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1.  Doel van het rapport 
 
Met de aanleg van de Afsluitdijk is een uniek gebied ontstaan met een zeer scherpe overgang tussen 
de Waddenzee en het IJsselmeer, tussen zout en zoet. De strakke lijnen van de dijk, de monumenten 
daarop en de beleefbare weidsheid van het gebied zijn kenmerkend voor dit internationale icoon van 
Nederlandse waterbouw. Bij de renovatie van de Afsluitdijk en het realiseren van ambities speelt de 
ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol

1
. In 2009 heeft ECN Beleidsstudies in opdracht van 

Rijkswaterstaat 5 plannen voor de integrale verbetering van de Afsluitdijk bestudeerd
2
. Daarin 

kwamen 4 duurzame energieopties voor de Afsluitdijk naar voren, waaronder windenergie. In de 
Staatscourant van 16 mei 2012 is de Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark Fryslân ter inzage 
gelegd

3
. Initiatiefnemer Windpark Fryslân BV is voornemens een windpark in het IJsselmeer op enige 

afstand van de Afsluitdijk te realiseren met een geïnstalleerd vermogen van 250 – 400 MW. Omdat 
dergelijk ontwikkelingen en met name het plaatsen van windmolens in het IJsselmeergebied invloed 
kunnen hebben op de bedrijfsvoering en de recreatieve kwaliteit, hebben Marina Makkum, Jachthaven 
en Camping it Soal in Workum en Jachthaven Hindeloopen

4
 opdracht verleend aan Waterrecreatie 

Advies om de verschillende initiatieven, onderliggend beleid en het belang en de gevolgen voor de 
waterrecreatie zo goed mogelijk in beeld te brengen. Er is daarbij geen nieuw onderzoek verricht.  
 
In de Kennisgeving over het Windpark Fryslân in de Staatscourant wordt onder andere aangegeven 
dat op de besluitvorming over het project de rijkscoördinatieregeling van toepassing is en de locatie 
wordt vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan dat wordt vastgesteld door de Ministers van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM).  
Ten behoeve van de besluitvorming over het inpassingsplan moet een milieueffectrapport (MER) 
worden opgesteld, evenals voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daarbij worden de 
(mogelijke) milieueffecten op o.a. de leefomgevingskwaliteit (mens) en het landschap in beeld 
gebracht. Deze rapportage is mede bedoeld als onderligger om in het MER de verschillende belangen 
op een zorgvuldige manier verder te onderzoeken en te wegen. 
 

                                                           
1
 Agenda Ambities Afsluitdijk, Hoofdstuk 2, pagina 4 

2
 Duurzame energieopties bij integrale verbetering van de Afsluitdijk, ECN Beleidsstudies in opdracht van 

Rijkswaterstaat, maart 2009 
3
 Staatscourant 16 mei, jaargang 2012, nummer 9479 

4
 Mede namens de deelnemers aan het Platform jachthavens IJsselmeergebied (bijlage 3)  
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2.  Aanleiding 
 
Gemeenten en provincies willen de Afsluitdijk aantrekkelijker maken voor toeristen. Dat is een van de 
doelstellingen van de Agenda Ambitie Afsluitdijk

5
. De Agenda Ambitie Afsluitdijk is een 

samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands 
Kroon, Súdwest Fryslân en Harlingen. Op dit moment bezoeken ca. 250.000 toeristen per jaar de 
Afsluitdijk. Dit bezoek is vaak van korte duur. Bezoekers kan meer worden aangeboden zodat meer is 
te beleven en zij langer kunnen blijven. Bijkomend voordeel is dat bij langer verblijf door toeristen 
meer geld wordt uitgegeven. Dit is goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid

6
.  

Recreatie en toerisme is belangrijk voor alle bedrijven en omwonenden in het hele IJsselmeergebied 
en voor de Friese IJsselmeerkust in het bijzonder. Het brede aanbod aan water- en 
oeverrecreatiemogelijkheden speelt daarbij een grote rol. De Friese IJsselmeerkust is niet alleen een 
bestemming, maar via de verschillende toegangspoorten ook een schakel naar het Friese 
Merengebied. De sluizen bij Kornwerderzand vormen de belangrijkste verbinding tussen het 
IJsselmeer en de Waddenzee.   
 
Onlangs heeft Windpark Fryslân BV plannen ter inzage gelegd voor een windmolenpark in het 
IJsselmeer nabij de Afsluitdijk. Op basis van de locatie en omvang van het park verwachten de 
bedrijven langs de Friese IJsselmeerkust dat dit initiatief invloed heeft op hun bedrijfsvoering en de 
ruimtelijke en recreatieve kwaliteit. Gesteld wordt dat de belangen van de waterrecreatiesector tot nu 
toe onvoldoende in beeld zijn gebracht. Aan Waterrecreatie Advies is gevraagd de plannen, het 
achterliggend beleid en de belangen en mogelijke gevolgen voor de waterrecreatiesector inclusief de 
traditionele chartervaart te analyseren en in een korte rapportage samen te vatten.     
 
 
2.1. Agenda Ambities Afsluitdijk 
 
De Agenda Ambities Afsluitdijk is de vastgestelde regionale uitvoeringsagenda voor de ambities en 
projecten rond de Afsluitdijk, vastgelegd in een Bestuursovereenkomst

7
  . Om de veiligheid in de 

toekomst te kunnen garanderen heeft het Rijk de Rijksstructuurvisie Toekomst Afsluitdijk  opgesteld. 
Mede door stijging van de zeespiegel is het noodzakelijk de Afsluitdijk te versterken. Naast de 
geplande versterking, zal bij Kornwerderzand in de knik van de Afsluitdijk een derde spuicomplex 
worden aangelegd. Voor het handhaven van de streefpeilen in het IJsselmeergebied op de 
middellange termijn wordt op dit moment ook gekeken naar de mogelijkheden om in een van de 
bestaande spuicomplexen pompen op te hangen. Over het peilbeheer in het IJsselmeergebied op de 
lange termijn worden besluiten genomen in het  Deltaprogramma IJsselmeergebied.  
 
Bij de versterking van de Afsluitdijk heeft de regio een aantal ambities centraal gesteld, gericht op 
verduurzaming. Bij het realiseren van de ambities speelt de ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol. De 
strakke lijnen van de dijk, de monumenten daarop en de beleefbare weidsheid van het gebied zijn 
kenmerkend voor dit internationale icoon van de Nederlandse watersbouw. Om de ruimtelijke kwaliteit 
als basis voor de ontwikkelingen zorgvuldig vorm te geven, zal het Rijk met de regio een 
beeldkwaliteitplan voor de Afsluitdijk en de koppen opstellen.  
 
Onderdeel van de ambitie duurzame energie is om de Afsluitdijk van een energieneutrale dijk tot een 
energieleverende dijk te ontwikkelen. Gedacht wordt aan Blue energy, getij-energie, zonne-energie en 
windenergie. Over windenergie wordt aangegeven dat het Rijk bezig is met het opstellen van de 
Structuurvisie Wind op Land (SWOL). Ook de provincie Fryslân bezig is met het opstellen van een 
Structuurvisie voor windenergie en de gemeenten zijn bezig met visie- en planvorming. In afwachting 
daarvan zijn nog geen besluiten over windenergie op of nabij de Afsluitdijk, als ambitie gericht op 
verduurzaming genomen.   
 
Op het gebied van recreatie en toerisme biedt de Afsluitdijk een groot aantal kansen. Watergebonden 
activiteiten spelen daarin een belangrijke rol. In Noord-Holland is het project Water als Economische 
Drager (WED) een speerpunt, alsmede de bruine vloot en de riviercruisevaart. Vanuit het Friese 
Merenproject wordt geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de watersportkernen en 

                                                           
5
 Agenda Ambitie Afsluitdijk, Triple A, 31 oktober 2011 

6
 Bron: website provincie Fryslân, bericht 21 mei 2012 

7
 Bestuursovereenkomst Afsluitdijk, getekend 23 december 2011  
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toegangspoorten waaronder alle havens langs de Friese IJsselmeerkust en de Waddenhavens 
Harlingen en Lauwersoog. Het is de bedoeling o.a. Harlingen en Makkum verder te ontwikkelen als 
watersportkern en toegangspoort, maar ook Den Oever heeft een Havenvisie opgesteld, gericht op 
uitbreiding van de havencapaciteit. Bij Kornwerderzand, Breezanddijk en bij het Monument zijn 
plannen om de voorzieningen te verbeteren, waaronder aanlegplaatsen voor de watersport, 
horecavoorzieningen en passende mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Door het realiseren van 
aanlegplaatsen aan de Waddenzijde van de Afsluitdijk bij het Monument wordt tweezijdige benutting 
van de Afsluitdijk verder verbeterd.       
 
