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En ons vervolgverhaal gaat maar door…….
In september hebben wij u bericht over de plannen van de Provincie.
Inmiddels is het Plan van Aanpak tot een regionale strategie voor windenergie in de Kop van
Noord-Holland, met daarin een forse uitbreiding voor windenergie op land, door de Provincie
aangeboden aan de gemeentes.
Ook werkgroep Polder F heeft na wekenlang gesoebat uiteindelijk het plan van aanpak
opgestuurd gekregen. Toen kwamen wij er achter dat één van de schrijvers van dit plan een
windboer is. Namelijk de Projectdirecteur van Park Noordoostpolder! Logisch dus dat er
alleen maar wordt gekeken naar windenergie op land. Alle andere mogelijkheden van
duurzaam opwekken van elektriciteit worden genegeerd.
In het plan van aanpak staat zwart op wit dat het oorspronkelijke plan “Jan van Kempen”
Al door de ondernemers is aangemeld voor de Crisis en Herstelwet.
U weet het nog, deze wet is door het voormalige kabinet in het leven geroepen om
werkgelegenheid te scheppen en vooral wegenbouw versneld doorgang te laten vinden.
Gold deze wet eerst voor windparken vanaf 15 MW, later voor parken vanaf 10 MW en
uiteindelijk is de wet aangenomen voor parken vanaf 5 MW.
“Jan van Kempen” met zijn maximaal 6 MW vermogen past dus in deze wet.
Daar zijn we mooi klaar mee. Werkgelegenheid gaat dit niet opleveren. Er wordt geen turbine
meer in Nederland gebouwd. De wet loopt zichzelf hiermee dus voorbij.
Gelukkig geeft de Provincie ook aan, samenwerking met gemeentes heel belangrijk te vinden
en het maatschappelijk draagvlak onder de bevolking zwaar te laten wegen.
Draagvlak voor het megawindturbinepark “Jan van Kempen” is er niet binnen de
gemeente Zijpe. Daarmee hebben wij een belangrijk wapen.
Onze eigen gemeente heeft op 7 december een nieuw gemeentelijk windplan aangenomen,
waarmee het gemeentebestuur bewijst heel goed naar haar burgers geluisterd te hebben. In dit
nieuwe windplan is geen plaats meer voor megaturbines. Alleen direct langs het kanaal ziet de
gemeente nog mogelijkheden voor windturbines, maar dan wel veel kleinere als de moderne
windondernemers tegenwoordig voor ogen hebben.
Ook op ons stort ten zuiden van Burgervlotbrug zou nog plaats zijn voor 2 van deze relatief
kleine turbines (ca. 20 m. lager dan degenen ten noorden van Burgervlotbrug). Men wil
onderzoeken of daar nog plaats is voor een derde, zodat aan de wens van de provincie, nl.
lijnopstellingen van minstens 3, voldaan kan worden.
Werkgroep Polder F heeft alles gewikt en gewogen en we zijn tot de conclusie gekomen dat
wij deze relatief kleine turbines direct langs het kanaal het beste maar kunnen accepteren.

Zo geven wij een handreiking aan de Provincie, die immers aangeeft liever met gemeentes
samen te werken dan via de Crisis en Herstelwet de gemeentes buiten spel te zetten.
Groot punt van zorg blijft de vraag of er per 1 januari a.s. een nieuwe geluidsnorm zal worden
gehanteerd. Dat zou heel erg zijn, want dan is niet meer te controleren of de turbines ’s nachts
teveel lawaai zullen maken. Er zal nog slechts een gemiddeld geluid worden gemeten, nog
slechts aan het eind van een heel jaar, zonder onderscheid te maken tussen dag, avond of
nachtelijk achtergrondgeluid. Zo wordt de geluidsnorm dus verruimd.
De Tweede Kamer heeft zich nog deze maand gebogen over deze nieuwe geluidsnorm. Wij en
andere werkgroepen en organisaties uit het land hebben er alles aan gedaan om deze mensen
zoveel mogelijk te informeren. Hopelijk heeft dit geholpen en blijven de geluidsregels bij het
oude.
Wij hebben er sterk op aangedrongen dat onze Wethouder en onze Raad voor ons gaan
vechten in Haarlem. Ook wij zullen voor dit gevecht niet terugschrikken.
GAAT U ALSTUBLIEFT MET ONS MEE?
We hebben redenen genoeg om die belachelijke uitbreiding van windenergie op land in twijfel
te trekken.
Lees en huiver
De provincie wil heel ambitieus geen 500 maar 1000 MW in Noord-Holland realiseren.
Deze 1000 MW, opgewekt met turbines met een rendement van 30% (werkelijk 27%) leveren
3 miljard kWh/jaar. Wat veel zult U denken, maar Nederland verbruikt nu
750 miljard kWh/jaar.
De bijdrage van de kop van Noord-Holland, als die zou zijn volgebouwd met hele grote
windturbines is dan slechts 3 / 750x100% = jawel 0,4% van de landelijke behoefte. U ziet,
als er geen gas meer uit Rusland komt hoeven wij echt niet bang te zijn, Noord-Holland heeft
wind! Wel 0,4%!!
Gaat U maar rustig slapen.
O nee, dat kan niet want ze brullen ons ’s nachts om de oren!
Wij dragen 0,4% bij aan de CO2 vermindering. Alle beetjes helpen zou je denken, leuk, maar
als er geen wind is of het te hard waait, staat er nog steeds een gascentrale stand-by te draaien,
met CO2 uitstoot die hoger is dan normaal omdat die centrale snel moet kunnen opstarten en
afremmen. Niet efficiënt mag produceren dus. Totale CO2 vermindering? Nul!
Kosten? één kWh elektriciteit, gas/kolen/kernenergie kost ca. 5 cent, één kWh van een
windturbine kost 25 cent, het verschil betaalt de burger in zijn energierekening en als
belasting. Dus hoe meer windturbines hoe hoger de belasting.
Kijk even achter de groene schaamlap van de milieuactivisten en zie de naakte waarheid,
Steeds grotere groepen leven van de wind, op kosten van de burger, en die burger, DIE IS
HET INMIDDELS ZAT.
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