
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Onderwerp: Inpassingsplan Windpark Noordoostpolder

                                                                                                                                          Lelystad, 15 februari 2011

Hoogedelgestrenge dames/heren,

De Bond Heemschut heeft haar doel in het algemeen, en haar zienswijzen over het Windpark in 
het bijzonder, naar voren gebracht in bijgaande stukken. In de beide antwoordnota’s van de 
minister op deze stukken wordt naar de mening van Heemschut onvoldoende ingegaan op hun 
bezwaren en is de poging tot weerlegging niet overtuigend. Naar aanleiding van de vaststelling 
van het Inpassingsplan Windpark Noordoostpolder c.a. tekent de Bond Heemschut daarom 
beroep aan tegen deze besluiten. Op het Inpassingsplan en de bijbehorende besluiten is 
De Crisis- en herstelwet van toepassing.

Op blz. 52 van de toelichting van het Inpassingsplan wordt terecht gesteld: “Het initiatief zal 
een grote invloed hebben op het schaalniveau van het plangebied als geheel, dat 
grotendeels zal transformeren tot een energielandschap”. Dit is precies waar het beroep van 
Heemschut ligt, het is een soort technolandschap of industrielandschap dat grote schade aan 
de cultuurhistorie van het beschermd dorpsgezicht Urk en het Belvederegebied 
Noordoostpolder zal aanbrengen! Voor de beleving van mooi Nederland maakt het veel uit of 
de blik gevangen wordt door gigantische fabrieksmatig vervaardigde turbines of door 
kleinschalig handwerk van natuurlijk materialen. Het toelaten van verschillende kleuren van de 
rijen turbines zou de schade alleen nog maar groter maken.

Op blz. 53 en onder het kopje “beschermd dorpsgezicht Urk” van de toelichting van het 
Inpassingsplan wordt gesteld dat het park geen e�ect heeft op het beschermd dorpsgezicht. 
Al eerder heeft Heemschut aangegeven dat dit naar zijn/haar mening onjuist is, en waarom, zie 
brief december 2009 en zie de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van mei 2010, 
gemeente Deventer, in een soortgelijk geval.
Het weglaten van de 7 turbines aan de waterzijde zal vanuit de landzijde gezien geen 
verbetering aanbrengen, omdat de rij op het land niet wordt ingekort.

In de Antwoordnota MER wordt onder punt 2b gesteld dat door de turbines te plaatsen bij de 
dijken tegemoet gekomen wordt aan Belvedere vanwege de grootschaligheid van zowel 
turbines als dijken, maar daarbij is weer alleen gekeken naar de waterzijde, dat geldt beslist niet 
voor de landzijde waar sprake is van het meest kleinschalige deel van het Belvederelandschap. 
Het oorspronkelijke landschapsontwerp ging namelijk uit van een open middendeel en een 
gesloten rand, dit vanwege de heersende westenwinden.



De cultuurhistorisch waardevolle gebieden bevinden zich voornamelijk aan de landzijde. 
Als locatiekeuze zou voor een dergelijk project van nationaal belang heel Nederland betrokken 
moeten worden, en niet allen het IJsselmeergebied. Nederland is bij uitstek een land dat daar-
voor mogelijkheden biedt.

In de Antwoordnota van het Inpassingsplan wordt onder punt 56c toegegeven dat de turbines 
niet passen in het relatief kleinschalige gebied van de Noordoostpolder, waarbij er ten 
onrechte vanuit gegaan wordt dat dit het middengebied betreft. Zoals hierboven en in de 
bijlagen al is verduidelijkt is men bij het ontwerp van de polder uitgegaan van een open 
middengebied en een gesloten rand, vanwege de westenwinden, daarom staan de boerderijen 
in het kleinschalige gebied langs de dijken dichter bij elkaar en zijn de wegen daar vaker en 
forser voorzien van laanbeplanting dan in het middengebied.

Het geheel overziende komt het de Bond Heemschut voor dat hier gelegenheidsplanologie 
wordt bedreven waarbij beginselen zich moeten aanpassen aan projecten, met grote kans op 
schade aan aanwezige waarden. Schade c.q. hinder is praktisch onvermijdelijk als het spel zo 
gespeeld wordt.  Het is juist om schade c.q. hinder te voorkomen dat projecten zich moeten 
aanpassen aan beginselen. Oorspronkelijk was ook in het bestemmingsplan landelijk gebied 
van de Noordoostpolder geregeld dat bouwwerken geen gebouw zijnde (en hier vallen 
windturbines onder), niet hoger mochten zijn dan 1,50 m. Dit zowel ter bescherming van het 
landschap als zijn bewoners. In dit verband zij opgemerkt dat het aanwijzen van de 
Noordoostpolder tot Werelderfgoed met dit Inpassingsplan ook in gevaar komt, zo niet 
onmogelijk gemaakt zal worden.

