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Geachte leden,

Bij de behandeling van de Regionale Energiestrategie NHN en NHZ (RES)
op 5 juli jl. hebben uw Staten motie 1 1 5-2021 aangenomen (bijlage 1).
Het dictum van deze motie luidt:

Uw kenmerk

Serieus de haalbaarheid te onderzoeken van het plan
Binnendijkse achteroevers met natuur en zonnepanelen in de
Wieringermeerpolder en hiervan verslag te doen aan Provinciale
Staten.
In deze brief lichten wij toe op welke wijze wij invulling geven aan deze
motie. Wij stellen uw Staten voor om de motie als afgedaan te
beschouwen.

Aanpak haalbaarheidsonderzoek
Bij de behandeling van de RES is onder andere akkoord gegaan met het
nader onderzoeken van het zoekgebied Ijsselmeer. Dit zoekgebied is
ingetekend op basis van het plan Duurzaam Leefbaar (bijlage 2). Het
plan voorziet een combinatie van natuur en energie met een potentie
van 1 .ITWh aan duurzame energie, dat wordt voorzien in de vorm van
zonne-atollen. Dit plan sluit aan op de natuurdoelen die het Rijk heeft in
het gebied (Wieringerhoek). Het plan zonneatollen is onderbouwd met
een onderzoek van Deltares en Bureau Waardenburg.
Plan Achteroever (bijlage 3) schetst de mogelijkheden van een
multifunctionele benadering van de achteroever en is bedoeld als
uitgangspunt voor een vervolguitwerking met alle gebiedspartijen. Het
plan bestaat uit een reeks bouwstenen voor natuur, zon met
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dubbelgebruik, extensieve landbouw en recreatie. Deze zijn vervolgens
verwerkt in twee varianten die zijn getoetst.
Het haalbaarheidsonderzoek (bijlage 4) is uitgevoerd door Deltares in
samenwerking met Bureau Waardenburg. Het Plan Achteroever zoals
ingediend door de natuurorganisaties is getoetst aan de volgende
criteria:
• De natuurdoelen zoals de PAGW-doelstellingen vanuit
Rijkswaterstaat en de N2000 doelen voor het gebied;
• De klimaatdoelstellingen zoals vermeld in de aanvullende MER
criteria van de concept MER Wieringerhoek;
• Landschappelijke inpasbaarheid.
Tijdens dit haalbaarheidsonderzoek is de initiatiefnemer betrokken
geweest; er is ruimte geboden voor eventuele aanvullingen en
verbeteringen op de concepttoetsing. Bovendien zijn met de
gemeenten, de initiatiefnemers en de provincie aandachtspunten
geformuleerd die mee kunnen worden genomen bij de verdere
uitwerking van plannen door de initiatiefnemers.

Draagvlak
Het plangebied ligt in de gemeente Hollands Kroon. Deze gemeente
heeft aangegeven geen landbouwgrond te willen inzetten voor natuur
en/of zonnepanelen. Bestuurlijk is er, op dit moment, dus geen
draagvlak voor het plan. Door de initiatiefnemers is een overleg gevoerd
met de stakeholders in het plangebied (bewoners, ondernemers en
LTO). Zij hebben aangegeven bezwaren te hebben tegen de
voorgestelde ontwikkelingen. Met name de onzekerheid naar de
toekomst maakt dat het lastig wordt om (her)financiering van de
bedrijfsvoering mogelijk te maken. Ook leeft het beeld dat men terecht
gaat komen in onteigeningsprocessen/uitkoop van de bedrijven, dit
wordt negatief ontvangen.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat het plan:
een beperkte bijdrage kan leveren aan de natuurdoelen van het
gebied inclusief de PACW doelen;
niet alle doelen van het PACW project Wieringerhoek kan
verwezenlijken;
geen alternatief biedt voor het plan Duurzaam Leefbaar voor
wat betreft duurzame energie-opwek.
Uit het rapport en uit gevoerde gesprekken tussen initiatiefnemers met
belanghebbenden in het gebied, blijkt dat het plan niet op draagvlak
kan rekenen bij de gemeente Hollands Kroon, de ondernemers en de
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bewoners van het gebied. Dit geldt zowel voor natuurontwikkeling op
landbouwgrond als opwekking van (zonne)energie op landbouwgrond.

Tot slot

In het haalbaarheidsonderzoek is aan het initiatief een aantal
aandachtspunten meegegeven. Het plan kan door de initiatiefnemers
eventueel verder in dialoog met de omgeving worden uitgewerkt.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
verzoeken u motie 1 1 5-2021 als afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

nciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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Motie 1 1 5-2021
Rapport Plan Duurzaam Leefbaar - een verkenning Deltares
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Ruimtelijke verkenning, multifunctionele Achteroever
Wieringermeer-juli 2021
Haalbaarheidsonderzoek concept Achteroever
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