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Waar blijven onze windturbines . . . ?
Van begin af aan informeert Windcoöperatie ‘Kennemerwind’ haar leden en betrokkenen over de
voortgang en de problemen bij het verkrijgen van toestemming om hun windparken overeind te
krijgen. Politici, bestuurders en raadsleden bij gemeenten en provincies, partners en medewerkers
van bedrijven kwamen en gingen. Ze gingen akkoord, stemden tegen of twijfelden en vroegen om
aanvullend onderzoek. Wat zich in deze periode afspeelde werd vastgelegd in een vervolgverhaal in
het ledenbulletin ‘Westerwind’ van Kennemerwind: “Waar blijven onze turbines?”
Het feuilleton begint later, maar we pakken de draad op ergens in november 1998. De gemeenteraad
van Zijpe buigt zich over een nota van stedenbouwkundig bureau VVK over eventuele mogelijkheden
voor windenergie in de gemeente. Kennemerwind is daarover positief en nodigt optimistisch de
raadsleden uit voor een excursie op 4 maart 1999 naar windprojecten in de omgeving, om zo zelf de
nabijheid van een windturbine te ervaren.
Heeft het geholpen? Ondanks onze inspanningen duurt het tot de zomer van 2009 voor minister
Cramer van VROM windpark Burgervlotbrug officieel in gebruik kon stellen. Veel andere pogingen
voor windprojecten leden schipbreuk. Enkele plannen werden zonder ons verwezenlijkt. Maar voor
2015 gloort licht aan de horizon, zelfs met een onwillig provinciaal bestuur…

5 maart 1999

Zijpe
De gemeente Zijpe heeft door stedenbouwkundig bureau VVK een nota laten opstellen waarin alle
aspecten van windenergie in de gemeente Zijpe aan de orde komen en mogelijke locaties voor
windenergie worden genoemd. Van die locaties zijn vervolgens de voor- en nadelen onderzocht en
beoordeeld.
De nota is op 30 november 1998 besproken in de raadscommissie voor R.O. Daar was Kennemerwind
bij aanwezig. Wij spraken onze waardering uit voor het plan van de gemeente om windenergie
serieus aan te pakken en dit ook met de bevolking te communiceren. De gemeente wil een
conferentie organiseren waar alle partijen hun zegje kunnen doen. De nota was ons helaas niet
tevoren toegezonden, zodat wij daar tijdens de vergadering niet op konden reageren. Later bleek dat
bureau VVK serieus werk had geleverd, wat bovendien uitmondde in een advies om o.a. langs het
Noord-Hollands Kanaal meer en grotere windturbines toe te staan. Als dat advies wordt opgevolgd
kunnen wij na de te volgen procedure wellicht eindelijk een nieuw project realiseren. Laten we
echter niet te vroeg juichen. De planprocedure is nog niet afgerond en er moeten nog allerlei hobbels
genomen worden.
Wij stelden de commissie voor om, ter voorbereiding van de discussie over windenergie, een
excursie langs allerlei windprojecten te organiseren. In samenwerking met Projectbureau Duurzame
Energie kan zo'n excursie zonder kosten plaats vinden. Daarop vroeg de wethouder ons zo'n excursie
te organiseren. Wij hebben dit in gang gezet, maar op aandringen van de betrokken RO-ambtenaar
nam de gemeente het initiatief toch weer over. Volgens plan zou de excursie op 4 maart jl. plaats
vinden. Jammer genoeg waren daarvoor geen buitenstaanders uitgenodigd. Maar wie weet kunnen
andere betrokkenen, zoals de actiegroep ‘Zijpe Leefbaar’, in een later stadium nog eens zelf zo'n
excursie meemaken. Wij zijn dan graag van de partij om met eventuele tegenstanders samen te
ervaren dat windenergie nog helemaal niet zo gek is en veel positieve kanten heeft. Dit in
tegenstelling tot wat actievoerders goedwillende burgers willen doen geloven.
Cees Bakker
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Nieuwe locaties: opschalen & uitbreiden
Voorzitter Bakker betreurt het dat het bestuur nog zo weinig kan laten zien van het werk dat is
verzet. Hij zet uiteen waar de beste kansen liggen van de locaties die door Kennemerwind zijn
onderzocht.
Zijpe, bestaande park
Het voorstel van Nuon om het bestaande windpark in Zijpe op te schalen werd door het bestuur
met enige terughoudendheid gereageerd i.v.m. de relatief jonge leeftijd van onze turbines.
Nieuwbouw is echter aantrekkelijk, daar het nieuwe park zal bestaan uit minder turbines, die
veel groter zijn en die aanzienlijk meer energie produceren dan het bestaande park. Het zullen
bovendien rustig draaiende 3-wiekers zijn. Daarbij komt dat de verwachte levensduur van de
bestaande turbines op grond van ervaringen elders naar beneden moet worden bijgesteld van 20
naar 10 à 15 jaar. Kennemerwind is op grond van deze overwegingen het gesprek aangegaan met
Nuon over opschaling.
Nuon verlangt dat de huidige verhouding van 60/40 (9 turbines van Kennemerwind tegen 6 van
Nuon) wordt gewijzigde in 50/50. Naar de mening van het bestuur is dit geen onredelijke eis,
aangezien feitelijke verhouding al 50-50 is als fundaties en de kabels, die wij van Nuon huren
worden meegeteld. Ook voor het grondgebruik betaalt Kennemerwind pachtvergoeding aan
Nuon.
Zijpe, Windpark Burgervlotbrug
De Provincie Noord Holland is voorstander van windenergie langs het Noord Hollands Kanaal. De
gemeente Zijpe heeft met die locaties de minste moeite en ook de vereniging Zijpe Leefbaar
heeft op voorlichtingsavonden verklaard geen bezwaren te hebben.
Heerhugowaard
Naar verwachting zal de gemeente Heerhugowaard op 25 april besluiten om bij de Stad van de
Zon een windpark te laten bouwen. Kennemerwind is één van de vijf gegadigden om het
windpark van 3 turbines te laten bouwen.
Texel
Tegenstrijdige berichten doen de ronde over de vraag of de Provincie op Texel nu wel of geen
nieuw windpark wil. Hebben we te maken met eigen interpretaties van een enkele journalist of
weten die meer dan wij? Vooralsnog is er geen enkel Provinciaal document waaruit het één of
het ander blijkt.
In deze situatie houdt Kennemerwind vast aan haar voornemen om ook op Texel met de
Texelaars een windpark te realiseren.
Alkmaar
Windenergie ligt na het bekend worden van de resultaten van de z.g. quick scan in deze
gemeente ìn de week’. De meest aangewezen plek voor windenergie is het duurzaam

industrieterrein de Boekelermeer. Wat Kennemerwind betreft heeft een lijnopstelling langs de
A9 de voorkeur.
Heemskerk
Ook in de gemeente Heemskerk is een quick scan uitgevoerd, waarvan de resultaten nog in
onderzoek zijn.
Ouder-Amstel
Coöperatie de Amstelmolen (ca. 90 leden) heeft ons uitgenodigd om gesprekken te voeren met
als doel te komen tot een verregaande vorm van samenwerking. De Amstelmolen bezit een 8 jaar
oude turbine van hetzelfde type als op ons park en zou graag een nieuwe, grotere turbine
plaatsen. De bestaande molen staat in Ouderkerk aan de Amstel en is belast met 2 antennes,
waarvoor een fikse vergoeding wordt ontvangen. Op de molen rust een onderhoudsgarantie
gedurende 15 jaar.
Kennemerwind zal onderzoeken onder welke voorwaarden zij op het voorstel in kan gaan. Eén
van die voorwaarden is dat leden van de Amstelmolen dienen te verklaren dat zij afzien van in
het verleden opgebouwde, door Amstelmolen niet uitgekeerde, rentetegoeden. Het bestuur zal
daarentegen berekenen of wij hen, gerekend vanaf het moment van samengaan, hetzelfde
kunnen bieden als aan de andere leden van Kennemerwind.
De Wit voegt toe dat nog niet zeker is of de oude turbine wel vervangen kan worden door één
enkele nieuwe turbine.
Bakker zegt dat er tegen de bouw van een turbine op die plek (infrastructureel knooppunt) geen
bezwaar zal zijn. Het enige obstakel kan bestaan uit de grote hoeveel kabels die daar in de grond
zitten.
Reacties
Ransijn: Het windaanbod in de gemeente Ouder-Amstel ligt lager dan aan de kust.
Bakker: daarom dient een nieuw te plaatsen turbine flink hoger te zijn.
Veldman: ligt de gemeente Ouder-Amstel niet erg ver weg?
Bakker: Amstelmolen heeft naar eigen zeggen bewust voor ons gekozen. Afstanden spelen bij het
onderhoud niet zo’n grote rol omdat turbines tegenwoordig kunnen worden voorzien van een
eigen telefoonaansluiting, die de molenaar waarschuwt als er storingen zijn. Voor het goede
contact zal Kennemerwind bovendien vragen of één van de bestuursleden van de Amstelmolen
zitting neemt in het bestuur van Kennemerwind.
Beemsterboer: is Amstelmolen eigenaar is van de grond waarop de turbine is gebouwd en is er
ruimte is voor 3 of 4 turbines?
Bakker: Nee, het is geen eigen grond en meer dan 1 grote turbine kan er niet staan.
Voorzitter Bakker vraagt de vergadering in te stemmen met een verregaande vorm van
samenwerking met de Amstelmolen, mits met zekerheid is komen vast te staan dat kosten en
baten van een dergelijke stap ‘redelijk quitte lopen’.

Bakker licht toe waarom hij op dit punt vandaag al een uitspraak van de leden vraagt. Hij wil op
deze wijze wil hij voorkomen dat een bijzondere ALV moet worden uitgeschreven voor
uitsluitend dit onderwerp.
De ledenvergadering stemt unaniem in met het voorstel.

Voortgang projectplannen
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Zijpe
De gemeentelijke notitie is nog steeds niet in de raadscommissie behandeld. Deze keer is de
vertraging ontstaan doordat de reactie van de provincie (waar men rekening mee wilde houden) niet
op tijd binnen kwam. Het beleid ten aanzien van windturbines is drastisch gewijzigd (verbeterd) sinds
er een nieuw college is aangetreden. Gedeputeerde Ada Wildekamp (PvdA) is als gedeputeerde
‘Milieu’ verantwoordelijk en pakt haar taak uitstekend op. Overigens was de gehele provinciale
commissie Milieu, Water en Groen enthousiast over het windenergiebeleid zoals dat door haar werd
voorgesteld. Maar het ambtelijk apparaat van de provincie lijkt zwaar overbelast. Het duurt erg lang
voor een zaak is afgehandeld. We hopen nu dat in de maand januari 2001 (ik zet het jaartal er maar
bij…) de raadscommissie van Zijpe de windnotitie kan behandelen.
Dezelfde provincie werkt op dit moment aan het verbeteren van de oevers van het Noord-Hollands
Kanaal. Ook bij ons windpark. Er komt een damwand onder de waterspiegel en daarboven wordt een
schuin talud aangebracht. Het pad langs de turbines moet daarvoor een aantal meters naar achteren
worden verlegd. We hadden graag tegelijk een zwaarder pad aangelegd van waar wij de nieuwe
turbines zouden kunnen plaatsen, maar bij de huidige stand van zaken was investeren niet
verantwoord. We weten nog niet wat we mogen plaatsen in plaats van de huidige turbines. Ondanks
de veel stillere molens van dit moment is het niet gemakkelijk om aan de geluidscriteria te voldoen.
Dat beperkt het aantal te plaatsen turbines.
Heerhugowaard
De gemeente heeft nog geen criteria opgesteld waaraan een gegadigde voor het bouwen van
windturbines zal worden getoetst. Op onze brief waarin wij vroegen om overleg over de aanpak van
ons project kwam een bericht dat men nog niet zo ver was. Het lijkt er op dat we aan een
selectieprocedure worden onderworpen. Een initiatiefnemer is nog geen bouwer als je niet over de
grond kunt beschikken. Maar het zou wel vervelend om een zo goed plan door een ander
verwezenlijkt te zien worden. Dat zou toch eigenlijk niet moeten mogen.
Texel
De provincie gaf de gemeente Texel toestemming voor een windproject langs de dijk tussen polder
'Het Noorden' en polder 'Eierland', de locatie waarvoor 'Zon en Wind Texel' in 1994 plannen
ontwikkelde, samen met WNW en Oranjewoud te Heerenveen. Wij werken samen met 'Zon en Wind
Texel' en hebben lange tijd achter de schermen geprobeerd het project te redden. Dat is nu dus
gelukt. Een aantal agrariërs had ook plannen in die buurt. Zij wilden oorspronkelijk enkele kleine
windturbines plaatsen. Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en proberen er nu een gezamenlijk
project van te maken, waarbij een deel van de winst naar de Texelse bevolking gaat. Maar laten we
de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. Er zal nog wel wat moeten gebeuren voor het zo
ver is.
Amstelmolen
Dankzij onze inspanning is de gemeente Ouder-Amstel akkoord gegaan met de mogelijkheid om de
huidige Lagerwey van Amstelmolen te vervangen door een grote turbine op een mast van maximaal

67 meter. Deze mogelijkheid zal nu zo in het bestemmingsplan worden opgenomen. En dat succes
mogen wij op ons conto schrijven!
Onze plannen voor intensievere samenwerking met Amstelmolen zijn echter helaas op niets
uitgelopen. We konden het niet eens worden over de voorwaarden waaronder die samenwerking
zou moeten plaats vinden. Jammer, maar we wensen ze natuurlijk veel succes bij hun verdere
plannen. Uiteindelijk doet het er voor het 'grote doel' niet toe wie dat gaat realiseren, als het maar
gebeurt. Het succes van onze actie bij het gemeentebestuur van Ouder-Amstel smaakte er niet
minder om.

Waar blijven onze turbines
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Geduld en nog eens geduld
De opschaling van het bestaande park en de bouw van Windpark Burgervlotbrug vroegen onze
voortdurende aandacht. Er was lobbywerk te doen, contacten te onderhouden met partners en
participanten. De penningmeester moest aan de subsidiegever meer dan eens rapporteren waarom
het project nog niet was gerealiseerd. Het was een tamelijk stressvol jaar voor het hele bestuur,
waarin opnieuw de trage tot afwezige besluitvorming het stemmingsbeeld bepaalde. Wachten was
het en nog eens wachten op enige beweging in de ambtelijke en politieke molens. Zo was de gang
van zaken in het jaar dat Duitsland 1670 MW nieuw windvermogen bijplaatste en Nederland 38 MW.
Vroeger waren we trots op het poldermodel.
Daarnaast moesten we uitzoeken welk type windturbine het meest geschikt was voor Zijpe. Dit
onderzoek strekte zich uit tot over de grens in Duitsland. Tweemaal was er een uitstapje, maar ook
deze technische commissie moest vooral veel stukken lezen.
Tussen de bedrijven door was er nog een flink portie onvoorzien, waaronder een melding dat er door
derden een breuk was veroorzaakt in een kabel, met als gevolg dat wij niets meer aan het net
leverden. Voorzitter Bakker ging er persoonlijk achteraan om de opbrengstderving vergoed te
krijgen: brieven schrijven, telefoontjes plegen, gesprekken met de schade-expert, etcetera.
We hebben de indruk dat onze website www.kennemerwind.nl voor een opleving in de ledenwerving
heeft gezorgd. Jarenlang stonden we praktisch stil rond de 600, maar aan het eind van 2000 waren
het er zomaar 643. Verrassend genoeg kwamen de meeste meldingen uit de directe omgeving:
Heerhugowaard, Warmenhuizen, Groet, Schoorl, Petten, Schagerbrug en Burgerbrug. Met veel
plezier hebben we alle nieuwe aanmelders ingeschreven. Bekijkers van onze website waren er nog
veel meer. Het dagrecord kwam op 34 te staan.
Onze samenwerking met Amstelmolen heeft niet tot concrete resultaten geleid. Het laatste nieuws is
dat Amstelmolen een andere coöperatie als partner heeft gevonden en we wensen ze het allerbeste
toe.
WBS

