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Excellentie,

Uw kenmerk
De gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord- 
Holland bieden u hierbij graag het onderzoek “Zonne-atollen geven 
ruimte aan natuur en duurzame energie" aan, uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Deltares in samenwerking met Bureau
Waardenburg. De aanleiding om dit onderzoek te laten uitvoeren is het 
project Wieringerhoek en de mogelijke samenhang met de opwekking 
van duurzame zonne-energie. In de bijlage treft u tevens de 
uitwerking hiervan aan in het Energie-Opwekkingsplan NHN Duurzaam 
Leefbaar.

In lijn met de eerder gemaakte bestuurlijke afspraak tussen de 
gedeputeerde van Noord-Holland en de Ministeries van lenW en EZK 
verzoeken wij om het voorstel van de zonne-atollen (zoals uitgewerkt in 
het plan Duurzaam Leefbaar) waarbij de grootschalige opwekking van 
zonne-energie wordt gecombineerd met de realisatie van “nieuwe 
natuur” als volwaardig zelfstandig alternatief/variant op te nemen in het 
MER-rapport en de verdere uitwerking richting een voorkeursalternatief, 
en de scope (doelstelling van het project) van het MIRT project 
Wieringerhoek daarvoor te verbreden.

Het project Wieringerhoek
Het project Wieringerhoek is opgenomen in de Agenda IJsselmeergebied
2050 en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Inmiddels 
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Integrale benadering IJsselmeergebied
In de Energieverkenning IJsselmeergebied, uitgevoerd in 201 8, is onder 
andere geconstateerd dat we ons moeten concentreren op energie- 
ontwikkelingen in het Ijsselmeer die een duidelijke meerwaarde creëren 
en aansluiten bij andere relevante IJsselmeeropgaven. Wij beseffen dat 
het Ijsselmeer een gebied is waar vele opgaven en verschillende 
belangen samen komen, en dat deze elkaar ook in de weg kunnen 
zitten. Er mag in ieder geval geen afbreuk worden gedaan aan de 
ecologische waarden. Een zorgvuldige benadering, met oog voor 
maatschappelijk draagvlak en goede bestuurlijke afstemming is wat ons 
betreft essentieel en daar leveren we graag een bijdrage aan. De 
Agenda IJsselmeergebied 2050 bevestigt ook onze gezamenlijke 
opdracht om over bestuurlijke grenzen en sectorale opgaven heen te 
kijken.
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Wij zien het project Wieringerhoek in combinatie met de regionale 
opgave voor de opwekking van duurzame energie als een niet te missen 
kans en voorbeeld om de integrale benadering in de praktijk te 
brengen. Het komt immers maar zelden voor dat we
grote fysieke ingrepen doen in het IJsselmeergebied waarbij meervoudig 
ruimtegebruik mogelijk is.

Kustvisie
De gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon en de 
provincie Noord-Holland gaan een kustvisie ontwikkelen om de
IJsselmeerkust beter te benutten als recreatieve zone, woongebied met 
ruimte voor natuur en met aandacht voor cultuurhistorie en 

is de fase van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau afgerond. 
Op zeer korte termijn start de procedure om de
verschillende alternatieven te beoordelen in een MER-rapport. Dit zal 
uiteindelijk leiden tot een voorkeursalternatief rond het voorjaar van 
2021. Aangezien dit het moment is waarop door de opdrachtgever 
bepalende keuzes worden gemaakt over de alternatieven, hebben wij 
expliciet besloten nader onderzoek te laten uitvoeren naar de 
combinatiemogelijkheden voor ecologie en duurzame energie. De 
uitkomsten van het voornoemde onderzoek zijn veelbelovend en 
daarom willen wij dat duurzame energie volwaardig meedraait in de 
MER en het voorkeursalternatief.

Resumerend kan vanuit RES-perspectief gesteld worden dat er op het 
grondgebied van de gemeente Hollands Kroon en Medemblik in het 
Ijsselmeer gezocht kan worden naar mogelijkheden om 
de grootschalige opwekking van zonne-energie te combineren met het 
project Wieringerhoek, waarbij de techniek geen afbreuk doet aan de 
ecologische waarden. Na het bestuurlijk vaststellen van de 
reactienota (december 2020) krijgt de bouwsteen zonne-energie in dit 
gedeelte van het Ijsselmeer een plek in de RES 1.0.

