
Het Noord-Hollandse landschap
Duurzame energie, woningbouw en…
Voorwaarden voor een zorgvuldige energietransitie



De uitdagingen voor landschap en 
ruimtegebruik

Woningbouw
Bedrijvigheid
Landbouw
Natuur en biodiversiteit
Bodemdaling
Mobiliteit

• Schiphol
• Wegen
• Trein

Energietransitie







Energietransitie en landschap
Participatiecoalitie Noord-Holland



De opgave

Wind- en zonne-energie op land

Bron: NVDE
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De opgave

Aanleiding visie en kaartbeelden

Daarom:
Principes voor het besluitvormingsproces 
over (on)geschikte landschappen
Algemene ordenende principes voor 
locatiekeuzes
Ontwerpprincipes

Invloed van energietransitie op landschap 
en natuur is onvermijdelijk
Bijzondere natuur- en landschapswaarden 
moeten worden beschermd



De opgave

Randvoorwaarden

Energietransitie ingepast in landschap 
en versterkt natuur

Echte burgerparticipatie

Uitvoering alleen bij voldoende draagvlak

Minimaal 50% lokaal eigendom



Visie en kaartenbeelden

Principes voor locatiekeuze

1. Start met no-regret locaties (grote daken!)

2. Start met onbenutte bebouwde locaties (parkeerterreinen, vuilstortplaatsen etc.)

3. Streef naar zuinig en meervoudig ruimtegebruik
4. Combineer opgaven, indien nodig herbestemmen

5. Benut koppelkansen (infrastructuur, Schiphol)

6. Benut pauzelandschappen: tijdelijke energiebestemming

7. Combineer functies op gevoelige locaties (bebouwing, landbouwgrond, recreatie)

8. Geen solitaire windmolens: clustering
9. Maak in de RES afwegingen op provincie-niveau



Visie en kaartenbeelden

Visie op windenergie

Groen: Gebieden met potentie, mits ingepast in 
het landschap, het de natuur versterkt en mits 
uitgevoerd met zorgvuldige participatieprocessen 
en lokaal eigendom

Blauw: Gebieden met belemmeringen , maar 
waar met creatieve, zorgvuldige ontwerpen 
mogelijkheden kunnen worden gecreëerd 

Rood: No-go gebieden voor grootschalige 
opwek. Onder andere Natura 2000, NNN, 
weidevogelkerngebieden, trekvogelroutes, 
bijzondere landschappen



Visie en kaartenbeelden

Visie op zonne-parken

Groen: Gebieden met potentie, mits ingepast in 
het landschap, het de natuur versterkt en mits 
uitgevoerd met zorgvuldige participatieprocessen 
en lokaal eigendom

Blauw: Gebieden met belemmeringen , maar 
waar met creatieve, zorgvuldige ontwerpen 
mogelijkheden kunnen worden gecreëerd 

Rood: No-go gebieden voor grootschalige 
opwek. Onder andere Natura 2000, NNN, 
weidevogelkerngebieden, trekvogelroutes, 
bijzondere landschappen



Hoe bescherm je veranderend landschap?

Ruim de rommel op (huisjesparken)
Bouw binnenstedelijk en binnendorps
Bouw bij OV-knooppunten

Ontzie het groen - N2000, NNN, Weidevogelkerngebieden, Provinciale 
Landschappen enz…

Kies voor lange termijn maatschappelijk baten, investeer als maatschappij

Doe het samen: Participatiecoalitie Noord-Holland





Visie en kaartenbeelden

Inrichtingsprincipes zonneweides

Bijvoorbeeld:
Natuurlijke barrières i.p.v. hekwerken (verzekering)
Onttrek funderingen en achterkant panelen aan het zicht (walletjes, rietkragen etc.)
Inpassing met oog op zicht vanaf infrastructuur
Alleen in weidevogelgebied bij toename vogelstand

Bron: Nico Wissing

https://www.nicowissing.com/nlsolarpark-de-kwekerij/


Oproep: initiatieven in Laag-Holland

Voor een project is MNH op zoek naar initiatieven voor energieprojecten in Laag-
Holland!

We zoeken coöperaties of initiatieven die werken aan een energieproject of een idee 
hebben voor een energieproject in de regio Laag-Holland. Doel van project: ruimtelijke 
inpassing in karakteristieke landschappen onderzoeken

Kunt u ons hiermee helpen?

Mail dan naar minella@mnh.nl of spreek ons aan!



Onze inzet in de RES

Activiteiten:
Deelname stuurgroepen
Bezoeken ateliers en bijeenkomsten
Reactie op concept RES

Samen met VEI-NH: participatiecoalitie

Doelstellingen:
Een ambitieus bod in de regio
Participatieve planvorming, besluitvorming en 
uitvoering
Zorgvuldige inpassing in het landschap
Minimaal 50% eigendom in de lokale omgeving



Visie en kaartenbeelden

Principes voor locatiekeuze
Potentiële risico's van windmolens voor trekvogels Nationale windmolenrisicokaart voor vogels

Bron: Sovon



Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Kleine Tocht 4A
1507 CB Zaandam

www.mnh.nl 
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