 
2.2. Duurzame energieopties Afsluitdijk 
 
In 2009 heeft ECN Beleidsstudies in opdracht van Rijkswaterstaat 5 plannen voor de integrale 
verbetering van de Afsluitdijk bestudeerd

8
. Daarin kwamen 4 duurzame energieopties naar voren:  

1. Windenergie 
2. Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) 
3. Waterkracht c.q. getijdenenergie 
4. Energieopwekking uit het potentiaalverschil tussen zoet en zout water (Blue Energy) 

 
ECN geeft aan dat de rijksoverheid en lagere overheden door middel van een rijkscoördinatieplan 
streven naar een verdrievoudiging van het windvermogen op land (inclusief het IJsselmeergebied), 
van ca. 2.000 MW begin 2009 tot ca. 6.000 MW in 2020. Volgens ECN is in de omgeving van de 
Afsluitdijk 225 tot 450 MW (50-150 turbines) opgesteld vermogen haalbaar. Daarmee zou in 0,5 tot 
1% van de Nederlandse elektriciteitsvraag kunnen worden voorzien. De kosten van windenergie per 
kWh dalen volgens ECN van 8-9,5 ct/kWh in 2009 naar 6-7 ct/kWh in 2020 en zijn dan naar 
verwachting van dezelfde orde als die van conventioneel opgewekte elektriciteit (5-6 ct/kWh). 
Fotovoltaïsche zonne-energie (zonnepanelen) op het talud van de Afsluitdijk levert 8-10 MW tegen 
een prijs van 20-25 ct/kWh in 2020 en 10-15 ct/kWh in 2030. Waterkracht c.q. getijdenenergie is 
alleen van betekenis als een nieuw uitwateringscomplex met een zoet-zout gradiënt en een 
bijbehorende substantiële getijdenstroom wordt ontwikkeld. Als het IJsselmeer een significant hoger 
peil zou krijgen dan de Waddenzee, wordt het potentieel geschat op 10-50 MW tegen een kostprijs 
van 13-20 ct/kWh in 2020 en 10-15 ct/kWh in 2030. Het potentieel van Blue Energie bij de Afsluitdijk 
wordt geschat op 10 MW in 2020 en 200 MW in 2030. De kosten van Blue Energy worden geschat op 
10-20 ct/kWh in 2020 en 10-15 ct/kWh in 2030.   
 
In de conclusies en aanbevelingen wordt gesteld  dat een windmolenpark bij de Afsluitdijk (van 225 tot 
450 MW) gezien de complicaties bij het verkrijgen van een vergunning op land gezien kan worden als 
een majeur project. In een commentaar

9
 geeft ECN aan dat het lastig zal zijn de belangen van 

energievoorziening, recreatie, economie, landschap milieu en natuur tegen elkaar af te wegen. 
 
 
2.3. Windpark Fryslân, Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
 
Op 18 mei 2012 kwam de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân ter visie

10
. Dit 

is een initiatief van Windpark Fryslân BV en betreft een park met een vermogen van 250 tot 400 MW 
in het IJsselmeer tussen Kornwerderzand en Breezanddijk. Dit komt nagenoeg overeen met de 
omvang van het park zoals hierboven aangegeven door ECN. De afstand van de turbines tot de 
Afsluitdijk bedraagt 500 tot 600 meter. De Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap 
ten behoeve van het opstellen van het MER. Het doel is o.a. het raadplegen van betrokkenen en 
belanghebbenden om reacties mee te kunnen nemen in de uit te voeren onderzoeken.  

                                                           
8
 Duurzame energieopties bij integrale verbetering van de Afsluitdijk, ECN Beleidsstudies in opdracht van 

Rijkswaterstaat, maart 2009 
9
 Nieuwsbrief ECN d.d. september 2009 

10
 Notitie Reikwijdte en detailniveau Windpark Fryslân, opgesteld door Pondera Consult, mei 2012 
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In de Concept Notitie, hoofdstuk 2, wordt over de achtergrond van de gekozen locatie bij de Afsluitdijk 
het volgende gesteld (samenvatting):  
 
2.3.1. Europees beleid 
De Europese Unie heeft ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen een taakstelling per Lidstaat 
vastgelegd in richtlijn 2009/28/EG ‘Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen’. Voor Nederland is als taakstelling gesteld dat 14% van het finale eindverbruik 
van energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen dient te zijn opgewekt.  
 
2.3.2. Nationaal beleid 
Om aan gevraagde 14% van de Europese Unie te kunnen voldoen, heeft het Rijk een nationale 
doelstelling gesteld van 6.000 MW opgesteld vermogen voor winenergie op land (inclusief het 
IJsselmeergebied) in 2020

11
. In de binnenkort verwachte Structuurvisie Wind op Land (SWOL) stelt 

het Rijk de locaties voor grootschalige windenergie vast op basis van de ruimte die de provincies 
hiervoor hebben gereserveerd of voorgesteld.   
 
2.3.3. Provinciaal beleid 
Provinciale Staten van Fryslân hebben in 2011 op hoofdlijnen ingestemd met de ‘Houtskoolschets 

Windstreek 2011’, waarin een ambitie is opgenomen van 400 MW windenergie in Fryslân in 2020. In 

de houtskoolschets is o.a. de locatie bij de Afsluitdijk in het IJsselmeer conform een advies van Atelier 

Fryslân
12

  opgenomen als ‘zoeklocatie’. In het Coalitieakkoord 2011 – 2015 van het nieuwe College 

van Gedeputeerde Staten is bevestigd dat het College de locatie bij de Afsluitdijk wenst te ontwikkelen 

als locatie voor een windpark en is aangegeven dat het grootste deel van de Friese ambitie hier moet 

worden gerealiseerd. Dit is ook vastgelegd in de toelichting op de provinciale Verordening Romte 

(2011). In januari 2012 is de notitie Reikwijdte en Detail gepubliceerd voor de provinciale 

Structuurvisie. Het plan-MER voor de Structuurvisie focust op 3 voorkeurslocaties, waaronder een 

locatie bij de kop van de Afsluitdijk en de locatie bij de Afsluitdijk in het IJsselmeer.  

 
2.3.4. Gemeentelijk beleid 
In september 2011 heeft het College van de fusiegemeenten die nu samen Súdwest Fryslân vormen, 
aangegeven aan te willen sluiten bij de beleidsrichting die de provincie in grote lijnen ziet. Twee van 
de voorgestelde locaties van de provincie, de locaties bij de Afsluitdijk, liggen in de gemeente 
Súdwest Fryslan. In mei 2012 wordt aan de gemeenteraad de notitie Kaders Windenergie Súdwest 
Fryslân voorgelegd, waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met de door de provincie 
aangegeven locaties.  
 
2.3.5. Conclusie 
Windpark Fryslân BV speelt als initiatiefnemer in op de ruimte die door de politiek (en het beleid) 
wordt geboden. Er wordt wel een kanttekening geplaatst. Zowel in Windstreek 2000, in de 
Houtskoolschets en in de startnotitie voor een nieuw beleidskader geeft de provincie de wens aan te 
komen tot een balans tussen duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit. Volgens de website van de 
provincie Fryslân kent het begrip ruimtelijke kwaliteit geen objectieve standaard maar is het bedoeld 
als streven om gezamenlijk zorg te dragen voor de kwaliteit van de Friese ruimte. Ook de gemeente 
Súdwest Fryslân stelt dat een zorgvuldige afstemming van belangen noodzakelijk is zoals 
woonomgeving, natuur, landschap en recreatie.    
 
 

                                                           
11

 Onder meer gesteld in het Energierapport 2011 (2011) over het kabinetsbeleid ten aanzien van energie en 

bevestigd door de minister van I&M in de brief aan de Tweede Kamer inzake de ontwerp structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte, SVIR  (brief 14 juni 2011, 32660, nr. 17)  
12

 Fryske wyn, windturbines en ruimtelijke kwaliteit, Atelier Fryslân, februari 2009 
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3.  Ruimtelijke kwaliteit 
 
De website van de provincie stelt dat ruimtelijke kwaliteit geen objectieve standaard kent. Zo is het 
ook met windmolens, sommigen vinden het prachtig, anderen hebben er een hartgrondig hekel aan, 
duurzaam of niet. De locatie speelt vaak een belangrijke rol: prachtig, maar niet in mijn achtertuin. 
Over ruimtelijke kwaliteit is het nodige geschreven en het onderwerp wordt hier behandeld omdat het 
in de besluitvorming op basis van hetgeen hierboven is gesteld, een belangrijke rol zal spelen.  
 
 
3.1. Integrale visie IJsselmeergebied 2030 (IVIJ)

13
  

 
In de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) werd aangegeven dat het tijd was voor een Integrale Visie 
op de gewenste ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. De IVIJ beschrijft op hoofdlijnen hoe met 
toekomstige ontwikkelingen in het gebied kan worden omgegaan. Verankering van de IVIJ vindt- of 
heeft plaatsgevonden in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening, de PKB Derde Nota Waddenzee 
en het Tweede Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. “De IVIJ wordt door het rijk beschouwd als 
handreiking voor het opstellen van ruimtelijke plannen en initiatieven die betrekking hebben op het 
IJsselmeergebied. Het rijk zal de visie als vertrekpunt hanteren. De IVIJ vormt een belangrijke bijdrage 
aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en aan integraal en duurzaam gebruik van het 
waardevolle en belangrijke ‘Natte Hart van Nederland’”.

14
 

 
De IVIJ benoemd 3 kernkwaliteiten van het gebied: 

- Horizon (openheid, leegte, rust , ruimte en duisternis); 
- Van nature aanwezige rijkdommen (waterecosysteem, water, wind, natuurlijk substraat); 
- Cultuur (Zuiderzeehistorie, handelsvaart, visserij, inpolderinghistorie, dijken). 

 
De IVIJ is “een koers voor het gebied”. Bij het opstellen van de koers is afgewogen of de 
ontwikkelingen tot een versterking of meerwaarde van de kernkwaliteiten leiden, dan wel tot een 
afbreuk of kwaliteitsverlies.  
 
Over windmolens wordt gesteld dat deze met inachtneming van technische- en veiligheidsaspecten en 
natuurbelangen, zo dicht mogelijk bij de dijken moeten worden geplaatst en het visuele effect van 
omheining dient te worden vermeden. Vanuit de kernkwaliteiten bezien- in het bijzonder vanwege de 
ligging in het grootschalige open water en om ecologische redenen- is plaatsing van windturbines op 
of nabij de Houtribdijk, in welke opstelling dan ook, niet gewenst

15
. 