De voortgang in Zijpe

18 nov 01

Op 3 juli 2001 stelde de gemeenteraad van Zijpe de Windnotitie vast die door bureau VVK was
opgesteld in opdracht van de gemeente. Deze Windnotitie heeft jarenlang elke ontwikkeling op
het gebied van windenergie in Zijpe geremd, door er nog niet te zijn. De gemeente wilde de
aanvragen voor de plaatsing van windturbines kunnen toetsen aan daarvoor ontwikkeld beleid.
Wat kan en wat kan niet in Zijpe? Dat moest blijken uit die Windnotitie.
Ons plan om langs het Noord-Hollands kanaal tussen Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug
windturbines te plaatsen heeft een lange geschiedenis. Al in 1993 deed onze vorige voorzitter Jan
van Kempen daarvoor de eerste voorstellen. Wij waren destijds ook nog bezig Lagerwey’s te
plaatsen op het windpark met Nuon (toen nog PEN, later ENW). In 1994 werden de Drie
Musketiers geplaatst, in ‘95 de eerste windkracht (8) en in ‘96 de twee laatste windkrachten (9
en 10). De inspanningen die daarvoor nodig waren en de tegenslagen bij de verwerving van
goedkeuringen en de ingetrokken subsidie leidde tot een verwarrende situatie. Maar eerst
vierden wij de oprichting van onze Windkracht-8 met een boottocht vanuit Alkmaar. Dat was
tegelijk een promotietour voor nieuwe leningen voor de twee nog te plaatsen Windkrachten (9
en 10).
Intussen werkten we aan de totstandkoming van het windpark Burgervlotbrug. Een lange weg,
waarover ik niet te lang wil uitweiden. De voortgangsrapportages geven een beeld van de lange
weg van overleg met provincie en gemeente die beiden hun beleid op het gebied van
windenergie diverse keren aan de ontwikkelingen aanpasten. Dat ging uiteindelijk de goede kant
op dankzij het aantreden van mw. Ada Wildekamp als gedeputeerde voor Milieu.
In 1998 kwam ook in Zijpe een nieuwe bestuur, maar ook wethouder Marees kon geen ijzer met
handen breken. Er werd een windmolennotitie opgesteld, maar die bleef erg lang in de la liggen.
Er was onvoldoende personele capaciteit om de procedure op gang te brengen. Eind 2000 kwam
er eindelijk beweging in de plannen, niet in de laatste plaats door enige provinciale druk. De
gemeente publiceerde eindelijk haar windnotitie en organiseerde een hoorzitting. Wij begonnen
met de planvoorbereiding in overleg met de provincie. Tot onze schrik moesten wij half
december vernemen dat ook een ander plannen maakte voor windenergie op dezelfde locatie.
Deze onvriendelijke actie heeft ons ruim een half jaar flink bezig gehouden. Uiteindelijk wonnen
wij het pleit. Nadat we ook de problemen met de particuliere grondeigenaar hadden geschikt
konden we eindelijk verder. Het lijkt er nu op dat we de vergunningsprocedure kunnen ingaan.
De gemeente moet het bestemmingsplan aanpassen. Daarvoor moeten wij onze plannen op een
degelijke manier ruimtelijk onderbouwen. In de procedure moet alles exact volgens de regels,
omdat bezwaarmakers ongetwijfeld naar de rechter zullen gaan en daar zullen we moeten
aantonen dat we alles zorgvuldig volgens de regels hebben afgehandeld. Kortom, de wellicht
negen windturbines van windpark Burgervlotbrug staan er dit jaar nog niet. Maar misschien in
2002!
Intussen bereiden we ons samen met Nuon voor op het opschalen van ons bestaande park.
Akoestisch onderzoek moet aantonen hoeveel turbines er geplaatst kunnen worden en waar ze
zouden kunnen komen. Als dat bekend is kunnen we ook daar met de voorbereidingen starten.
Het zou mooi zijn als de windturbines op de twee parken tegelijkertijd gebouwd zouden kunnen
worden. Dat is wel ons streven, omdat samenwerking diverse voordelen heeft.
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Er is een aantal projecten in diverse stadia van voorbereiding. Een overzicht van de stand van zaken.
Zijpe - Burgervlotbrug
Het meest concreet is het plan voor Windpark Burgervlotbrug. Langs het Noord-Hollands kanaal tussen
Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug zullen waarschijnlijk negen turbines verrijzen met een
gezamenlijk vermogen van ca. 8 MW. Vier stuks worden eigendom van de familie Langedijk op hun
eigen grond en vijf stuks komen voor rekening van Kennemerwind en de gebr. Bood op grond dat in
beheer is bij de provincie Noord-Holland. De eigendomsverhouding Kennemerwind en gebr. Bood
hebben we vastgesteld op 2/3 en 1/3.
Voor dit plan bereiden we in goed overleg met de gemeente de vergunningsprocedure voor. Sinds de
nieuwe wet op de ruimtelijke ordening van maart 2000 is voor een plan dat wel past in het gemeentelijk
beleid, maar niet voldoet aan het huidige bestemmingsplan een 'gedegen ruimtelijke onderbouwing'
vereist. Dit document is opgesteld door stedenbouwkundig bureau VVK en ca. half maart 2002 aan de
gemeente gezonden. De provincie NH heeft aan dit plan al meerdere keren haar medewerking
toegezegd, zowel als beheerder (en beoogd toekomstig eigenaar) van de grond, als vanuit haar beleid
voor milieu en ruimtelijke ordening. Het is nu aan de gemeente het plan te toetsen aan haar beleid en
randvoorwaarden, zodat wij de bouwaanvraag kunnen indienen en zo de vergunningsprocedure in gang
kunnen zetten.
Windpark Zijpe
Het bestaande Windpark Zijpe, wat gezamenlijk eigendom is van Kennemerwind en NUON, zal worden
opgeschaald. In de nieuwe situatie zal de naam wijzigen in Windpark Jan van Kempen en zullen NUON
en Kennemerwind elk voor 50% eigenaar zijn. De huidige eigendomssituatie is iets ingewikkelder omdat
wij wel eigenaar zijn van 9 van de 15 turbines, maar de ondergrond en de kabels huren wij van NUON.
Voor het plan is een geluidsrapport opgesteld om te bepalen hoeveel ruimte er is voor windturbines.
Dat viel niet mee. In het nieuwe plan zullen dat er aanmerkelijk minder zijn dan de huidige vijftien. We
denken op dit moment aan vier stuks met een gezamenlijk vermogen van ca. 2,5 MW.
Heerhugowaard
Ons plan om langs de toekomstige ontsluitingsweg naar de 'Stad van de Zon' drie windturbines van ca.
1,5 MW per stuk te bouwen werd op 23 juni 1997 door de bevolking als 2e gekozen op de prioriteitenlijst
van milieumaatregelen voor de gemeente Heerhugowaard. Omdat het voor de CO2-neutraliteit van de
Stad van de Zon nodig is om windenergie toe te passen heeft de gemeenteraad op 25 april 2001 haar
goedkeuring uitgesproken over dit plan. Inmiddels hebben ook enkele projectontwikkelaars aangegeven
het plan te willen realiseren. De gemeente zal zich binnenkort buigen over de vraag welke
uitgangspunten bij de keuze van de realisator moeten meespelen. Participatie door de bewoners van de
toekomstige wijk lijkt een belangrijke voorwaarde om de milieuwinst voor de wijk te behouden.
Alkmaar
Er zullen enkele windturbines verrijzen op het bedrijfsterrein Boekelermeer. Ook hier voor heeft
Kennemerwind het gemeentebestuur al enkele jaren geleden laten weten een plan te willen realiseren.
We hebben ook onze inbreng geleverd in de planvorming en meegedacht in het overleg van de
Alkmaarse milieugroepen met de gemeente. Ook in Alkmaar hebben commerciële ontwikkelaars

belangstelling geuit om het plan te realiseren. Het is nog niet bekend hoe het (nieuwe)
gemeentebestuur van Alkmaar hier mee om zal gaan.
Conclusie:
Het oprichten van windturbines is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. Inmiddels hebben
de gezamenlijke overheden een nieuw Bestuursakkoord Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW)
ondertekend. Dat moet er onder meer voor zorgen dat procedures sneller doorlopen kunnen worden
doordat alle overheden zich achter het vastgestelde beleid scharen. Dit zal echter niet onmiddellijk
resulteren in een snellere procedure voor onze projecten. Als alles volgens plan verloopt zullen we in
2003 wellicht kunnen starten in Burgervlotbrug. Tien jaar na de eerste pogingen van wijlen Jan van
Kempen hoop ik het binnen mijn derde termijn van drie jaar als voorzitter van Kennemerwind toch echt
nog mee te maken.
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Stand van zaken bij Windpark Jan van Kempen & Windpark Burgervlotbrug
Zoals bekend zijn de beide parken opgenomen in de windnotitie van de gemeente Zijpe. Nu dient
nog wel het bestemmingsplan te worden aangepast. Kennemerwind heeft zelf opdracht gegeven
aan het stedenbouwkundig bureau VVK om een ruimtelijke onderbouwing te schrijven voor het
windpark BVB. Daarnaast moet Kennemerwind rekening houden met de wijzigingen in de nieuwe
wet op de Ruimtelijke Ordening. De vraag is of zij volgens de nieuwe regels verplicht is tot het
maken van een milieueffectrapportage.
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Onder deze titel vertelde ik in de vorige Westerwind (april 2002) iets over de stand van zaken. Gezien
het trage verloop en de telkens opnieuw opduikende hobbels vrees ik dat we een vervolgverhaal in
gang hebben gezet.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar hebben we in Zijpe te maken met een nieuwe
wethouder, de heer Piet Morsch van de lokale 'Burger Kies Vereniging' (BKV). In een
kennismakingsgesprek, waarin wij vroegen ons ingediende verzoek om planologische medewerking
nog voor de zomervakantie te behandelen, informeerde hij ons over de werkdruk van de
gemeentelijke afdeling Ruimtelijke Ordening. Een inventarisatie van plannen en mogelijkheden
leidde tot de toezegging dat er in het 3e of 4e kwartaal van dit jaar werk van gemaakt zou worden.
Inmiddels is er vanuit BLOW (zie elders in dit blad) een mogelijkheid ontstaan om gemeenten met
extra menskracht te ondersteunen. Er is een expert-pool van deskundigen in het leven geroepen die
kan worden ingezet bij gemeenten waar concrete aanvragen van enige omvang liggen te wachten op
behandeling. Wellicht kan dit onze zaak nog bespoedigen.
Het Projectbureau Duurzame Energie (PDE) heeft een brochure opgesteld over 'Participatie in
windprojecten'. Een document waar zowel initiatiefnemers als gemeenten veel informatie uit kunnen
halen. Kennemerwind is een vereniging die is opgericht met als doel om door middel van participatie
windenergieprojecten te realiseren. De wijze waarop dat vorm gegeven wordt kan door verschillende
projectomstandigheden variëren. Veel meer dan voorheen is het van belang dat allereerst de
omwonenden de kans krijgen te participeren in het project waarop zij uitkijken. In Heerhugowaard
speelt dat nog sterker, want daar is het windproject onderdeel van de doelstelling om de 'Stad van
de Zon' CO2-neutraal te laten worden. Daarvoor dient de opgewekte energie voornamelijk naar de
wijkbewoners te gaan.
Die CO2-doelstelling ligt overigens onder vuur, zoals u wellicht uit de media hebt begrepen. De
noodzakelijke rijksbijdrage voor de grote hoeveelheid te realiseren zonne-energie is onzeker. Het
vorige kabinet heeft de subsidieregeling gewijzigd, zonder te beseffen dat daarmee zonne-energie in
de projectmatige gebouwde nieuwbouwwoningen niet meer te realiseren is. De plannen van het
nieuwe kabinet zijn nog niet bekend, maar de berichten die zo nu en dan in de media verschijnen zijn
weinig hoopgevend.

Als de CO2-doelstelling door het uitblijven van voldoende subsidie niet gerealiseerd kan worden, lijkt
in Heerhugowaard ook het argument onder het raadsbesluit voor windenergie weg te vallen. Maar
daar kunnen wij natuurlijk allerlei andere argumenten voor in de plaats geven. De noodzaak voor het
verminderen van de CO2-uitstoot hebben ze deze zomer in Centraal Europa aan den lijve
ondervonden. Zelden waren de gevolgen van klimaatverandering zo duidelijk en dichtbij aanwezig.
Als de regenbuien iets westelijker waren gevallen, was half Nederland nu nog bezig de metershoge
opgedroogde modder weg te werken. Het kan wellicht geen kwaad om het meegespoelde zand in
dat geval gelijk in een grote hoeveelheid zakken te scheppen en klaar te leggen voor de volgende
doorbraak.
Er moet nog heel wat gebeuren voor onze nieuwe turbines er staan. Volgens een oud gezegde: "Er
zal nog heel wat water door de rivier stromen voordat ze er staan." Dat er in korte tijd veel water
door een rivier kan stromen hebben we kunnen zien. Voor ons in dit geval een hoopvol teken?
Hoopvol was in elk geval de uitspraak van de nieuwe Milieuwethouder van Heerhugowaard, Alida
Mulder (D66) in het plaatselijke Nieuwsblad: "Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet laat een
nieuwe koers zien op milieugebied. Ik heb het daar flink moeilijk mee. Het CDA laat zich altijd
voorstaan op het goede rentmeesterschap. We zouden de wereld bewaren voor onze kinderen en
kindskinderen, maar uit een recent rapport blijkt dat de aarde over decennia is uitgeput. De zorg
voor ons milieu kan niet met minder. Aan duurzame energie moeten we veel meer doen. Meer
windmolens." Ook Groen Links is sinds de verkiezingen met een wethouder in het college van
Heerhugowaard vertegenwoordigd. Op een provinciale bijeenkomst van GL over windenergie hield
ondergetekende een inleiding met als titel: "Windenergie, probleem of oplossing?" Voor ingenieurs
van het KIVI misschien een probleem, terwijl het toch echt een oplossing is voor een belangrijk
milieuprobleem. De wethouder GL was daar met twee van zijn raadsleden uit Heerhugowaard
aanwezig.
Er is nog hoop.
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In het vorige nummer sprak ik de vrees uit dat we onder deze titel een vervolgverhaal in gang hadden
gezet. Dat blijkt inderdaad zo te zijn en we zullen het moeten accepteren.
De gemeente Zijpe heeft gereageerd op ons ingediende plan voor de bouw van een windpark ten
noorden van Burgervlotbrug. Er waren wat verschillen in inzicht over de betekenis van teksten in de
door de gemeente vastgestelde Windnotitie en de door ons ingediende Ruimtelijke Onderbouwing.
Dat zou niet zo mogen zijn, omdat beide documenten zijn opgesteld door hetzelfde
stedenbouwkundig bureau (VVK). Toch blijkt het te kunnen gebeuren dat wat in de Windnotitie
kleinigheden leken, in het vervolgtraject kunnen zorgen voor oponthoud door mogelijke juridische
haarkloverijen. Wat in het ene document als een eerste grove algemene aanname was bedoeld, blijkt
in de vervolgprocedure opeens als een keiharde randvoorwaarde opgelegd te kunnen worden. We
zijn er nog niet uit, maar er wordt gewerkt aan een aanvulling van onze Ruimtelijke Onderbouwing.
Het is de bedoeling dat ons plan begin januari 2003 door de raadscommissie wordt besproken,
waarna de formele procedure voor wijziging van het bestemmingsplan kan starten.
Heemskerk
Ooit hadden wij plannen in de gemeente Heemskerk. Het duurzame bedrijventerrein 'De Trompet'
was volgens velen een ideale locatie voor enkele windturbines. Ook de gemeenteraad sprak zich uit
voor plaatsing van windturbines in de gemeente. Lange tijd zag het er echter naar uit dat er niets zou
gebeuren, maar kort geleden hoorde ik op een bijeenkomst over duurzaamheid in Noord-Holland
wethouder Hollebrand zeggen dat er windenergie zou komen op het bedrijventerrein. De uitvoering
zal waarschijnlijk geschieden door het energiebedrijf dat ook de warmtepompen verzorgde. 'Naast
het zuur ook het zoet' vindt de wethouder. Ook hier geldt dat er nog wel een bestemmingsplan
procedure voor gevolgd zal moeten worden.
Heerhugowaard
'In het gebied rond de Stad van de Zon zal ook windenergie worden toegepast.' Wethouder Robbert
Jan Piet van Ruimtelijke Ordening zei het luid en duidelijk in de persconferentie die was
uitgeschreven omdat er dekking was geregeld voor (een groot deel van) het PV-project in de Stad van
de Zon. De provincie, gemeente en Nuon hebben zich garant gesteld voor een eventueel tekort dat
zou kunnen ontstaan als het rijk de bijdrage van de EPR de komende jaren eventueel zou verlagen.
Dat was een voorwaarde die de Europese Commissie stelde aan haar bijdrage aan het 'Suncities'
project, waarin ook Engeland, Duitsland en Spanje met projecten participeren.
Eind oktober werd een hoorzitting gehouden over het recreatiegebied rond de Stad van de Zon,
waarin ook ons plan voor drie windturbines is geprojecteerd. Er was echter een storende fout
gemaakt. Men had op een plattegrond de windturbines precies tussen de weinige woningen
getekend. Een plek waar ze absoluut niet zouden kunnen. Vervolgens had men geconcludeerd dat
het op die plek niet zou kunnen en had men een alternatieve locatie gevonden op een voor
windenergie minder gunstige plek. Een ongelukkige gang van zaken en een valse start voor
windenergie in dat gebied. Onze reactie was onder meer dat het Meest Milieuvriendelijke Alternatief
(MMA) ons inziens eerder uit zou moeten gaan van een extra locatie in plaats van een verplaatsing
naar een locatie met minder wind.

