aansluitend aan “Jan van Kempen”) en Oudesluis. 
De projectleider heeft de plannen bevestigd. Ook heeft men het oog laten vallen op de 
Bosweg bij ’t Zand. Tekeningen zijn reeds gemaakt. Men wil nog geen details bekend 
maken. Men wil eerst de voorbereiding volledig in kannen en kruiken hebben. 
Verschillende landeigenaren langs de Grote Sloot en Ruigeweg tussen Burgerbrug en 
Oudesluis zijn al door Electrabel benaderd. Welwillende landeigenaren hebben op 
voorhand €5000,-- ontvangen. Een zeer agressieve manier van werken. 
Landeigenaren worden met steekpenningen verleid om in de toekomst mee te 
werken. 

Respect voor de mening van de bewoners heeft men niet. Electrabel heeft vaker te 
maken met maatschappelijk verzet. Dan kun je maar beter eerst alle 
randvoorwaarden veilig stellen. Men is van plan de bewoners te paaien met een fonds 
voor algemene middelen. De impact van de megaturbines op het landschap en de 
leefomgeving zal enorm zijn. Dit beaamt Electrabel. 

Door geluidsoverlast en slagschaduw zullen huiseigenaren te maken krijgen met 
waardedaling. Dat is je persoonlijk verlies. Dan heb je niks aan een fonds voor 
algemene middelen. Dit is de vuile kant van schone energie. De toekomstige 
gemeentefusie zal waarschijnlijk alleen maar nadelige uitwerking hebben. Als de 
gemeente straks 3 x zo groot is wordt Zijpe het afvalputje voor windenergie. Wat kunt 
u als inwoner van Zijpe doen? Ga mee naar Haarlem wanneer wij u daartoe oproepen. 
Niet alleen plan “Jan van Kempen” zal nog dit voorjaar worden besproken, maar ook 
de geruchten over dit enorme Electrabel-plan. Zoals het er nu naar uit ziet wordt dat 
14 mei. 

De Vereniging Eigen Huis benoemt speciaal op haar website de mogelijkheid voor 
WOZ waarde drukkend effect door (toekomstige) windparken. Binnen een straal van 
1500 m. van het toekomstige windplan kunt u nu al bezwaar aantekenen tegen de 
WOZ-beschikking van uw woning. 

Huidige klanten van Electrabel wordt geadviseerd zo snel mogelijk over te stappen 
naar een andere energieleverancier. 

Plak de poster “genoeg is genoeg” tegen uw raam!” 

Wilt u door ons via e-mail geïnformeerd worden? werkgroeppolderf@gmail.com 
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