IJsselmeervereniging

Stand van zaken RESsen, februari 2021
Noord-Holland Noord
Nota 1.0, dus voorlopig standpunt provincie verschenen in januari. Positief>> geen
windmolenplannen in het IJsselmeer meer. Negatief >> Wel een voornemen om
zonneceleilanden serieus te bekijken binnen het project Wieringerhoek.
Ons standpunt kan zijn: a) wij willen geen eilanden dus ook geen proef of b) wij willen geen
eilandenrijk, maar een proefeiland aansluitend aan de Kreupel moet mogelijk zijn, maar dan ook
integraal bekeken, dus financieel, landschappelijk en nautisch. Geen geld van natuur voor dit
project.
Noord-Holland Zuid
Ook hier recent een nota 1.0, maar nog veel discussie. Wat vinden wij: Geheel tegen
winstturbines bij de Nes en bij IJburg of de deur op een kier door eisen te stellen aan
landschapsplan, voorkomen hinder bewoners en reële inschatting schade aan natuur en
compensatie?
Flevoland
Nog geen nota 1.0 met standpunt provincie. Komt in april. Dan eventueel reageren. De
provincie gaat waarschijnlijk nu niet voorstellen windturbines op de Houtribdijk te plaatsen, maar
sluit de mogelijkheid, onder strakke condities van goedkeuring waarschijnlijk ook niet uit. Dus
nu een schot voor de boeg >> wij roepen de provincie op deze mogelijkheid nu echt te
schrappen?
Fryslân
Ook hier nog geen voorlopig standpunt provincie in een RES 1.0 nota. Wordt aan gewerkt maar
men gaat niets doen in het IJsselmeer. Het voornemen om zonneceleilanden serieus te nemen
lijkt niet meer actueel.
Wat nog wel actueel is de bestemming van middelen die uit het Windpark Fryslân beschikbaar
komen. Het gaat om aardig wat geld, dat maar voor een klein deel ten goede komt aan de
natuur in het IJsselmeergebied.!! We kunnen hier wel of niet op wijzen of de discussie aangaan.
Algemeen
Een lid deelde mee zich niet meer te herkennen in de IJsselmeervereniging omdat wij, samen
met de grote groene organisaties hebben uitgesproken dat en geen windturbines meer bij
kunnen in en aan de randen van het IJsselmeer.
Wordt dit standpunt gedeeld?
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