Onze inspraakreactie is opgenomen in een gezamenlijke reactie van het Natuur- en Milieu-Platform
uit Heerhugowaard. In dat platform zijn alle natuur en milieuverenigingen van Heerhugowaard
vertegenwoordigd. Zo'n gezamenlijk optreden geeft een behoorlijk extra gewicht aan die
inspraakreactie.
Overigens zal het plan voor windenergie nog niet in het eerste ontwerp voor een bestemmingsplan
worden opgenomen. Daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden. Hetzelfde geldt voor het plan voor
het verkeerscircuit 'De Nollen', waar ook nog op gestudeerd moet worden. Beide onderdelen zijn
buiten het bestemmingsplan gelaten om de aanleg van het recreatiegebied rond de Stad van de Zon
niet te vertragen. Want windplannen lijken per definitie lange voorbereidingstijd nodig te hebben…
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Op 12 maart 2003 heeft de raadscommissie van de gemeente Zijpe zich uitgesproken over ons plan
voor een nieuw windpark ten noorden van Burgervlotbrug aan het Noord-Hollands kanaal. Er waren
wat opmerkingen van CDA en BKV. Goed beschouwd is de discussie veroorzaakt door
onduidelijkheden in de eerder vastgestelde Windmolennotitie. Opvallend positief was voormalig
wethouder Marees van de VVD. Zijn standpunt: er is genoeg over gepraat. Dit plan past in het
vastgestelde beleid. Was de VVD overal maar zo duidelijk voor windenergie.
Als de raad straks akkoord gaat met ons plan, kan de gemeente eindelijk een artikel 19.1 procedure
gaan starten. Daarmee kan het bestemmingsplan worden aangepast aan het vastgestelde beleid
waarop ons plan is gebaseerd. Onderdeel van de procedure is een inspraakmogelijkheid, waarin
belanghebbenden hun zienswijze kunnen inbrengen. Kennemerwind is er op uit om zoveel mogelijk
draagvlak te verwerven voor haar plannen. We proberen in onze contacten met omwonenden te
komen tot een plan dat niet alleen binnen het beleid van de gemeente past, maar ook geaccepteerd
wordt door de bewoners. Het blijft moeilijk om alle omwonenden tevreden te stellen. Soms zou het
mooi zijn als een bewoner die in de buurt van een windplan woont windturbines – net als wij gewoon mooi zou gaan vinden. Dat zou het leven een stuk draaglijker maken.
De keuze van een windturbine wordt door een groot aantal factoren bepaald. Al meer dan een jaar
geleden hebben we een principe-keuze gemaakt. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die
keuze ook wordt gehandhaafd. Alle specificaties van een windturbine kunnen een rol spelen in de
afweging. Voor de vergunningsprocedure hebben we de specificaties bepaald op negen stuks met
een vermogen tussen 750 en 1000 kW (1 MW) per stuk, rotordiameter van 55 meter en een
ashoogte van 70 meter. Daarmee ligt het maximum zo ongeveer vast. Maar als iemand ergens aan
begint te knabbelen moet er elders wellicht compensatie komen. Moet de ashoogte omlaag, dan
heeft dat vermindering van de productie tot gevolg. Kunnen we niet de geplande negen turbines
bouwen, bijvoorbeeld omdat de afstanden groter moeten worden, dan moeten de overige acht meer
productie kunnen maken. Er is een grote investering nodig in turbines en technische zaken daar
omheen zoals aansluiting aan het net, kilometers dure kabel en een aanvoerweg die zwaar verkeer
aan kan. Die investeringen kunnen alleen worden opgebracht als er een behoorlijke productie
gemaakt kan worden. We moeten kapitalistisch gaan denken om zo’n park te kunnen realiseren. Het
is maar goed dat we een goede penningmeester hebben.
Ons plan voor de opschaling van het bestaande park ondervindt vertraging door gebrek aan
capaciteit bij Nuon. Dat werd plotseling tragisch duidelijk toen kort voor het vorige weekend in een
telefoongesprek Eric Visser zich opwierp als de man die dit plan zou overnemen van zijn collega. Ik
kende Eric van eerdere projecten op het gebied van zonne-energie en had er wel enig vertrouwen in.
De volgende dag overleed hij plotseling en veel te jong na een sportieve inspanning…
Vertragingen kunnen soms heel akelige oorzaken hebben. Zoiets zet je weer even aan het denken.
Pakken we niet teveel hooi op onze vork? Pakken we het wel op de goede manier aan?
Zolang we op deze vragen nog positief kunnen antwoorden gaan we door. Want het uiteindelijke
resultaat wordt prachtig. Soms hoor ik getallen van 4 miljoen kWh per windturbine. Meer dan het
totale gemeentelijke energieverbruik in een middelgrote gemeente wekken wij straks per turbine op!
Fantastisch toch?! Ik weet ongeveer wat er voor nodig is aan inspanning en investering om dat te
besparen in een bestaande situatie. Heel veel kan ik u zeggen. Duurzaam opwekken en besparen, is
allebei nodig om de vreselijke verspilling die oorlog heet te compenseren. Ook daarom gaan we er
voor!
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We zijn inmiddels wel gewend aan trage voortgang van onze projecten. Duurzame energie vergt een
lange adem. Gelukkig hebben we die. Gloort er dan toch enig licht aan het einde van de tunnel?
Raadsbesluit
De bestuurlijke behandeling in Zijpe is toch weer minder voortvarend geweest dan ik in de vorige
nieuwsbrief voorzag. Toen hadden enkele leden van de raadscommissie nog wel wat bedenkingen,
maar die leken weinig roet in het eten te kunnen gooien. De uiteindelijke raadsvergadering ging dan
ook uiteindelijk wel unaniem akkoord met het voorbereidingsbesluit voor ons plan, maar dan
moesten nog wel twee zaken worden opgehelderd. Eventuele planschadeclaims dienen opgelost te
worden voordat de gemeente werkelijk aan de slag gaat met het wijzigen van het bestemmingsplan.
Bovendien is niet iedereen overtuigd van het feit dat onze turbines zonder probleem op 215 meter
van elkaar kunnen staan.
Afstand
Uitspraken met algemene informatie op de Novem-CD “Met de wind in de rug” worden door
sommigen als een dwingende richtlijn gezien. Zo ook over de onderlinge afstand tussen windturbines
in een lijnopstelling. Voor een optimale opbrengst van de windturbines is het prettig om een
behoorlijke onderlinge afstand aan te houden. Een locatie met een beperkte omvang moet echter
optimaal worden benut om tot een financieel haalbaar plan te kunnen komen. Dat wil zeggen dat de
onderlinge afstand wordt geknepen zolang dat geen merkbare invloed heeft op de te verwachten
productie en zolang de fabrikant de garantie geeft dat de kleinere afstand geen kwalijke invloed
heeft op de kwaliteit en de levensduur van de windturbines. Deze zaken zijn uiteraard onderzocht en
daarop is ons plan afgestemd. Zoiets vergt een technische en financiële afweging. Moet de politiek
hier ook al iets over zeggen?
Schade?
Om te bepalen of er sprake zou kunnen zijn van planschade door het oprichten van ons windpark is
een door de gemeente aanbevolen bureau aan het werk gezet. De deskundige van dat bureau is
voortvarend aan de slag gegaan en zal zo rond het uitkomen van deze nieuwsbrief met een rapport
op tafel komen. We wachten het resultaat met enig optimisme af. Wel is bekend geworden dat er
twee bezwaarschriften tegen ons plan zijn ingediend. Hoewel vervelend, was dat niet echt een
verassing. Er komen maar weinig windplannen tot stand zonder een rechterlijke procedure.
Renovatie
De renovatie van het bestaande windpark wordt steeds urgenter. In augustus bleek een wiek van één
van de Lagerwey’s een scheur te vertonen. Op basis van onze goede werkrelatie in ons gezamenlijke
renovatieplan was Nuon bereid de wieken van een belendende defecte turbine beschikbaar te
stellen, waarna ons probleem de wereld uit was.
De voortgang van ons renovatieplan wordt bepaald door het opstellen en beoordelen van rapporten
over ruimtelijke inpassing, onderhandelingen met partners en betrokkenen en het aanpassen van het
plan naar aanleiding van deze contacten. Maar het eindstadium van de planvorming is in zicht.
Daarna komt ook voor dit plan nog het stadium van mogelijke planschade en bezwaren. Gezien de
huidige bestemming verwachten we hierover eigenlijk weinig problemen.
Over andere plannen volgende keer wellicht meer.
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In april 2002 schreef ik een artikel onder de titel “Waar blijven onze turbines?” We zijn nu een aantal
nummers verder en moeten constateren dat het ongeduld dat uit de titel blijkt in schril contrast staat
met de rust die de procedure omgeeft en die nodig blijkt om tot de oprichting van een windpark te
komen. De stand van zaken in de gemeente Zijpe.
Eind oktober is ons plan door de gemeente officieel gepubliceerd en daarmee is de procedure om het
bestemmingsplan te wijzigen echt gestart. Dat was nodig omdat het huidige bestemmingsplan het
plaatsen van windturbines niet toestaat. De gemeente had aan de start van de procedure de
voorwaarde verbonden dat wij de mogelijke planschade in kaart zouden brengen. Dat is gebeurd
door middel van een onderzoek door bureau SAOZ te Rotterdam dat ervaring heeft met dit soort
zaken. De werkwijze was inderdaad zeer degelijk en de opsteller van het rapport bleek zeer
deskundig in deze materie. Dat het rapport vervolgens uitwees dat er geen reden was om
planschadeclaims te verwachten stemde ons tevreden en gerust.
De eerste bekendmaking van de gemeente dat men overwoog om medewerking te gaan verlenen
aan onze plannen leverde twee bezwaren op. De bezwaarden werden voor de beroepscommissie
gehoord. Ook wij waren daar met een afvaardiging aanwezig. De bezwaarmakers lichtten hun
bezwaren toe, de commissie lichtte de werkwijze toe en hoorde de bezwaren aan.
Na afloop won de Hollandse nuchterheid het van de emoties. Ook bezwaarmakers blijken dan
gewone mensen waar mee te praten valt. Niemand is er op uit een ander het leven zuur te maken,
alleen hebben verschillende mensen vaak verschillende gedachten over wat wel of niet zou moeten
kunnen. Om dat te reguleren zijn er regels, normen en wetten opgesteld waar iedereen zich aan
heeft te houden. En dat doen we uiteraard. Omdat er geen wettelijke grond is voor het stoppen van
ons project en er slechts twee particuliere bezwaren waren ingediend verwachten we eigenlijk geen
verdere problemen meer. Maar je weet het natuurlijk nooit. We wachten het dus af.
De plannen voor de opschaling van het bestaande windpark proberen we nu versneld bij de
gemeente in te brengen. Als het even kan zouden de werkzaamheden samen moeten worden
uitgevoerd. Hoewel de ontwikkelingen snel gaan en er allerlei redenen zijn om op het laatste
moment te gaan twijfelen over wat nu het meest optimale plan zou zijn, lijkt het er toch op dat we
ons oorspronkelijke plan gaan doorzetten. Je moet oppassen dat het beste plan niet de vijand wordt
van het goede plan dat er al lag. Wachten levert telkens nieuwe en wellicht betere plannen op, maar
op die manier wordt er nooit iets gerealiseerd. Het heeft allemaal lang genoeg geduurd. Er liggen
deadline’s die we niet zonder gevaar voor verlies van subsidie kunnen overschrijden. Wij willen
kosten besparen en het landschap geen geweld aan doen en daarom dezelfde windturbines plaatsen
op de twee windparken nabij Burgervlotbrug. De ruimtelijke onderbouwing voor het nieuwe
windpark is gereed en door de gemeente geaccepteerd. We gaan die procedure niet opnieuw doen.
Daarmee ligt ook het plan voor de opschaling van het bestaande park zo goed als vast.
Daar houden we het voorlopig even bij. We gaan ons concentreren op de voorbereidingen voor de
uitvoering. Want de termijn waarop we de bouwvergunning kunnen aanvragen kan binnenkort in
weken gemeten worden in plaats van in maanden. Dan moeten we de plannen gereed hebben, alles
hebben doorgerekend en de definitieve keuze gemaakt hebben. Zullen we het dan toch nog beleven?
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Zorgvuldige procedures
In deel 6 van dit feuilleton meldde ik dat het leek of er enige voortvarendheid in de procedure was te
signaleren. Helaas moet ik nu constateren dat dit nog tot weinig vermeldenswaardige resultaten
heeft geleid. Achter de schermen gebeurt wel iets, maar het zijn allemaal tijdrovende procedures.
Er blijken veertien ‘zienswijzen’ tegen ons plan Burgervlotbrug te zijn ingediend. Een aantal mensen
vindt onze windturbines niet mooi. Dat kan natuurlijk. Of de gemeente daar iets mee kan is de vraag.
De gemeente moet er weloverwogen op antwoorden. En dat gaat ook gebeuren, na consultatie van
allerlei instanties die er ook hun zegje over moeten doen. Dat kost dus tijd.
Intussen hebben wij bij een geselecteerd aantal fabrikanten offerte opgevraagd voor de levering en
plaatsing van de turbines. Die offertes zijn binnen en er is een vergelijking gemaakt, ontbrekende
informatie opgevraagd en eind maart zal de definitieve keuze worden gemaakt. Dat is nodig om de
bouwaanvraag te kunnen indienen. Maar omdat dan de legeskosten betaald moeten worden zullen
we de financiering bij een bank geregeld moeten hebben. Dan zullen we ook het financiële plaatje in
orde moeten hebben.
Tot nu toe werkt de gemeente op basis van een verzoek om planologische medewerking. Dat verzoek
is gebaseerd op het beleid van de gemeente ten aanzien van windenergie. Ons plan past daar geheel
in en dus is er weinig reden om aan te nemen dat wij geen toestemming zouden krijgen tot realisatie.
Maar ook al is dat allemaal duidelijk, om zover te komen moeten alle procedures zorgvuldig worden
doorlopen. Dat dit uiteindelijk de beste garantie is voor een goed resultaat mag blijken uit het
volgende.
Het is moeilijk en tijdrovend om plannen voor windturbines te realiseren. Maar het is even moeilijk
om het resultaat van een goed gevolgde procedure succesvol te bestrijden. Op 28 februari jl.
publiceerde het Noord-Hollands Dagblad een paginagroot artikel met als titel: “Strijd tegen
windmolens moeilijk te winnen”. De conclusie na het lezen van de artikelen op die pagina is zoals de
titel vermeld. Ik twijfel er dan ook geen moment aan dat onze windturbines er uiteindelijk zullen
komen.
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Een belangrijke hobbel genomen
Telkens weer gebeuren er dingen die zo’n voldoening geven dat het trekken aan een op zich
moeizaam project, toch weer de moeite waard blijkt. Zulke momenten waren er de afgelopen
periode meer dan eens.
Allereerst de positieve reacties van onze leden op de ledenvergadering. Natuurlijk willen we allemaal
sneller verder, maar gelukkig was er begrip van de leden voor onze inzet om het moeizame proces
gaande te houden.
Op de tweede plaats is er het positieve bericht dat onze subsidie van Senter/Novem voor ons nieuwe
park voorlopig is veilig gesteld. Daarvoor moesten we uiterlijk 1 juli jl. een duidelijk waarneembare
start van ons project gemaakt hebben. Dat hadden we: een voorlopig koopcontract met Vestas, de
fabrikant en leverancier van onze windturbines. Het worden dus 9 windturbines van elk 850 kW,
waarvan 4 voor rekening van de familie Langedijk. Van de overige 5 nemen Hans en Kees Bood er elk
één voor hun rekening en blijven dus 3 nieuwe windturbines beschikbaar voor Kennemerwind.
Die verdeling is het gevolg van het mislukken van onze eerste poging om dit project van de grond te
krijgen. Dat stukje geschiedenis moet maar even in herinnering gebracht worden:
Toen in 1995 onze subsidietoezegging voor een plan voor vijf nieuwe Lagerwey’s werd ingetrokken,
leek dat project niet meer door ons te realiseren. In diezelfde periode bouwde Kennemerwind ook de
drie ‘Windkrachten 8, 9 en 10’ op het bestaande park Zijpe. Twee projecten tegelijk was teveel van
het goede voor een club van vrijwilligers. Kees en Hans namen toen het initiatief over. Maar toen de
‘Windkrachten’ overeind stonden besloten wij weer gezamenlijk op te trekken. Dat alles is inmiddels
al weer zo’n acht jaar geleden.
Er is nog een heuglijk feit te melden: we hebben in principe overeenstemming bereikt met de
pachters over de voorwaarden voor het gebruik van de grond. Het gaat nu nog even om de juiste
formuleringen in het contract, maar daar moet uit te komen zijn. Behalve die overeenstemming
houdt dat ook in dat het bezwaar dat tegen ons plan was ingediend, van tafel gaat. Daarmee is dan
een belangrijke hobbel uit de weg geruimd. De gemeente kan verder met de procedure die moet
leiden tot het wijzigen van het bestemmingsplan zodat uiteindelijk de bouwvergunning verleend kan
gaan worden.
De overige heugelijke feiten hebben niet onmiddellijk met onze nieuwe windturbines te maken, maar
zijn wel van belang. Het contract met BP waarmee De Monnik weer vijf jaar vooruit kan is
ondertekend. Het contract werd mede ondertekend door kinderen van de Montessori-school die
deze windturbine vijf jaar geleden hebben geadopteerd. Dat haalde uiteraard de krant en daarmee
scoorden we weer een positieve publiciteit voor windenergie.
Nog zo’n moment was de goedkeuring van de Heerhugowaardse gemeenteraad aan het plan om het
bestemmingsplan van het recreatiegebied om de Stad van de Zon zodanig te gaan aanpassen dat de
bouw van drie windturbines mogelijk wordt. Ook dat plan (een initiatief van Kennemerwind uit 1997)
lijkt dus van de grond te komen. Maar of Kennemerwind ook bij de bouw betrokken zal worden blijft
nog even de vraag.

