
Nieuwsbrief 

De laatste tijd duiken er berich-

ten op over de ontwikkeling 

van nieuwe windturbines in de 

Zijpe. Electrabel, onderdeel van 

het Franse energieconcern GDF 

SUES, heeft plannen voor een 

zeer groot windpark in Zijpe! 

De locatie: “Grote Sloot tussen 

Burgerbrug en Oudesluis”.  

Hoe concreet zijn 

die plannen?  

Zeer concreet; 

tijdens gesprek-

ken met de pro-

jectleider van 

Electrabel is het 

plan bevestigd. Er 

zijn al tekeningen 

gemaakt, hoewel 

Electrabel verder 

geen details be-

kend wil maken. 

Het project is 

volgens de pro-

jectleider, Jeroen 

Willems, nog in 

een beginstadium. Er wordt 

gewerkt aan de randvoorwaar-

den zoals beschikbare grond en 

veranderende regelgeving. Ook 

politiek moet nog worden be-

werkt. De directeur van het 

Franse moederbedrijf GDF SUES 

heeft begin maart 2012 een 

brief aan de provinciale Staten 

van Noord-Holland geschreven. 

Directeur, Dhr Wolters, van GDF 

SUES Electrabel verteld in zijn 

brief dat het concern een verge-

lijkbare aanpak als in de Wierin-

germeer wil hanteren. Dat be-

looft niet veel goeds! Vast staat 

dat Electrabel de grootste wind-

turbines wil plaatsen om zo-

doende maximaal rendement 

(lees: subsidie)  binnen te halen. 

Voordat er met de bouw van 

het windpark begonnen kan 

worden duurt het waarschijnlijk 

nog wel even, maar juist daar-

om is het zo belangrijk om nu 

alvast tegengeluid te laten ho-

ren. 

Zijn er al gesprekken geweest 

met landeigenaren? 

Ja, verschillende landeigenaren 

aan de Grote Sloot en de Ruige-

weg, tussen Oudesluis en Bur-

gerbrug, zijn al door Electrabel 

benaderd. Welwillende landei-

genaren hebben op voorhand al 

een bedrag van € 5000 ontvan-

gen. Duidelijk is dat het niet om 

slechts geruchten gaat; een 

zeer agressieve manier van 

werken. Landeigenaren worden 

met steekpenningen verleid om 

in de toekomst mee te werken. 

Naar de mening van de inwo-

ners van Zijpe wordt niet ge-

vraagd. Sterker, de inwoner van 

Zijpe wordt stelselmatig  bui-

tengesloten! Electrabel heeft 

vaker te maken met maatschap-

pelijk verzet. Dan kan je maar 

beter eerst alle randvoorwaar-

den veiligstellen, zal Electrabel 

denken. Wij vinden deze aan-

pak getuigen van weinig res-

pect. En dat is  nog netjes uitge-

drukt! 

Toekomstbeeld van de Zijpe? 

Windturbines langs de Grote Sloot? 

Ja, ook Electrabel bevestigd dat 

de impact van de nieuwe gene-

ratie megawindturbines  enorm 

is. Door overlast van geluid, 

slagschaduw en aantasting van 

het landschap zullen huiseige-

naren te maken krijgen met 

waardedaling. Uitspraken van 

de rechter bevestigen dit waar-

dedrukkend effect, ook al is er 

alleen sprake van een plan. De 

“Vereniging Eigen Huis” 

benoemt speciaal op haar web-

site de mogelijkheid voor WOZ 

waardedrukkend effect door 

(toekomstige) windparken. Dit 

is de vuile kant van schone 

energie. Op onze website leest 

u er meer over.  

Wat kunnen we doen? 

Wij zijn van mening dat we met 

zoveel mogelijk mensen een 

tegengeluid moeten laten horen. 

Waarom een windpark bouwen 

in een woongemeente? Wat dat 

betreft is het gemeentelijk wind-

plan Zijpe uit 2011 duidelijk. In 

Zijpe is  geen draagvlak voor een 

grootschalig windpark! Boven-

dien is Zijpe met zijn diversiteit 

aan recreatieve verblijfsaccom-

modaties  een toeristische trek-

pleister van groot belang . In 

deze regio is geen ruimte  voor 

grootschalige windenergie! 

 

Is het kritisch Platform te-

gen duurzame energie? 

