
Nieuwsbrief KPO Zijpe 

Per 1 januari 2013 gaat de nieuwe gemeente Schagen, een fusie van de gemeenten Schagen, Haren-

karspel en Zijpe, van start. Stichting kritisch platform Ontwikkeling de Zijpe heeft alle 

verkiezingsprogramma’s onder de loep genomen. Wat betreft de ontwikkeling van windenergie bin-

nen de gemeente Schagen hebben de meeste partijen een uitgesproken mening.  We hebben de par-

tijen gerangschikt van absoluut tegen windenergie tot absoluut voor windenergie.  

Uitdrukkelijk tegen windenergie  

in de nieuwe fusiegemeente Schagen: 

• Duurzaam Natuurlijk Alternatief (DNA),  

• Jong en Sterker Schagen (JESS),  

• Seniorenpartij Schagen,  

• D66 Schagen  

• SP Schagen 

• wens4u 

Verkiezen nieuwe gemeente Schagen 21 november 
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Verkiezingsstandpunten  

Fusiegemeente Schagen 

Géén windenergie op land 

in de verkiezingsgemeente 

Schagen! 

JESS, seniorenpartij,  

DNA, wens4u, SP & D66 

pertinent tegen  

windenergie. op land   

 

Breng je stem uit! 

In dit nummer: 

Voorstanders van windenergie  

in de nieuwe gemeente Schagen:  

• VVD Schagen 

• PvdA Schagen 

• Christen Unie  Schagen 

• CDA Schagen 

• Groen Links  Schagen 

VVD Schagen 
De ontwikkeling van windener-

gie op zee vinden wij passen 

binnen onze milieudoelstellin-

gen. Ook vindt de VVD dat 

windmolens in lijnopstelling 

langs vaar- en snelwegen mo-

gelijk moeten zijn mits deze 

niet worden geplaatst in be-

woond gebied. 

JESS 

JESS is voorstander 

windenergie door 

de bouw van wind-

molens op zee en 

geen uitbreidingen meer op land. JESS volgt in 

deze de lijn die is ingezet door de Provincie 

Noord-Holland. 

     

DNA  
Geen windturbines in 

of nabij woongebie-

den, tevens niet in 

gebieden waar vogels 

er hinder van ondervinden. Duurzame maat-

regelen als zonnepanelen met respect voor 

de omgeving inpassen. 

SP 

We willen zonne-energie gaan stimuleren en 

als gemeente het goede voorbeeld geven door 

op elk gebouw van een gemeentelijke instantie 

zonnepanelen te plaatsen. Er moet onderzocht 

worden welke mogelijkhe-

den er zijn voor energie 

uit biomassa in onze ge-

meente. - We willen wind-

molens op zee, vanwege 

overlast niet op het land. 

 

PVDA 

Ter vervanging van solitaire 

windturbines kiest de PvdA 

voor een lijnopstelling van 

wind- turbines langs het kanaal. 

Met betrekking tot windturbines zijn we geen 

voorstander van solitaire windmolens maar 

hebben een voorkeur voor meerdere wind-

molens bij elkaar in een lijn- of parkopstelling 

langs vaar- en snelwegen. Daarbij is het wel 

van belang dat ruim voldoende afstand wordt 

bewaard tot omliggende woningen, als die 

niet van de windmoleneigenaar zijn. 

Inwoners Zijpe aan het 

woord. 

 

Deze nieuwsbrief wordt u aangebo-

den door: 

www.platformwindenergiedezijpe.nl 
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D66  
D66 Schagen vindt dat alle vormen van duurzame energie moe-

ten worden gestimuleerd: windkracht, waterkracht, zonlicht, 

biomassa, aardwarmte en omgevingswarmte. Nieuwe windmo-

lens(parken) worden op zee gereali-

seerd en niet op het land. Geen 

toename van het aantal windmo-

lens op land! 

 

ChristenUnie 

Ook al zijn milieu, natuur en energie niet al-

leen de verantwoordelijkheid van de gemeen-

te, toch kan de gemeente actief bijdragen aan 

het opwekken van duurzame energie. Naast 

het Windplan zijn er nog vele manieren te 

bedenken waarop we duurzaam schone ener-

gie kunnen opwekken, zoals zonne-energie, 

biomassa en aardwarmte. 
 

