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RES Noord-Holland Zuid 

T.a.v. de programma organisatie  

 
 
Digitaal verzonden naar info@energieregionhn.nl, orasch@alkmaar.nl en wthesingh@alkmaar.nl 
 
Datum   : 29 september 2020 
Betreft : Zienswijze RES Noord-Holland Zuid van partners Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, 

IJsselmeervereniging en Vereniging van Toerzeilers.  

 

Geachte RES-organisatie 

Graag willen Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Flevo-

landschap Sportvisserij Nederland, allen partner van de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, 

IJsselmeervereniging en de Vereniging van Toerzeilers reageren op  het concept van de Regionale 

Energiestrategie Noord-Holland Zuid. 

In deze brief beperken we ons tot de zoekgebieden in, en vlakbij, het  Markermeer, IJmeer, 

Gooimeer en Eemmeer. Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland reageren in een apart 

document op de overige zoeklocaties in Noord-Holland Zuid. 

Algemeen 

- Er is een aantal randvoorwaarden over ruimtelijke kwaliteit beschikbaar, waar tijdens het bepalen 

van de zoeklocaties helaas geen gebruik van is gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de zonneladder, 

zoals aangenomen door de Tweede Kamer, en de Handreiking Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied 

(geïnitieerd door het Bestuurlijk Overleg IJsselmeergebied).  Ook misten we randvoorwaarden en de 

kaders t.a.v. de natuurwetgeving.  Deze input had de resultaten van de participatiebijeenkomsten 

kwalitatief kunnen verhogen. Ondanks het ontbreken van de informatie vooraf, hebben aanwezige 

stakeholders en burgers zich wel expliciet uitgesproken om natuurgebieden te ontzien als het gaat 

om duurzame energie opwekking.  

 

- Uit verschillende enquêtes en stakeholdersessies blijkt dat betrokkenen geen energie opwekking in 

natuurgebieden willen. Desondanks projecteren de Noord Hollandse RESsen zoekgebieden in het 

IJsselmeergebied, terwijl ruimtelijk kansrijke locaties zoals langs het Noordzeekanaal zijn afgevallen. 

Daardoor dreigt het IJsselmeergebied verder te versnipperen en in natuur- en landschappelijke 

kwaliteit achteruit te gaan. 

Natuur en landschap 

De Nederlandse kustzones zijn van essentieel belang als internationale migratieroute van trekvogels 

en vleermuizen, en als foerageergebied.  De zoekgebieden voor windenergie sluiten plaatselijk niet 

aan op het huidige internationale beleid en de huidige internationale wetgeving. Europese 

natuurwetgeving en internationale afspraken maken het op dit moment moeilijk invulling te geven 

aan de zoekgebieden voor windenergie. 

- De zoekgebieden voor windenergie in het IJmeer, Markermeer en Gooimeer, overlappen volledig 

met Natura 2000-wateren. Het zoekgebied naast het Eemmeer bevindt zich direct naast de enige 

Zeearenden-broedlocatie van Noord-Holland. De Stichtse brug is bovendien een belangrijke 

vogeltrekroute.  
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- Daarnaast worden de omgevingskwaliteiten van het IJsselmeer als openheid en donkerte door 
grootschalige wind energie ernstig aangetast. Met alle losstaande, provinciaal ingestoken 
energieprojecten is nagenoeg het hele IJsselmeer als een hek omsloten door windturbines. Nieuwe 
windturbineprojecten zijn vanuit de beleving van het landschap, natuur en recreatie niet gewenst. 
Dit zou een verdere industrialisering van het natuurgebied IJsselmeergebied betekenen. 
 

Inhoudelijke beoordeling zoeklocaties 

Wij zien geen draagvlak meer voor windturbines in het IJmeer, Gouwzee, Gooimeer en Markermeer.  

Naar onze mening is er door de plaatsing van windturbines bij Breezanddijk, Afsluitdijk (Windpark 

Fryslan, 89 windturbines) , bij Urk, (Windpark NOP, 86 windturbines) en langs de kust van Flevoland 

(Windpark Blauw, 61 windturbines) al zoveel open ruimte ingenomen, dat de overgebleven ruimte 

behouden dient te blijven. In het geval van Gooimeer en Eemmeer geldt dat dit de laatste open 

ruimte is tussen de stedelijke bebouwing van Almere, en het Gooi.  

