
Windmolens	  langs	  de	  Grote	  Sloot?	  
De	  laatste	  tijd	  duiken	  er	  berichten	  op	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  nieuwe	  windturbines	  in	  de	  Zijpe.	  
Electrabel	  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	  een	  telefoongesprek	  met	  de	  
projectleider	  van	  Electrabel	  is	  het	  plan	  bevestigd.	  Er	  zijn	  
al	  tekeningen	  gemaakt,	  hoewel	  Electrabel	  verder	  geen	  
details	  bekend	  wil	  maken.	  Het	  project	  is	  volgens	  de	  
projectleider,	  Jeroen	  Willems,	  nog	  in	  een	  beginstadium.	  
Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  randvoorwaarden	  zoals	  
beschikbare	  grond	  en	  veranderende	  regelgeving.	  Ook	  
politiek	  moet	  nog	  worden	  bewerkt.	  Vast	  staat	  wel	  dat	  
Electrabel	  de	  grootste	  windturbines	  wil	  plaatsen	  om	  
zodoende	  maximaal	  rendement	  (lees	  subsidie)	  	  binnen	  
te	  halen.	  Voordat	  het	  dus	  echt	  zover	  is	  dat	  er	  met	  de	  
bouw	  van	  het	  windpark	  begonnen	  kan	  worden	  duurt	  
het	  waarschijnlijk	  nog	  wel	  even,	  maar	  juist	  daarom	  is	  
het	  zo	  belangrijk	  om	  nu	  alvast	  tegengeluid	  te	  laten	  
horen.	  
	  

Zijn	  er	  al	  gesprekken	  geweest	  met	  landeigenaren?	  
Ja,	  verschillende	  landeigenaren	  aan	  de	  Grote	  Sloot	  en	  de	  Ruigeweg,	  tussen	  Oudesluis	  en	  Burgerbrug,	  zijn	  al	  
door	  Electrabel	  benaderd.	  Landeigenaren	  die	  grond	  beschikbaar	  willen	  stellen	  hebben	  alvast	  een	  bedrag	  van	  
€	  5000	  ontvangen.	  	  Er	  zijn	  ook	  landeigenaren	  die	  hebben	  aangegeven	  (nog)	  niet	  mee	  te	  willen	  werken.	  Wat	  
er	  verder	  is	  uitgekomen	  is	  niet	  bekend,	  maar	  duidelijk	  	  is	  het	  dus	  dat	  het	  niet	  om	  slechts	  geruchten	  gaat.	  
	  

Wat	  vinden	  jullie	  van	  dit	  soort	  onderhandelingen?	  
Zorgwekkend.	  Het	  geeft	  aan	  dat	  de	  plannen	  dusdanig	  serieus	  zijn	  dat	  er	  zelfs	  in	  dit	  stadium	  al	  is	  gepeild	  hoe	  
de	  landeigenaren	  tegenover	  het	  plaatsen	  van	  een	  windturbine	  op	  hun	  land	  staan.	  	  
	  

Heeft	  Electrabel	  al	  windparken	  in	  ons	  land?	  
Ja,	  Windpark	  Eems	  in	  Groningen.	  Dit	  is	  een	  windmolenpark	  dat	  bestaat	  uit	  26	  turbines	  met	  een	  vermogen	  
van	  78	  megawatt.	  Het	  gaat	  hier	  om	  een	  industrieel	  gebied	  met	  maar	  weinig	  omwonenden.	  
Anders	  dus	  dan	  in	  de	  Zijpe,	  waar	  honderden	  omwonenden	  overlast	  kunnen	  ondervinden.	  
	  

Wat	  denkt	  het	  Kritisch	  Windplatform	  Zijpe	  te	  gaan	  doen?	  	  
We	  zijn	  van	  mening	  dat	  we	  met	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  een	  tegengeluid	  moeten	  laten	  horen.	  We	  begrijpen	  
de	  behoefte	  aan	  duurzame	  energie,	  maar	  waarom	  een	  windpark	  bouwen	  in	  een	  woongemeente?	  Waarmee	  
je	  niet	  alleen	  één	  van	  de	  laatste	  ruimtelijke	  gemeentes	  van	  Nederland	  om	  zeep	  helpt,	  maar	  ook	  voor	  
geluidoverlast	  zorgt	  en	  bovendien	  waardedalingen	  van	  de	  huizen	  van	  omwonenden	  bewerkstelligt?	  De	  
vereniging	  Eigen	  Huis	  benoemd	  speciaal	  op	  haar	  website	  de	  mogelijkheid	  voor	  dit	  WOZ	  waardedrukkend	  
effect.	  Wij	  zijn	  voorstander	  van	  windenergie	  op	  zee.	  Wat	  dat	  betreft	  zijn	  we	  het	  eens	  met	  de	  Provincie	  
Noord-‐Holland	  die	  dat	  ook	  in	  haar	  coalitieakkoord	  heeft	  aangegeven.	  	  
	  

Hoe	  kunnen	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  reageren?	  
Op	  de	  website	  www.platformwindenergiedezijpe.nl	  lees	  je	  alle	  laatste	  ontwikkelingen	  en	  kun	  je	  het	  
contactformulier	  invullen	  om	  je	  steun	  uit	  te	  spreken.	  Ook	  kun	  je	  een	  e-‐mail	  sturen	  aan	  
platform@platformwindenergiedezijpe.nl.	  Het	  doel	  is	  om	  aan	  de	  provincie	  duidelijk	  te	  maken	  dat	  de	  Zijpe	  
niet	  geschikt	  is	  voor	  dergelijke	  grootschalige	  plannen.	  Hoe	  meer	  Zijpenaren	  dit	  idee	  delen,	  hoe	  
overtuigender	  dat	  is	  naar	  de	  provincie	  toe.	  
	  

Hoe	  zien	  jullie	  de	  plannen	  van	  Electrabel	  in	  het	  licht	  van	  de	  	  fusie	  met	  Schagen	  en	  Harenkarspel?	  
Dat	  kan	  bijna	  alleen	  maar	  een	  nadelige	  uitwerking	  hebben;	  als	  de	  gemeente	  straks	  drie	  keer	  zo	  groot	  is,	  
wordt	  wat	  nu	  de	  Zijpe	  is	  al	  snel	  het	  ‘meest	  geschikte	  gebied’	  voor	  windenergie.	  De	  provincie	  stelt	  doelen	  
voor	  het	  opwekken	  van	  windenergie,	  en	  met	  een	  grotere	  gemeente	  is	  er	  minder	  betrokkenheid	  bij	  de	  
leefbaarheid	  van	  de	  Zijpe.	  	  
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