 
Ten tijde van de IVIJ werd door de provincies Noord-Holland en Fryslân samengewerkt aan het 
Interprovinciaal Project Windturbines Afsluitdijk (IPWA). Ten behoeve van het IPWA had het Kabinet 
een uitzondering gemaakt op het verbod op de plaatsing van windturbines in de Waddenzee

16
   

 
In het achtergronddocument bij de IVIJ 2030, Kernkwaliteiten in beeld

17
, wordt verder ingegaan op de 

ruimtelijke kwaliteit: 
 
Horizon betekent het behouden van openheid, rust en ruimte. Het IJsselmeergebied is grotendeels 
een open ruimte van nationale betekenis. Ontwikkelingen in het gebied moeten worden getoetst in de 
mate waarin ze de openheid aantasten. Kernkwaliteiten zijn zeldzaam en niet of moeilijk vervangbaar. 
Het IJsselmeergebied neemt in Nederland een bijzondere positie in omdat door de grote oppervlakte 
een eenduidige ruimte aanwezig is die gekenmerkt wordt door leegte, sterke beelden in de vorm van 
water, luchten en beleving van natuurlijke elementen met een indrukwekkende omvang. Het begrip 
openheid bestaat bij de gratie van de afwezigheid van fysieke ruimtelijke begrenzingen, zowel er 
omheen, als er boven. Alle aspecten van de kernkwaliteit horizon worden beschreven aan de hand 
van wat niet is, zij bestaan dus bij de gratie van de afwezigheid van iets. Het IJsselmeergebied neemt 

                                                           
13

 Integrale Visie IJsselmeergebied 2030, De koers verlegd, januari 2002, Ministeries van EZ, LNV, V&W en 

VROM  
14

 Uit voorwoord IVIJ  
15

 IVIJ, pagina 29 
16

 Deel 3, kabinetsstandpunt Derde Nota Waddenzee 
17

 Kernkwaliteiten in beeld, ministerie van V&W, oktober 1999 
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een unieke positie in doordat zich er volledig open ruimten bevinden met een enorme maatvoering: 20 
x 50 kilometer, hetgeen de grootste open maat is die binnen Nederland vindbaar is. Met betrekking tot 
de kernkwaliteit horizon / duisternis en donkerte wordt gesteld dat zich in Nederland vrijwel geen 
plekken meer bevinden waar ’s nachts geen achtergrondlicht is. De grote open wateren van het 
IJsselmeergebied nemen ook op dat punt een unieke positie in doordat over een oppervlakte van 
1.600 km2 geen grote vaste lichtbronnen aanwezig zijn en het op enkele plaatsen zelfs mogelijk is 
een horizon zonder lichtbronnen te zien. Rust is de afwezigheid van een overvloed aan (menselijke) 
bezigheden of activiteiten.  
 
Ten aanzien van windenergie en de kernkwaliteiten openheid, rust en ruimte worden een aantal 
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan: 

- Tegengaan van verdere compartimentering en het plaatsen van elementen zoals vaardoelen 
in de grote open ruimte. Het ontbreken van vaardoelen levert een gevoel van openheid, 
oneindigheid en leegte op;  

- Windmolens aan de rand van grote ruimtes verkleinen de ruimte en markeren ook het meer, 
waardoor de ruimte meer bepaald of afgebakend wordt; 

- Een lijnvormige opstelling van windmolens heeft als een “gordijn” invloed op de vrije 
horizonbeleving. Mede gezien de nog steeds toenemende afmetingen van de windmolens 
dient uitermate goed afgewogen te worden waar een vrije horizon of een open ruimtebeleving 
van primaire waarde is;    

- Lijnopstellingen van windmolens in kustoverschrijdende ruimtes delen deze door midden;  
- Geen grote puntlichtbronnen of lijnlichtbronnen aanbrengen in of langs het IJsselmeergebied. 

Expliciet wordt verwezen naar de Afsluitdijk en de Houtribdijk van Lelystad naar Enkhuizen.  
 
 
3.2. Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, Buitendijks bouwen IJsselmeergebied

18
 

 
De Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit IJsselmeergebied is opgesteld in opdracht van het 
Deltaprogramma en komt voort uit het Nationaal Waterplan (NWP). In het NWP was er nog sprake 
van dat de Handreiking via de AMvB Ruimte als een formeel te hanteren document zou worden 
aangemerkt. Door de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen op het gebied van de ruimtelijke ordening 
is dit voornemen vervallen. In de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

19
 is de 

verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit bij de provincies en gemeenten gelegd.  
 
In hoofdstuk 1.5. van de Handreiking wordt ingegaan op de beleving: de beleefbare leegte. Ook dit 
rapport geeft aan dat het IJsselmeer in Europees perspectief een bijzondere positie inneemt als open 
ruimte van ongekende maat en schaal in het midden van Nederland. Er zijn 4 onderscheiden 
kustidentiteiten benoemd: oude land, nieuwe land, Randmeren en Afsluitdijken. Met het laatste wordt 
de Afsluitdijk en de Houtribdijk bedoeld. ‘Vanaf beide dijken is er een weids uitzicht over de meren 
waardoor er een gevoel van ruimte en vrijheid ontstaat. De vergezichten creëren een optimale  
beleving van het water. De beleving van de Afsluitdijk is puur en alleen gericht op het IJsselmeer. Een 
zicht op de Waddenzee wordt vanaf de snelweg niet gegund’. 

                                                           
18

 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, Buitendijks Bouwen IJsselmeergebied, in opdracht van het 

Deltaprogramma, juni 2011 
19

 Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Ministerie van I&M,  
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Afbeelding:  
Kustidentiteiten en 
beleefbare leegte, 
p. 39. 
 
 
 

 
Er zijn 4 kustidentiteiten benoemd: 1. Oude land, 2 Nieuwe Land, 3. Randmeren en 4. Afsluitdijken. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Als overkoepelende identiteit van het IJsselmeergebied als geheel wordt telkens weer gerefereerd 
aan de ruimte, de leegte, de weidsheid en alles wat daarmee samenhangt”

20
. 

 
Bij ruimtelijke criteria (voor buitendijks bouwen) wordt gesteld dat verrommeling moet worden 
voorkomen door bijvoorbeeld bestaande zichtlijnen niet te doorbreken. De Handreiking biedt een 
aantal criteria die in het planproces gebruikt kunnen worden. De criteria zijn verwerkt in een 
beoordelingskader. Bij de ontwerpprincipes, hoofdstuk 4.3. wordt aangegeven dat naast de beleving 
vanaf het land, het zicht op het land vanaf de waterzijde minstens zo belangrijk is. ‘Invloed op de 
beleving van de horizon vanaf tegenoverliggende oevers dient in elk geval te worden vermeden’. 
‘Voorkom te grote hoogtes / aaneengesloten massa’s’. Waar de Handleiding gaat over bebouwingen, 

                                                           
20

 Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, p. 31 
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wordt gesteld dat het bouwen laag bij het water (drijvend bouwen) minder ingrijpend is dan bouwen op 
een tot dijkniveau opgehoogd terrein.  
 
In een Nawoord wordt ingegaan op windenergieprojecten in het gebied. Gesteld wordt dat het 
IJsselmeergebied mogelijk een substantiële rol speelt bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen ten 
aanzien van de duurzame energieproductie en dat de provincies in 2011 hun landelijke 
windenergiekaart met zoekgebieden (aan het Rijk) hebben gepresenteerd. ‘Binnenkort wordt op basis 
van dit interprovinciale bod op nationaal niveau door het rijk een structuurvisie vastgesteld’. 
Aangegeven wordt dat grootschalige windturbines invloed hebben op de open ruimte en het contrast 
tussen de verschillende kusten. De nieuwste generatie turbines zijn zo groot dat zij zichtbare 
ruimtelijke objecten op de schaal van heel het IJsselmeer vormen. Daarom wordt geadviseerd bij 
concrete projecten de grotere schaal en samenhang van het IJsselmeergebied als geheel een grote 
rol in de afweging te laten spelen. ‘Windturbines van deze schaal zijn autonome objecten die 
nauwelijks meer inpasbaar zijn binnen de subtiele kwaliteiten van het bestaande landschap’.  
 
In de Handreiking op p. 62 wordt voor ontwikkelingen in het IJsselmeergebied een 
beoordelingskader

21
 gegeven met criteria die als toetsingskader, maar ook (en vooral) als leidraad 

behulpzaam kunnen zijn om tot zorgvuldig afgewogen en ontworpen plannen te komen.   
De Handreiking Buitendijks Bouwen IJsselmeergebied is door de DG Water aangeboden aan de 
provincies, maar gaat, behalve het “toetsingskader” niet verder in op grootschalige ontwikkelingen 
zoals windenergie. De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ligt namelijk bij 
de provincies en gemeenten. 

                                                           
21

 Beoordelingskader, bijlage 1 
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4.  Waterrecreatie in het IJsselmeergebied en op de Waddenzee 
 
4.1.    Het IJsselmeergebied en de Friese IJsselmeerkust 
 
4.1.1. Capaciteit en economisch belang 
Sinds 1994 wordt door Waterrecreatie Advies in opdracht van provincies en Rijkswaterstaat, directie 
IJsselmeergebied onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. 
Uit de laatste rapportage van december 2010

22
 kan worden afgeleid dat er in het IJsselmeergebied 

incl. de Randmeren 230 jachthavens zijn (hoofd- en nevenactiviteit) met in totaal 35.635 ligplaatsen. 
De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 91,8%. In het gebied liggen derhalve ruim 32.500 zeil- en 
motorboten in de diverse jachthavens. Het percentage zeilboten bedraagt 68,1% en het percentage 
motorboten 31,9%. 82,5% van de booteigenaren komt uit Nederland, 16,3% uit Duitsland. In 2009 
werden in de verschillende jachthavens bijna 374.000 betaalde bootovernachtingen van passanten 
geboekt. Per passant (bootovernachting) wordt per dag ca. € 95 uitgegeven en grotendeels besteedt 
bij de plaatselijke middenstand. Op basis van een gemiddelde verblijftijd in de havens van 1,3 dagen, 
betreft het ca. 285.000 bezoekende boten. Het gemiddeld aantal personen aan boord bedraagt 2,5.  
 