Ook de statuten zijn door de notaris aangepast, nadat ze op de speciaal daarvoor gehouden extra
ledenvergadering door alle aanwezige leden waren goedgekeurd. De problemen met De
Nederlandsche Bank zouden hiermee tot het verleden moeten behoren.
Al met al een moment om even bij stil te staan en tevreden achterom te kijken. Even maar, want er
liggen nieuwe klussen. Windparken komen niet uit zichzelf overeind!
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Vertraging alom
In de vorige aflevering was er sprake van enig optimisme. Er waren een paar belangrijke hobbels
genomen. Dachten wij. Achteraf blijkt het nogal tegen te vallen.
Allereerst de subsidie van SenterNovem. Door politieke druk staat de vergoeding voor windenergie
continue onder druk. De politiek verwacht dat windenergie goedkoper wordt, dus van
kostenstijgingen kan geen sprake zijn, ook al vinden die plaats. Neem alleen maar de staalprijs. Die is
het afgelopen jaar zo ongeveer verdubbeld door de enorme vraag vanuit China en India. Omdat
iedereen een lagere kostprijs voor windenergie wil, wordt die afgedwongen door de MEP-vergoeding
per opgewekte kWh telkens te verlagen. Per 1 juli 2006 gaat die bijdrage weer met 1 Euro per MWh
(MegaWatt-hour) omlaag, ofwel met 0,1 Eurocent per kWh. Dat lijkt niet veel, maar bij tien miljoen
kWh per jaar is dat een miljoen Eurocenten.
De afgelopen maanden is bekend geworden dat eventuele andere financiële bijdragen van de
overheid (zoals de aan ons toegezegde SenterNovem subsidie) in mindering gebracht zullen worden
op de MEP-vergoeding. In gewoon Nederlands: die subsidie kunnen we nog wel krijgen, maar dan
krijgen we eenzelfde bedrag minder aan MEP-vergoeding. Dat is dus een aardige financiële
tegenvaller.
Een tweede domper is dat onze overeenkomst met de pachter(s) op het moment dat ik dit schrijf nog
steeds niet bekrachtigd is waardoor het bezwaar bij de gemeente nog (steeds) niet van tafel is en de
procedure dus stil ligt. De pachter heeft grondeigenaar Domeinen gevraagd of zij met onze afspraken
akkoord kunnen gaan. Op zich lijkt dat logisch en het zou voor Domeinen dus ook eenvoudig zijn om
daarop positief te reageren. Wij voeren immers het beleid uit dat door de rijksoverheid wordt
voorgestaan en gepropageerd? Maar zo werkt het blijkbaar niet in alle ambtelijke kringen. Feitelijk
gaat Domeinen pas aan het werk als ALLE andere stappen in de procedure gezet zijn. Dus een
toezegging doen dat men in de toekomst wellicht medewerking wil verlenen aan plannen waarvan zij
nog niet alle details kennen is voor hen erg moeilijk. Maar men verwacht binnenkort antwoord te
kunnen geven. Ik ben benieuwd of daarmee de problemen opgelost zullen worden.
De gemeente Zijpe gaat een nieuw windbeleid ontwikkelen. Op zich is dat niet verwonderlijk, want
de bestaande Windnotitie - waar de gemeente jarenlang aan heeft gewerkt - heeft van het begin af
aan geleid tot allerlei discussies in plaats van tot duidelijkheid. De Windnotitie is tot stand gekomen
in een periode dat windturbines een snelle ontwikkeling doormaakten en het niet lang daarvoor
vastgestelde voortvarende provinciale beleid nog niet goed tot iedereen was doorgedrongen. Het
nieuwe beleidsplan van Zijpe zal wel weer de nodige tijd gaan vergen. Of dat voor onze plannen
gevolgen zal hebben is nog niet helemaal te overzien. Voor ons plan Burgervlotbrug waarschijnlijk
niet. Dat ligt allemaal wel aardig vast.
Ook ons plan voor renovatie van het bestaande park hoeft niet te wachten op nieuw gemeentelijk
beleid. Dat zou wel het geval kunnen zijn als we daar vervangende nieuwbouw zouden willen plegen.
Het lijkt er dus op dat we er inderdaad verstandig aan doen de huidige turbines eerst maar te

renoveren zodat ze weer een aantal jaren mee kunnen. Want die tijd zal wel nodig zijn voor het
nieuwe beleid zal zijn ontwikkeld en vastgesteld.
Er is overigens ook wat betreft de voortgang van die renovatieplannen nog weinig te melden. Dat
wordt veroorzaakt door onzekerheden bij mede-eigenaar Nuon. Het wordt steeds duidelijker dat
kleinere projecten bij Nuon geen prioriteit (meer) hebben. Omdat we slechts eigenaar zijn van negen
van de vijftien windturbines, zonder fundering en kabels, zijn we afhankelijk van mede-eigenaar
Nuon. Ook daarover volgende keer meer.
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18 maart 2005

Veranderingen en vooral veel geduld
Het is wonderlijk hoe de omstandigheden telkens zodanig veranderen dat goed doordachte plannen
toch van het ene op het andere moment kunnen veranderen. Daarvan hebben we de afgelopen
maanden weer een paar voorbeelden meegemaakt.
Voor wat betreft ons nieuwbouwplan konden we in het vorige nummer op het laatste moment nog
opnemen dat Domeinen de zeggenschap over de grond had overgedragen aan de provincie NoordHolland. De Dienst der Domeinen wil over bestemmingen in de toekomst geen uitspraken meer doen
omdat de plannen voor overdracht van de grond aan de provincie in een vergaand stadium verkeren.
Daar zitten echter nog steeds wat haken en ogen aan (kosten) die de afhandeling remmen.
Er worden zo nu en dan uitspraken gedaan die later weer herroepen moeten worden. Maar vooral
ergerlijk is het gewoon niets doen door Domeinen wat ons voortdurend dwingt tot wachten,
wachten en nog eens wachten.
Al ruim tien jaar geleden hoorden wij dat de grond zou worden overgedragen. Er was zelfs een
datum genoemd: 1 juni 1995. Als het vóór 1 juni van dit jaar (tien jaar later!) in orde moet komen, zal
er snel een uitspraak moeten komen. Zolang wij geen duidelijkheid hebben kunnen we geen
afspraken maken met de pachters en ligt de voortgang van de planprocedure bij de gemeente
gewoon stil.
Het plan voor renovatie van de windturbines op het bestaande park is min of meer van tafel nu de
gemeente heeft aangegeven voorkeur te hebben voor het plan van enkele grondeigenaren (grenzend
aan het bestaande windpark) voor drie windturbines van 2 MW. Daarin zouden Nuon en
Kennemerwind dan mee gaan doen. Of Nuon nog belangstelling heeft voor dit soort kleine (deel)projecten is de vraag.
Met een aandeel in dat plan wordt ons vermogen al fors uitgebreid. Het totale aantal windturbines
vermindert in dat plan van 15 naar 3, terwijl het vermogen bijna verzesvoudigd en de
energieproductie meer dan zes keer zoveel zal worden. Zelfs al zou het vermogen voor
Kennemerwind beperkt blijven tot 2 MW (één turbine), dan nog betekent een opschaling van 705 kW
nu tot 2.000 kW een vermeerdering van bijna 300 %. Het gaat dus om grote veranderingen.
In de Algemene Ledenvergadering van 23 april 05 hopen we u meer te kunnen vertellen.
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4 augustus 2005

Procedures in drievoud
De vorige aflevering van dit vervolgverhaal sloot ik af met een verwijzing naar de algemene
ledenvergadering. Daarin zijn de plannen toegelicht. Dat was een lang verhaal, want Inmiddels zijn
we met drie plannen tegelijk bezig.
Windpark Burgervlotbrug.
Belangrijk feit: de pachters bleken al enkele jaren geen pachters meer te zijn, maar gebruikers zonder
overeenkomst en zonder te betalen. Dat maakte het bezwaar van één van de pachters van het ene
op het andere moment nietig. Maar hij en zijn raadsvrouw hebben aangekondigd ons plan zo lang
mogelijk te zullen traineren. Ze hebben inmiddels een nieuw bezwaar ingediend en zijn daarin niet
alleen. Toen de Schager Courant mij in een optimistische stemming trof nadat op 25 april dit jaar de
bouwaanvraag voor het nieuwe windpark bij de gemeente Zijpe was ingediend, schoot het daaruit
volgende krantenbericht met de kop ‘Vertragen kan nog’ een buurtbewoner in het verkeerde
keelgat. Die organiseerde een eigen ‘Kritisch Platform’ en stuurde een misleidende scheldbrief met
3000 antwoordkaarten rond om medestanders te winnen. Kennemerwind werd afgeschilderd als een
op winst beluste onderneming in plaats van een vereniging van particulieren voor schone energie. Als
reactie gaven bijna 400 mensen te kennen niet tegen windenergie te zijn (!) maar uit onvrede over
de (democratische!) procedure bezwaar te maken tegen ons plan. De bezwaren zijn op 1 augustus in
een hoorzitting van de gemeente toegelicht. Gelukkig zat ik tijdens deze (meestal niet vrolijke)
bijeenkomst ver weg positieve energie op te doen in een omgeving met veel zon, wind en water. We
wachten het vervolg van de democratische procedure af in het vertrouwen van een weliswaar
vertraagde, maar goede afloop.
Noot voor de bewoners (inclusief bezwaarmakers): U kunt bij Kennemerwind deelnemen in het
project!
Windpark Jan van Kempen (Zijpe)
Nog juist voor mijn vakantie hebben Kennemerwind en Jan Pronk namens de initiatiefnemers bij de
gemeente Zijpe een verzoek ingediend om planologische medewerking voor een nieuw windpark van
3 stuks windturbines van ca. 2 MW. Deze drie turbines moet in de plaats komen van het windpark
van 15 merendeels Lagerwey turbines (samen 1,08 MW) dat Kennemerwind al jarenlang samen met
Nuon exploiteert. Een toevallige actie van ‘Houdt Zijpe Leefbaar’ richting Nuon om hun 6 defecte
turbines te verwijderen kwam ons in dit verband niet geheel ongelegen. Nuon lijkt weinig
belangstelling meer te hebben om in een dergelijk klein project te participeren, maar het besluit
daartoe blijft vooralsnog uit. Het houdt in dat dan daadwerkelijk gesloopt moet gaan worden. Te
beginnen met het verwijderen van de zes defecte Nuon turbines. Het spreekt vanzelf dat de
Kennemerwind exemplaren moeten blijven doordraaien tot het nieuwe plan klaar is om de productie
over te nemen.
Windpark nabij Stad van de Zon te Heerhugowaard
De gemeente Heerhugowaard heeft in een advertentie bekend gemaakt dat initiatiefnemers een
plan kunnen indienen voor de realisatie van drie windturbines van 1,5 a 2 MW in het recreatiegebied
van de Stad van de Zon. Trouwe leden zullen zich herinneren dat dit plan op 23 juni 1997 door

Kennemerwind is ingediend op een gemeentelijke milieuconferentie. Dat is al weer acht jaar geleden.
Het plan is door de gemeente overgenomen en uitgewerkt. Nu is hiervoor een soort tender
uitgeschreven. Eind september moet een plan zijn ingediend. Uit de serieuze aanbiedingen zullen
een klein aantal worden gekozen waarmee verder gepraat gaat worden. We doen een serieuze
poging, maar er is veel belangstelling voor.
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15 nov 2005

Spannende tijden
De gemeente Zijpe organiseert op 22 november 2005 een hoorzitting over haar nieuwe
windbeleidsnota. In dat beleid passen onze plannen, zodat na vaststelling van dat beleid de
procedure sneller zou moeten gaan verlopen. De hoorzitting gaat dus ook over onze plannen. De
raadscommissie heeft zich er al positief over uitgesproken. Na de hoorzitting zal de gemeenteraad
haar eindoordeel geven. Laten we daar even niet op vooruit lopen.
Ons eerste plan bestaat uit het samen met partners bouwen van negen stuks windturbines langs het
Noord-Hollands kanaal ten noorden van Burgervlotbrug. De bouwaanvraag is 25 april dit jaar
aangevraagd. Het aandeel van Kennemerwind bestaat uit drie windturbines. Een derde deel dus.
Ons tweede plan is het vervangen van de bestaande Lagerwey windturbines ten zuiden van
Burgervlotbrug door drie exemplaren van ca. 2 MW die we samen met de grondeigenaren willen
gaan bouwen. Eén van de drie windturbines wordt dan voor Kennemerwind. Ook een derde deel dus.
Het spreekt vanzelf dat wij graag de bestaande turbines willen handhaven totdat de nieuwe turbines
draaien en hun productie op het net kwijt kunnen.
Voor dit plan hebben we aan de gemeente gevraagd om ‘planologische medewerking’. Na positieve
besluitvorming over het windbeleid door de gemeenteraad is die medewerking te verwachten. Dat
zou betekenen dat we de bouwaanvraag kunnen gaan voorbereiden. Daarvoor moeten nog enkele
onderzoeken plaatsvinden, maar problemen zijn er eigenlijk niet te verwachten. Doordat de defecte
windturbines van Nuon dan ook verwijderd worden, wordt de situatie er alleen maar beter op.
Ons derde plan is ingediend bij de gemeente Heerhugowaard. Het betreft een aanbieding voor drie
windturbines van elk 2 MW in het recreatiegebied rond de Stad van de Zon. Op de uitnodiging van de
gemeente zijn echter enkele tientallen aanbiedingen gekomen. Het is dus nog niet zeker of wij bij de
realisatie worden betrokken. De eerste selectie vindt eind november plaats. Als u dit leest zou het
bekend moeten zijn. Enkele geselecteerde aanbieders krijgen dan de gelegenheid om in
samenwerking het eigen plan aan te passen en zo een nieuwe aanbieding te doen. Dat plan dient dan
eind januari 06 te zijn ingediend.
Het zijn spannende tijden, maar er is licht aan het eind van de tunnel. Voor het eerste project is dat
licht al in de verte zichtbaar. De volgende keer is er meer duidelijkheid omdat er dan besluiten
genomen zullen zijn.
Vervolgens komt het probleem van kabels en levertijden aan de orde. Voorlopig staan er dus nog
geen windturbines. Maar wie weet eind volgend jaar..?
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19 maart 2006

