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Op dinsdag 24 april ontvingen wij van de gemeente Zijpe een kaart met een uitnodiging de enquête 

in te vullen. Een inventarisatie van de nevenfuncties in het agrarische buitengebied. Natuurlijk 

hebben wij deze enquête meteen opgezocht en ingevuld. Al vele tientallen jaren zijn wij thuis in het 

agrarische buitengebied van de Zijpe en wij zouden graag ons leefmilieu veilig en prettig houden. 

 

Grote onvrede en zorgen hebben wij over de idioot grote windturbines die in ons leefmilieu ons 

woongenot verpesten en de waarde van ons onroerend goed ondermijnen. Deze ontwikkeling dreigt 

in de toekomst volledig uit de hand te lopen. Twee van de vier foto’s op de prachtige kleurenkaart, 

die het buitengebied van de gemeente Zijpe tonen worden verpest door één of meerdere 

windturbines.  Het is dus heel moeilijk om in de Zijpe nog een buitengebied te vinden waar je geen 

windturbine in de zoeker van je camera hebt. Electrabel, een enorme Franse energiemaatschappij 

heeft nog veel meer grote plannen voor de Zijpe, langs de Bosweg nabij ’t Zand en langs de grote 

Sloot tussen Oudesluis en Burgerbrug. Agrariërs worden nu al omgekocht om in de toekomst hieraan 

mee te werken. Het plan wordt eerst volledig uitgewerkt omdat men inmiddels ervaring heeft met 

burgerlijke weerstand. Pas als alles in kannen en kruiken is stelt men de omwonenden en overheid 

officieel op de hoogte. Maar zo iets is eenvoudig niet stil te houden. Iedereen in het buitengebied is 

inmiddels van de ontwikkeling op de hoogte, maar het gemeentebestuur weet van niets.  

 

Zijpe heeft in 2011 een gemeentelijk windplan aangenomen waarin geen plaats meer is voor 

grootschalige windenergie. Het zou dus heel gezond zijn als het gemeentebestuur deze plannen die 

hier niet passen in de kiem smoort. Maar nee, men doet net alsof men gek is, houdt de burger zoet 

met een enquête die uitsluitend gaat over onbeduidende activiteitjes zoals een groentestalletje aan 

de weg. Wethouder Blonk (PvdA) heeft tijdens het werkbezoek van gedeputeerde Bond in okt. jl. 

aangegeven dat de gemeenteraad weliswaar een windplan heeft aangenomen waarin geen ruimte 

meer is voor grootschalige windenergie, maar “wij hadden wel meer windenergie gewild”. Even in 

het midden gelaten wie Hr. Blonk met “wij” bedoelt.  

 

Negeert het college van B&W daarom deze nevenactiviteit in het agrarische buitengebied?  

Het opwekken van windenergie is de meest storende en leefmilieu vernielende nevenfunctie die 

agrariërs vandaag de dag in de kop van Noord-Holland uitvoeren. Bovendien zijn de bewoners van 

Polder F in het uiterste puntje van de Zijpe nog steeds in gevecht om het megawindturbinepark “Jan 

van kempen” tegen te houden. Het gemeentebestuur heeft hierover geen zorg meer want de 

verantwoording ligt bij de provincie. Heel kwetsend voor de gedupeerde burgers dat het 

gemeentebestuur de burger met “inspraak”  over kleinigheden denkt zoet te houden  terwijl de 

allergrootste dreiging door die te negeren gewoon kan doorgaan.  

Zie www.platformwindenergiedezijpe.nl   
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