Heemschut staat positief ten opzichte van windenergie maar zou gaarne zien dat één en ander 
niet ten koste gaat van aanwezige cultuurhistorische waarden. Er zijn in het verleden veel 
aanslagen op mooi Nederland gepleegd, de Bond zou wensen dat hier van geleerd wordt en 
bepleit een andere locatie zoals in zee of langs een dijk met aan beide kanten water.
Op grond van het bovenstaande verzoekt de Bond Heemschut u de hier in het geding zijnde 
ministeriële besluiten te vernietigen.

Hoogachtend,

namens de Bond Heemschut

Rob Nijhof 
Voorzitter commissie Heemschut Flevoland
Bond Heemschut commissie Heemschut Flevoland
p/a Postbus 73
8200 AB Lelystad

Bijlagen: 2 zienswijzen van Heemschut



Inspraakpunt windpark Noordoostpolder
Bureau Energieprojecten
Postbus 304
2270 AH Voorburg

Onderwerp        Kenmerk
Zienswijze Bond Heemschut      2009.012.1 

 

Geachte mevrouw, meneer,

Naar aanleiding van het ter inzage liggende Milieu E�ect Rapport windmolenplan Noordoostpolder 
brengt de Bond Heemschut hieronder haar zienswijze over dit rapport onder uw aandacht.

De Bond Heemschut stelt zich statutair ten doel de bescherming van de schoonheid en de 
cultuurhistorie van Nederland in het algemeen, en van cultuurmonumenten in het bijzonder. 
Daarom staat de Bond achter het Rijksproject "mooier Nederland" en de nota Belvedere, ter 
bevordering van de verankering van de cultuurhistorie in de ruimtelijke planning, ordening en 
vormgeving. Verder is de Bond het eens met de Provinciale Beleidsregels windturbines waarin gesteld 
wordt dat windturbines niet te dicht bij cultuurhistorisch waardevolle gebieden geplaatst moeten 
worden. Ook staat de Bond achter de hoofddoelstelling van het Welstandsbeleidsplan van de 
gemeente Noordoostpolder, waarin gesteld wordt "Een en ander moet leiden tot een aantrekkelijke, 
goed verzorgde omgeving waarbij de cultuurhistorische betekenis wordt gerespecteerd".

Voor het MER windmolenplan Noordoostpolder zou zulk beleid van de 3 lagen van de overheid naar 
de mening van de Bond moeten betekenen dat van de voorgestelde 3 alternatieven diegene wordt 
gekozen die het minst schadelijk is voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Die  waarden 
betre�en het Belvederegebied Noordoostpolder dat op de voorlopige lijst van het Werelderfgoed is 
geplaatst, en het Beschermd Dorpsgebied Urk. Die waarden zouden naar onze mening het best 
beschermd worden als er gekozen wordt voor het alternatief Houtribdijk.
Ook de locatie bij de Flevocentrale zou minder schade aan de cultuurhistorie toebrengen dan de nu 
gekozen locatie bij de Noordoostpolderdijk en Urk. Daar dreigt nu bij deze kwetsbare gebieden een 
industrieel-technische constructie geplaatst te worden met een schaal die van alles in de omtrek is 
vervreemd. Een dergelijke onthechting van de omgeving kan eigenlijk alleen op locaties die in bele-
vingswaarde en schaal weinig voorstellen, dus betrekkelijk geïsoleerd zijn, bijvoorbeeld in zee of een 
groot meer. 



Maar dit landschap, dat zorgvuldig multidisciplinair ontworpen is en gekenmerkt wordt door rust, 
verandert dan ingrijpend in een soort techno- landschap met onrust veroorzakende bewegende delen. 
Voorts wordt een kwetsbare oude dorpskern met unieke waarden ingeklemd tussen gigantische 
turbines. Het onder punt 5.6.2 van het MER gestelde "de status van Beschermd Dorpsgezicht heeft geen 
gevolgen voor ontwikkelingen buiten het begrensde gebied" onderschrijven wij natuurlijk niet, gezien 
de turbines tot op 40 km of meer zichtbaar kunnen zijn!  Bij het afwegen van de alternatieven is naar de 
mening van Heemschut onvoldoende gelet op de cultuurhistorie, met alle gevolgen van dien.