Goed nieuws . . . ?
Het is prettig dat er besluiten genomen worden kort voor een stukje als dit geschreven moet worden.
Over alle drie onze plannen is nieuws te melden.
De raadscommissie Grondgebiedszaken van de gemeente Zijpe heeft unaniem het nieuwe
windbeleid goedgekeurd, ondanks een oproep van het zogenaamde Kritische Platform (KP) om de
besluitvorming uit te stellen. De commissie redeneerde terecht dat de besluitvorming de afgelopen
jaren een aantal keren uitgebreid en in alle openbaarheid heeft plaats gevonden. Aan zorgvuldigheid
heeft het dus niet ontbroken.
Bij de verkiezing van de gemeenteraad is een ‘tegenpartij’ met 2 zetels in de raad gekomen.
‘Natuurlijk Zijpe’ is de naam. De partij zal moeite hebben serieus genomen te worden. De slogan:
‘Windenergie natuurlijk!’ kan eenvoudig veranderd worden in: ‘Windenergie natuurlijk Zijpe!’.
De bouwvergunning voor negen windturbines ten noorden van Burgervlotbrug ligt min of meer
gereed. Het is alleen nog afhankelijk van het bedrag dat aan bouwkosten moet worden
aangehouden. Daarop worden de leges-kosten gebaseerd. De gemeente heeft recht op haar leges,
want ze heeft net als wij veel werk moeten verrichten om de procedure op een zorgvuldige manier te
voeren. Dat heeft (ook) de gemeente Zijpe veel tijd gekost. De vraag is echter of initiatiefnemers
zoals Kennemerwind moet opdraaien voor de kosten die nodig zijn om onredelijke en overvragende
tegenstanders tevreden te stellen. Het principe zou moeten zijn: “Wie de kosten veroorzaakt moet
daar ook voor opdraaien.”
Wij zijn uiteraard bereid om de normale leges te voldoen, maar we hebben niet zoveel zin om op te
draaien voor de kosten van de bureaucratie die het KP veroorzaakt. En dus zullen we zorgvuldig
nagaan of we niet teveel krijgen opgelegd. Dat kan enig juridisch getouwtrek tot gevolg hebben en
vertraagt het uitschrijven van de bouwvergunning. Dat moet dan maar. Overigens betekent een
bouwvergunning nog niet dat we ook kunnen gaan bouwen. Het KP zal ons recht om te gaan bouwen
zo lang mogelijk bestrijden. En onze democratie biedt daartoe (tot nu toe) alle mogelijkheden.
Tijdens onze ALV zal hier waarschijnlijk meer over bekend zijn.
Het plan (samen met externe partners) voor drie nieuwe windturbines, die in de plaats moeten
komen van de huidige 15 Lagerwey’s in het windpark Zijpe, wordt voortvarend aangepakt. Wij
hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met turbineleverancier Enercon. Het plan wordt
voorbereid door een extern bureau met veel ervaring op dit gebied. Aan een vereiste zogenaamde
‘Goede Ruimtelijke Onderbouwing’ van het plan wordt gewerkt en zal binnenkort aan de gemeente
worden voorgelegd. Daarna kan de bouwaanvraag worden ingediend. Ook hiervan weten we het KP
tegenover ons. De club heeft zich voorgenomen om alles wat er op het gebied van windenergie in
Zijpe plaats vindt te bestrijden. Ondanks de door al hun begunstigers ondertekende boodschap: BEN
NIET TEGEN WINDENERGIE.
Burgerbedrog denk ik dan. Elk document waar het woord windenergie in voor komt vechten ze aan.
Kennemerwind is niet geselecteerd voor de drie windturbines aan de rand van de Stad van de Zon in
Heerhugowaard. Dat was de voor ons teleurstellende uitkomst van de eerste selectie. Half maart

werd bekend dat van de vier overgebleven deelnemers, ontwikkelaar Evelop uit Utrecht aan de
gemeenteraad zal worden voorgedragen als uitvoerder van het project. Kennemerwind heeft zich
bereid verklaard met Evelop te gaan samenwerken op het gebied van (burger)participatie. Het ziet er
dus naar uit dat wij nog wel bij dat project betrokken zullen raken. Over het waarom en hoe op de
ALV iets meer.
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2 september 2006

Turbulente ontwikkelingen

In het verslag van de ALV (zie elders in dit nummer) is de situatie van dit voorjaar al geschetst.
Daarna hebben zich nog een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het vermelden waard zijn.
Onze plannen in Zijpe passen in alle plannen die de gemeente Zijpe heeft opgesteld en nog zal
opstellen. Onze voorbereidingen gaan daarom gewoon door ondanks het nog vast te stellen beleid.
Windpark Burgervlotbrug
Ons plan om samen met partners negen windturbines van 850 kW te realiseren is gewoon door de
gemeente in behandeling genomen. Eind mei ontvingen wij de bouwvergunning. Een belangrijke
mijlpaal, maar nog niet het startsein voor de bouw. Er volgde een periode van 6 weken waarin
bezwaar kon worden ingediend. En uiteraard kwamen die. Op 14 augustus zijn die in een zitting van
de bezwaarcommissie aan de orde gesteld. Vervolgens zal die commissie haar advies aan de
gemeente uitbrengen. Onze verwachtingen zijn positief, want we hebben de plannen goed
voorbereid en het Kritisch Platform heeft behalve wat zand in de raderen nog weinig resultaat
kunnen boeken.
Omdat per 1 juli de MEP-regeling ongunstiger zou worden hebben we nog eind juni onze aanvraag
voor de MEP-bijdrage ingediend. Er waren nog wat onduidelijkheden over het eigendomsrecht van
de grond. De overdracht van het Rijk naar de provincie is formeel nog niet geheel afgerond.
Bovendien dacht de pachter bepaalde rechten te hebben. Die hobbels zijn inmiddels genomen door
tussenkomst van Domeinen, de Provincie en de Pachtkamer in Alkmaar. Er is een overeenkomst
gesloten dat wij ongestoord onze gang kunnen gaan. Dat was voldoende voor EnerQ die de MEPaanvraag moet beoordelen.
Windpark Jan van Kempen
De bouwaanvraag voor dit plan van Kennemerwind en partners is kort voor de zomervakantie
ingediend. Ook aan deze aanvraag is alle zorg besteed om bezwaarmakers geen grond onder de
voeten te geven. We hebben afspraken gemaakt met Nuon over de sloop van het bestaande
windpark Zijpe. In dat kader zijn de zes molens van Nuon in juli verwijderd en afgevoerd. Onze negen
Lagerwey’s zullen blijven draaien totdat het nieuwe windpark Jan van Kempen in bedrijf gesteld zal
zijn. Pas dan zullen de oude molens worden verwijderd.
Daags voor mijn vakantie zijn de definitieve afspraken met Enercon gemaakt voor de levering van 3
stuks 2,3 MW turbines. Begin september zal de overeenkomst (onder de nodige voorbehouden)
worden ondertekend.
Kink in de kabel?
Op vrijdagmiddag 18 augustus, de voorlaatste dag van mijn vakantie in Frankrijk bestond minister
Wijn het om de MEP-regeling met onmiddellijke ingang stop te zetten. Met deze streek heeft het
kabinet Balkenende de traditie van onbetrouwbare overheid voor de zoveelste maal bevestigd.
Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 31 augustus zijn er enkele toezeggingen gedaan voor
compensatie van gemaakte voorbereidingskosten. We moeten afwachten wat daarvan terecht komt.
Na de verkiezingen moet een nieuw te vormen kabinet de regeling opnieuw tot leven wekken. Eén

ding is zeker: van de VVD en alles wat daar rechts van opereert hebben we niets te verwachten. Het
CDA is onbetrouwbaar. Bedenk dit als u gaat stemmen!
Wij gaan wel gewoon door met onze voorbereidingen in het vertrouwen dat er wel weer een
stimuleringsregeling zal komen, ook al zal die dan zuiniger zijn.
Ook Heerhugowaard is getroffen door het stopzetten van de MEP. De Stad van de Zon wordt zelfs
dubbel getroffen, omdat ook de financiering van de nog aan te brengen zonnepanelen onzeker is
geworden. De procedure voor het bestemmingsplan, waarin de drie windturbines mogelijk worden,
loopt. Begin september worden de ingediende bezwaren (en positieve zienswijzen!) aangehoord en
behandeld. De bouwvergunning kan pas daarna worden behandeld, zodat ook hier de MEP-bijdrage
voorlopig onzeker is. De aanvraag daarvoor kan pas worden ingediend als de bouwvergunning is
afgegeven.
Het meest zekere plan lijkt vooralsnog Burgervlotbrug. Daarmee kunnen we verder als de bezwaren
van tafel zijn.
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26 november 2006

Gestaag doorgaan
Omdat het moment naderbij kwam dat we verplichtingen aan zouden moeten gaan met leveranciers
en fabrikanten voor het leveren en plaatsen van windturbines en de voorbereidende
werkzaamheden daarvoor, heeft het bestuur van Kennemerwind de leden opgeroepen voor een
Bijzondere Ledenvergadering op 6 oktober 2006. Voor het aangaan van verplichtingen had het
bestuur volgens de statuten toestemming nodig van de ledenvergadering.
Na een uitgebreide uitleg over de situatie en de stand van zaken en discussie daarover gingen
uiteindelijk alle aanwezige leden unaniem akkoord en kreeg het bestuur het mandaat om de
projecten op een rendabele manier te realiseren.
Voor het windpark Burgervlotbrug zijn de ingediende bezwaren inmiddels door de gemeente Zijpe –
op advies van de commissie bezwaar- en klaagschriften – afgewezen of ongegrond verklaard. Daarop
is echter door een bezwaarmaker weer beroep aangetekend bij de rechtbank. Het juridische spel is
dus nog niet uitgespeeld.
Onze aanvraag om een bijdrage in het kader van de MEP is nog in behandeling. Na wat aanvullende
vragen en onze antwoorden daarop is nu op korte termijn een definitieve toezegging te verwachten.
Daarmee kunnen we dan een financieringsplan ontwikkelen en rond maken. Daarvoor voeren we
inmiddels gesprekken. De leden van Kennemerwind zullen daar als eerste over worden
geïnformeerd.
Voor het windpark Jan van Kempen zijn de contracten met Enercon getekend met enkele
ontbindende voorwaarden voor het geval dat we de financiering niet rond zouden krijgen. We
bereiden ook al uitvoeringsplannen voor. Er is bijvoorbeeld overleg gaande met betrokken eigenaren
en beheerders in verband met de benodigde logistieke voorzieningen.
Hoewel er door het stopzetten van de MEP op 18 augustus 2006 jl. voor de financiering in elk geval
voorlopig een probleem dreigt, laten we ons niet weerhouden onze plannen door te zetten. De
verkiezingsuitslag van 22 november 2006 heeft een beweging naar links veroorzaakt, waardoor we
weer enig vertrouwen hebben gekregen in een vervolg op de MEP-regeling. Die regeling zou op zijn
minst gebaseerd zou moeten zijn op de met duurzame energie vermeden maatschappelijke kosten
ten opzichte van andere vormen van energieopwekking. Duidelijk moet zijn dat duurzame energie
een meerwaarde heeft ten opzichte van vervuilende vormen van energieopwekking. Als die
meerwaarde niet wordt meegerekend wordt vuile energie in feite gesubsidieerd. Dat was niet de
bedoeling van de diverse voorgaande kabinetten. De vervuiler zou moeten betalen was afgesproken.
Er dient een op milieukwaliteit gebaseerd gelijk speelveld gecreëerd te worden, zodat windenergie
op een normale manier kan concurreren met andere vormen van energie. Dan zal blijken dan
windenergie helemaal niet zo duur is als door sommige partijen bij voortduring ten onrechte wordt
beweerd.
In Heerhugowaard heeft de gemeenteraad op 31 oktober 2006 jl. het bestemmingsplan vastgesteld
waarin drie windturbines aan de rand van de Stad van de Zon mogelijk worden gemaakt. Daarmee
lijkt de bestuurlijke vaststelling nu behoorlijk zeker gesteld en kan de winnaar van de door de

