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Uw kenmerk
Betreft: Energieverkenning IJsselmeergebied

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u bijgaand rapport
Enetgieverkenning iJsselmeetgebied toe.
Aanleiding

De provincies Noord-Holland, Fryslân, Flevoland en Overijssel hebben
een Energieverkenning lJsselmeergebied laten opstellen op grond van
de Agenda lJsselmeergebied 2050. Deze verkenning is besproken in GS
op 1 5 januari 2019 en in de Stuurgroep Energieverkenning
ljsselmeergebied op 21januari 2019. Deze stuurgroep, bestaande uit
de vier betrokken gedeputeerden, heeft kennis genomen van de
verkenning en besloten deze te verspreiden als mogelijke bouwsteen
voor de Regionale Energie Strategieën rond het lJsselmeergebied.
Status van de verkenning

De verkenning is opgesteld door een consortium onder leiding van
bureau H+N+S. In het rapport zijn indicatief energiepotenties in het
ljsselmeergebied in beeld gebracht, rekening houdend met de
kwaliteiten en huidig gebruik van het gebied. De verkenning is niet
gericht op het realiseren van een bepaalde kwantitatieve energie-opgave
in het lJsselmeergebied. Een dergelijke opgave komt pas in beeld
binnen de Regionale Energie Strategieën die in de 2 helft van 201 9
worden opgesteld. De verkenning is dus ook geen visie of plan en het
bevat geen besluiten over energiemaatregelen in het gebied. Het is een
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schets van de mogelijkheden getoetst aan ruimtelijke kwaliteit en in
samenhang met bestaand gebruik.
De verkenning biedt inzicht aan gemeenten en andere betrokken
partijen om potentiele energiemaatregelen te beschouwen in relatie tot
het totale lJsselmeergebied. Het is daarmee een bron voor verdere
uitwerking.
De potentiele maatregelen zijn niet getoetst aan staand beleid van de
provincies, aangezien de verkenning een doorkijk biedt naar de lange
termijn en de energie-opgave groot is. Om die reden strookt deze
verkenning ook niet met het huidige Wind op Land beleid van de
provincie Noord-Holland. Het huidige provinciale beleid is er immers op
gericht om de duurzame energietaakstelling voor 2020 te realiseren.
Gezien het indicatieve karakter van de verkenning zullen de precieze
gevolgen en mogelijkheden voor gebruik en kwaliteiten van het gebied
vooral bij de uitwerking van concrete maatregelen aan de orde komen.
Korte inhoud verkenning
De verkenning brengt op de schaal van het ljsselmeergebied de
potentiele zones in beeld waar indien nodig en gewenst
energiemaatregelen kunnen worden genomen. Dit met inachtneming
van de ruimtelijke kwaliteit, landschap, ecologie en huidig gebruik. Er is
gezocht naar energiemaatregelen waarin kan worden meegekoppeld
met natuur (bijv. in de vorm van zonne-/natuureilanden) en bij nadere
uitwerking met gebruik, zoals recreatie (bijv. aanlegsteigers) en visserij
(luwte).
In de verkenning zijn eerst op de schaal van het totale gebied de
kwaliteiten, waarden en gebruik ruimtelijk in beeld gebracht. Door de
opsteller van de zogeheten gouden regels’ uit de Agenda
lJsselmeergebied 2050 (Frits Palmboom) is een specifieke uitwerking
gemaakt van deze regels voor potentiele energiemaatregelen. Op basis
daarvan is gekeken naar mogelijke zones voor verschillende typen
energie maatregelen.
Het totaal beeld dat naar voren komt is dat er in het ljsselmeergebied in
potentie ruimte is voor opwekking van duurzame energie, waarbij
rekening is gehouden met ruimtelijke kwaliteiten en andere belangen in
het gebied. In een aantal zones zijn daarbij opties mogelijk voor zon op
water en op een beperkt aantal plekken voor windturbines.
Relatie Agenda IJsselmeergebied en Regionale Energie Strategieën
Afgelopen jaar is de Agenda lJsselmeergebied 2050 opgesteld door Rijk
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en provincies samen met waterschappen, gemeenten en
maatschappelijke organisaties1. Deze Agenda biedt een integraal
toekomstperspectief en signaleert onder meer opgaven voor
klimaatadaptatie, het water- en natuursysteem, ruimtelijke kwaliteit,
visserij, nautische economie en kansen voor recreatie en toerisme.
In elk van de totaal dertig RES-regio’s in het land werken provincie,
gemeenten en waterschappen aan een regionaal gedragen bod voor de
grootschalige opwekking van elektriciteit uit (vooral) wind en zon.
Onderdeel van een dergelijk bod is een visie op de toekomstige energieinfrastructuur en de toe- en verdeling van beschikbare (duurzame)
warmtebronnen.
De Energieverkenning lJsselmeergebied komt voort uit de Agenda
lJsselmeergebied 2050 en vormt één van de bouwstenen voor het
opstellen van de RES-en rond het ljsselmeergebied. Dit zijn er in totaal
zeven te weten: Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, Flevoland,
Fryslân en West-Overijssel, plus Gelderland en Utrecht voor de
randmeren. Afstemming van deze RES-en voor het lJsselmeergebied is
noodzakelijk. Hier zullen wij ons voor inzetten.
Eerder hebben wij u (ruimtelijke) energieverkenningen toegestuurd voor
o.a. de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord, die ook
input leveren voor het opstellen van de Noord-Hollandse RES-en.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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.M Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

htts://www.apendaiisselmeergebied2050.nl/documentatie/Dublica
ties/201 8/05/1 8/agenda-iisselmeergebied-2050.
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