In het Friese deel van het IJsselmeergebied bevinden zich 48 jachthavens met ruim 6.000 ligplaatsen. 
De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 89%. Het percentage zeiljachten is 85%. Ruim 45% van de 
vaste ligplaatshouders komt uit Duitsland. Het aantal betaalde bootovernachtingen van passanten 
langs de Friese IJsselmeerkust bedraagt 102.425 (in 2009).  
 
De omzet van de watersportindustrie (excl. bestedingen van passanten bij de plaatselijke 
middenstand, musea, etc.) in het IJsselmeergebied kan worden geschat op € 630 miljoen per jaar en 
de bijbehorende werkgelegenheid op 6.000 arbeidsplaatsen (fte). Op basis van het aantal ligplaatsen 
en boten langs de Friese IJsselmeerkust en het grote aantal watersportbedrijven in de diverse 
kustplaatsen, bedraagt de omzet en werkgelegenheid langs de Friese IJsselmeerkust in de 
watersportsector ruim 20% van het hele IJsselmeergebied.   
 
Behalve voor de recreatievaart, is het IJsselmeergebied ook van groot belang voor de zeilende 
chartervaart. Verreweg het grootste deel van de 345 traditionele zeilschepen in Nederland exclusief 
de zeevaart heeft het IJsselmeergebied en de Waddenzee als vaargebied. De omzet van deze sector 
bedraagt ruim 100 miljoen per jaar en biedt werkgelegenheid aan ruim 1.100 personen

23
.  

 
Met betrekking tot de oeverrecreatie (zwemmen, surfen, kitesurfen, etc.) speelt Fryslân ook een 
belangrijke rol in het IJsselmeergebied. Langs de kust bevinden zich  ondiepe zones en druk bezochte 
stranden in o.a. Makkum, Workum en Hindeloopen. In de rest van het IJsselmeergebied zijn dergelijke 
voorzieningen schaars, zodat Fryslân op dit gebied in een bovenregionale behoefte voorziet (inclusief 
Duitsland).  
 
 
4.1.2. Vaargedrag  
In 2003 is onderzoek gedaan naar het vaargedrag van watersporters in het IJsselmeergebied en de 
Waddenzee

24
. Deze rapportage geeft informatie over allerlei aspecten van boot en bemanning, maar 

ook over de waardering van het gebied en de gevaren routes. Op basis van de vraag waar men de 
afgelopen nacht heeft gelegen en waar men die dag of de volgende dag van plan is naar toe te varen, 
is een beeld geschetst van de in het gebied (en op de Waddenzee) gevaren routes. Er is onderscheid 
gemaakt tussen zeilboten, motorboten en traditionele chartervaartuigen. De gevaren routes zijn als 
rechte lijnen getrokken. Of dit “bezeilde koersen” zijn is afhankelijk van de windrichting. Het kan zijn 
dat men genoodzaakt is te laveren. De open ruimtes tussen de gebieden geven dus een vertekend 
beeld. Omdat Lemmer geen uitdeellocatie was, is het aantal vaarbewegingen in de richting van- en 
vanuit Lemmer onvolledig.    

                                                           
22

 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2010, deelrapportages provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, 

Noord-Holland en Overijssel, december 2010. 
23

 Kerncijfers chartervaart 2011, uitgave Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ)  
24

 Onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied & Waddenzee, Waterrecreatie Advies, februari 2003 in opdracht 

van de provincies Flevoland, Fryslân en Noord-Holland, de Stuurgroep Waddenprovincies en de ministeries van 

LNV, V&W en VROM.  
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Kielze il jachte n, platb ode ms, mu ltihu lls                                      

#

#

#

#

#

#

#

# Uitdee lloca tie s

Motorbo ten  (N =  1 01)

       1  -     3

      4  -   10

    11  -   1 8

    19  -   4 9

 
Uit de afbeeldingen blijkt dat het noordelijk IJsselmeer relatief druk wordt bevaren, inclusief de route 
langs de Afsluitdijk. Een van de achtergronden daarvan is dat de route langs de Afsluitdijk voor 
zeiljachten in geval van harde wind een veilige route is in vergelijking met de route over de 
Waddenzee. Motorboten varen vooral op de Randmeren. Indien men op het IJsselmeer vaart, gaan 
de meeste motorboten van Enkhuizen naar Stavoren, volgen daar de Friese kust of gaan naar binnen 
via een van de toegangspoorten Lemmer, Stavoren, Workum of Makkum. Hindeloopen is als 
toegangspoort alleen geschikt voor motorboten of zeilboten met gestreken mast (o.a. platbodems).   
 
Het aantal vaste ligplaatsen rond de Waddenzee is beperkt. De meeste boten op de Waddenzee 
komen uit het IJsselmeergebied

25
. Kornwerderzand is een belangrijke schakel naar de Waddenzee. 

Onderstaande grafiek geeft een beeld van het aantal sluispassages naar de Waddenzee
26

 
 
 
 

                                                           
25

 Havenvisie Wadden, verantwoord varen op het Wad, Oranjewoud en Waterrecreatie Advies, maart 2010 
26

 Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2010, deelrapportages provincie Fryslân, Waterrecreatie Advies, 

december 2010 
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Motieven voor het varen in het IJsselmeergebied

Subgroep recreatievaart, die ook op Wad vaart (N=713)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vissen (1,5)

Experimenteren met apparatuur (2,4)

Winkelen in de diverse havensteden (2,6)

Het bezoeken van musea (2,7)

Het (leren) navigeren (2,6)

s Nachts varen (2,4)

Zwemmen (2,6)

De spanning van het varen op groot water (3,0)

Het maken van een fietstocht (2,8)

Het maken van een wandeling (3,2)

Het verkennen van de rijke cultuurhistorie (3,2)

Gezellig uit eten gaan (3,2)

Het genieten van watervogels (3,3)

Licht en duisternis (3,2)

Geen horizon kunnen zien (3,3)

De ongerepte natuur (3,5)

De sfeer in de havens (3,7)

Bereikbaarheid van de haven (vaste ligplaats) (3,6)

Rust (4,0)

Genieten van de open ruimte (4,2)

Lekker zeilen (4,3)

1. Niet belangrijk 2. Beetje belangrijk 3. Neutraal 4. Belangrijk 5. Erg belangrijk

4.1.3. Motieven om in het IJsselmeergebied te varen 
In het onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied & Waddenzee is ook expliciet gevraagd naar de 
motieven om in het gebied te varen. Er is onderscheid gemaakt tussen watersporters die wel en die 
niet op de Waddenzee varen. Omdat dit rapport wordt opgesteld, mede in verband met het eventueel 
plaatsen van windmolens nabij Kornwerderzand, wordt uitgegaan van watersporters die ook op het 
Wad varen. Andere grafieken zijn terug te vinden in de rapportage.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de grafiek blijkt dat het lekker kunnen zeilen, het genieten van de ruimte  en rust de belangrijkste 
motieven zijn om in het IJsselmeergebied te varen. Bij de subgroep chartervaart is na het genieten 
van de open ruimte, licht en duisternis het belangrijkste motief. Dit zijn dus inderdaad de kernwaarden 
van het IJsselmeergebied zoals ook geconstateerd in de IVIJ en de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit.  
 
Als de kernkwaliteiten ruimte, rust en licht en duisternis in het IJsselmeergebied worden aangetast 
heeft dat dus gevolgen voor de recreatieve kwaliteit van het gebied. In hoeverre het vaargedrag 
daardoor wordt beïnvloed, zal nader moeten worden onderzocht. Er bestaat een mogelijkheid dat 
verdringing plaatsvindt richting Waddenzee 
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#

#

#

#

#

#

# Uitdee lloca tie s

Kielze iljachte n (N  =  58 5)

      1  -    10

    11  -    32

    33  -    70

    71  -  1 95

4.2. Waterrecreatie op de Waddenzee 
 
Het aantal vast verhuurde ligplaatsen in de Waddenzee is beperkt. De meeste recreatievaartuigen en 
chartervaartuigen op de Waddenzee komen uit het IJsselmeergebied (zie ook de grafiek met 
sluispassages op p. 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door toename van de gemiddelde scheepslengte van de recreatievaartuigen in de afgelopen 
decennia en de voorzieningen aan boord (o.a. rolfok en elektronische apparatuur zoals GPS) neemt 
de zeewaardigheid van de jachten toe. De recreatievaart op de Waddenzee is met name gericht op 
het westelijk deel

27
.  

 
Om op een duurzame manier de ontwikkeling van de watersport in de diverse havens aan de vaste 
wal en op de Waddeneilanden te accommoderen is een Havenvisie Wadden opgesteld

28
. 

Ontwikkelingen zijn primair gericht op het comfort en de veiligheid in de havens. Alle havens rond de 
Waddenzee zijn bezig maatregelen uit te werken in een Haveninrichtingsplan (HIP). Afspraken 
hierover zijn gemaakt bij de ondertekening van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee op 3 
december 2007 door bijna 50 ministeries, provincies, gemeenten en natuur- en milieuorganisaties.      

