Advies betreffende zoeklocaties voor zon/wind in gemeente Uitgeest

Datum: 5-2-2021
Aan: natuurliefhebbers in de Gemeente Uitgeest
Van: Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten

Beste natuurliefhebber,

Er wordt in uw gemeente gewerkt aan beleid (onder de naam RES 1.0) dat gaat bepalen op welke locaties
in de toekomst zonneweiden en windturbines komen. De uitkomst hiervan zal beeldbepalend zijn voor
uw directe woon- en leefomgeving.
Ondanks dat de gemeenteraad van Uitgeest al heeft aangegeven dat men géén windturbines in de
gemeente wil, is besloten om toch nog één keer onderzoek te doen onder inwoners. Dit is een belangrijk
moment, waarop u mede kunt bepalen hoe de toekomst van natuur en landschap in Uitgeest eruit komt
te zien.
Aanstaande maandag 8 februari om 20.00 uur is de online participatie-avond gepland. Wellicht
overweegt u hieraan mee te doen. Wij hebben per zoeklocatie ons advies geformuleerd. Zodat u inzicht
heeft in wat onze visie is op de voorgestelde zoeklocaties voor zon en wind.
Want als natuurorganisaties vinden wij, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten, het van groot
belang om een klimaatcatastrofe te vermijden, en dus de energietransitie naar duurzame energie te
steunen, daar waar het kan. Want het moet niet ten koste gaan van natuur en landschap.

Hierbij ons advies:

16. Zon en wind langs het spoor tussen Castricum en Uitgeest
Deze locatie is afgevallen in de RES maar wordt in het advies van de gemeenteraad Uitgeest nog
aangehouden als mogelijkheid voor Zon.
Door de hoge natuur en landschapswaarden is deze locatie niet meer opgenomen in de RES.
Advies: Niet meer toevoegen, deze variant is terecht afgevallen.

z.o.z.
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17.A / 17.B Wind langs de A9 / Zon op land volgens voorstel gemeente Uitgeest

Via raadsbesluit stelt gemeenteraad voor om geen molens op grondgebied van Uitgeest te plaatsen
en stelt voor om op deze locaties zon op land te plaatsen.
Advies: Deze variant van zon op land is mogelijk als zoekgebied, mits landschappelijk goed ingepast.
Het is het minst bezwaarlijk voor natuur en landschap. Onderzoek wel vooraf of zon op land hier te
combineren is met het huidige gebruik van dit recreatiegebied. Mocht Uitgeest toch voor wind
kiezen op hun grondgebied dan zijn locaties 17 A en 17 B voor natuur- en landschap op deze plaats
het minst schadelijk mits ook goed ingepast in het landschap.
17.C Zon op land
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Waarden:
Weidevogelkerngebied, Oostelijke zijde Unesco
Advies: Schrap deze locatie als zoekgebied voor zon op land. Dit is nog een fraai landschappelijk open
gebied. Het oostelijk deel ligt tegen het weidevogelreservaat Wijenbus- en Vroonmeer. Een gedeelte
is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het westelijk deel is de landschappelijke buffer
tussen de A9 en Uitgeest. Gezien de bijzondere waarden maar ook de status van (deels) Unesco en
NNN zijn zonneweiden ongewenst.
18. Zon en wind op land langs N203. Gemeente Uitgeest adviseert alleen Zon.

Waarden:
Bijzonder Provinciaal Landschap, Unesco
In een schets van de gemeente Uitgeest wordt ook de andere zijde van de N203 nog als zoeklocatie
toegevoegd.
Advies: Schrap deze zoeklocatie voor wind. Op basis van vooral landschappelijke waarden en ligging
tegen NNN gebied (Weijenbus en verbindingszone) niet doen. Deze variant zal de Unescostatus van
dit gebied nog verder aantasten. Zonnepanelen achter het dijklichaam van de spoorbaan, niet
zichtbaar vanaf de N-weg, vinden we wel mogelijk.
19. Windturbine aan zuidkant Alkmaardermeer
Waarden:
Weidevogelkerngebied
Deze windturbine wordt geschrapt maar wordt in het advies van gemeente Uitgeest vervangen door
een zonneweide op het slibdepot Uitgeestermeer aan de walkant. Deze locatie ligt in het Natuur
Netwerk Nederland.
Advies: Goed dat de windturbine is afgevallen. De windturbine lag in de kern van de beste
weidevogelgebieden van Noord-Holland. Nieuwe locatie voor Zonneweide ligt in het Natuur Netwerk
Nederland. Nieuw voorstel niet opnemen in de RES.
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21. Heemstee
Deze locatie ligt in hetzelfde gebied als 16. Deze variant wordt door Uitgeest opnieuw weer
opgevoerd maar nu alleen voor Zon.
Waarde en advies: zie 16.
Nieuw toegevoegd in RES:
27. Limmerkoog Zon en Windturbine
Waarden:
Bijzonder Provinciaal Landschap
Advies: Zonneweiden is mogelijk, mits landschappelijk goed ingepast. Schrap dit als zoekgebied voor
een windturbine. Hier is sprake vaneen vliegroute voor weidevogels tussen weidevogelgebieden in
Castricummerpolder (Hooge Weide) en Hempolder, Eilandspolder (Landschap Noord-Holland) en
Westwouderpolder (Staatsbosbeheer). Windturbine niet toestaan.
28. Zon tussen Uitgeest en Heemskerk

Waarden:
Bijzonder Provinciaal Landschap, open gebied tussen Uitgeest en Heemskerk, ligging Ecologische
Verbindingszone Natuur Netwerk Nederland
Advies: Onderzoek deze variant zeer zorgvuldig. Het is het laatste open gebied tussen Uitgeest en
Heemskerk dat voorkomt dat Uitgeest en Heemskerk aan elkaar groeien. Zorg daarmee voor behoud
van de Ecologische Verbindingszone tussen de Castricummerpolder, via de Groene Driehoek Assum
naar het Alkmaardermeer. Mogelijke zoeklocatie voor zon als zonneweide in combinatie met
natuurontwikkeling wordt ingepast in het landschap. Daarmee kan ook de verbindingszone worden
verbeterd.
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We hopen dat u als betrokken natuurliefhebber besluit mee te doen aan de participatiebijeenkomst
en dit advies een handig hulpmiddel is voor u om de natuur en het landschap een stem te geven in de
besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
mede namens Natuurmonumenten

Ernest Briët,
directeur Landschap Noord-Holland

Bijlagen: z.o.z.
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