 
Zoekgebied 01:  zon op Bukdijk 
De Bukdijk heeft nu hoge waarde als “golfbreker”, waar zich veel rustende vogels achter bevinden. Er 
komen ook veel Ringslangen voor. Bij het plaatsen van zonnepanelen dient hier rekening mee te 
worden gehouden, bijvoorbeeld door het gebruik van niet-reflecterende panelen. Daarnaast dient er 

voldoende leefruimte voor de Ringslangen over te blijven. 
 
Zoekgebied 02: windturbines bij de Nes 
De Gouwzee is een voor natuur extra bijzonder gebied en door haar luwtes een mooie rust- en 
ruiplek voor veel vogels. Dit is vastgelegd in de Natura 2000, maar de Gouwzee valt tevens onder de 
Habitatrichtlijn vanwege de bijzondere voorkomende waterplantenvelden. Het voorgenomen 
zoekgebied bevindt zich precies op het raakvlak van het natuurgebied de Nes, de Gouwzee, en het 
Markermeer. Binnenkort wordt de Nes voor veel geld opnieuw ingericht als natuurgebied. 
Geredeneerd vanuit de aanwezigheid van vogels is deze locatie dan ook zeer ongunstig. 

 
Ook cultuurhistorisch is de Gouwzee een uniek gebied met de driehoek Marken, Monnickendam en 
Volendam.  De windturbines bij de Nes zijn redelijk recent opgeschaald, met de belofte van de 
gemeente Waterland dit zo te laten. Wij gaan er van uit dat de gemeente deze toezegging nakomt, 
en geen extra windturbines naast de Nes plaatst. De bestaande windturbines kunnen vervolgens 
worden “geruild” tegen extra turbines langs bijvoorbeeld het Noordzeekanaal, waardoor het open 
landschap wordt hersteld. 

 
Zoekgebied 04: Zeeburgereiland, IJburg, Sciencepark 
De open blik vanaf IJburg richting het IJmeer wordt door velen gewaardeerd. Het ondiepe water 
rondom IJburg is van groot belang voor vogels, mede door de aanleg van mosselbanken, ter 
compensatie van de aanleg van IJburg I. Wij pleiten er dan ook voor om geen windturbines in het 
IJmeer te plaatsen. 

 
Zoekgebied 01: Diemerscheg 
Wij vinden windturbines en zonne-energie rond de Diemervijfhoek niet thuis horen in de lijst van 
zoekgebieden. Dit Natura 2000 gebied is als ‘extra kwetsbaar’ aangetekend (evenals de Gouwzee en 
Pampushaven en dat is niet voor niets! Wij willen dan ook vragen om de Diemervijfhoek uit het 
zoekgebied te halen.  
 

Zoekgebied 5: Gooimeer 
In het Gooimeer staat een zoekgebied ingetekend voor windturbines en zonne energie op water. 
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Zoals bekent is dit een voor vogels bijzonder natuurgebied, waar ook ruimte is voor 
watersportrecreatie. Het kan niet zo zijn dat de constatering van de Gooi- en Vechtstreek, dat er 
onvoldoende plek op land is voor windturbines, daarom dit gebied maar moet worden 
aangesproken. Er geen draagvlak voor windturbines of grote hoeveelheden zonnepanelen in een 
natuurgebied. Ook niet bij de watersporters! 
 

Zoekgebied 6: Stichtse Brug 
De Stichtse Brug, en dan vooral de oevers er direct omheen,  is een belangrijke stap binnen de 
vogeltrekroute. Vele vogels volgen de rietvelden en oevers om het Eemmeer over te steken. De 
locatie is direct naast de enige broedlocatie van Zeearenden in Noord-Holland gelegen. Wij willen 
dan ook voorstellen om deze zoeklocatie te schrappen.  
 Wij hopen dat u de unieke kwaliteiten van het Markermeer, Gooimeer, en Eemmeer, zoals erkend 

door de aanmelding als Natura-2000 gebied, in uw verdere afweging wilt meenemen, en de 

zoekgebieden in deze gebieden niet overneemt in uw definitieve versie van de Regionale 

Energiestrategie. 

Namens Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Flevo-

landschap, en  Sportvisserij Nederland, Vereniging van Toerzeilers en de IJsselmeervereniging 

Met vriendelijke groet, 

dhr. J. Bongers  

Directeur Sportvisserij Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: ROIJ VISIE DUURZAME ENERGIE IJSSELMEERGEBIED; VOOR HET BPIJ 20 NOVEMBER 2019  

Deze is ook in CC naar de RES managers gestuurd 

Bijlage 2: Externe zonnevisie CBHN april 2020 


