
 

     Werkgroep  

      Polder F 
                  werkgroeppolderf@gmail.com 

 
          april 2020 
 
 
Ondanks dat “Corona” ons leven nu beheerst gaan de politieke processen daarentegen nog volop 
door en sorteren Provincie en Gemeenten voor op de ontwikkeling van hun versie van de RES 
(Regionale Energie Strategie). Met name voor ons Burgerbruggers speelt hier de vraag wat er in de 
nabijheid van en rondom ons Dorp gepland wordt aan alternatieve energievoorzieningen als 
zonneparken en Mega-windturbines.  
Daarom geven wij hier een update van onze acties en de stand van zaken tot op heden. 
 
Op 3 februari 2020 stond de RES (Regionale Energie Strategie) op de agenda van Provinciale Staten, 
dus gingen een aantal van ons naar het provinciehuis in Haarlem om samen met een groot aantal 
inwoners van de Noordkop en Westfriesland te protesteren tegen het feit dat GroenLinks 
gedeputeerde Edward Stigter de jarengeleden door ons bevochten minimale grens van 600 m. tot 
particuliere bebouwing voor windturbines wil loslaten. In bepaalde gevallen vindt hij 198 m. wel 
genoeg.  
Een aantal partijen steunden ons in ons streven om de 600m grens te behouden, helaas de moties 
om deze grens te behouden kregen geen meerderheid. Teleurstellend was de positie van de VVD die 
in het vorige college de 600m juist mede had ingevoerd maar nu, door het deelnemen aan een nieuw 
college met andere partijen, dezelfde 600m niet meer wilde steunen. 
 
Ook de Telegraaf heeft uitgebreid aandacht aan de problematiek besteed en ons probleem duidelijk 
paginagroot weergegeven. 
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Ook alle bijeenkomsten in de gemeente Schagen over de RES, ook die waarin de landschapsvisie en 
de omgevingsvisie werd behandeld zijn door ons bezocht. We hebben maximaal proberen mee te 
praten over de problematiek. Uitkomst van die bijeenkomsten was dat veruit de meeste inwoners van 
Schagen tegen megaturbines op land zijn en tegen grootschalige zonneparken op agrarische gronden. 
Of de gemeente zich door deze uitkomst laat beïnvloeden is de vraag. Men lijkt juist op deze twee 
mogelijkheden te willen inzetten.  
 
Dat de Noord Hollanders niet bij de pakken neer zijn gaan zitten en om te voorkomen dat een 
onleefbare situatie in het landelijk gebied ontstaat is door Noord Hollandse burgers het initiatief 
genomen tot het opstellen van een concept RES NHN “Duurzaam Leefbaar”. 
Deze concept RES is op 26 februari gepresenteerd als alternatief plan voor de Regionale Energie 
Strategie Noord-Holland-Noord.  
 
Op de website https://www.nhn-duurzaamleefbaar.nl/  kunt U deze concept Res NHN ''Duurzaam 
Leefbaar'' integraal downloaden en lezen. 
 

Hierin zijn geen nieuwe windturbines op land geplaatst en ook geen 
zonneweiden op landbouwgrond. 
 
De voor onze regio, door de regering geëiste, extra inspanning om alternatieve energie op te wekken 
kan ruimschoots gerealiseerd worden met zonnepanelen op 30% van de grote daken, zonnepanelen 
op zonne-zandbanken en drijvende zonne-eilanden in het IJssel - en Markermeer en 10 grote 
windturbines in het IJsselmeer op grote afstand van woningen! Dit zijn de bouwstenen van dit 
alternatief.  
Het is een gedegen en goed onderbouwd plan waarbij de leefbaarheid en opwekking van duurzame 
energie hand in hand gaan.  
Het plan is mede opgesteld door Ir. Kor Buitendijk, voormalig projectdirecteur Zuid-Hollandse kust 
(project ‘Zandmotor’) Procesmanager complexe stedelijke en ruimtelijke projecten. 
 
Het is een hele klus geweest voor de initiatiefnemers van dit plan om aan tafel te raken bij de RES, 
maar het lijkt erop dat men in ieder geval met ze wil praten. Het hele rapport kunt u ook lezen op de 

website van stichting KPO. ( https://www.platformwindenergiedezijpe.nl ) 
   
Na de actualisatie van ons e-mailbestand hebben we 144 sympathiserende adressen over en zijn er 
ook een aantal nieuwe leden aangemeld voor onze werkgroep. Te weten Ron Veltkamp , Tineke Koch 
en Rob de Jong. Helaas heeft Diana Veenstra met bloedend hart moeten aangeven op dit moment 
geen tijd te hebben. Wel blijft ze ons steunen. Zodra we weer met elkaar rond de tafel mogen, 
hetgeen door de Corona crisis nu niet mogelijk is, gaan we Ron, Tineke en Rob bijpraten. 
 
Intussen proberen wij de gebeurtenissen zo goed en kritisch mogelijk te volgen en daarop te 
reageren, in de wetenschap dat de spanningsvelden tussen het halen van de klimaatdoelstellingen, 
ruimtelijke kwaliteit en draagvlak voor het oprapen liggen. Zoals de plaatsing van windmolens. 
Wij hopen dat onze Lokale en provinciale politici zich de plannen van het Rijk niet zomaar door de 
strot laten duwen en het belang van de leefbaarheid voor de burgers in blijven zien. 
 
Namens het team van “Werkgroep Polder F”. 
Riet Dapper, Aad Kramer en Han Hirschman. 
 
 Al onze activiteiten worden vanuit Stichting KPO (Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe/Schagen) 
https://www.platformwindenergiedezijpe.nl waarvan wij als deelgroep bestaan, gecoördineerd.  
Kijk vooral eens op deze website. 
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