gemeente uitgeschreven tender binnenkort zijn gang gaan. Dat zal ook moeten, want de gemeente
wil de Stad van de Zon - inclusief windturbines - in 2008 kant en klaar opleveren.
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De laatste loodjes?
Jarenlang zijn we nu al bezig met het project Burgervlotbrug. Nu het er op lijkt dat het binnenkort
gerealiseerd zal gaan worden, is het gebruikelijk dat mensen onrustig worden. Niet alleen wij, als
degenen die het project gaan realiseren, maar ook de mensen in de omgeving. Wat wil je ook als je
van tegenstanders in de gemeenteraad en in de media steeds maar moet horen dat het bakbeesten
zijn die het landschap verpesten en niets opleveren?
We voelen ons gesterkt door de boodschap van Al Gore, Bill Clinton, Tony Blair en onze eigen J.P.
Balkenende die het klimaatprobleem - zoals bij herhaling geschetst door het Klimaatpanel van de VN
(het IPCC) - opnieuw aan de orde stelden. En alle regeringsleiders van de Europese Unie die op hun
conferentie van 8 en 9 maart jl. besloten hebben tot een drastische aanpak van het klimaatprobleem
en een even zo drastische impuls aan duurzame energie. Het kan niet anders of onze nieuwe regering
komt met plannen waarmee duurzaam Nederland vooruit moet en ook eindelijk weer vooruit zal
kunnen.
Voor ons windpark Burgervlotbrug is het probleem van de financiële stimulering overigens niet aan
de orde. De toezegging voor de MEP bijdrage (u weet wel: de beloning die een investeerder krijgt
voor het opwekken van schone CO2-vrije energie) is zwart op wit binnen en maakt dat het project
realiseerbaar is. Nu de rechter nog even afwachten waarbij enkele tegenstanders in beroep gegaan
zijn tegen de aan ons verleende bouwvergunning.
Gezien de zorgvuldige manier waarop de gemeente de jarenlange procedure heeft gevoerd, zien wij
die zittingen met vertrouwen tegemoet. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker.
Intussen gaan de voorbereidingen door. De gesprekken met partners en financiers, waar onder
Evelop en de Triodosbank, zijn gaande. We spreken over de manier waarop we de participatie van
goedwillende mensen in Zijpe en leden van Kennemerwind het beste kunnen vorm geven. Want
schone energie door en voor particulieren is de reden van ons bestaan.
Het plan voor het windpark Jan van Kempen heeft wat vertraging opgelopen. Het plan voor 3 (drie)
Enercon’s die in de plaats moeten komen van de 15 (vijftien!) voornamelijk Lagerwey’s die we daar
samen met Nuon hadden, waaruit Nuon zich bij nader inzien terug trok is vrijwel panklaar. We
bereiden het nu voor met grondeigenaren en de samenwerking verloopt prima. Maar plotseling was
er weer een instantie die dacht last van onze turbines te zullen gaan krijgen. We werken aan een
weerwoord en hebben – net als bij de rechtbank - vertrouwen in de door ons ingeschakelde
deskundigen en de redelijkheid van onze argumenten.
Dat kan allemaal goed komen in de periode die de nieuwe regering nodig heeft om met een goed
stimuleringsplan voor duurzame energie te komen. Want dat zou ons in dit geval wel goed
uitkomen...
Kortom, we zijn er nog niet, maar we gaan rustig verder.
U hoort nog van ons..
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Voor het realiseren van windenergie is een lange adem nodig. In onze vorige Westerwind peilden wij
de belangstelling voor participatie in ons plan voor windpark ‘Burgervlotbrug’. Over de respons leest
u elders in deze nieuwsbrief meer. Wij hadden deze participaties graag nog voor de zomervakantie
willen uitgeven, maar het liep anders. De ellenlange procedures die geleid hebben tot waar we nu
zijn, zijn ook voor de rechter niet zomaar te overzien. De twee rechtszittingen van bezwaarmakers
van eind april en begin mei hebben nog geen uitspraak opgeleverd. Na een eerste uitstel kwam het
bericht dat de rechter het opnieuw wil bekijken. Er komt in september een nieuwe zitting voor de
meervoudige kamer. De bestuursrechter gaat niet over één nacht ijs. Dat betekent dat er meer
rechters bij betrokken worden en dat die het allemaal nog eens dunnetjes over gaan doen. Ga er
maar niet van uit dat binnen de eerste termijn van zes weken een uitspraak volgt. Dan kan het dus
half december ‘07 worden voor we iets weten. In het voorjaar van 2008 zijn we met dit project 15
jaar bezig. Ik zei het al: een lange adem is nodig.
Realisatie hangt vervolgens af van de levertijd van turbines. De enorme wereldwijde belangstelling
voor windenergie heeft er toe geleid dat fabrikanten, ondanks voortdurende uitbreiding van de
productie, de vraag lang niet aan kunnen. Al jaren beweert een oude ingenieur in Den Haag dat
windenergie niets voorstelt en nooit wat kan worden omdat er door het geringe gewicht van lucht
vrijwel geen energie in wind zit. Zijn beweringen werden door menigeen graag geloofd, maar worden
dagelijks in de praktijk gelogenstraft. Niet alleen met windturbines, maar ook met vliegtuigen en met
cyclonen die bepaalde gebieden in de wereld teisteren. Wát een energie zit er in wind!
Voor het windpark ‘Jan van Kempen’ dat de bestaande Lagerwey’s moet gaan vervangen loopt de
procedure zo langzamerhand op z’n einde. Alle benodigde zaken voor de bouwvergunning zijn naar
onze mening voldoende afgerond en aangeleverd. De in mijn vorige stukje genoemde problemen
met weer een nieuwe instantie zijn getackeld. Het woord is nu aan de beslissers. Onze
vergunningaanvraag zal binnenkort worden behandeld. We verwachten een positief besluit. Dan
lopen we ook hier tegen een volgend probleem aan: lange levertijden voor onze turbines door het
succes van windenergie.
Dit nummer van de Westerwind komt nog ruim voor Prinsjesdag uit. Het nieuwe kabinet heeft lang
kunnen broeden op haar beleid voor de komende jaren. Zo lang zelfs, dat allerlei gebeurtenissen het
realiseren van de ambitieuze plannen alleen maar hebben bemoeilijkt. Terwijl ik dit schrijf is de
olieprijs sinds lange tijd weer tot net onder de 70 dollar gezakt. Dalende beurskoersen zijn niet goed
voor de economie. Ook niet voor de opkomst van duurzame energie. Een stijgende prijs voor olie en
CO2 maakt duurzame energie aantrekkelijker. Windenergie zou al veel aantrekkelijker zijn als de
markt goed haar werk zou doen. Regeringen hebben veel te ruime grenzen gesteld aan de
toegestane CO2-uitstoot, waardoor die uitstoot veel te hoog blijft en de handel door gebrek aan
voldoende vraag naar CO2-rechten niet goed op gang komt. Maar dat zal veranderen. Net zoals de
markt voor windturbines is veranderd. Zelfs zo, dat we er nu zelf last van hebben...
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De uitspraak van de rechter op het beroep dat het zogenaamde Kritisch Platform tegen de gemeente
had aangespannen heeft minder lang geduurd dan ik vreesde. Alleen was die uitspraak zodanig dat
we overwegen in beroep te gaan. Daar hoeven we waarschijnlijk niet lang over na te denken, want
het KP zal ook wel in beroep gaan en dan worden wij er automatisch bij betrokken. Wat er gebeurd
is: in totaal spraken de rechters zich uit in 29 punten. De rechter heeft de gemeente op twee punten
min of meer terecht gewezen en om die reden het beroep van het KP gegrond verklaard. Maar de
rechtbank verbindt hieraan geen consequenties. Ze bepaalde dat de rechtsgevolgen van het door de
rechter vernietigde gemeentelijke besluit geheel in stand blijven. In gewoon Hollands: dat we
gewoon door kunnen gaan met onze plannen. De gemeente krijgt een rekening van € 805,00 voor
proceskosten en van € 281,00 voor griffiekosten. Dat lijkt me niet iets om je als gemeente echt druk
over te maken.
Grappig genoeg meldt het KP de uitspraak in een nieuwsbericht als een overwinning:
“Het Platform Windenergie gaat naar de Raad van State om de bouw van negen windmolens langs
het Noord-Hollands Kanaal tegen te houden. Volgens het platform is een zaak over de windmolens
tegen de gemeente Zijpe grotendeels gewonnen en moet Zijpe alle proceskosten betalen. Toch vond
de rechter dat het platform de onderbouwing van het bezwaar moet verbeteren. Dat zal moeten
gebeuren in een vervolgzaak tegen de gemeente bij de Raad van State.”
Dat het KP naar de Raad van State zou gaan was van het begin af aan bekend. Pas na die uitspraak is
er echt een einde aan de procedure. Toch is de procedure bij de Raad van State geen vervolgzaak.
Het is slechts een toetsing of de procedure wel juist is gegaan. Enige tijd geleden merkte de
wethouder stadsontwikkeling van Almere op dat er in een langlopende procedure altijd wel iets fout
gaat en je dus nooit zeker weet of je aan bouwen toe komt. Het is toch wel triest dat wij zulke
procedures moeten voeren terwijl we de doelstellingen van de regering helpen verwezenlijken:
verdubbeling van het aandeel windenergie op land aan het eind van deze kabinetsperiode. Daar
helpen we graag aan mee. En dat zou de Raad van State ook moeten doen.
Wij nemen aan dat de bestuursrechters weten wat zij doen en daarom zorgen dat de Raad van State
het genomen besluit niet onderuit gaat halen. Natuurlijk zullen we wel nagaan of de argumentatie
van de door de gemeente genomen besluiten verbeterd kan worden. Al tijdens de rechtzitting zijn
extra argumenten aangevoerd, waardoor de rechter feitelijk wel overtuigd was van de juistheid van
de door de gemeente genomen besluiten. Om die reden heeft hij dan ook gezorgd dat wij niet door
de uitspraak zouden moeten stoppen. Maar het zou mooier geweest zijn als die argumenten in een
eerder stadium zouden zijn aangevoerd.
Daarmee zijn we er nog niet. Er loopt nog een andere beroepszaak van een bewoner op 1.600 m
afstand van het te bouwen windpark. In een eerdere procedure is de gemeente gedwongen een
besluit opnieuw te nemen. Dat is inmiddels gebeurd. Vervolgens is ook deze bewoner (net als het KP)
weer naar de bestuursrechter gestapt. Daarop hebben wij weer aangedrongen op een (inmiddels
toegezegde) versnelde procedure.
Volgens ons is er weinig nieuws onder de zon en zou het geding geen andere uitkomst mogen
krijgen. Maar dat weten we pas na de uitspraak, die ook nog bij de RvS kan worden aangehangen.

Als u zich dus afvraagt waarom u niets hoort na de getoonde belangstelling voor een participatie, dan
weet u nu waarom het allemaal zo lang duurt. Ik denk dat we een record gaan breken als het gaat
over de proceduretijd voor een windenergieproject.
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Eind in zicht
Windpark Burgervlotbrug
In het vorige nummer kon ik melden dat het beroep van het Kritisch Platform bij de Bestuursrechter
niets voor hen had opgeleverd. Zoals verwacht heeft het KP de stap naar de Raad van State
genomen. De zitting heeft als u dit leest al plaats gevonden, want die was gepland op 3 april.
Inmiddels is ook de zaak van de andere bezwaarmaker door de Bestuursrechter behandeld. De
uitslag was zoals verwacht ongeveer hetzelfde als bij het KP. Positief voor ons dus.
De bestuursrechter had ons beloofd zijn besluit ook direct naar de Raad van State te sturen om dit
hoogste rechtscollege geen dubbel werk te laten doen en de gelegenheid te geven de zaak in één
keer af te handelen. Dat zou mooi zijn. Dan moeten we nog even de uitslag afwachten. Inmiddels zou
de Raad van State de non-argumenten van het KP wel een beetje moeten kennen en er niet lang over
hoeven na te denken. Maar zoals altijd: je weet het pas als de uitspraak er ligt.
Participaties...
Inmiddels hebben we wel een datum geprikt om elkaar bij te praten over het vervolg: de financiering
en participatie van de belangstellende leden en omwonenden. Er zijn dingen veranderd intussen. De
EIA is minder gunstig geworden. We moeten de gevolgen daarvan op een rij gaan zetten voor we de
vele belangstellenden gaan berichten. En natuurlijk kunnen we pas besluiten nemen na de uitspraak
van de Raad van State. Het blijft dus nog even onzeker. U hoort nog van ons.
Windpark Jan van Kempen
De procedure bij de gemeente is in gang gezet. Het voorbereidingsbesluit om het plan mogelijk te
maken is door het college van B&W aan de gemeenteraad voorgelegd. Omdat dit plan in de plaats
(en vlak bij) komt van ons bestaande windpark Zijpe, wordt over het veranderen van die bestemming
tegelijk besloten. Zou dit niet gebeuren dan zou de theoretische kans bestaan dat iemand een
bouwaanvraag indient om op de plek van de oude molens nieuwe exemplaren te gaan bouwen. De
gemeente zou die aanvraag dan niet eens kunnen weigeren omdat op die plek dan nog de
bestemming ‘windenergie’ zou liggen. Die bestemming moet daarom tegelijk aangepast worden.
In de voorbereiding hebben we alle gaten wel zo ongeveer dichtgetimmerd denken we. We hebben
veel geleerd in de afgelopen jaren en geen risico genomen. Er hebben ter zake deskundige adviseurs
aan gewerkt en de eisen van de gemeenten waren duidelijk. Door die grondige voorbereiding heeft
het wel weer een hoop tijd gekost, maar we hopen daardoor de procedure sneller te kunnen
doorlopen en zo die tijd een beetje in te halen.
Rijksbeleid
Het provinciaal beleid is al weer een flink aantal jaren positief over windenergie. Met het aantreden
van het nieuwe kabinet geldt hetzelfde voor het regeringsbeleid. Minister Cramer wil de hoeveelheid
wind op land in deze kabinetsperiode verdubbelen. Om dat mogelijk te maken wordt met man en
macht gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van een ‘Nationaal Plan van Aanpak’ voor de
‘Landelijke Uitwerking Windenergie’. Het aantal mensen dat bij het ministerie van VROM trekt aan
windenergie is het afgelopen jaar verzesvoudigd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de
ministeries van EZ en LNV, terwijl op de achtergrond ook de ministeries van VenW en Defensie

betrokken zijn. Het verduurzamen van de energievoorziening is een doelstelling van het hele kabinet
en geen hobby van een bepaalde minister. Dat moet duidelijk zijn.
Foutje..., bedankt!
Behalve minister van Milieu, is Jaqueline Cramer ook minister van Ruimtelijke Ordening. Dat heeft
haar in een spagaat gebracht in Woerden, waar een plan klaar lag voor windmolens terwijl er volgens
het RO-beleid geen windmolens zouden kunnen. Daar heeft de minister de gemeente negatief
geadviseerd. Het heeft nogal wat commotie veroorzaakt en sommige mensen gaan nu denken dat
wat in Woerden gebeurd is, ook bij hen kan gebeuren. Dat zal zo’n vaart niet lopen, want mevrouw
Cramer heeft hier wel even snel een paar dingen geleerd die ze de volgende keer anders zal
aanpakken.
Enkele maanden geleden had ook de minister van LNV (Verburg) een plan in Groningen
weggestreept. Inmiddels is dat besluit teruggedraaid en mag het toch gebouwd worden. Het is goed
om dat te horen, want dat bericht zal de krant wel niet halen. Die schrijven liever slecht nieuws.
Subsidie en de prijs van energie
Per 1 april kan voor windenergie weer subsidie worden aangevraagd. Daarvoor is de Stimulering
Duurzame Energieproductie (SDE) opgezet. Het heeft even geduurd nadat in augustus 2006 de MEP
op nul was gesteld. Gelukkig hadden wij juist vóór dat moment onze aanvraag voor het plan
Burgervlotbrug ingediend, zodat die keurig werd toegezegd. Voor het plan Jan van Kempen zullen we
dit najaar een aanvraag voor de SDE indienen. We hebben dus niet echt last gehad van de tijdelijke
subsidiedip.
Dat voor windenergie subsidie gegeven wordt is het gevolg van een keuze door onze overheid om
vervuiling door andere vormen van energieopwekking niet te belasten. De vervuiler betaalt dus niet
in dit land. Daardoor komt niet-duurzame energie voor een te lage prijs op de markt. De kosten die
de vervuiling met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van de gevolgen van
luchtvervuiling en de klimaatverandering betalen we dus in een andere vorm. Als al die kosten bij de
vervuiler in rekening gebracht zouden worden – dat is eigenlijk al jarenlang het streven – zou vuile
energie duurder worden en gingen mensen als vanzelf alleen maar duurzame energie gebruiken.
Blijkbaar is dat iets dat slechts geleidelijk kan worden ingevoerd. Mensen moet wennen aan een
hogere energieprijs. Dat gaat wel gebeuren, want zoals u in het nieuws kunt vernemen is de olieprijs
inmiddels door de grens van honderd dollar per vat geschoten.
Het duurt niet lang meer voor windenergie ook financieel een aantrekkelijke optie wordt. En blijft!
Want als een windmolen eenmaal gebouwd is, is de kostprijs van zijn energie voor minstens 15 jaar
bekend. Die blijft hetzelfde. De opbrengst gaat wel omhoog, want die is gekoppeld aan de marktprijs.
Daar kunnen de deelnemers in Kennemerwind in de toekomst nog van meegenieten!
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We gaan van start!
Windpark Burgervlotbrug
De Raad van State, het hoogste rechtscollege in Nederland, heeft zich de afgelopen tijd twee keer
uitgesproken ten gunste van onze plannen voor Windpark Burgervlotbrug. Dat betekent dat de
bouwvergunning die wij al langer in huis hebben, nu onherroepelijk is. Wij kunnen gaan bouwen. Na
ruim 15 jaar (!) plannen maken. De eerste aantekeningen van Jan van Kempen voor een windpark
voor deze locatie dateren van begin 1993. Het ging in eerste instantie om drie kleine Lagerwey’s.
Later werden dat er vijf. We hadden op een gegeven moment zelfs een bouwvergunning. Maar door
gebrek aan ambtelijke medewerking bij andere partijen konden we niet bouwen binnen de
subsidieperiode, waardoor dat financieel onhaalbaar werd. We bouwden in die tijd (’95-’96) ook de
laatste drie molens op het windpark Zijpe. Daarmee leken onze financiële mogelijkheden uitgeput.
De ontwikkelingen hadden echter niet stil gestaan en we herzagen onze plannen voor de kleine
Lagerwey’s voor het plan Burgervlotbrug.
Talloze problemen kwamen op onze weg. Die beschrijven zou een fors boekwerk opleveren. Dat is af
te meten aan het aantal ordners met documenten dat hierover is ontstaan. Maar alle moeilijkheden
zijn vergeten. We gaan bouwen!
In deze Westerwind staat een aankondiging / uitnodiging voor financiële deelname aan het
windpark. Mensen die eerder hun interesse hebben laten blijken hebben hierover een brief gehad.
Daarin werd o.a. verwezen naar een website, maar die gaat pas in de lucht als de voorgestelde
Obligaties beschikbaar zullen komen. Dat gebeurt dit najaar. Daarover worden belangstellenden
opnieuw geïnformeerd. U kunt u nog steeds opgeven als belangstellende op info@burgervlotbrug.nl
Windpark Jan van Kempen
De herhaling van het voorbereidingsbesluit dat nodig geworden was omdat zo’n besluit slechts één
jaar geldig is, is door de gemeenteraad niet in april dit jaar genomen. De commotie die de laatste tijd
in Zijpe is ontstaan heeft er voor gezorgd dat er bij de raadsbehandeling een aantal bezwaarmakers
zijn opgestaan, terwijl er de eerste keer geen enkele zienswijze of ander bezwaar werd ingediend. In
plaats van een verwacht ‘hamerstuk’ ontstond nu een vervelende discussie over zaken die al lang
afgerond hadden kunnen zijn. Uiteindelijk resulteerde dat in uitstel van het besluit tot na de
rapportage van de Milieudienst over een aantal geluidsaspecten. Dat kan een paar maanden in
beslag nemen. Die rapportage over geluidsmetingen betrof niet zozeer ons plan, als wel het nieuwe
beleidsplan waarvoor de gemeente uitgangspunten moest vaststellen.
Windbeleid
Het nieuwe beleidsplan van de gemeente Zijpe is op 20 augustus jl. in de commissie Grondzaken aan
de orde geweest in het bijzijn van voor- en tegenstanders. Onnodig om te zeggen dat hier weer de
nodige beroering ontstond.
De gemeente wil strengere geluidseisen gaan stellen dan landelijk (wettelijk) is geregeld. Er mag niet
meer geluid geproduceerd worden dan het reeds aanwezige achtergrondgeluid. Daar verwachten wij
geen problemen mee, gezien de locatie in de buurt van de N9.
Informatie