Het gaat Wens4U om een samenleving die zorg 

heeft voor de toekomst van onze (klein)

kinderen. Ons standpunt over windmolens staat niet op de site 

omdat er geen sprake van is dat er op land nog [voorlopig] windmo-

lens bij komen. De provincie heeft dit namelijk verboden. Wij snap-

pen de zorg over het bouwen van grootschalige windparken op 

land. Van ons mogen deze windparken op zee komen, maar niet op 

land. Wij zullen op land liever inzetten op zonnepanelen op alle 

grote platte daken. 

De Seniorenpartij Schagen is tegen plaatsing van windmolens op het land, 

maar in zee is geen probleem.  Daarnaast zijn ook onderstaande punten 

voor ons van belang. 

1. Het mooie landschap verliest zijn oorspronkelijk karakter. 

2. Molens geven hoe dan ook overlast, denk daarbij aan Grote.Sloot 158.  

3. De Nederlandse windmolenparken zorgen in totaal voor 150 miljoen 

verlies per jaar(cijfers CBS) 

Windenergie op zee kan binnen 15 jaar 

rendabel en subsidievrij zijn, blijkt uit 

het onderzoek Offshore Proof van Price-

waterhouseCoopers. 

Groen Links is absoluut voorstander van wind-

molens op land. 

Structuurvisie Windenergie op Land 2013 

Het Rijk voorziet dat een belangrijk deel van de doelstelling voor duurzame energie gerealiseerd 

moet worden door middel van grootschalige windenergie. In de Structuurvisie Windenergie op 

Land (SVWOL) wordt de keuze vastgelegd in welke gebieden en onder welke voorwaarden groot-

schalige windenergie mogelijk is. Met de SVWOL komt duidelijkheid voor burgers en marktpartijen 

over de gebieden die het Rijk in beginsel geschikt vindt voor grootschalige windenergie en welke 

ruimtelijke randvoorwaarden gelden bij initiatieven voor grootschalige windenergie in die gebie-

den. De nieuwe fusiegemeente Schagen wordt in zijn geheel meegenomen in de Milieu 

effect rapportage.  



Dit artikel kan 100 tot 150 

woorden bevatten. 

In nieuwsbrieven kunt u vrij-

wel alle onderwerpen behan-

delen. U kunt artikelen plaat-

sen waarin wordt ingegaan op 

nieuwe technologieën in uw 

vakgebied. Ook kunt u trends 

in het bedrijfsleven of de eco-

nomie bespreken of voorspel-

lingen doen. 

Als de nieuwsbrief alleen in-
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Bron: Structuurvisie Windenergie op land - Notitie Reikwijdte en Detailniveau – Plan-MER 2012-2013 

Ministerie van Infrastructuur en milieu 



Inwoners fusiegemeente 

Schagen aan het woord! 

Onze visie op het windmolenbeleid 
in het algemeen en de plaatsing van 
windmolen in de omgeving van Bur-
gerbrug in het bijzonder, is als volgt. 

 

Helaas, sinds enkele jaren gedwon-
gen ‘ervaringsdeskundige’ te zijn 
geworden, is over de huidige plaat-
sing van deze windturbines wel het 
e.e.a. te vertellen. Wij zijn hier begin 
1990 aan de Ruigeweg in Zijpe  ko-
men wonen vanwege het (toen nog) 
mooie landschap, de uitzichten 
rondom onze locatie en vooral de 
rust. Dit laatste, bijna absolute stilte 
of rust, is een recht wat voor iedere 
burger hoort te gelden, maar helaas 
door de overheid te vaak wordt ver-
geten!  

Vaak wordt (door een selectief ge-
heugen) vergeten waar de overheid 
ook voor staat, de meest basale 

rechten van de burger vastgelegd in 
de ‘Universele verklaring van de rech-
ten van de mens’. 

Artikel 24 

Een ieder heeft recht op rust en 
op eigen vrije tijd, met inbegrip 
van een redelijke beperking van 
de arbeidstijd, en op periodieke 

vakanties met behoud van loon. 

De vaak drukke mens heeft van natu-
re gewoon een plek nodig, waar hij 
zich in stilte kan terugtrekken. Rust 
dus! Dat dit sinds enkele jaren in de 
omgeving van Burgerbrug en helaas 
al veel langer elders in Nederland, tot 
het verleden behoord, is een zeer 
trieste zaak. Sinds de plaatsing van 9 
windturbines op locatie van Burgerbrug-
Noord, langs het Noordholland-kanaal, is 
hier van stilte geen sprake meer!  