Regionale Energie Strategie
Op dit moment bevinden alle regio’s zich volop in de discussie over de 
Regionale Energie Strategie. De RES-regio Noord-Holland Noord heeft als 
enige regio het Ijsselmeer als zoekgebied in de concept RES opgenomen 
voor zonne- en windenergie. De concept RES is door alle betrokken 
gemeenteraden besproken en voorzien van wensen en bedenkingen. 
Deze wensen en bedenkingen zijn belangrijk voor de verdere 
concretisering van het zoekgebied. Het proces van participatie en 
consultatie van de gemeenteraden over de concept RES heeft een aantal 
duidelijke inzichten opgeleverd over het politiek draagvlak voor de 
opwek van duurzame energie in dit deel van het IJsselmeergebied.

1. Er is geen draagvlak voor windenergie in het Ijsselmeer. De 
verschillende gemeenten hebben dit expliciet uitgesproken in 
de wensen en bedenkingen.

2. Verschillende gemeenten hebben steun uitgesproken voor de 
combinatie van het project Wieringerhoek met
de grootschalige opwekking van zonne-energie. Door de 
gemeente Texel en Medemblik is expliciete steun 
uitgesproken voor het plan Duurzaam Leefbaar. De gemeente 
Hollands Kroon heeft uitgesproken geen zonnepanelen in het 
oppervlaktewater te wensen, maar wel open te staan voor het 
nader onderzoeken van de koppeling met het 
project Wieringerhoek (het idee van de zonne-atollen uit het 
plan “Duurzaam leefbaar”), waarbij de technieken geen 
afbreuk mogen doen aan de ecologische waarden.
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verduurzaming van de energieopgave. Samen kijken naar dit gebied 
levert dan ook een meerwaarde op, ieder vanuit zijn eigen invalshoek 
en belang. Wij zullen dit project en de wens om de RES-opgave te 
combineren met het project Wieringerhoek ook een plek geven in de 
Kustvisie.

Verzoek
In lijn met het provinciale coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken' en 
de eerder gemaakte bestuurlijke afspraak tussen de gedeputeerde van 
Noord-Holland en de Ministeries van lenW en EZK verzoeken 
wij om het voorstel van de zonne-atollen (zoals die zijn uitgewerkt in 
het plan Duurzaam Leefbaar) waarbij de grootschalige opwek van 
zonne-energie wordt gecombineerd met de realisatie van “nieuwe 
natuur” als zelfstandig vijfde alternatief/variant mee te nemen in het 
MER-rapport en de verdere uitwerking richting een 
voorkeursalternatief. Om dit procedureel te borgen is het noodzakelijk 
de scope (doelstelling van het project) uit te breiden met ‘duurzame 
energieopwekking’.

Door dit alternatief als serieuze optie mee te nemen in het MIRT- 
traject, kunnen we gezamenlijk borgen dat er geen kansen worden 
gemist. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat een dergelijke 
grootschalige gebiedsontwikkeling los staat van de andere opgaven, 
waaronder de energietransitie en recreatie en toerisme, waar wij als 
gemeenten en regio voor staan. We doen een appèl op u om deze 
gebiedsontwikkeling te ontkokeren en integraal te benaderen, zowel 
bij het Rijk als in de regio.

Mede namens de colleges van B&W van de gemeenten Hollands Kroon 
en Medemblik,

Wij zijn ons ervan bewust dat er nog veel praktische, financiële 
en technische aspecten zijn die nader moeten worden uitgewerkt, maar 
dat er ook draagvlak bestaat voor ons voorstel. Wij willen daar samen 
met het Rijk, de betrokken Ministeries, Rijkwaterstaat en de betrokken 
belanghebbenden die verbonden zijn aan het projectgebied en het 
Ijsselmeer als geheel verder aan werken. We nodigen u graag uit om de 
inhoudelijke aspecten en de gewenste samenwerkingsvorm met 
ons verder te bespreken.
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Bijlagen:

Afschrift aan:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister C. (Carola) Schouten
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

1. Onderzoek “zonne-atollen geven ruimte aan natuur en 
duurzame energie".
2. Energie opwekkingsplan NHN 2030 Duurzaam Leefbaar, 
november 2020.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Minister E.D. (Eric) Wiebes
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Rijkswaterstaat
t.a.v. Directeur-Generaal M. Blom
Postbus 2232
3500 GE Utrecht


