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Ook in dit nieuwe jaar duurt de “never ending story” over de windturbine dreiging in Polder F 
onverminderd voort. 
Stichting Kennemerwind, in samenwerking met de families Klaver en Pronk, wil nog steeds 
in Polder F het megawindturbinepark “Jan van Kempen” via de crisis- en herstelwet 
doordrammen.  
Hiermee de omwonenden en het gemeentebestuur volledig negerend.  
 
Sinds het bezoek van Gedeputeerde Bond aan de Zijpe op 18 oktober jl. is onze werkgroep 
samen met stichting KPO en andere werkgroepen uit de kop van Noord-Holland weer 
intensief bezig om de verschillende fracties uit de Provinciale politiek van zoveel mogelijk 
informatie te voorzien. 
Immers, de ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat de windlobby zo machtig is, 
en ook Gedeputeerde Staten zich zo gemakkelijk laat beïnvloeden door de mooie praatjes van 
deze mensen dat een tegengeluid dringend noodzakelijk is. 
Wij zijn telkens weer geschokt over hoe weinig kennis van zaken de verantwoordelijke 
politici werkelijk hebben. Gedeputeerde Staten handelt op aanraden van de ambtenaren, die al 
jaren belast zijn met het realiseren van “wind op Land” en absoluut niet kijken naar andere 
mogelijkheden van duurzame energie. Deze ambtenaren zijn voor hun carrière geheel 
afhankelijk van “Wind op land”. De leden der Provinciale Staten laten zich weer leiden door 
de informatie die zij via Gedeputeerde Staten van de ambtenaren (die in nauw contact met de 
windlobby staan) krijgen. Heel gevaarlijk is dat, want zo wordt altijd slechts het halve verhaal 
verteld.  
Gelukkig zijn de verschillende fracties welwillend om ons te ontvangen en onze ervaring is 
dat wij telkens weer de ogen weten te openen. 
 
Alle argumenten die de ambtenaren en gedeputeerde Bond denken te hebben om dit plan 
doorgang te moeten verlenen, kunnen wij gewoon met goed onderzochte feiten tegenspreken. 
We kunnen ze over alle onderwerpen documenten overhandigen. De politici zijn blij met deze 
informatie. 
 
Ook gedeputeerde  Bond, die op dit moment voor dit onderwerp verantwoordelijk is, is na 
onze reacties op zijn bezoek van  18 oktober iets voorzichtiger geworden met zijn positieve 
uitingen over Plan “Jan van Kempen” in Polder F. Zo erg zelfs dat het GS besluit omtrent het 
provinciale windbeleidskader met daarin plan “Jan van Kempen” al maanden telkens weer 
wordt uitgesteld.  
Het begint een beetje op een soapserie te lijken, met elke week weer een spannende 
cliffhanger, zodat er iedere woensdag weer een blok van ons afvalt, omdat er in de 
vergadering van die dinsdag weer niets besloten blijkt.  



Ook de Commissie vergadering van Provinciale Staten, waarin wij aanwezig zullen zijn, en 
liefst heel Burgerbrug in ons kielzog mee willen nemen, om daar d.m.v. inspreken en 
discussie de uiteindelijke beslissing te beïnvloeden is nu al 3 keer uitgesteld. 
 

Het ziet er nu naar uit dat op 13 februari deze hele 
belangrijke vergadering zal plaatsvinden. 

 
Maar niets is zeker in de politiek, wij denken dat uitstel in ons voordeel is. 
 
Naast deze 3 maandelijkse update in de Brugpraat zullen wij u via de e-mail op de hoogte 
houden. Het is immers van het grootste belang dat de zuid-Zijpe duidelijk laat zien dat het 
draagvlak onder de bevolking voor windturbines in onze woonomgeving tot een absoluut 
minimum gedaald is. Burgerbrug verkoos ons tijdens het afgelopen carnaval tot “Ridders in 
de orde van de Skeve Haan”. Niet alleen daardoor, maar ook door ons buurtonderzoek in 2009 
weten wij dat wij 90% van u vertegenwoordigen.  
 
Want pas op mensen. “Jan van Kempen” gaat enorme overlast geven. Het worden enorme 
torens, hoger dan alle turbines die nu al in onze omgeving staan. De geluidsnormen voor 
windturbines zijn duidelijk verruimd. Zodanig dat de turbines niet meer hoeven te worden 
geknepen naar 6 MW,  maar al de maximale 6,9 MW mogen produceren. In het 
oorspronkelijke plan kon dat niet omdat de toenmalige geluidsnorm dan zou worden 
overtreden. Na een onderzoek van het nachtelijke achtergrond geluid in 2009, is zelfs dit 
“geknepen” plan afgekeurd door de gemeente.  
Met de nieuwe geluidsnorm zou het maximale vermogen wel in Polder F passen, bovendien 
wordt er niet meer gecontroleerd dus de overlast zal zeer storend zijn. Alle bewoners van 
woningen tot zeker  1 km. afstand van de turbines, zullen deze overlast vooral in de nacht 
gaan ervaren. Helaas hebben we daarvan ook in onze omgeving inmiddels voorbeelden te 
over. 
 

Ga dus wanneer wij u daartoe via e-mail oproepen 
(waarschijnlijk 13 februari) allemaal mee naar Haarlem. 

Wij regelen een bus, als we die vol krijgen zullen de kosten 
p.p. minimaal zijn, dus vervoer is geen probleem. Zo 
kunnen we laten zien dat wij (de kiezers) geen mega-

windturbines  meer erbij willen. 
 

Ontvangt u van ons nog geen e-mail? geef uw e-mailadres door aan 
werkgroeppolderf@gmail.com  en wij zetten u op de lijst. 
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Zie ook: www.platformwindenergiedezijpe.nl  


