
 

 

 

 

 

 

 

 

info@dorpsbelangoudesluis.nl 
 

 

Geacht Statenlid van de Provincie Noord Holland 

 

 

Namens het dorpsbelang Oudesluis geven wij graag onze visie op het uitvoeringsprogramma 

Windenergie Noord Holland. Allereerst proberen wij in het kort een beeld te schetsen van het dorp 

Oudesluis. 

 

Oudesluis is een pittoresk dorp. Het lag aan de waddenachtige uitlopers van de  Zuiderzee.  

Ons dorp ligt in de gemeente Zijpe. De sluis die nog steeds in tact is behoord tot oudste sluis van 

Europa.  De recreatieve activiteiten is een belangrijke inkomstenbron voor veel inwoners.  

Zo zijn er rond het dorp 6 minicampings gelegen en zijn er een veelvoud aan bed and breakfast 

accommodaties. De aantrekkingskracht voor veel recreanten die hier verblijven is de directe nabijheid 

van het Noordzeestrand en de relatieve rust die hier aanwezig is. 

 

Wij zijn als dorpsorganisatie nauw betrokken geweest bij de discussie over windenergie in onze 

gemeente Zijpe en mogelijke locaties bij Oudesluis. Naast enkele discussieavonden, georganiseerd 

door het gemeentebestuur, hebben wij ook meegewerkt aan een discussieavond over duurzame 

energie welke door de locale burgers is georganiseerd. Wij hebben geconcludeerd dat het belang 

van duurzame energie en CO2 reductie wordt gedeeld door een groot deel van de inwoners.  

Er zijn dan ook al verschillende initiatieven genomen door de inwoners van Oudesluis. Echter, er is 

geen draagvlak voor de ontwikkeling van grootschalige windenergieparken. Hoewel de omgeving 

rond ons landelijk gelegen dorp hier in eerste instantie misschien wel geschikt voor lijkt, merken 

wij dat er een sterke aversie tegen is. De inwoners vinden de moderne windturbine met zijn 

enorme afmetingen absoluut niet passen met de schaal van de omgeving.  

 

Door de vergrijzing en leegloop van ons dorp is het nu al erg moeilijk om voorzieningen zoals 

school en buurtwinkel rendabel te exploiteren. De ontwikkeling van windenergie zal zeker geen 

positieve bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.  

 

Verder constateren wij dat door de ontwikkeling van windturbineparken de prijzen voor onroerend 

goed dalen. Gerechtelijke uitspraken bevestigen dit! De gemeente Zijpe heeft al in 2007 beleid 

geformuleerd voor het waardalend effect van woningen in de nabijheid van op te richten 

windturbines (zie bijlage). 

 

Samenvattend stellen wij vast dat er geen draagvlak is om in de nabijheid van Oudesluis tot de 

ontwikkeling of opschaling van één of meerdere windparken te komen. We gaan graag verder met 

de stimulering van andere duurzame projecten op het gebied van energie. 

We hopen dat dit onze bevindingen mee in overweging wordt genomen bij de totstandkoming van 

het uitvoeringsprogramma Windenergie Noord Holland. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 

Vriendelijke groet 

 

 

Namens Dorpsbelang Oudesluis 

Voorzitter 

 

 

Kees Doets 

Jippesstraat 68 

1757 PT  OUDESLUIS 

 

 



 


