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Geachte Statenleden, 

De Stichting Het Blauwe Hart heeft kennisgenomen van het Ontwerp partiële 
herziening Omgevingsplan Flevoland inzake vrijwaring grondgebied 
Noordoostpolder en Urk en het Markermeer en Umeer voor het plaatsen van 
windmolens. Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid tot het geven van een 
zienswijze. In de Stichting Het Blauwe Hart werken samen Het Flevo-landschap, It 
Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, de Waddenvereniging en de 
Usselmeervereniging. Het Blauwe Hart zet zich in voor een duurzame ontwikkeling 
en gebruik van het IJsselmeergebied inclusief de Randmeren. 

Het Blauwe Hart is zich bewust van de waarde van winning van duurzame energie in 
de vorm van windenergie. We waarderen de wijze waarop de provincie Flevoland 
met grote inbreng van de regio het beleid van saneren en opschalen aanpakt. Een 
van onze lidorganisaties, Het Flevo-landschap, is hier ook direct bij betrokken. 

Het Blauwe Hart en haar achterban hecht grote waarde aan de landschappelijke en 
ecologische waarde van het IJsselmeergebied. De meren en de randmeren behoren 
grotendeels tot het internationale Natura 2000 netwerk. Usselmeer en Markermeer 
vormen samen het grootste, open zoetwatermeer in West-Europa. Met een schaal, 
openheid en rust die uniek zijn in Nederland. Het gebied is tevens een hoog 
gewaardeerd watersport- en recreatiegebied. Ons inziens kenmerken die het 
behouden waard zijn. 
Het Blauwe Hart is daarom ook van mening dat in en aan de Natura 2000 gebieden 
van het IJsselmeergebied geen nieuwe windmolenparken gewenst zijn. Wij zijn 
verheugd over uw besluit om geen windmolenparken in het Marker- en Umeer toe te 
staan en ook het grondgebied van Urk en Noordoostpolder te vrijwaren van nog te 
ontwikkelen windparken. Wij vragen u echter met klem om te besluiten om ook langs 
de Houtribdijk en de Ketelmeerdijk/Vossemeerdijk geen windmolens toe te staan. 
Windparken op deze locaties hebben grote landschappelijke impact en schaden -
zeker de Houtribdijk - mogelijk ook de ecologie (o.a. trekvogels, eenden, wilde 
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zwanen, vleermuizen). Langs de westkust van de Noordoostpolder verrijzen 
binnenkort al grootschalige windparken. Door ook langs de IJsselmeerdijk en 
Houtribdijk windturbines te plaatsten, ontstaat landschappelijk gezien een hek om de 
helft van het Usselmeer. 
Dit lijkt de stichting een onverstandige en te zware ingreep, dieafbreuk doet aan de 
landschappelijke kwaliteit van dit unieke gebied. 

In de hoop met deze zienswijze bij te dragen tot een weloverwogen aanpassing van 
het Omgevingsplan Flevoland. 

Met vriendelijke groet, 

F.F. Fleischer 
Directeur Stichting Het Blauwe Hart 
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