Bij de voorbereidende discussie over het windbeleid in de fractievergaderingen en bij de technische
informatie door de Milieudienst op 18 augustus waren slechts weinig tegenstanders aanwezig.
Blijkbaar heeft men in die kringen minder behoefte aan kennis en informatie. Men heeft zo al een
mening. Over een ongefundeerde mening hoef je niet zo lang na te denken. Iets dergelijks doet zich
voor met de nieuwsvoorziening in de media. Een verslaggever van de regionale TV informeerde naar
ons standpunt over het windbeleid van de gemeente. Toen die vragensteller enkele uitspraken deed
waaruit meer zijn eigen standpunt bleek dan de feitelijke stand van zaken, nuanceerde ik zijn
uitspraken enkele keren. Dat was niet de bedoeling en werd hem zelfs te veel. In anderhalve minuut
informatie kon geen genuanceerde informatie worden verstrekt. De juistheid van de boodschap
wordt dus ondergeschikt aan de beperkte belangstelling van de media.
Het is slecht gesteld met onze nieuwsvoorziening. Een actiegroep met makkelijke kreten die zich niet
aan de feiten hoeft te houden heeft het een stuk makkelijker. Maar wij zijn een serieuze partij die
ons niet met kretologie tot de mensen richt. Lange tijd hebben we de media zelfs gemeden. Onze
uitspraken waren voor tegenstanders slechts aanleiding tot nieuwe acties en commentaren in de
pers. Daar wilden wij niet langer aan meewerken. Inmiddels lijkt de Schager Courant weer interesse
te hebben in onze standpunten, maar tegenstanders vullen nog regelmatig de kolommen met eigen
meningen en verwachtingen in plaats van met de feiten die ze zouden moeten kennen.
LUW
Intussen worden op landelijk niveau de voorbereidingen getroffen voor een serieuze aanpak van
windenergie, zowel op land als op zee. Het heeft wel allemaal veel voeten in de aarde. De wachtende
initiatiefnemers verwijten het kabinet hierdoor gebrek aan actie. Wanneer gebeurt er nou eens iets?
Wanneer wordt er eindelijk iets gedaan aan de regelgeving die tot de huidige stroperige procedures
leidt? De doelstelling van verdubbeling van het windvermogen op land in 2011 lijkt zo langzaam aan
onhaalbaar te worden. Niet bij gebrek aan mogelijkheden, maar door gebrek aan bestuurlijke
daadkracht. Nadat minister Cramer een vrijwel gereed plan bij Woerden in de prullenbak deed
belanden is nu weer over de snelwegpanorama’s eerder besloten dan over windlocaties. We zijn in
Nederland heel erg goed in het verzinnen van beperkingen in plaats van het verzinnen van
mogelijkheden. We vinden het zoeken naar problemen blijkbaar veel leuker dan het vinden van voor
de hand liggende oplossingen. Ik begin steeds beter te begrijpen waarom mensen willen emigreren...
Maar in Zijpe kunnen we eindelijk van start. Gefeliciteerd allemaal!
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Ons voorbereidingswerk is grotendeels gereed. Nu de bouw nog.
Windpark Burgervlotbrug
Nadat eind augustus de bouwvergunning onherroepelijk was geworden moesten er een fors aantal
formaliteiten worden afgehandeld. Dat is voortgekomen uit onze samenwerking met andere partijen,
zoals de provincie als eigenaar van de grond die nog gekocht en overgedragen moest worden, de
grondeigenaar van het naastliggende perceel waarmee wij samen de negen molens realiseren,
ontwikkelaar Evelop waarmee wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan om de financiering, de
aankoop en bouw van de molens, en de exploitatie over de eerste zes jaren te organiseren. Door het
grote aantal partijen en de forse bedragen voor de investeringen waarvoor verplichtingen moesten
worden aangegaan was er heel wat juridisch gedoe nodig dat bovendien in razend korte tijd moest
worden afgehandeld vanwege de eisen die aan de MEP-bijdrage waren gesteld. Voor sommigen van
ons was dit een hectische tijd, vooral voor de mensen van Evelop en onze penningmeester. Zij
draaiden op voor de eisen van de bank, de afspraken met de notarissen, de procedures om tijdig over
de contracten en de benodigde handtekeningen te beschikken en wat al niet meer. Het was in die
periode dat ik me afvroeg hoe een gewone burger dit in hemelsnaam nog zou kunnen overzien. Een
windproject is technisch al geen eenvoudige klus (ik kom uit de bouw en weet er iets van), de
organisatie die komt kijken bij het op tijd verwerven van grond, geld en handtekeningen is een
heksenketel. De notaris had voor zichzelf de relaties tussen de diverse partijen voor zichzelf in beeld
gebracht op een velletje A4. Het leek een kluwen wol. We hebben er een foto van gemaakt, niet om
het na te pluizen, maar vanwege de curiositeit.
Intussen zijn de voorbereidingen in volle gang en zichtbaar op het moment dat u dit leest. IJs en
weder dienende wordt in december de weg naar de toekomstige molens aangelegd, waarna in het
nieuwe jaar de funderingen gemaakt kunnen gaan worden waarop nog vóór de zomer de negen
molens zullen verrijzen.
Windpark Jan van Kempen
Nadat de gemeenteraad in april dit jaar, bij de behandeling van het voorbereidingsbesluit, het
gemeentebestuur (en dus ons) had gedwongen nog beter dan we al hadden gedaan aan te tonen dat
ons plan aan de (bovenwettelijke) geluidseisen kon voldoen, zijn er door de regionale Milieudienst
metingen verricht naar het achtergrondgeluidsniveau en hebben wij met behulp van bureau LBP aan
kunnen tonen dat ons plan aan deze eisen kon voldoen. Bovendien hebben we (op aandringen van
de omwonenden) op allerlei manieren geprobeerd de plaats van de molens op te schuiven richting
het kanaal. Deze optimalisering heeft er toe geleid dat alle drie molens 54 meter dichter naar het
Noord-Hollands Kanaal opschuiven, en de zuidelijkste molens iets meer naar het noorden. Ook de
onderlinge afstand tussen de molens is in overleg met fabrikant Enercon tot een voor de garantie
aanvaardbaar minimum beperkt. Daarmee hebben we ons uiterste best gedaan om het de bewoners
en de politiek naar de zin te maken. Dat zal voor sommigen nog wel onvoldoende zijn, maar meer is
domweg niet mogelijk omdat de stringente geluidseisen de grenzen bepalen.
Terwijl wij al deze werkzaamheden in een snel tempo realiseerden is de hernieuwde behandeling van
het voorbereidingsbesluit (waarmee de gemeenteraad akkoord gaat met de planologische procedure
die realisatie mogelijk moet maken) vanwege een drukke raadsagenda weer een maand
opgeschoven. Nu zal de raad het voorstel van B&W in haar zitting van januari 2009 in behandeling

nemen. Bij een positief besluit (waar we natuurlijk van uit gaan) kunnen we wellicht nog in 2009 met
de bouwvoorbereiding starten.
Windpark bij Stad van de Zon - Heerhugowaard
Opnieuw heeft een uitspraak van de Raad van State voor vreugde gezorgd bij betrokkenen. De
ingediende bezwaren werden door ons hoogste rechtscollege ongegrond verklaard omdat de
argumenten ondeugdelijk waren. De vreugde over de goedkeuring was groot omdat het
adviesorgaan van de RvS een negatief advies had uitgebracht. Op onterechte gronden bleek achteraf.
Al direct na de zitting had wethouder Jan Willem de Boer gezegd: “Die windmolens komen er.”
(Citaat in Alkmaarsche Courant). Net als de eerste uitspraak bij ons plan voor Burgervlotbrug kwam
de uitspraak vrij snel na het uitstel van de eerste periode van zes weken die er voor staat. De
opluchting was groot. Dit plan wordt overigens niet door ons, maar door Evelop gerealiseerd. Zij
wonnen de tender die de gemeente had uitgeschreven. Wellicht worden wij nog bij het plan
betrokken als de vereiste participatie van omwonenden vorm krijgt. De bouw is voorzien voor 2010.
Het ziet er naar uit dat onze plannen in bovengenoemde volgorde zullen worden uitgevoerd. Aan ons
heeft het niet gelegen als Minister Cramer haar doelstelling voor 2011 (verdubbeling van wind op
land) niet haalt.
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Terwijl ik dit schrijf wordt zo ongeveer de laatste fundering gestort en zijn de feitelijke
bouwwerkzaamheden voor de negen windmolens van windpark Burgervlotbrug vrijwel afgerond. Het
plaatsen van de eerste molens is gepland op maandag 6 april en staat er dus al op het moment dat u dit
leest.
Het is een enerverende tijd en heel wat leuker dan het opgang houden van allerlei vergunningsprocedures,
waar we bijna 16 jaar mee bezig geweest zijn. Het realiseren van dit project geeft een enorme voldoening.
Windenergie doet er echt toe. Dat begint langzaam tot steeds meer mensen door te dringen. Méér
windenergie is zo ongeveer de uitkomst van het crisisberaad in het Catshuis. Zelfs een verbeterde
SDE-regeling schijnt nu in de steigers te staan.
Voor ons project kunnen we nog profiteren van de MEP. Gelukkig maar, want door allerlei omstandigheden
en vertragingen is het geen goedkoop project geworden. Het positieve rendement is allereerst te danken
aan de jarenlange inzet van de vrijwilligers van Kennemerwind. Waarvoor dank. Dank, mede namens de
obligatiehouders die daarvan profiteren en met hun keuze kleur bekennen en kiezen voor schone
windenergie. Zo groen als groene energie maar zijn kan.
Jan van Kempen
In het vorige nummer stelde ik nog optimistisch dat we met een beetje goede wil van de gemeenteraad
wellicht nog in 2009 zouden kunnen starten met de bouw. Dat bleek niet het geval. In de raad leefden
allerlei twijfels, grotendeels veroorzaakt door de niet eenvoudige regels en berekeningen over te
verwachten geluid. Als je zo om je heen de dagelijkse hoeveelheid geluidsoverlast tot je neemt is het
moeilijk te begrijpen dat mensen zich druk maken over zo'n stil werkpaard als een moderne windmolen.
Beslissers in de lokale besturen zouden meer zelf moeten gaan luisteren bij een in de wind draaiende
molen. Zowel dichtbij of op de wettelijk vereiste 300 meter afstand. Op de gevel van een woonhuis (een
'geluidsgevoelig object') mag maximaal 40 dB(A) aan geluid te horen zijn. Dat is nog net te horen. Binnen
elk redelijk geïsoleerd huis kan een windmolen op die afstand absoluut niet te horen zijn. Als er zich dan
toch problemen voordoen moet de oorzaak gezocht worden in de isolatiekwaliteit van de (oude) woning.
Het aanpakken daarvan is ook één van de crisismaatregelen die in het Catshuis zijn overeen gekomen. Zijn
dat overigens geen maatregelen die na de eerste oliecrisis van 1973 onmiddellijk getroffen hadden moeten
zijn? Dat er na 36 jaar nog steeds subsidie nodig is om mensen daartoe te motiveren is eigenlijk te gek voor
woorden.
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Misschien zouden we de titel van ons feuilleton kunnen wijzigen, maar omdat nog slechts één van
onze plannen gerealiseerd is houden we deze er nog maar even in. Mensen die dit vervolgverhaal tot
nu toe gevolgd hebben kennen de geschiedenis. In het verslag van de Algemene Ledenvergadering
dit voorjaar (zie elders in dit nummer) meer nieuws over het reilen en zeilen van de vereniging en
projecten. Het normaal verschijnende septembernummer van deze Westerwind is dit jaar vervangen
door de eenmalige toezending van het ODE tijdschrift WINDNIEUWS, waarin over ons nieuwe
windpark werd bericht en een mooie foto op de middenpagina’s was geplaatst. Juist vanwege alle
commotie rond de ingebruikname van ons nieuwe windpark was er even gebrek aan tijd voor een
Westerwind.
Windpark Burgervlotbrug
De bouwgeschiedenis kan in een paar hoofdpunten worden samengevat. In december 2008 werd het
pad aangelegd dat het transport van de materialen mogelijk moest maken. Juist voor Kerstmis was
het betonnen pad klaar en kon het hard worden. Op 2 februari werd de eerste paal geslagen, waarna
gewerkt kon worden aan de funderingen. Op 7 april ging de eerste molen overeind en begin juni was
de feitelijke bouw gereed. Het oorspronkelijke plan om 2 molens per week te plaatsen werd niet
gehaald. Soms waaide het net even op het verkeerde moment en ook hier gold: alles duurt altijd
langer dan je denkt.
Medio juni is de 50% aandeelhouder van windpark Burgervlotbrug ‘Evelop Projects’, onderdeel van
Econcern, failliet gegaan. Het faillissement van Econcern is landelijk nieuws geweest. Omdat het
windpark gelukkig in een aparte BV is onder gebracht met een eigen financiering, namelijk
‘Burgervlotbrug Beheer BV’, vormde het faillissement van Econcern geen bedreiging voor de bouw
van het windpark. ‘Evelop Investments’, onderdeel van Eneco, heeft later de 50% aandelen
overgenomen. Daarmee zijn nu de aandeelhouders van windpark Burgervlotbrug: Kennemerwind
50% en Evelop Investments (onderdeel van Eneco) 50%.
Begin juli waren alle draadjes / kabels aan elkaar geknoopt en werden de molens stuk voor stuk aan
het net gekoppeld, waarna de stroomproductie begon. De voorbereiding van de obligaties was door
de overnameperikelen vertraagd. Medio juli (nog juist voor mijn vakantie) konden de financiële en
andere documenten m.b.t. de obligaties worden ondertekend zodat het uitzetten daarvan na mijn
vakantie doorgang kon vinden. Hoewel ik op mijn vakantieadres op de hoogte werd gehouden van de
voortgang, was het zeer prettig te ervaren dat anderen de officiële opening goed georganiseerd
hadden.
Die 19e augustus werd een feest voor alle bij de ontwikkeling en de bouw van het project betrokken
mensen en relaties. En dat waren er nogal wat. Minister Cramer maakte met haar aanwezigheid,
toespraak en felicitaties het feest compleet.
De leden van Kennemerwind zullen worden uitgenodigd voor een excursie in combinatie met de ALV
op zaterdag 17 april 2010. We hopen dan te kunnen constateren dat het windpark naar tevredenheid
draait, zodat we daarop een toost kunnen uitbrengen! U hoort er ongetwijfeld meer van.

De dag er na – 20 augustus – was de start van de inschrijving op de obligaties. Al na een paar dagen
werd duidelijk dat het een succes zou worden. Op 18 september sloot de inschrijving en was het
aantal van 1.600 obligaties ruim overtekend. De leden van Kennemerwind en de omwonenden die
hadden ingetekend konden het gewenste aantal bekomen. De overige belangstellenden moesten het
vrijwel allemaal met één obligatie van € 1.000 doen. Omwonenden waren goed voor zo’n 200
obligaties.
Inmiddels is het november en produceert het windpark boven verwachting. Het laatste nieuws
hierover kunt u lezen op onze website: www.kennemerwind.nl.
Windpark Jan van Kempen
Doordat er allerlei vragen bleven bestaan over de geluidsrapporten voor dit project werd in januari
09 het voorbereidingsbesluit dat de bouw mogelijk moest maken niet door de gemeenteraad
genomen. Eerst moest er een nader onderzoek plaats vinden om de nog levende vragen te
beantwoorden. Een derde onderzoek moest uitwijzen of de berekeningen wel juist waren uitgevoerd
en het resultaat betrouwbaar was. Juist toen de uitslag daarvan in de raadszaal werd toegelicht werd
duidelijk dat minister Cramer van VROM nieuwe richtlijnen over de berekening van geluid had
aangekondigd. Als de Tweede Kamer akkoord gaat worden de berekeningen gebaseerd op nieuwe
regelgeving die meer aansluit bij die in de EU en ons omringende landen. Die regels houden geen
verslechtering of verbetering in, maar worden duidelijker en minder voor verschillende interpretaties
vatbaar. Dat moet de snelheid van besluitvorming ten goede komen. Dat hopen wij dan maar.
Als voorbereiding op de wereld klimaat conferentie die medio december in Kopenhagen wordt
gehouden, werd eind oktober in Amsterdam een tweedaagse bijeenkomst gehouden van de ‘Club
van Rome’. Ik had het ‘voorrecht’ daarbij aanwezig te zijn, hoewel er geen prettige boodschap werd
verkondigd. Bij elke toespraak werd duidelijker dat we bezig zijn het ecosysteem van onze (enige!)
aarde te vernietigen en vrijwel zeker aan de vooravond staan van sterke klimaatveranderingen,
waarvan de gevolgen enorm zullen zijn. Als we onze CO2-uitstoot niet snel beperken tot 350 ppm
(parts per miljoen, nu 385 en groeiend!) gaat de temperatuur (veel) meer dan de 2 graden C omhoog
die we als EU hebben vastgesteld als uiterste grens om een leefbare aarde over te laten aan ons
nageslacht. Als we de komende 5 a 10 jaar onvoldoende actie ondernemen hoeft het niet meer. De
aarde zal dan zelf met ons afrekenen.
In dat licht bezien is kibbelen over wel of niet windmolens toestaan op het land een gotspe. Die 350
ppm kunnen we alleen halen met ‘alle hens aan dek’. Voor lokale bestuurders die het algemeen
belang moeten wegen is er geen uitvlucht meer. Alles moet uit de kast, dus windpark Jan van
Kempen moet nu snel gerealiseerd worden. Alle besluiten moeten worden gewogen op basis van de
alom bekende feiten over de klimaatverandering die ons te wachten staat. En dat kan ook een
nieuwe ijstijd worden...
Andere projecten
Ooit hadden wij (ook) plannen voor windenergie op het Alkmaarsche bedrijventerrein Boekelermeer.
Anderen kregen betere kansen en wij kunnen ook niet alles zelf doen. Toen wij kort geleden het
gerucht vernamen dat partijen het project hadden afgeblazen informeerden wij geïnteresseerd. Het
tegendeel bleek het geval. De bouw was gestart en de bouwweg reeds aangelegd. Binnenkort zullen
de resultaten tegenover het AZ-stadion zichtbaar worden.

