
 

Datum: 4-9-2020 
 

Aan: Gemeenteraad van Alkmaar 
 

Van: Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie 
Noord-Holland 
 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Op 8 september bespreekt u in de commissie Ruimte het concept van de Regionale 
Energiestrategie Noord-Holland (RES). Onze organisaties maken zich zorgen over de 
voorgenomen plaatsing van zonnevelden in de Starnmeer, en de zuidkant van de 

Schermer. Het gaat om belangrijke vogelgebieden, met een hoge landschappelijke 
waarde. 

 
Redenerend vanuit natuur en landschap is het noorden van de Schermer een 
geschikte locatie voor de plaatsing van windturbines en zonnevelden. Tijdens de 

participatiebijeenkomsten is er bovendien een duidelijke voorkeur voor deze locatie 
uitgesproken. 

 
Wij willen u dan ook vragen om de voorgestelde zoekgebieden 10 en 11 niet over te 
nemen, en een nieuw zoekgebied in het noordelijk deel van de Schermer toe te 

voegen. 
 

Weidevogelleefgebieden 
 
Het zuidelijk deel van zowel de Starnmeer, als van de Schermer, zijn 

weidevogelleefgebieden. Door de voorgenomen plaatsing van zonnepanelen zal de 
openheid worden aangetast, verdwijnen weilanden, en ontstaan er “overhoeken”  

waar vossen een burcht kunnen bouwen. Dit alles heeft negatieve gevolgen voor de 
aantallen weidevogels. 
 

Zowel zoekgebied 10, als 11, zijn bovendien als een lange strook naast de dijk 
ingetekend. Vele automobilisten genieten van de fraaie open zichtlijnen vanaf de N244 

richting Schermer en Alkmaardermeer. De Starnmeerdijk tussen Oostknollendam en 
Spijkerboor is een populaire fietsroute, met een weidse blik vanaf de hoge dijk 

richting de Starnmeer. 
 
Indien er in beide zoekgebieden daadwerkelijk zonnevelden worden gerealiseerd, 

ontstaat er een “spaghetti” van zonnepanelen welke ook energietechnisch niet 
optimaal zijn. Onze organisaties pleiten dan ook voor concentratie in een beperkt 

aantal zoekgebieden. 
 
De noordkant van zoekgebied 9 is geen weidevogelleefgebied, en is gelegen nabij 

hoogspanningsmasten, en de landschappelijk al dominant aanwezige kruising van de 
N244 met de N246 (Kogerpolderbrug). Plaatsing van zonnepanelen in de 

noordwesthoek van de Starnmeer in enkele grotere zonnevelden heeft dan ook onze 
voorkeur, indien plaatsing in het noorden van de Schermer niet mogelijk is. 
 

Door het toepassen van de ecologische randvoorwaarden zoals opgenomen in de 
“gedragscode zon op land” is het bovendien mogelijk om natuur en opwek van 

duurzame energie te combineren. Voorbeelden hiervan zijn ecologisch maaibeheer, en 
het openhouden van voldoende ruimte tussen de panelen waardoor er nog regen en 



licht tot de bodem kan doordringen. 

 
Schermer als alternatief 

In de eerste maanden van dit jaar zijn er groot aantal “participatiebijeenkomsten” in 
de regio Alkmaar georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn er drie scenario's 

gepresenteerd, waar bewoners een voorkeur voor konden uitspreken. In twee van de 
drie scenario's waren windturbines in het noordelijk gedeelte van de Schermer 
opgenomen. Hoewel er uiteraard altijd tegenstanders zijn, was er toch een duidelijke 

voorkeur voor concentratie van windenergie en zonnevelden in dit gebied. 
 

Een voorbeeld hiervan is het atelier van 30 januari in het gemeentehuis in Alkmaar: 6 
“groene” stickers voor windturbines op agrarische grond in de Schermer, tegen 2 
“oranje” stickers. De optie om windturbines rondom bedrijventerreinen te plaatsen is 

met 3 “groene” stickers zelfs nog minder populair dan wind in de Schermer. 
 

De noordwesthoek van de Schermer bevindt zich tussen de al bestaande windmolens 
in Heerhugowaard, en de Boekelermeer. Het gebied is gunstig gelegen nabij het 
transformatiestation in Oterleek, en de natuurwaarden zijn gering. 

 
In de “Visiekaart Wind en Zon” van onze organisaties is de noordkant van de 

Schermer dan ook als een geschikt gebied voor windturbines opgenomen. Ook uit een 
recente analyse door landschapsarchitecten, zoals uitgevoerd in opdracht van de 
Provincie Noord-Holland, komt de Schermer als geschikt gebied naar voren. 

 
In het college-voorstel is de volgende argumentatie opgenomen om de Schermer niet 

als zoekgebied te selecteren: 
 
Gelet op de agrarische belangen en vanuit het belang van behoud van het 

cultuurhistorisch landschap heeft B&W er voor gekozen de Schermer niet als 
zoekgebied te moeten opnemen in de concept RES. 

 
Tijdens de participatiebijeenkomsten gaven diverse aanwezige agrariërs aan dat 
windturbines prima met landbouw te combineren zijn. Naar wij begrijpen zijn er in het 

verleden reeds meerdere plannen door agrariërs voor windturbines in de Schermer 
ingediend. Het agrarisch belang hoeft dus niet geschaad te worden door de plaatsing 

van turbines, welke bovendien een aantrekkelijke inkomstenbron zijn voor de sector. 
 

Onze organisaties steunen uiteraard de energietransitie, en ook de hoogte van het bod 
van de Regio Alkmaar. Er zijn echter meerdere zoeklocaties in de Regio Alkmaar 
opgenomen welke minder geschikt zijn, zoals langs de Hondsbosche zeewering, of in 

weidevogelleefgebieden. Van een aantal locaties heeft de Provincie in haar eigen kaart 
al aangegeven dat ze niet geschikt zijn. Naar verwachting zijn er dan ook nieuwe 

zoekgebieden nodig. 
 
Door nu al de noordkant van de Schermer als zoekgebied voor windturbine en 

zonnevelden toe te voegen, is het mogelijk om de opwek van duurzame energie in uw 
gemeente te concentreren. Door het verplaatsen van in ieder geval de zoekgebieden 

10 en 11, en liever ook 9, wordt het open landschap van de Starnmeer gespaard, en 
blijven de weidevogelleefgebieden intact. 
 

Gemeenteraden vragen om aanpassing van de RES 
 

In de afgelopen maanden is de RES al in een groot aantal gemeenteraden besproken. 
In veel raden is een “wens en bedenking” over natuur en landschap als amendement 



aan het voorstel van het College toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn Medemblik, 

Blaricum, Laren, en binnenkort waarschijnlijk Hoorn. In andere gemeenten heeft het 
college zelf al de zoekgebieden aangepast (Hilversum, Wormerland, Bergen). 

Wij willen u vragen om in navolging van deze gemeenteraden een “wens en 
bedenking” aan het voorstel van het college toe te voegen, en de voorgestelde  

zoekgebieden in weidevogelleefgebieden  niet over te nemen. 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
mede namens Landschap Noord-Holland en de Natuur- en milieufederatie Noord-

Holland, 
 

Willem Hellevoort 
 
Provinciaal ambassadeur Noord-Holland 

Vereniging Natuurmonumenten 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn de Jong, 
m.dejong@natuurmonumenten.nl,  tel: 06-52323874 

mailto:m.dejong@natuurmonumenten.nl

