
Aan: De leden van Provinciale Staten Provincie Flevoland

Betreft: Reactie RECRON namens de recreatiesector op het kaartbeeld en de
zoekgebieden voor windenergie (agendapunt 8b, Statenvergadering 20
juni 2012)

Driebergen, 17 juni 2012

Geachte Statenleden,

Woensdag 20 juni a.s. staat bij agendapunt 8b het kaartbeeld “Zoekruimte voor windenergie
in Flevoland” op de agenda van uw vergadering. Doel van agendering van dit onderwerp is
dat u richting het Rijk in het kader van de “Rijksstructuurvisie Wind op Land” advies kunt
afgeven. Wij willen u verzoeken niet zondermeer met het kaartmateriaal akkoord te gaan.

Namens brancheorganisatie RECRON, die de belangen behartigt van de bij ons aangesloten
bedrijven in de dag- en verblijfsrecreatie, willen wij u graag op het hart drukken dat de
“zoekgebieden” voor grootschalige windmolenparken zoals aangeduid op het kaartmateriaal
op onderdelen een groot zorgpunt is voor onze sector.

Hoewel wij de energietransitie naar meer duurzamere vormen van energie van harte
ondersteunen, en ook wij begrijpen dat in de totale energiemix ook ruimte voor windmolens
gevonden moet worden, willen wij u wel vragen bij de keuze voor de zogenaamde
“zoekgebieden” goed te letten op de impact voor de recreatiesector, een sector die juist in
Flevoland van groot economisch en maatschappelijk belang is.

Het moge duidelijk zijn dat omvangrijke windmolenparken op die plekken waar veel
gerecreëerd wordt, het aanwezig zijn van deze zichtbepalende objecten zondermeer door
(potentiële) bezoekers als negatief ervaren wordt. Nog los van praktische bezwaren rond
veiligheid en overlast (geluidsoverlast en/of slagschaduw) komt een toerist/recreant over het
algemeen op die locaties voor “rust, ruimte en vrijheid”.

Als we nu naar het kaartmateriaal kijken vinden wij het bijvoorbeeld onbegrijpelijk, dat een
belangrijk deel van “de goudkust” aan de oostkant van Dronten / het Veluwerandmeer (3a),
zowel op land als in het randmeer aangewezen is als zoeklocatie. Juist hier ontwikkelt de
recreatie zich goed en zou je dus geen (grootschalige) windmolens moeten willen realiseren.

Ook lijkt er onvoldoende afstemming te zijn met andere initiatieven, zoals die van de
Markerwadden van Natuurmonumenten. In het kader van het TBES (Toekomst Bestendig
Ecologisch Systeem) liggen er serieuze plannen die thans uitgewerkt worden om langs de
Houtribdijk 1500-4500 hectare oermoeras te vormen met naast ecologische en
natuurdoelstellingen, ook zeer nadrukkelijk de bedoeling om hier ruimte te maken voor de
recreatiesector. Grootschalige windmolens zullen overlast geven en niet passen bij deze
beoogde ontwikkeling. Zo in zo maakt de recreatiesector zich zorgen over grootschalige



windmolens in het Markermeer- en IJsselmeergebied omdat juist de openheid van het
gebied de belangrijkste kwaliteit is. En het Markermeer- en IJsselmeergebied, het Blauwe
Hart van Nederland, is nu al van groot belang voor tal van vormen van recreatie en dat zal
naar de toekomst toe alleen maar gaan toenemen.

Wij vragen u daarom dringend nog eens goed naar het kaartmateriaal te kijken en niet
zondermeer hiermee in te stemmen. Vooral locatie 1 (voor het deel langs de
IJsselmeerdijk/Houtribdijk) en locatie 3a (Oostrand Dronten) zijn vanuit onze sector bezien
slechte locaties en zouden van een negatief advies moeten worden voorzien.

De andere locaties willen we niet bij voorbaat uitsluiten, al zal inpassing altijd maatwerk
betekenen en goed overleg vragen met lokale en regionale partijen.

Graag blijven wij over dit onderwerp met u in gesprek!

Met vriendelijke groet,
RECRON

Arthur Helling
Regiomanager RECRON N-Holland & Flevoland

Hoofdkantoor:
Hoofdstraat 82
Postbus 102
3970 AC DRIEBERGEN
T 0343-52 47 00
F 0343-52 47 01
M 06-53 77 89 77
E helling@recron.nl
http://www.recron.nl

RECRON behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2.000 professionele bedrijven in
de toeristische en recreatieve sector en vertegenwoordigt hiermee circa vijfentachtig procent van de
omzet in de branche. RECRON biedt inzicht in de Nederlandse verblijfs- en dagrecreatie met de
RECRON InnovatieCampagne (RIC). www.recroninnovatiecampagne.nl