 
In het onderzoek 
vaargedrag 
IJsselmeergebied & 
Waddenzee

29
 zijn ook 

de vaarbewegingen 
van de verschillende 
typen 
recreatievaartuigen op 
de Waddenzee in 
beeld gebracht en de 
argumenten waarom 
men daar vaart. 
Kornwerderzand vormt 
de centrale toegang 
naar de Waddenzee.  
Den Oever is een 
belangrijke 
toegangspoort naar 
Texel en de Noordzee.  

Lauwersoog is met name een toegangspoort en uitvalsbasis naar het oostelijk Wad. 

                                                           
27

 Grafiek, bron provincie Fryslân, afdeling Onderzoek 
28

  Havenvisie Wadden, verantwoord varen op het Wad, Oranjewoud en Waterrecreatie Advies, maart 2010 
29

 Onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied & Waddenzee, Waterrecreatie Advies, februari 2003 
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Motieven voor het varen op de Waddenzee

Subgroep recreatievaart, die niet droogvalt (N=598)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schelpen zoeken (1,7)

Garnalen vissen (1,5)

Droogvallen (1,4)

Wandelen op drooggevallen platen (1,7)

Tollende boeien (2,1)

Zeevissen (1,5)

Winkelen op de eilanden (2,4)

Het varen in een prikkengeul (2,5)

De spanning (3,1)

Gezellig uit eten gaan (3,1)

Vuurtorens (3,1)

Het varen op stromend water (3,5)

Navigeren op stromend water (3,5)

De sfeer in de havens op de vaste wal (3,5)

Licht en duisternis (3,5)

Het beleven van eb en vloed (3,8)

De zilte lucht (3,7)

Het maken van een strandwandeling (3,8)

De sfeer in de havens op de eilanden (3,9)

Het genieten van wadvogels (3,9)

Een fietstocht op de eilanden (4,1)

Zeehonden (4,1)

De ongerepte natuur (4,4)

Genieten van de open ruimte (4,5)

1. Niet belangrijk 2. Beetje belangrijk 3. Neutraal 4. Belangrijk 5. Erg belangrijk

Bij de argumenten om op de Waddenzee te varen speelt het genieten van de open ruimte en de 
ongerepte natuur de belangrijkste rol. Dat geld niet alleen voor de zeiljachten die niet droogvallen 
(tabel), maar ook voor de subgroepen platbodems en de traditionele chartervaart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qua belevingswaarde bestaan er duidelijke verschillen tussen het IJsselmeergebied en de 
Waddenzee. Ieder gebied heeft zijn unieke waarden. De mogelijkheden om te zeilen zijn belangrijke 
motieven in het IJsselmeergebied, evenals het ervaren van licht- en duisternis (belangrijk motief voor 
chartervaart, 2

e
 plaats). Op de Waddenzee zijn naast de open ruimte, de natuurwaarden 

doorslaggevend als bezoekmotief. 
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5.  Dilemma’s en afwegingen 
 
De Waddenzee is net als het IJsselmeer (en het Markermeer en de Randmeren) een Natura 2000 
gebied. De natuurwaarden zijn misschien verschillend, maar de juridische bescherming is 
gelijkwaardig.  Zoals aangegeven in hoofdstuk 3.1. is in 2000 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 
van een windmolenpark langs de Afsluitdijk, het Interprovinciaal Project Windturbines Afsluitdijk 
(IPWA)

30
. Het ging om een windmolenpark met 300 MW geïnstalleerd vermogen, 109 molens van 60 

à 75 meter hoog. Hoewel destijds nog niet beschikbaar werd gerekend met turbines van 3 MW. In het 
MER is nut en noodzaak onderzocht. De initiatiefnemers werden door de rechter ook verplicht 
zichthinder in beeld te brengen.  
 
Zoals getoond in nevenstaande schets, lag het IPWA deels 
in de Waddenzee en deels in het IJsselmeergebied. De 
zone rond Breezanddijk werd vrijgehouden i.v.m. de 
belangen van defensie (grondradar en aanvliegroutes 
defensie). Het IJsselmeer tussen Breezanddijk en de 
Noord-Hollandse kust kon niet worden benut omdat in deze 
zone schietoefeningen werden gehouden, met name 
gericht op het testen van munitie.  
Zo werd getracht een balans te vinden tussen IJsselmeer 
en Waddenzee. Het cluster ten noorden van 
Kornwerderzand was nodig om ruimte te vinden voor alle 
109 turbines. 
 
De weerstand onder omwonenden, de Waddengemeenten, natuur- en milieuorganisaties en de 
watersportsector tegen het park was (te) groot, niet alleen omdat een deel van het park in de 
Waddenzee zou komen te liggen

31
. In 2000 is de MER gestrand toen het ministerie van LNV aangaf 

dat de Habitattoets niet kon worden doorstaan. 
 
Windenergie is één van de manieren om op een duurzame manier stroom op te wekken. Het gebruik 
van wind als leverancier van energie gaat niet ten koste van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en 
kolen. In verband daarmee streeft men in Europees verband, maar ook wereldwijd naar een 
omschakeling. Omschakelen kost tijd en is een leerproces. De Europese doelstelling, 14% duurzaam 
opgewekte energie in 2020 (aan land en op zee) is niet eenvoudig te halen. De bezwaren van de 
bevolking tegen windenergie op land zijn groot, zeker in een klein en druk bevolkt land als Nederland. 
Los van slagschaduw, hebben windmolens namelijk impact op het landschap en daarmee op de 
leefomgeving. Ook in een groot land als Duitsland neemt de weerstand toe

32
. Windenergie wordt met 

€ 4 miljard per jaar gesubsidieerd. Duitsers betalen 25 ct/kWh tegen 18,4 ct/kWh in de rest van 
Europa (22 ct in Nederland en 14 ct in Frankrijk). 
 
In Nederland heeft het Rijk of de politiek de Europese doelstelling van 14% duurzaam opgewekte 
energie vertaald in de noodzaak om in 2020 6.000 MW windenergie op het land te realiseren en dat is 
inclusief het IJsselmeergebied. Realisatie van die doelstelling loopt gevaar door de vele en langdurige 
bezwaarprocedures waar initiatiefnemers mee te maken krijgen. Om de procedures te bekorten is de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaard. De rijkscoördinatieregeling biedt de rijksoverheid de 
mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren. De bedoeling is 
de procedures te verkorten en te stroomlijnen, waardoor projecten sneller kunnen worden 
gerealiseerd.   

                                                           
30

 Datum kennisgeving Startnotitie, juni 1998 
31

 Gewijzigde motie van lid Augusteijn – Esser, Nr. 59 d.d. 28 maart 2002: Het IPWA is in strijd met de verklaring 

van Stade, opgesteld door Denemarken, Duitsland en Nederland. Verder is het in strijd met de 

hoofddoelstelling van de PKB, met name waar het de instandhouding van het open  landschap betreft en het 

feit dat de schade aan natuur en landschap niet buiten twijfel kon worden vastgesteld. Tenslotte bleek uit 

onderzoek dat de windmolens van het IPWA jaarlijks het leven van 15.000 vogels zou kosten. De motie werd 

aangenomen en plaatsing van windenergie in de Waddenzee was niet langer mogelijk. Volledige tekst motie, 

zie bijlage 2. 
32

 Duitsland verkijkt zich op stroom uit zon en wind, NRC 7 juni 2012 
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Op 1 maart 2009 is de Electriciteitswet 1998 gewijzigd. Hierin is geregeld dat windenergieprojecten 
vanaf 100 MW opgesteld vermogen verplicht onder de rijkscoördinatieregeling vallen. In de 
rijkscoördinatieregeling worden verschillende besluiten tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. 
Het gaat om het ruimtelijk besluit en de verschillende vergunningen en ontheffingen. Er is één 
inspraakronde, waarin mensen op alle ontwerpbesluiten tegelijk kunnen reageren, door het indienen 
van een ‘zienswijze’. Voor de beroepsprocedure op de definitieve besluiten is slechts één instantie 
aan zet: de Raad van State. Er is dus geen bezwaarprocedure bij het bevoegd gezag of een 
beroepsprocedure bij de rechtbank mogelijk

33
. 

 
In de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de windparken langs de Noordermeerdijk, de 
Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk van de Noordoostpolder, ook wel “het windmolenpark bij Urk” 
genoemd, was de Crisis- en Herstelwet van toepassing (Chw). Dat betekent dat een niet tot de 
centrale overheid behorend rechtspersoon of bestuursorgaan geen beroep in kan stellen. De 
beroepen van de colleges van Lemsterland en Urk tegen het windmolenpark zijn daarom bijvoorbeeld 
niet- ontvankelijk verklaard.  
 
Op 8 februari 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de tegen het windmolenpark bij 
Urk ingestelde beroepen. Nagenoeg alle beroepen zijn niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard en 
daarmee werd de aanleg van de windparken mogelijk. Omdat de uitspraken van de Raad van State 
ook gevolgen hebben voor de mogelijkheden voor een windmolenpark bij de Afsluitdijk, worden 
navolgend per onderwerp een aantal relevante opmerkingen uit de uitspraak van de Raad van State 
samengevat

34
.   