Alleen nog in uitzonderlijke gevallen, 
bij windstil weer (mist) of bij een de-
fect van de molen. Je hoort hier een 
‘wolk’ van geluid, voortgebracht door het 
zoeven van de wieken langs de mast en 
dat 9 maal! 

Windrichting maakt niet eens zoveel 
verschil, het is meer een kwestie van 
meer of minder herrie. Harde wind is 
wel ideaal want maakt de wind zoveel 
geluid dat je de molens niet meer 
hoort. Het ergerlijke is, dat je dit con-
stant hoort, 24 uur per dag. Overdag 
gaat het nog omdat je vaak afleiding 
hebt door werkzaamheden buitens-
huis maar als je bv in de luie stoel zit 
of ’s nachts in bed ligt met het raam 
op een kier, dan wordt je er constant 
aan herinnert hoeveel de overheid 
(lees de gemeente Zijpe) met de bur-
gerij op heeft. Daarnaast komt het in 
het voor- en najaar geregeld voor dat 
voor zonondergang je ongeveer een 
half uur last hebt van de slagscha-
duw. Je ziet deze over de omringende 
landerijen al aankomen, totdat je zelf 
‘slachtoffer’ wordt. Dit geflikker is zeer 
hinderlijk, je krijgt er hoofdpijn van en 
kan me voorstellen dat mensen er 
stapelgek van worden. 

Het ergerlijke is, dat met hulp van de 
overheid, een handjevol lieden met 
grote dollartekens in de ogen, hun zin 
doordrukt ten koste van een in aantal 
veel groter meerderheid. Letterlijk ‘ten 
koste’ want die windturbines worden 
met een aanzienlijke subsidie ge-
bouwd, neergezet en onderhouden, 
dus met belastinggeld van diezelfde 
meerderheid betaald! Het enige wat 
die ervoor terugkrijgt is geluids- en 

lichthinder en een vervuilde hori-
zon. Daarbij komt ook nog dat 
geen mens ooit nog in de betref-
fende woning wil gaan wonen 
dus de kans dat je ooit nog je 
huis verkoopt is op zich al heel 
klein geworden. Kortom, onze 
visie komt hier op neer: 

De belastingbetalende burger is 
tot op heden door de overheid al 
op genoeg manieren dwarsgeze-
ten door deze windturbines in z’n 
achtertuin te laten plaatsen. Die-
gene die de baten opstrijken wo-
nen er ver vanaf, degene die de 
subsidie betaald mag de overlast 
voor z’n rekening nemen. 

Wij zijn niet perse tegen wind-
energie, maar het hoort ten alle 
tijden een vrije keuze voor de 
burger te zijn of hij wil meegenie-
ten van de randverschijnselen 
van deze windturbines, of niet. 
Wij pleiten dan ook zeer drin-
gend voor een centrale locatie, 
waar alle soorten windturbines 
bij elkaar worden gezet en dan 
zo dat ze geen overlast kunnen 
veroorzaken. Er kan dan nog 
een besparing optreden vanwe-
ge het centraal kunnen besturen 
van deze windmolenparken en 
het centraal afvoeren van de 
opgewekte energie.  

Dit geldt voor alle nog nieuw te 
bouwen molens en nog mooier 
zou zijn, de bestaande af te bre-
ken en te verplaatsen naar een 
dergelijke locatie. 

De tijd is nu aangebroken dat de 
overheden eens daadwerkelijk 
gaan luisteren naar het wel en 
vooral wee van hun onderdanen 
en voor deze groep opkomen! 

Moge het gezonde verstand ook 
in deze zaak zegevieren! 

 

Evert Rentenaar / Karin Bijpost 

Burgerbrug (Gemeente Schagen 
Noord-Holland) 

Kritisch Platform 

Ontwikkeling de Zijpe 

www.platformwindenergiedezijpe.nl 

platform@platformwindenergiedezijpe.nl 

Sinds enige jaren, sinds de 
plaatsing van 9 windturbines 
op locatie van Burgerbrug-
Noord, langs het Noordhol-
land-kanaal, is hier van stilte 

Je hoort hier een ‘wolk’ van 
geluid, voortgebracht door 
het zoeven van de wieken 
langs de mast en dat 9 


