WEER UITSTEL!
In de brugpraat lieten wij u lezen dat we waarschijnlijk op 14 mei met z’n allen naar Haarlem
moesten, om Polder F te verdedigen tegen megawindturbinepark “Jan van Kempen”, en om
de plannen van Electrabel (GDF Suez) tegen te houden.

Dit gaat weer niet door!
In de Schager Courant van afgelopen donderdag citeert men de griffier van provinciale Staten,
die 2 juli als datum noemt.
Dat zou slim zijn. Vlak voor de zomervakantie. Dan zijn er al veel mensen op vakantie, in
ieder geval alvast in vakantiestemming dus dan kunnen de plannen er gemakkelijk worden
doorgedramd.
De kans dat het buitengebied van de Zijpe in de toekomst zal veranderen in een enorm
energie-industrieterrein wordt steeds groter.
Na de verkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente zal de nieuw gekozen gemeenteraad weer
geheel nieuw beleid gaan voeren. Wanneer o.a. PvdA en CDA het voor het zeggen krijgen zal
wat vroeger Zijpe heette heel veel plaats hebben voor grootschalige windenergie. De plannen
worden nu al tot in de puntjes uitgewerkt. In de bijlage treft u aan de nieuwste nieuwsbrief
van Stichting KPO over het tweede Electrabelplan aan de Stolpen. In tegenstelling tot wat
Hr. Blonk (PvdA) in de krant beweert laat het huidige gemeentebestuur dit stilzwijgend
gebeuren. Ook Hr. Blonk denkt dat de projectontwikkelaars verwachten dat er op lange
termijn toch wat te halen valt.

Alle bewoners krijgen hiermee te maken.
• Geluidsoverlast
• Horizonvervuiling
• Slagschaduwhinder
• Waardevermindering van onroerend goed
De hoeveelheid duurzame energie die hiermee wordt opgewekt blijft een druppel op de
gloeiende plaat. Alleen de projectontwikkelaar, de landeigenaar en de
energiemaatschappij worden hier beter van!
Zonder u allen kunnen wij dit niet tegen houden.
Sta op en laat uw stem horen!
Ga mee naar Haarlem als het werkelijk menens wordt.
Waarschijnlijk 2 juli (commissie Ruimte&Milieu geeft advies aan Provinciale Staten) en
16 juli 2012 (vergadering Provinciale Staten waarin besluit al-of-niet wordt genomen).
Zodra er details bekend zijn hoort u van ons.
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