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Bestuur Zijpe onverantwoordelijk ernstig in gebreke!   
 

De windturbine van Grote Sloot 158 Sint 

Maartensbrug gemeente Zijpe moet 
verdwijnen! Daartoe heeft het 

provinciebestuur van Noord-Holland op 4 

oktober 2011 besloten. De motivering is 

glashelder en definitief. Hiermee verwierp 

Gedeputeerde Staten (GS) de zienswijze 

welke de gemeente Zijpe op 18 augustus 

had ingediend. Bij monde van gedeputeerde 

Talsma(PvdA) werd de gemeente 

publiekelijk verzocht tot handhaving over te 

gaan en daarmee de illegale status van de 

turbine gedurende meer dan vijf jaar te 

beëindigen.   

Grote opluchting bij de omwonenden! 

Eindelijk zouden ze worden verlost van de 

overlast van deze turbine die er feitelijk 

nooit had mogen komen.   

Echter, wat doet de gemeente Zijpe? Niets! De turbine draait 'gewoon' door.    

   

De omwonenden die bezwaar hadden aangetekend tegen de weigering op 31 mei van de 

gemeente om te handhaven op basis van de verleende milieuvergunning, werden na haar 

hoorzitting van 5 september, door de Klachtencommissie (CBK) in het gelijk gesteld.     

Maar wat doet de gemeente met dit CBK-advies? Niets! Terwijl het de gemeente toch 

genoegzaam bekend is dat zij wettelijk verplicht is op dit advies een besluit te nemen.    

Omdat dit besluit uitblijft, hebben de bezwaarmakers de gemeente in gebreke gesteld conform 

de 'Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen'. Het bedrag aan dwangsommen wordt intussen 

elke dag hoger.   

 

Ofschoon beloofd was de omwonenden blijvend te informeren, gebeurt er niets, en blijkt de 

gemeente nog steeds in haar strategie van tijdrekken te volharden.    

Nu zinspeelt de gemeente weer op een nieuwe bezwaarprocedure tegen de uitspraak van GS. 

Gezien de motivering van GS is dit hoogst ongebruikelijk en staat vast dat bezwaar nagenoeg 

kansloos is. Het lijkt er op dat de gemeente Zijpe het probleem wil doorschuiven naar de 

nieuw te vormen gemeente. Op deze manier wordt de verantwoording vermeden en 

overgedragen aan een nieuw te vormen gemeentebestuur.    

   

Er is voor het gemeentebestuur wel degelijk een oplossing. Namelijk de uitgestoken hand 

aannemen van zowel Provincie Noord-Holland als Klachtencommissie CBK, zodat door dit 

lang slepende drama eindelijk een dikke streep kan worden gehaald. Alleen dan kan 

voorzichtig begonnen worden aan herstel van het verloren  vertrouwen in de politiek en met 

name in de lokale politici.   
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