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Onderwerp: Schriftelijke inspraakreactie Tussenbalans Regionale Energiestrategieën 
 
 
 
Geachte Statenleden, 
 
Op 7 september 2022 bespreekt u in de commissie Milieu en Mobiliteit de tussenbalans van de 
RESsen. Wij hebben de bijbehorende stukken bestudeerd en willen u het volgende meegeven: 

• We zijn blij dat in het rapport ‘Potentiële onderzoeksgebieden windenergie’ van Bosch & Van 
Rijn, d.d. 4 juli 2022 de Natura 2000-gebieden en ganzenrustgebieden als harde belemmering 
voor het realiseren van windenergie worden benoemd. Ook ondersteunen we van harte dat de 
provincie in haar zoektocht naar goed inpasbare zoekgebieden het uitgangspunt hanteert om 
Natuurnetwerk Nederland (NNN)-gebieden, weidevogelkerngebieden, stiltegebieden en de 
Hollandse Waterlinies als complexe belemmeringen te benoemen; 

• Het valt op dat de Leusderheide en de Vlasakkers (gebieden 56 en 57 in figuur 4 van het rapport) 
geen onderdeel uitmaken van het gebied dat buiten beschouwing wordt gelaten vanwege 
complexe belemmeringen. Dat is niet correct: formeel maken deze gebieden weliswaar geen 
onderdeel uit van het NNN (of één van de andere hierboven genoemde gebieden), maar deze 
gebieden kennen juist zeer complexe belemmeringen voor windenergie. Wij achten deze locaties 
ongeschikt en niet realistisch voor windenergie vanwege: 
- Zeer hoge natuurwaarden: De natuurwaarden van de Leusderheide en de Vlasakkers zijn 

zeer hoog: in deze gebieden leven veel beschermde soorten (o.a. nachtzwaluw, grauwe 
klauwier, boomleeuwerik, houtsnip, graspieper, roodborsttapuit, wespendief); 

- Essentiële bijdrage aan functioneren NNN: De uitzonderlijke natuurwaarden en -kwaliteit van 
de Leusderheide en de Vlasakkers, het functioneren van deze gebieden als bronlocatie voor 
de overige heidegebieden in Utrecht, de grootte en aaneengeslotenheid van de gebieden, en 
huidige beperkte mate van verstoring maken deze gebieden de meest waardevolle 
heideterreinen van de provincie. De gebieden dragen daardoor ook nadrukkelijk bij aan het 
functioneren van het NNN; 

- Bescherming in provinciaal beleid: De Leusderheide en de Vlasakkers zijn in de provinciale 
Omgevingsvisie benoemd als systemen die van belang zijn voor de natuurwaarden. Ze 
worden aangeduid als ‘militair oefenterrein met bijzondere natuurwaarden’, waarbij is 
beschreven dat de terreinen, als het militaire gebruik op termijn eindigt, worden toegevoegd 
aan het NNN (zie blz 118 van de Omgevingsvisie); 

  



 
 

• In de gemeente Vijfheerenlanden lijken delen van het weidevogelkerngebied niet tot de 
gebieden met complexe belemmeringen te zijn gerekend. Het betreft bijvoorbeeld de gebieden 
25, 33 en delen van 35 en 42. Daardoor worden kwetsbare gebieden ten onrechte benoemd als 
potentieel onderzoeksgebied. Zie ook de bijlage bij deze brief waarin we de potentiële 
onderzoeksgebieden hebben geplaatst naast een kaart met de weidevogelkerngebieden; 

Wij constateren dat vliegroutes van (kolonie)vogels en vleermuizen in de potentiële 
onderzoekslocaties aanwezig zijn. Bij nadere uitwerking van de onderzoekslocaties zal 
getoetst moeten worden aan de externe werking van Natura 2000-gebieden en de 
invloedsgebieden van weidevogelkerngebieden.  

Conclusie 
We zijn blij met de tot nu toe gemaakte keuzes in het onderzoek naar potentiële locaties voor de 
verdere uitrol van windenergie in de provincie Utrecht. Maar we vragen u deze aan te scherpen door: 

• de gebieden Leusderheide en Vlasakkers als ‘complexe belemmering’ aan te merken en uit te 
sluiten als onderzoeksgebied voor windenergie; 

• te controleren of de weidevogelkerngebieden correct zijn betrokken bij de gebieden die buiten 
beschouwing worden gelaten. Wij attenderen u met name op de gebieden in Vijfheerenlanden, 
maar mogelijk geldt dit voor meerdere gemeenten. 

 
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Nicolette Buiter 
(n.buiter@utrechtslandschap.nl, 06-51241624). 
  
 

 
Met vriendelijke groeten,  
 
Mede namens Natuurmonumenten, Zuid Hollands Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht en Natuur 
en Milieufederatie Utrecht 
 

 
 
Drs. S.G. van Dockum 
Directeur-bestuurder Utrechts Landschap

mailto:n.buiter@utrechtslandschap.nl


 

Bijlage 

‘Potentiële onderzoeksgebieden windenergie’ van Bosch & Van Rijn, d.d. 4 juli 2022 (blz 22) en Provinciale webkaart met weidevogelkerngebied, 
Vergelijk onderzoeksgebied 25, 33 en delen van 35 en 42 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