 
 
5.1  Uitspraak Raad van State inzake het windmolenpark Noordoostpolder 
 
5.1.1. Nut en noodzaak 
De ministers van EL&I en I&M stellen in hun verweer dat windenergie één van de meest 
kosteneffectieve wijzen is om duurzame energie op te wekken. Het Kabinet heeft in het 
werkprogramma “Schoon en zuinig” uitgesproken dat de groei van hernieuwbare energie de 
eerstkomende jaren vooral zal komen van windenergie. Het Kabinet heeft zich daarom gecommitteerd 
aan het realiseren van 2.000 MW extra windenergie op land in 2011. Het windturbinepark langs de 
dijken van de Noordoostpolder zal met moderne windturbines op een goede windlocatie en een 
vermogen van ongeveer 450 MW een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de 
elektriciteitsvoorziening. Volgens de ministers dient Nederland vanwege Europese regelgeving te 
voldoen aan de opdracht om in 2020 14% van de energieproductie uit hernieuwbare energie te laten 
bestaan. (…) De rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid om deze vormen van opwekking, voor 
zover nodig met specifieke stimuleringsmaatregelen, binnen de geliberaliseerde markt een kans te 
geven (…), zodanig dat in 2020 de doelstelling van een totaal opwekkingsvermogen van 7.500 MW 
zal zijn bereikt

35
. 

 
Het windturbinepark was noodzakelijk (“dwingende redenen van groot openbaar belang”) om de 
kabinetsdoelstelling (t/m 2011) te kunnen halen. Op basis daarvan of omdat de appellanten 
onvoldoende hebben gemotiveerd of zelf geen beter onderzoek of bewijs voor hun beweringen 
hebben aangedragen om het ongelijk van de aangevoerde argumenten van de verweerders aan te 
tonen, zijn nagenoeg alle bezwaren verworpen.  
 
 
5.1.2. Alternatieve locaties 
Diverse alternatieve locaties (op land) zijn onderzocht op de aspecten landschap, ecologie, 
milieuwinst, hinder en archeologie. Uit het MER volgt dat er geen locatiealternatieven zijn voor een 
park van 450 MW en dat de locatie in overeenstemming is met de Nota Ruimte en het Nationale 
Waterplan. Voor de mogelijkheden andere duurzame energiebronnen te gebruiken, wordt verwezen 
naar de conclusies uit het rapport van ECN uit 2009 (zie hoofdstuk 2.2.) en vastgesteld dat andere 
bronnen dan windenergie thans geen redelijk alternatief zijn.  
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 Uitspraak Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 2001100875/1/R2 d.d. 8 februari 2012 
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5.1.3. Landschap en visualisaties 
Over de landschappelijke aspecten zoals de open, niet verstoorde vergezichten van het IJsselmeer, 
het weidse landschap, de doorgaande horizon, de uitgestrekte luchten, de lichtbronnen op de 
windturbines en de gebruikte visualisaties zijn meerdere opmerkingen gemaakt. In totaal zal het park 
bestaan uit 86 windturbines variërend in hoogte van 90 tot 135 meter exclusief de rotorbladen. De 
onderlinge afstand bedraagt 300 tot 650 meter. 48 turbines worden in de nabijheid van de vaargeul in 
het IJsselmeer geplaatst. Windturbines hoger dan 150 meter moeten worden voorzien van 
luchtvaartverlichting op de gondel. Op grote afstand zullen deze lichten als puntbronnen zichtbaar zijn, 
maar omdat de onderlinge afstand minimaal ongeveer 800 meter bedraagt, zullen de lichtbronnen in 
de nachtperiode niet leiden tot een aantasting van de duisternis (p. 27). Over aantasting van het 
landschap wordt gesteld dat de Commissie m.e.r. heeft geconstateerd dat het MER voldoende 
beeldmateriaal bevat om een indruk te geven van de effecten van het windturbinepark op het 
grootschalige open landschap. Door de maat, schaal en uitstraling van de windturbines in de nabijheid 
van Urk zal de beleving en daarmee het markante beeld van het dorp wel wijzigen. Door de grote 
onderlinge afstand tussen de windturbines zal het landschap zijn open en ruime karakter in zekere zin 
behouden en wordt het zicht op de kustlijn van Urk maar in een beperkt gebied belemmerd. De 
gemaakte visualisaties  zijn onderzocht door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en de 
gehanteerde software genereert een accuraat beeld. Omdat alternatieve visualisaties van appelanten 
niet inzichtelijk maken op welke invoergegevens en programmatuur het is gebaseerd, geven die geen 
aanleiding om aan de visualisaties in het MER te twijfelen.   
 
 
5.1.4. De belangen van- en gevolgen voor de waterrecreatie 
Omdat de open ruimte, de weidsheid, het “ontbreken van” een horizon en het beleven van duisternis 
de belangrijkste motieven zijn van watersporters om in het gebied te varen, heeft de Stichting 
Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren

36
 o.a. aangegeven dat plan in strijd is met de Nota Ruimte 

en het Nationaal Waterplan omdat het plan de kernwaarden van het gebied, openheid, de duisternis 
en de rust aantast. In hun verweer geven de ministers aan dat overeenkomstig de standpunten in de 
Nota Ruimte en de Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 ontwikkelingen mogelijk zijn en rekening 
wordt gehouden met de bestaande kwaliteiten. Door de grote onderlinge afstanden tussen de 
windturbines en de schaal van zowel het IJsselmeer als voorliggend plan is het gevaar van omheining 
vrijwel nihil te noemen. (…) Door de onderbreking van ruim 1.400 meter (in de buitendijkse 
lijnopstellingen bij de Rotterdamse Hoek) zal van omheining geen sprake zijn. Toegevoegd wordt dat 
in de Nota Ruimte is vermeld dat plaatsing van windturbines bij de Houtribdijk (van Lelystad naar 
Enkhuizen) ongewenst is, gelet op de doelstelling van behoud van de open horizon van het 
IJsselmeergebied. Om dezelfde reden en gelet op de externe werking van het Waddenzeebeleid is 
plaatsing bij de Afsluitdijk volgens de Nota Ruimte eveneens ongewenst

 
(p. 30).  

 
In de Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 is een integrale afweging gemaakt en gesteld dat locaties 
voor windturbines uitsluitend kunnen worden gezocht nabij de nieuwe dijken; in het water in de 
nabijheid van de nieuwe dijk en op het land. Qua vormgeving en opstelling dienen de windturbines het 
strakke karakter van de dijken zoveel mogelijk te versterken. Ze moeten zo dicht mogelijk bij de dijken 
worden geplaatst en het visuele effect van een omheining dient te worden vermeden. Daarom zijn 
behalve de Houtribdijk, ook de Oostvaardersdijk (tussen Lelystad en Almere voor de 
Oostvaardersplassen), het Ketelmeer en de randmeren als locatie voor het plaatsen van windturbines 
uitgesloten. De Raad van State constateert dat het windmolenpark bij de Noordoostpolder niet is 
aangemerkt als een van de locaties waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat daar geen windmolens 
mogen worden geplaatst, waardoor aan de randvoorwaarden uit de Nota Ruimte en de Integrale Visie 
IJsselmeergebied 2030 is voldaan. Over het effect van ‘omheining’ en hetgeen daarover is 
geschreven in de Nota Ruimte, deelt men het standpunt van de ministers. Omdat de plannen bij de 
Noordermeerdijk, de Zuidermeerdijk en de Westermeerdijk van de Noordoostpolder op kaart 20 in het 
Nationaal Waterplan zijn aangemerkt als zoeklocatie voor windturbines, is het rijksinpassingsplan niet 
strijdig met het Nationaal Waterplan (p. 30).  
 
Een aantal appellanten had voorgesteld de turbines in open water – op een afstand van 10 kilometer 
uit de kust te plaatsen. Dit is echter volgens de Raad van State in strijd met de Nota Ruimte en de 

                                                           
36

 De Stichting Waterrecreatie is een regionaal samenwerkingsverband in het IJsselmeergebied tussen HISWA 

Vereniging, het Watersportverbond, de Vereniging Beroepschartervaart (BBZ) en Sportvisserij Nederland, 

www.stichtingwaterrecreatie.nl.  

http://www.stichtingwaterrecreatie.nl/


- 17 - 

 

Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 waarin grootschalige ontwikkelingen in het open water van het 
IJsselmeergebied zijn uitgesloten. Over de afmetingen van het park wordt door de ministers gesteld 
dat grotere windturbines met een grotere rotordiameter langzamer draaien en dat proefondervindelijk 
is vastgesteld dat dat een rustiger beeld oplevert. Verder wordt gesteld dat niet alle turbines in één 
blikveld zijn te vangen (p. 33).  
 
Meerdere appellanten hebben aangegeven dat de gevolgen van het windturbinepark voor de 
watersport, de recreatie en de visserij niet zijn onderzocht. Gevreesd wordt voor negatieve gevolgen 
voor de werkgelegenheid. De ministers stellen dat de gevolgen voor de watersport en de recreatie in 
en rond het IJsselmeer is meegenomen in de besluitvorming over het rijksinpassingsplan. Aan die 
afweging lag de informatie zoals opgenomen in het MER ten grondslag. Gesteld wordt dat naar 
aanleiding van verschillende onderzoeken en waarnemingen van de ontwikkelingen rond bestaande 
windmolenparken geen gevallen bekend zijn waarbij de ontwikkeling van een windpark heeft geleid tot 
een afname van het aantal toeristen. In veel gevallen is zelfs sprake van een toename. Er is daarom 
geen aanleiding te veronderstellen dat per saldo een negatieve invloed zal uitgaan op de recreatie, 
waaronder de watersport in het IJsselmeergebied. Weliswaar valt niet uit te sluiten dat het 
windturbinepark enige negatieve effecten heeft voor de zeilvaart vanwege het niet in de nabijheid 
kunnen varen van de windturbines, maar het IJsselmeer biedt voldoende ruimte om elders in het 
gebied te varen. Verder is niet aannemelijk geworden dat voor zeilschepen of andere recreatieve 
scheepvaart de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het aanmeren in havens als die van 
Lemmer en Urk in betekenende mate worden beperkt door het windturbinepark. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State is dan ook van oordeel dat de ministers zich in 
redelijkheid op het standpunt hebben kunnen stellen dat het windmolenpark per saldo geen 
onaanvaardbare negatieve gevolgen heeft voor de watersport  (p 88). 
 