Er zijn in het verleden veel aanslagen op mooi Nederland gepleegd, de Bond zou wensen dat hiervan 
geleerd wordt, en bepleit een andere afweging van de alternatieven, zoals boven aangegeven. 
Heemschut staat positief tegenover windenergie, maar zou gaarne zien dat dit niet ten koste gaat van 
aanwezige cultuurhistorische waarden.

Hoogachtend,

namens de Bond Heemschut

J. Bergshoe�
Technisch adviseur commissie Heemschut Flevoland

Bond Heemschut Commissie Flevoland
p/a Postbus 73
8200 AB Lelystad

c.c. Gemeente Urk



Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt windpark Noordoostpolder
Postbus 223
2250 AE Voorschoten

Onderwerp: Ontwerp-inpassingsplan Windpark Noordoostpolder

               Lelystad, 27 juli 2010

L.S.

Naar aanleiding van het ter inzage liggende Ontwerp-inpassingsplan Windpark 
Noordoostpolder c.a. brengt de Bond Heemschut hiermee haar zienswijze onder uw aandacht.

Op blz. 52 van de toelichting van het Inpassingsplan wordt terecht gesteld: “Het initiatief zal een 
grote invloed hebben op het schaalniveau van het plangebied als geheel, dat grotendeels zal 
transformeren tot een energielandschap.” Dit is precies wat Heemschut een soort 
technolandschap of industrielandschap heeft genoemd en wat grote schade aan de 
cultuurhistorie van het beschermd dorpsgezicht Urk en het Belvederegebied Noordoostpolder 
zal aanbrengen! Voor de beleving van mooi Nederland maakt het veel uit of de blik gevangen 
wordt door gigantische fabrieksmatig vervaardigde turbines of door kleinschalig handwerk van 
natuurlijke materialen. Het toelaten van verschillende kleuren van de rijen turbines zou de 
schade alleen nog maar groter maken.

Op blz. 53 en onder het kopje “beschermd dorpsgezicht Urk” van de toelichting van het 
Inpassingsplan wordt gesteld dat het park geen e�ect heeft op het beschermd dorpsgezicht.
Al eerder heeft Heemschut aangegeven dat dit naar haar mening onjuist is, en waaom, zie brief 
dd. 1 december 2009 en zie de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van mei 2010, 
gemeente Deventer, in een soortgelijk geval.
Het weglaten van de 7 turbines aan de waterzijde zal vanuit de landzijde gezien geen verbete-
ring aanbrengen, omdat de rij op het land niet wordt ingekort.

In de Antwoordnota MER wordt onder punt 2b gesteld dat door de turbines te plaatsen bij de 
dijken tegemoet gekomen wordt aan Belvedere vanwege de grootschaligheid van zowel 
turbines als dijken, maar daarbij is weer alleen gekeken naar de waterzijde, dat geldt beslist niet 
voor de landzijde waar sprake is van het meest kleinschalige deel van het Belvederelandschap. 
Het oorspronkelijk landschapsontwerp ging namelijk uit van een open middendeel en een 
gesloten rand, dit vanwege de heersende westenwinden.



De cultuurhistorisch waardevolle gebieden bevinden zich voornamelijk aan de landzijde. 
Daarom zou naar de mening van Heemschut als locatie veel beter behalve naar zee naar dijken 
met aan beide zijden water gezocht moeten worden. Daarbij zou voor een dergelijk project van 
nationaal belang heel Nederland betrokken moeten worden, en niet alleen het 
IJsselmeergebied. Nederland is bij uitstek een land dat daarvoor mogelijkheden biedt.

Heemschut staat positief ten optie van windenergie maar zou gaarne zien dat één en ander 
niet ten koste gaat van aanwezige cultuurhistorische waarden.
Er zijn in het verleden veel aanslagen op mooi Nederland gepleegd, de Bond zou wensen dat 
hier van geleerd wordt en bepleit een andere locatie zoals hierboven bedoeld.

Hoogachtend,

namens de Bond Heemschut

Rob Nijhof
Voorzitter commissie Heemschut Flevoland
p/a Postbus 73
8200 AB Lelystad




