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          Marken, 3 Februari 2021 

 
Betreft: RES en voorgedragen zoeklocatie De Nes 
 
 
 
Geachte Mevrouw van de Weijenberg en Heer Kaars, 
 
De Eilandraad Marken wil graag op zeer korte termijn met u van gedachten wisselen over de RES 
problematiek en de door de gemeente Waterland voorgedragen zoeklocatie De Nes voor het plaatsen 
van extra windmolens. 
 
De Eilandraad en haar werkgroep Natuur & Milieu zijn van mening dat elke gemeente de 
mogelijkheden moet onderzoeken tot het leveren van een positieve bijdrage aan een duurzame 
energietransitie. 
De voordracht van de locatie De Nes zal echter ook op het nodige draagvlak bij de inwoners van 
Marken moeten kunnen rekenen. Hierbij moeten ook aspecten zoals landschap, natuur en recreatie 
(Natura 2000 gebied) meegewogen moeten worden bij de verdere ontwikkeling. 
 
Om onze inwoners de juiste transparante informatie te kunnen verschaffen proberen wij zoveel 
mogelijk onomstreden informatie te verzamelen. 
In dit kader maken hebben wij grote bezwaren met de door de CWW Waterland uitgezette enquête 
voor de inwoners van geheel Waterland. De geschetste scenario’s en suggestieve vraagstelling i.c.m. 
verkopen van financiële voordelen kan geen objectie beeldvorming van de meningen in  
Waterland, zeker niet die op Marken, opleveren. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de uitkomsten van deze enquête niet zwaarwegend in uw 
uiteindelijke besluitvorming mee te nemen. 
Ook de vele publicaties in de landelijke pers over de effecten van windmolens verhogen de zorgen  
over de gevolgen van een aantal scenario’s die via de CWW Waterland tot ons komen.  
 
Transparantie over scenario’s en de mogelijke gevolgen van een uitwerking van de scenario’s kunnen 
ongefundeerde meningen en standpunten wegnemen en bijdragen aan begrip onder de inwoners voor 
de standpunten en beleid van de Gemeente Waterland. 
 
Nogmaals, wij zeggen een ‘ja’ tegen een bijdrage aan een duurzame wereld maar laat deze bijdrage 
zorgvuldig, volledig en evenwichtig zijn. 
 
In afwachting van een zo spoedig mogelijk reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eilandraad Marken 
C. van Altena 
Voorzitter 
Tel. 06-53243822 
 
 