Nee, wij zijn voorstander van 

zonne-energie en windenergie 

op zee. Wat dat betreft zijn we 

het eens met de Provincie 

Noord-Holland die dat ook in 

haar coalitieakkoord heeft aan-

gegeven. In 2011 hebben we 

samen met de vereniging Groei 

en Bloei een zonne- energie 

beurs georganiseerd op de 

Oogst en Pompoenfair. Ook dit 

jaar zijn we betrokken bij dit 

onderdeel op deze fair. 

(29 september 30 september 

1012 Camping ‘t Ruige veld) 

Waardedaling van mijn huis? 

Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Z ijpe 

2012 maart 

 

Windturbines langs de 

Grote Sloot? 

Wat kunnen we doen? 

Gemeente, provincie en 

het rijk 

Hoe kan ik reageren? 

In dit nummer: 

Gevolgen windpark 

Electrabel in Zijpe: 

• Waardedaling wonin-

gen in de omgeving 

• Geluidsoverlast 

• Overlast van slag-

schaduw 

• Nadelige gevolgen 

recreatieve sector 

door verminderde 

aantrekkelijkheid 

van de natuur/

omgeving 



Gemeentefusie Zijpe met Harenkarspel en Schagen 

De fusie kan bijna alleen maar een nadelige uitwerking hebben. Als 

de gemeente straks drie keer zo groot is, wordt  Zijpe  het ‘afval putje’ 

voor windenergie. Met een grotere gemeente is er minder betrokken-

heid bij de leefbaarheid van de Zijpe.  

En de Provincie en het Rijk?  

De provincie Noord-Holland heeft in haar coalitieakkoord 2011-2015 

opgenomen dat er geen windmolens bij komen. Deze politieke belof-

ten blijven wij onder de aandacht houden bij de bestuurders van 

Provincie Noord-Holland 

In Den Haag wordt er gewerkt aan een rijksvisie voor windenergie op 

land. Het rijk wil  meer windturbines. Het liefst in een concentratiege-

bied. De Kop van Noord-Holland is (nu nog) een voorkeursgebied 

voor grootschalige windenergie.  

       Genoeg = Genoeg 

Lees meer op: 

www.platformwindenergiedezijpe.nl 

 

E-mail ons: 

platform@platformwindenergiedezijpe.nl 

 

Stichting Kritisch Platform 

Ontwikkeling de Zijpe 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Op onze website 

www.platformwindenergiedezijpe.nl lees je het laatste nieuws. 

1. Nog dit voorjaar zal de provincie Noord-Holland het provinciaal beleidsplan 

voor windenergie bespreken. Het plan van Electrabel zal dan zeker op de agen-

da staan. Wij roepen iedereen op om tijdens de deze vergadering aanwezig te 

zijn. Stichting Kritisch Platform Windenergie de Zijpe zal de belangen van de 

sympathisanten onder de aandacht brengen. Zodra de datum bekend is zullen 

wij dit op de website en ook in de regionale media plaatsen. 

2. Wij adviseren iedereen die binnen een straal van 1500 meter van het toekom-

stige windpark woont een bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ- beschikking. 

Dat kan nog tot half april 2012. Meer informatie op onze website. 

3. Wij adviseren huidige klanten van Electrabel zo snel mogelijk over te stappen 

naar een andere energieleverancier. 

4. Plak de poster “Genoeg is Genoeg” achter uw raam! 

5. Er zijn in Zijpe al meerdere werkgroepen die zich actief inzetten om dit soort 

windprojecten te verhinderen. Wilt u ook actief meewerken? Meld u zich dan 

zo snel mogelijk aan. Wij hebben uw hulp nodig. 

6. Ook als u geen tijd heeft maar wel een bijdrage wilt leveren dan kunt u ons fi-

nancieel ondersteunen door een donatie te storten op onze bankrekening.     

( ING 5051346 KPO o.v.v. Donatie KPO ) 

7. E-mail deze digitale nieuwsbrief en “Genoeg is Genoeg” poster naar alle men-

sen in uw omgeving. Stuur ons hiervoor een e-mail met: “Verzoek Digitale 

Nieuwsbrief Electrabel Zijpe” 

 

 

 

 

                 Oproep: e-mail je “steunbetuiging tegen windparken” aan: 
  

 platform@platformwindenergiedezijpe.nl.  

 

   Het doel is om alle reacties te verzamelen en gebundeld (anoniem) te sturen naar 

 politieke bestuurders. Hoe meer mensen reageren, hoe overtuigender dat is! 

Hoe kan ik als inwoner van de Zijpe reageren? 