Ook de planning voor het windpark nabij de Stad van de Zon in Heerhugowaard blijkt vaste vorm te
hebben aangenomen. Volgens onze informatie zal het windpark in de komende zomerperiode
worden gebouwd.
Er breken mooie tijden aan voor windenergie. En dat is hard nodig!
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Het is 21 maart als ik dit schrijf. De lange winter lijkt definitief achter de rug, het kabinet is
gevallen maar de ‘Crisis en herstelwet’ is er door. De raadsverkiezingen hebben in Zijpe slechts
tot een lichte verschuiving geleid waarin de lokale commotie over windmolens vrijwel niet was
terug te vinden. De lokale tegenpartijen BKV en NZ kregen géén extra zetel. Eén zetel verhuisde
van de PvdA naar de VVD, maar dat paste in het landelijke beeld. Nu maar hopen dat het na 9
juni nieuw te vormen kabinet zich houdt aan de Europese richtlijnen op het gebied van
duurzame energie. Laten we er van uit gaan dat Nederland geleerd heeft van Griekenland hoe
het niet moet omgaan met Europese regels.
Windpark Burgervlotbrug
Op een paar vervelende storingen na draait ons nieuwe windpark naar tevredenheid en zelfs
boven verwachting. De storingen betroffen meldingen over een te lage oliedruk en de eerste
keer (bij molen 6) duurde het door verschillende oorzaken een aantal weken voor het
verholpen was. Dat was vervelend en kostte in de maanden november en december productie.
Ook molen 7 kreeg het zelfde probleem, maar dat was gelukkig sneller verholpen.
Uit de productiegegevens tot en met februari blijkt dat we dit jaar begonnen met (te) weinig
wind. Het ziet er op de eerste lentedag naar uit dat de maand maart het beter gaat doen.
Verder is er over het windpark weinig te melden. ‘Geen bericht, goed bericht’, geldt voor een
draaiend windpark. Het ziet er nog steeds fantastisch uit!
Windpark Jan van Kempen
De media hebben zich weer eens lekker negatief kunnen uitleven op ons plan. Naar aanleiding
van de internationale milieuconferentie in Kopenhagen pakte de publieke omroepen NCRVNetwerk en VPRO-Tegenlicht uit in een gezamenlijke uitzending op 14 december met als titel
‘Voorbij Kopenhagen’. De maanden voorafgaand aan ‘Kopenhagen’ waren spannend omdat er
veel op het spel stond. Het teleurstellende resultaat was tijdens de opnamen nog niet bekend.
Eigenlijk was iedereen nog optimistisch en ook de titel van het TV-programma straalde enige
ambitie uit. De tendens was dat we na ‘Kopenhagen’ ‘verder’ zouden gaan met maatregelen om
ons klimaat te redden…
Helaas hebben de programmamakers zich volledig door de tegenstanders laten inpakken en
wonnen de negatieve emoties het van de broodnodige nuance. Of hadden ze het in Hilversum
bewust op deze manier gedaan om te laten zien dat er onder deze omstandigheden in
Nederland niets meer van de grond kan komen en dat we dus reddeloos verloren zijn? Dan was
de uitzending geslaagd.
Ik kreeg nog net gelegenheid op te merken dat men het geluid van windmolens toch geen
lawaai kon noemen. Over het gefluister van de windmolens had de programmamaker zelf
verbaasd opgemerkt: “Is dit het nou…?”
Het onderdeel over windenergie kwam pas 40 minuten na de start van het programma aan
bod. Omdat de rest van het discussieprogramma wel stichtelijk maar nogal vervelend was,
moest je wel echt geïnteresseerd zijn om het te blijven volgen. De kijkcijfers zullen niet hoog
geweest zijn.

In elk geval werd het overduidelijk dat er met de regelgeving in Nederland en met de houding
van sommige medelanders van alles mis is. Niet voor niets had het kabinet de ‘Crisis en
herstelwet’ (verder ‘CHW’) voorbereid. De Tweede Kamer was half november akkoord gegaan
en had op het laatste moment nog een belangrijk (voor ons gunstige) wijziging aangebracht. Op
basis van die wet kan een windproject van minimaal 5 MW (ipv eerder genoemde 10 MW) door
de provincie worden ingepast nadat de gemeente het plan heeft afgewezen. Ons plan gaat over
6 MW en valt daar dus onder. De ‘CHW’ was bij een aantal Zijper raadsleden al bekend toen er
op 8 december gestemd moest worden over het ‘Voorbereidingsbesluit’. Een meerderheid
stemde tegen.
Die gemeentelijke afwijzing was een voorwaarde om de provincie te verplichten (!) een
inpassingsplan te maken en ‘bevoegd gezag’ te worden. Omdat de provincie een ambitieus
windbeleid voert kwam die nieuwe wet ons uitstekend van pas! De val van het kabinet dreigde
nog even roet in het eten te gooien, maar de ‘CHW’ werd niet controversieel verklaard en de
Eerste Kamer nam de wet op 16 maart met grote meerderheid aan.
De emoties leiden bij de tegenstanders regelmatig tot ‘onzorgvuldig formuleren’. Bij herhaling
lezen wij (zelfs in wetenschappelijk onderzoek) overdreven aantallen molens die er in Zijpe
zouden komen omdat men vergeet (?) de te verwijderen molens bij vervanging in mindering te
brengen. Om ons tot Kennemerwind te beperken: windpark Jan van Kempen bestaat uit 3
molens terwijl er, om dit plan te verwezenlijken, 16 anderen verwijderd of niet gebouwd
worden. Bij windpark Burgervlotbrug verweet men ons (tot bij de rechter) te kleine molens te
bouwen. Men zag liever enkele grote MegaWatt-molens dan de 9 stuks die er nu staan. Nu
schreeuwt men moord en brand omdat we 3 stuks MegaWatters willen bouwen in plaats van
de 16 kleintjes. Die bestaande molentjes geven volgens de actievoerders geen overlast. Het
heeft even geduurd, maar men heeft die Lagerwey’s geaccepteerd. De mooiere moderne (en
minstens even stille) 2 MW Enercon’s wil men echter niet. Sommigen willen zelfs helemaal
niets.
Gelegenheidsargumenten worden al naar gelang de wind waait gebruikt en weer door andere
gelegenheidsargumenten vervangen. Als je de tekst over de noodzaak van duurzame
windenergie leest op de website van het Kritisch Platform Zijpe (pag 2), zou je bijna denken dat
men bekeerd is. Maar die inleidende tekst is volledig in tegenspraak met de rest van hun
teksten.
We hebben de formele schriftelijke afwijzing van de gemeente Zijpe inmiddels ontvangen en
kijken met positieve verwachting uit naar de toekomstige ontwikkelingen. Het wordt mooi in
Zijpe!
Andere projecten:
Ook op andere plaatsen wordt inmiddels gebouwd aan projecten waar Kennemerwind ooit een
positieve bijdrage aan leverde: in de Alkmaarsche Boekelermeer staat de eerste van vier
Enercon MegaWatters overeind en in Heerhugowaard wordt driftig aan de funderingen
gewerkt voor drie dezelfde typen molens langs het ‘Strand van Luna’ bij de ‘Stad van de Zon’. In
mei zullen die overeind gezet worden. Het wordt mooi in onze regio.
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Bestuurlijk Nederland ligt sinds de verkiezingen van 9 juni op zijn gat. Of eigenlijk al vanaf het
moment dat het kabinet demissionair is. Het demissionaire kabinet past op de winkel, maar doet
geen nieuwe dingen meer. Dat hoeft wat onze plannen betreft ook niet onmiddellijk want de Crisis
en herstelwet is al op 16 maart 2010 door de Eerste Kamer behandeld, met grote meerderheid
aangenomen en daarmee vastgesteld. Goed voor windenergie en voor onze plannen.
De leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland hebben na drie dagen debatteren uiteindelijk
op 21 juni 2010 de provinciale Structuurvisie voor de periode tot 2040 met algemene stemmen
aangenomen en daarmee vastgesteld. Een aantal amendementen heeft geleid tot kleine wijzigingen,
maar niet in het nadeel van windenergie. De provincie kan nu met windenergie voortvarend aan de
slag. Alle lichten staan op groen.
Alle provincies samen hebben zich voorbereid op de uitvoering van de Crisis en herstelwet. Omdat
het landelijke wetgeving betreft, maar de uitvoering op provinciaal niveau plaats vindt heeft
afstemming tussen de provincies plaats gevonden over de manier van werken. Dit moet tot een
aanpak leiden die nog dit najaar door de provinciebesturen zal worden vastgesteld. Daar hebben we
sinds de gemeentelijke afwijzing in december 2009 op moeten wachten. Er valt op dit moment over
ons windplan ‘Jan van Kempen’ dan ook weinig te melden. We bereiden ons voor op mogelijke
hindernissen en proberen die voor te zijn. Veel meer kunnen we op dit moment niet doen.
Heerhugowaard
De drie Enercon molens (van elk 2,3 MW op 85 m ashoogte) aan de rand van de Stad van de Zon in
Heerhugowaard staan overeind. Op 23 juni 1997 diende Kennemerwind het plan hiervoor in tijdens
de gemeentelijke milieuconferentie in het kader van Lokale Agenda 21. Het besluitvormingsproces
verliep niet altijd even gladjes, maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Petje af voor
iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Terwijl ik dit schrijf is men nog doende met de aansluiting
en het inregelen, maar het kan nooit lang meer duren voor ze echt gaan draaien en hun forse
hoeveelheden schone energie gaan opwekken. Daarmee is de Stad van de Zon dan echt CO2neutraal.
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Burgervlotbrug
Het windpark Burgervlotbrug (9 Vestas molens van 850 kW elk, waarvan de 5 noordelijkste molens
voor Kennemerwind en Eneco-Wind) draait tot tevredenheid. Er zijn wel wat kinderziektes geweest,
maar die lijken aardig onder controle. De draaiende molens zijn een lust voor het oog! Telkens als ik
in de buurt ben doe ik flink mijn best om er iets van te horen, maar dat valt niet mee. En ik kom er
echt niet alleen met rustig weer.
De dag van de duurzaamheid (11 november) werd door de provincie aangegrepen om
Burgervlotbrug op te nemen in een excursie voor beleidsmakers naar een aantal duurzame projecten
in Noord-Holland. Het Noord-Hollands Dagblad besteedde daar uitgebreid aandacht aan en plaatste
een interview met ondergetekende. Als aanvulling daarop en als reactie op het verwijt dat ik
sommige vragen stelselmatig ontwijk: de duurzame energiesector pleit al jaren voor het afschaffen
van ALLE subsidies en fiscale voordelen op alle vormen van energie. Op dat moment wordt
windenergie namelijk concurrerend en wint het van fossiele energie. Het produceren van
windmolens is geen milieuvervuilende activiteit. De energie die nodig is voor het produceren van een
windmolen, wordt door diezelfde windmolen in 3 tot 6 maanden (afhankelijk van de windsnelheid)
opgewekt.
Jan van Kempen
De vervanging van het oude windpark Zijpe laat op zich wachten. De 15 verouderde kleine molens
langs het Noord-Hollands Kanaal, vnl. Lagerwey’s van ca. 75 kW, willen we vervangen door het
nieuwe plan Jan van Kempen (3 moderne driewiekers van elk 2 MW) die in verband met regelgeving
zo’n 100 meter verder uit de oever van het kanaal komen. Ik vertel dit nog maar eens omdat het plan
al zo lang in procedure is dat mensen het wellicht inmiddels zijn vergeten…
Begin december 2010 spreekt de gemeenteraad van Zijpe weer eens over het windbeleid. De
mogelijkheden voor windenergie worden nog verder beperkt. Het is de vraag of het er voor ons nog
toe doet, want sinds de afwijzing van ons plan in december 2009 ligt het plan Jan van Kempen bij de
provincie. In het kader van de Crisis en herstelwet (CHW) wordt bij een afwijzing door de gemeente
het bevoegd gezag overgedragen aan de provincie. De raadsleden die ons plan vorig jaar afwezen
hebben zichzelf buiten spel gezet en ons indirect geholpen. Die CHW is sinds 31 maart 2010 van
kracht. Oorspronkelijk zou die wet tot 2014 gelden, maar het kabinet Rutte wil de wet voor altijd
laten gelden. Goed idee vinden wij.
De provincie heeft op 21 juni 2010 de Structuurvisie vastgesteld op basis waarvan ruime
mogelijkheden voor windenergie zijn ontstaan. Om niet zomaar overal allerlei windprojecten toe te
staan is vervolgens een onderzoek gestart naar mogelijkheden in een aantal gebieden binnen de
provincie. De Noordkop was als eerste aan de beurt en daarvoor is het onderzoek inmiddels
afgerond. Op basis daarvan is als eerste fase een Plan van Aanpak voor een regionale strategie
opgesteld dat nog eind 2010 door Provinciale Staten moet worden vastgesteld. Vervolgens worden
voorbereidingen getroffen voor de uitvoering daarvan. De besluitvorming daarover kan nog wel een
jaar in beslag nemen.
Kortom, er zijn op korte termijn nog geen bouwactiviteiten te verwachten. Misschien is dat maar
goed ook, want de door het nieuwe kabinet Rutte aangekondigde nieuwe stimuleringsregeling SDE+
laat ook nog even op zich wachten, terwijl de bestaande SDE regeling per 31 december 2010 afloopt.
We hebben dan weer eenzelfde situatie als in augustus 2006 toen minister Wijn de MEP-regeling
plotseling stopte en er anderhalf jaar geen rijksbijdrage meer mogelijk was. Het onderbreken van een
stimuleringsregeling wordt algemeen gezien als de beste manier om de economische ontwikkeling
tegen te werken.

Heerhugowaard
De drie windmolens bij de Stad van de Zon zijn op 4 november jl feestelijk in gebruik gesteld. Kort
daarvoor waren ze aan het net gekoppeld. Het leggen van de kabels had onverwacht langer geduurd
doordat op het laatste moment het kabeltracé aangepast moest worden. Een wetswijziging en een
dwarsliggende grondeigenaar waren de oorzaken. Maar nu kunnen ze hun energie voor bijna 5.000
huishoudens bijeen draaien!
De gemeente Heerhugowaard heeft een ambitieus klimaatbeleid vastgesteld, waarin het gebruik van
windenergie een belangrijke plaats in neemt. Door zijn enorme productie van schone energie levert
windenergie een grote bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Op het moment dat de
raadscommissie een besluit over nieuwe windparken voorbereidde, kwam de regionale krant met
een grote kop dat windenergie zou leiden tot méér in plaats van minder uitstoot van CO2. Dat had
het zogenaamde Kritisch Platform bij monde van Fred Jansen geconcludeerd uit een Amerikaans
onderzoek. Als je een rare bewering wilt staven is er op internet altijd wel een of ander onderzoek te
vinden dat je bewering ondersteunt. Dat bleek hier weer eens. Door uitspraken uit zijn verband te
lichten en te vermengen met andere vreemde uitspraken kun je veel onzin bewijzen. Een kritische
deskundige verwees het onderzoeksresultaat naar de prullenbak als zijnde in strijd met de wetten
van de natuurkunde. Dat lijkt me de meest logische conclusie. Maar de krant vindt idiote uitspraken
die windenergie in een kwaad daglicht stellen prachtig. Ze komen er telkens opnieuw mee.
Hoewel ik de raadscommissie betere informatie heb gegeven waren sommige raadsleden dermate
aan het twijfelen gebracht dat het voorstel tot medewerking door de wethouder werd ingetrokken.
Twijfel zaaien en daardoor het proces vertragen is de strategie van klimaatsceptici en tegenstanders
van windenergie. Vaak zijn dat dezelfde mensen. Helaas trappen daar nog steeds mensen in. Nu zal
eerst een windkaart worden gemaakt waarin duidelijk wordt waar in Heerhugowaard ruimte is voor
de noodzakelijke windmolens.