Ondanks de vele reacties zal het  “windmolenpark bij Urk” worden gerealiseerd. Na realisatie ontstaat, 
met enkele kleine onderbrekingen, een aaneengesloten rij, of meerdere rijen windmolens vanaf de 
Friese Hoek bij Lemmer tot de Ketelbrug en vanaf de Ketelbrug tot de Maxima Elektriciteitscentrale bij 
Lelystad.  
 
 
5.2. Structuurvisie  Wind op Land (SWOL) 
 
Parallel aan de procedure rond “het windmolenpark bij Urk” hebben de provincies op verzoek van het 
Rijk zoeklocaties aangewezen om aan de doelstelling van 6.000 MW in 2020 te kunnen voldoen. 
Inmiddels ontstaat een overzicht van de locaties die daarbij zijn genoemd. Ten behoeve van de 
plannen voor een windmolenpark in het Markermeer heeft Pondera Consult, als adviseur ook 
betrokken bij het Windpark Fryslân een kaart opgesteld met “zoeklocaties” en “zoeklocaties onder 
voorbehoud”.  
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De kaart loopt vooruit op de besluitvorming van het Rijk. Het Rijk is nog bezig met het opstellen van 
de nieuwe  Structuurvisie  Wind op Land (SWOL), aangekondigd in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) en het Energierapport 2011. De door de provincies gereserveerde ruimte voor wind op 
land vormen de basis van de nog vast te stellen gebieden voor grootschalige windenergie in de 
Rijksstructuurvisie. Daarbij kan worden vastgesteld dat de beoogde locatie voor Windpark Fryslân

37
 

past binnen de door de provincie gereserveerde ruimte. Er bestaat wel verschil in de omvang van het 
zoekgebied. 
 
Bovenstaande kaarten komen uit een presentatie van Pondera Consult over een windmolenpark in het 
Markermeer. De kaart geeft een goed overzicht van de diverse gebieden die, al dan niet onder 
voorwaarden, door de provincies Noord-Holland, Flevoland en Fryslân in de afgelopen periode bij het 
Rijk zijn aangemeld als zoekgebied voor het opstellen van windmolenparken. Hoewel de 
Structuurvisie Wind op Land (SWOL) nog niet is verschenen, geeft de kaart een beeld van hetgeen 
initiatiefnemers van windenergieprojecten van de SWOL verwachten. Het is dan ook niet vreemd dat 
de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân inmiddels is uitgekomen en ter inzage 
ligt als eerste stap in de m.e.r.-procedure ten behoeve van het opstellen van het MER. Betrokkenen 
en belanghebbenden kunnen in dit stadium op de Concept Notitie reageren, zodat de reacties 
meegenomen kunnen worden in de uit te voeren onderzoeken. De notitie zal ook voor advies worden 
voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. De binnengekomen reacties 
(“zienswijzen”) en adviezen worden betrokken bij het opstellen van het MER.  
 
De plannen voor een windmolenpark in het Markermeer zijn onlangs door Pondera Consult aan de 
gemeenteraad in Lelystad gepresenteerd. Zowel het park bij de Afsluitdijk als het park in het 
Markermeer is op dit moment in strijd met het vigerend beleid uit de Nota Ruimte en de Integrale Visie 
IJsselmeergebied 2030, zoals blijkt uit de beroepsprocedure rond het windmolenpark bij Urk. 
Verwacht mag worden dat het Rijk “het aanbod” van de provincies overneemt en de zoekgebieden 
een formele status geeft. Hierop wordt door Pondera Consult, Windpark Fryslân BV en anderen 
geanticipeerd. Over de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit is het Rijk niet meer aanspreekbaar zoals 
blijkt uit hetgeen gesteld in de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, Buitendijks bouwen 
IJsselmeergebied

38
. De provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de 

effecten van dergelijke initiatieven op de ruimtelijke kwaliteit. Door de gebieden aan te wijzen als 
zoekgebied, mag echter worden verwacht dat de gebieden door de provincies (en betrokken 
gemeenten) niet op voorhand als ongeschikt worden beoordeeld.  
 
Het voorbehoud dat de provincie Fryslân en de gemeenten bij de aanwijzing van de zoekgebieden 
hebben gemaakt, heeft met name betrekking op de ruimtelijke kwaliteit, de inpasbaarheid en de 
gevolgen voor andere sectoren zoals de waterrecreatiesector. Via het Friese Merenproject wordt veel 
geïnvesteerd in de watersport en het versterken van de aantrekkelijkheid van Fryslân als 
watersportprovincie. De sector zorgt voor veel werkgelegenheid. De werkgelegenheid die het 
windmolenpark in de Noordoostpolder volgens de MER genereert (onderhoud en reparatie voor de 4 
windparken in totaal 5 tot 10 arbeidsplaatsen (fte), uitspraak Raad van State, p. 20) valt in het niet bij 
het economisch belang van de watersportindustrie en de traditionele chartervaart in het 
IJsselmeergebied en in Fryslân. De belangen dienen dan ook op een goede manier te worden 
gewogen. In voorgaande hoofdstukken is aangegeven wat de belevingswaarde van het 
IJsselmeergebied is voor de waterrecreatiesector en voor de chartervaart en welke economische 
belangen daarbij een rol spelen. Tevens is aangegeven hoe tot op heden de bijzondere waarden van 
het gebied door het Rijk zijn gewaardeerd. Als het Rijk de zoekgebieden overneemt, zal het effect van 
een windmolenpark op de in deze rapportage genoemde waarden en (economische) belangen in het 
MER verder moeten worden onderzocht, zodat een afgewogen besluit kan worden genomen.  
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6.  Conclusies en aanbevelingen 
 
Met de aanleg van de Afsluitdijk is een uniek gebied ontstaan met een zeer scherpe overgang tussen 
de Waddenzee en het IJsselmeer, tussen zout en zoet. De strakke lijnen van de dijk, de monumenten 
daarop en de beleefbare weidsheid van het gebied zijn kenmerkend voor dit internationale icoon van 
Nederlandse waterbouw. Bij de renovatie van de Afsluitdijk en het realiseren van ambities speelt de 
ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol. Een van de projecten die op dit moment aan de orde is, is een 
plan om een groot windmolenpark bij de Afsluitdijk te bouwen. Omdat de watersport en waterrecreatie 
een belangrijke functie heeft in het IJsselmeergebied en de Waddenzee, hebben 3 toonaangevende 
bedrijven aan de Friese IJsselmeerkust, mede namens een groot aantal jachthavens in het hele 
IJsselmeergebied, aan Waterrecreatie Advies gevraagd aan te geven of, en zo ja in hoeverre het 
realiseren van ambities op het gebied van windenergie in de omgeving van de Afsluitdijk de 
recreatieve kwaliteit voor de watersport in het gebied kan beïnvloeden.    
 
In deze rapportage is het belang van de waterrecreatie in het IJsselmeergebied en in de Waddenzee 
samengevat. In het IJsselmeergebied zijn ruim 35.000 vaste ligplaatsen in 230 jachthavens (hoofd- en 
nevenactiviteit). De havens ontvingen in 2009 285.000 passanten die met elkaar bijna 375.000 
betaalde bootovernachtingen hebben geboekt. Per boot (“passant”) per dag wordt gemiddeld € 95 
besteedt, hoofdzakelijk aan boodschappen, horeca, recreatief winkelen en bijvoorbeeld het bezoeken 
van musea. De omzet van de watersportindustrie in het IJsselmeergebied bedraagt € 630 miljoen per 
jaar miljoen en genereert 6.000 arbeidsplaatsen (fte). Het belang van de watersportindustrie langs de 
Friese IJsselmeerkust kan worden geschat op ruim 20% van het hele IJsselmeergebied. De jaarlijkse 
omzet van de beroepschartervaart, waaronder de vele traditionele zeilschepen die het 
IJsselmeergebied en de Waddenzee als vaargebied hebben, bedraagt ruim € 100 miljoen. 
Bijbehorende werkgelegenheid ruim 1.100 arbeidsplaatsen (Fte).   
 
De belangrijkste motieven voor watersporters om in het IJsselmeergebied te varen zijn het lekker 
kunnen zeilen, het genieten van de open ruimte en de rust. Bij de beroepschartervaart is het genieten 
van de open ruimte en het ervaren van licht en duisternis in het IJsselmeergebied het belangrijkste 
motief.  In de Waddenzee speelt de ruimte om te zeilen een minder belangrijke rol. Het genieten van 
de open ruimte en het beleven van de natuur staat daar als bezoekmotief bovenaan. Het hele 
noordelijk IJsselmeergebied wordt door recreatie- en charterschepen intensief bevaren.  
 
Volgens de Nota Ruimte, de Integrale Visie IJsselmeergebied (IVIJ) en de Handreiking Ruimtelijke 
Kwaliteit zijn met enige nuances de open ruimte, de weidsheid, de rust en het onderscheid tussen licht 
en duisternis kernwaarden van het IJsselmeergebied die op die schaal nergens anders in Nederland 
kunnen worden ervaren. Daarom wordt door het Rijk in haar beleid en adviezen tot nu toe ook 
aangegeven dat windmolenparken bij de Houtribdijk, de Afsluitdijk en ontwikkelingen in de open 
ruimte van het IJsselmeergebied ongewenst zijn. In de beroepsprocedure bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het windmolenpark bij de Noordoostpolder worden 
deze argumenten ook aangehaald en gebruikt door de ministers van EL&I en I&M

39
.  

