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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.
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