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

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 24 september bespreekt u de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord. In navolging 
van onze brief van 6 september willen wij u graag enkele recente ontwikkelingen ter overweging 
meegeven. 

1)  meerdere gemeenteraden in de Regio Alkmaar hebben zoekgebieden geschrapt

Tijdens de behandeling in diverse omliggende gemeenteraden zijn “wensen en bedenkingen” 
ingediend, waardoor waarschijnlijk alsnog een aantal zoekgebieden van de kaart worden gehaald. 
Zo heeft Langedijk een negatief advies gegeven over windturbines aan de rand van het 
Geestmerambacht en de Waarddijk, heeft het college van Uitgeest al meerdere zoekgebieden 
teruggetrokken, en is ook Heerhugowaard in principe geen voorstander van windturbines. Ook in 
Castricum en Alkmaar heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de zoekgebieden in 
waardevolle landschappen.

Nu er hoogstwaarschijnlijk meerdere zoeklocaties voor windturbines, en zonnevelden, gaan 
afgevallen, dient er binnen de Regio Alkmaar alsnog naar de hoogte van het bod te worden 
gekeken, dan wel nieuwe zoekgebieden te worden aangewezen. Er van uitgaande dat het bod 
even hoog blijft, komt het noordelijk deel van de Schermer hopelijk opnieuw als zoekgebied in 
beeld.

Tijdens de behandeling in de Gemeenteraad van Alkmaar werden enerzijds enigszins ironisch de 
omliggende gemeenten bedankt voor het grotendeels op zich nemen van de taakstelling. 
Anderzijds werd ook aangegeven dat er opnieuw naar de zoekgebieden in Alkmaar moet worden 
gekeken, indien er elders in de Regio zoekgebieden afvallen. 

De gemeente Bergen levert relatief gezien al een grote bijdrage aan het totale bod van de regio 
Alkmaar. Wij kunnen ons voorstellen dat de “wensen en bedenkingen” van de andere gemeenten 
aanleiding zijn om hier voorwaarden aan te stellen. Indien er naar nieuwe zoekgebieden moet 
worden gezocht, lijkt ons dit een geschikt moment om opnieuw naar de ruimtelijke kwaliteit van de 
gehele Regio te kijken, in combinatie met de voorkeur van de bewoners voor het scenario 
“landschappelijke kwaliteit als troef”. 

2) Overgangen tussen duin en polder zijn zeer waardevol

De Stichting Duinbehoud heeft onlangs een “Visie op de Binnenduinrand van Noord-
Kennemerland” gepresenteerd. Uit deze visie blijkt dat vooral de overgangen van duin naar polder 
zeer waardevol zijn. Onderstaande kaart laat zien dat er nog maar een beperkt aantal “doorkijkjes” 
of zichtlijnen over zijn. 

Indien het voorstel van het college wordt overgenomen om de gebieden rond de kernen aan te 
wijzen als zoekgebied, lopen juist deze schaarse open plekken gevaar om alsnog met 
zonnepanelen te worden bebouwd. Wij willen u dan ook opnieuw vragen om de percelen direct 
grenzend aan de duinen, en tussen de kernen, niet aan te wijzen als zoekgebied voor 
zonnepanelen. 



3)  Vliegveld Bergen als zoeklocatie voor zon maakt keuzevrijheid groter

Uit de beantwoording van de wethouder begrijpen wij dat het bod van Bergen bestaat uit 5 
windturbines, 7,3 hectare zonnepanelen op daken, en 5,2 hectare zonnepanelen op land. Er is in 
vergelijking met andere gemeenten dus vooral gekozen voor windenergie. Al eerder hebben wij 
aangegeven dat het grondgebied van de gemeente Bergen naar onze opvatting niet geschikt is 
voor de plaatsing van windturbines. 

Wij hopen dat het alsnog mogelijk is om een nieuwe afweging te maken tussen zonnevelden en 
windturbines. Door het Vliegveld Bergen als zoekgebied voor zon toe te voegen, kan een 
eventuele verschuiving van een windturbine naar zonnevelden mogelijk worden gemaakt.

4) Voer nu het debat over omvang van de windturbines

Nu het bod van Bergen vooral uit 5 windturbines bestaat, is het relevant om te weten hoe hoog 
deze turbines worden. Naar wij begrijpen, gaat men in de RES uit van “hedendaagse” 
windturbines. In de praktijk gaat het dan om windturbines van 175 meter hoog, met een vermogen 
van ongeveer 3,5 mw. Dergelijke turbines dienen van een rood waarschuwingslicht te worden 
voorzien, en zijn bovendien ruim drie keer zo hoog als het hoogste punt van de Schoorlse duinen. 

In meerdere RES-regio's zijn regels afgesproken over de maximale hoogte van de turbines. Deze 
discussie wordt tot nu toe in Noord-Holland Noord niet gevoerd. Wij kunnen ons voorstellen dat 
windturbines van het “maatje Wieringermeer”, met bijbehorende knipperende verlichting, volgens 
de raad niet gewenst zijn op minder dan twee kilometer van de duinen. 

Dergelijke turbines dienen bovendien ver uit elkaar te staan. De afstand van Zijpersluis tot 
Schoorldam is minder dan 3 kilometer. Rekening houdend met de 600-metergrens tot bebouwing, 
blijft er weinig ruimte over voor grote turbines. Indien er voor kleinere turbines wordt gekozen, is 
het makkelijker om deze door zonnevelden te vervangen.

Wij hopen dan ook dat u er voor kiest om de wenselijkheid van windturbines bij de Zijpersluis pas 
te beoordelen wanneer duidelijk is hoe hoog deze turbines worden, waarna de vraag kan worden 
beantwoord of zonnevelden een vergelijkbare hoeveelheid energie kunnen opwekken. 

Met vriendelijke groet,

mede namens Landschap Noord-Holland, en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland,

Willem Hellevoort

Provinciaal ambassadeur Noord-Holland,
Vereniging Natuurmonumenten

De “visie op de Binnenduinrand van Noord-Kennemerland” van Stichting Duinbehoud kunt u hier 
inzien: https://duinbehoud.nl/duinbehoud-over-de-binnenduinrand/



Bovenstaande kaart uit de visie van Duinbehoud laat zien hoe weinig “doorkijken” er vanuit duinen 
naar de polder resteren. Deze overgangen zijn zowel ecologisch als landschappelijk zeer 
waardewol.