 
De Europese Unie heeft ten aanzien van hernieuwbare energiebronnen een taakstelling per Lidstaat 
vastgelegd in richtlijn 2009/28/EG ‘Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen’. Voor Nederland is als taakstelling gesteld dat 14% van het finale eindverbruik 
van energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen dient te zijn opgewekt. Genoemde 14% is door het Rijk 
vertaalt in 7.500 MW in 2020. Vervolgens heeft het Rijk besloten daarvan 6.000 MW aan land te 
plaatsen (inclusief het IJsselmeergebied) en 1.500 MW op zee.  
 
In de praktijk bestaat tegen de aanleg van windmolenparken op land veel weerstand onder de 
bevolking, waardoor realisatie van de doelstelling vertraging op loopt. Ook op zee is sprake van 
tijdrovende procedures. Om de taakstelling niet in gevaar te brengen, heeft het Rijk aan de provincies 
gevraagd locaties of zoekgebieden aan te wijzen waar de windmolens wel geplaatst kunnen worden.  
In de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de verantwoordelijkheid voor de 
(gevolgen voor de) ruimtelijke kwaliteit door het Rijk bij de provincies en gemeenten gelegd. 
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De provincies hebben in de afgelopen periode zoekgebieden aangemeld bij het Rijk. De Afsluitdijk, de 
Houtribdijk en een groot deel van het Markermeer zijn door de provincies Fryslân en Flevoland 
aangemeld als zoekgebied, al dan niet onder voorwaarden. Gezocht wordt naar een balans tussen 
duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit. Volgens de website van de provincie Fryslân kent het begrip 
ruimtelijke kwaliteit geen objectieve standaard maar is het bedoeld als streven om gezamenlijk zorg te 
dragen voor de kwaliteit van de Friese ruimte. Ook de gemeente Súdwest Fryslân stelt over het 
windmolenparkbij de Afsluitdijk dat een zorgvuldige afstemming van belangen noodzakelijk is zoals 
woonomgeving, natuur, landschap en recreatie.    
 
In de binnenkort verwachte Structuurvisie Wind op Land (SWOL) stelt het Rijk de (zoek)locaties voor 
grootschalige windenergie vast, mede op basis van de ruimte die de provincies hiervoor hebben 
gereserveerd of voorgesteld.  Door ontwikkelaars van windmolenparken wordt hierop geanticipeerd. 
Hoewel een windmolenpark bij de Afsluitdijk in het IJsselmeer en een park in het open Markermeer 
strijdig is met het vigerend beleid, zijn de eerste plannen gepresenteerd

40
 en/of liggen ter inzage

41
.  

Op grond hiervan mag worden aangenomen dat het Rijk zich niet langer verzet tegen dergelijke 
ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en de gevolgen daarvan voor de eerder omschreven unieke 
waarden en functies in het gebied waaronder waterrecreatie, oeverrecreatie en de traditionele 
chartervaart. De argumentatie voor deze koerswijziging zal moeten blijken uit de SWOL. De gevolgen 
zullen worden gewogen in het MER.  
 
Het unieke karakter van het gebied en de grote economische belangen die spelen, vragen om een 
zorgvuldige afweging. Omdat er nog geen windmolens met een hoogte van 120 meter en een 
tiphoogte van bijna 200 meter in het IJsselmeergebied  zijn gerealiseerd

42
, is een goede visualisatie 

van de gevolgen gewenst. Presentaties van VISTA in opdracht van de provincie Flevoland 
(Toekomstvisie Markermeer – IJmeer, TMIJ)

43
 geven bijvoorbeeld een goed beeld van de wijze 

waarop (de effecten van) ruimtelijke ingrepen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. In de beoordeling 
van de effecten van plaatsing van een windmolenpark op ruimtelijke kwaliteit van het landschap is een 
objectieve bepaling van de visuele effecten essentieel. Deze bepaling wordt (doorgaans) te lichtzinnig 
aangepakt. De resultaten zijn niet absoluut en verifieerbaar waardoor een schijn van misleiding 
ontstaat. Een maatvaste digitale visuele analyse op basis van GIS in combinatie met digitale 
visualisatietechnieken is daarom gewenst. Ook kan worden aanbevolen bij de visualisatie van de 
gevolgen beelden te gebruiken in het vaarseizoen en bij helder weer, omdat juist dan de meeste 
toeristen en watersporters het gebied gebruiken.     
 
 
 
 

                                                           
40

 O.a. Windpark Markermeer, initiatief van Ventolines en Pondera Consult 
41

 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Fryslân, Windpark Fryslân BV en Pondera Consult, 

gepubliceerd in de Staatscourant op 16 mei, ter inzage van 18 mei t/m 28 juni 2012   
42

 Het betonnen deel van de zendmast in Lelystad heeft een hoogte van 120 meter 
43

http://www.markermeerijmeer.nl/homedownloads/70090.aspx?t=Presentaties%20IJmeer%20kust%2022%2

0april%2009, 4
e
 item 

 

http://www.markermeerijmeer.nl/homedownloads/70090.aspx?t=Presentaties%20IJmeer%20kust%2022%20april%2009
http://www.markermeerijmeer.nl/homedownloads/70090.aspx?t=Presentaties%20IJmeer%20kust%2022%20april%2009
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Bijlage 1 
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Bijlage 2       
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Bijlage 3

Deelnemers 'Platform jachthavens IJsselmeergebied' 2012 

     Naam * Adres Plaats Contactpersoon 

‘t Huizerhoofd S Postbus 282 1270 AG  Huizen G.J. Brouwer / J.v.Brummelen 

Buyshaven Enkhuizen  V p/a Postbus 30 1398 ZG  Muiden D. Koopman 

Camping Jachthaven Uitdam P Zeedijk 2 1154 PP  Uitdam W.J. Zoet           

Compagnieshaven S Compagnieshaven 7 1601 ZA  Enkhuizen M. Klein 

DEKO Marine P Parkhaven 3 8242 PE  Lelystad J. Deutekom 

Havendienst Den Helder G Nieuwe Diep 33 1781 AD  Den Helder W. Wassenburg          

Inter Harbour Ketelhaven  P Vossemeerdijk 23 8251 PM  Dronten H. Roor / W.G. van Meer 

Jachtcenter Elburg P J.P. Broekhovenstraat 23 8081 HB  Elburg A.W. Kaandorp      

Jachthaven de Eemhof P Slingerweg 9 3896 LD  Zeewolde W. Zijl            

Jachthaven Flevo Marina P IJsselmeerdijk 1-13 8221 RC  Lelystad P.N. de Vries 

Jachthaven Friese Hoek P Vuurtorenweg 19 8531 HJ  Lemmer N. de Vries 

Jachthaven Hemmeland G Postbus 14 1140 AA  Monnickendam D. Sluis 

Jachthaven Hindeloopen P Oosterstrand 3 8713 JS  Hindeloopen M. van Barneveld 

Jachthaven it Soal P Suderséleane 23-25 8711 GX  Workum J. v.d Hoek / G.J. Mondeel 

Jachthaven LelystadHaven P Oostvaardersdijk 59A 8244 PB  Lelystad M. Dinant 

Jachthaven Naarden P Onderwal 4 1411 LV  Naarden G. Gortzak 

Jachthaven Roggebotsluis P Reeveweg 1 8265 PR  Kampen F. Malcorps        

Jachthaven Strand Horst P Palmbosweg 18 3853 LB  Ermelo J.P. de Boer        

Jachthaven Waterland P Galgeriet 5a 1141 GA  Monnickendam J. en mw. T. Zetzema 

Jachthaven Wolderwijd P Strandweg 125 3891 AJ  Zeewolde P.J.M. Verbij          

Marina Den Oever P Noorderdijkweg 25a 1771 MJ  Wieringerwerf T. Paddenburg 

Marina Makkum P Suderseewei 6-8 8754 GK  Makkum R. van Meerten 

Marina Monnickendam P Postbus 37 1140 AA  Monnickendam Mw. A. Boering 

Marina Muiderzand P IJmeerdijk 4 1361 AA  Almere Mw L. Kox     

Marina Schokkerstrand P Schokkerhaven 2 8308 PX  Nagele J.L. van Kralingen  

Marina Stavoren en                
MS Buitenhaven 

P Middelweg 15/Suderstr. 2 8715 ET  Stavoren N. de Vries 

Marina Volendam P Pieterman 12 1131 PW  Volendam      G. Houwer 

Pekelharinghaven G Postbus 7       1670 AA  Medemblik    P. Kok 

Regatta Center Medemblik P Vooroever 3 1671 SG  Medemblik B. Hanenberg / F.R. Redeker 

St. Jachthaven Andijk S Nieuwe Haven 1 1619 JW  Andijk G. den Bleker / M. Ruiter 

St. Jachthaven Hoorn S Postbus 2084 1620 EB  Hoorn Th. Prins 

St. Waddenhaven Texel  S Postbus 181 1790 AD  Den Burg J.C.M. Nauta / Mw. B Bouthoorn 

W.V. Flevo V Postbus 333 3840 AH  Harderwijk J. Duitman 

WSC de Leeuwenbrug P Noorderhaven 34 8861 AM  Harlingen R. van Stekelenburg 

WSC de Zeilhoek  P Hoogedijk 6-7 1145 PM  Katwoude P.J. Bosma / W. van Baalen 

WSV Almere Haven V Postbus 50153 1305 AD  Almere S. van der Neut / L. Anema 

WSV Hoorn V Postbus 206 1620 AE  Hoorn A. van Oosten 

     * P:  particulier  25   
De deelnemers vertegenwoordigen 17.211 ligplaatsen,  
waarvan 16.870 in het IJsselmeer- en Randmerengebied   
(47,3%  van alle ligplaatsen). 

   S:  stichting 5   

  G:  gemeente 3   

  V:  vereniging 4   

 


