
Verslag informatiebijeenkomst concept Kustvisie 
4 oktober 2021 19.30 - 20.30 uur 
Deelnemers: 50 personen 

 
 
Aanleiding 
Concept Kustvisie is voor groot deel klaar. Dit is ook het moment om terug te gaan naar de omgeving 
en verdere input op te halen. 
 
Doel 
U informeren en een algemeen beeld geven over de Kustvisie en de uitkomsten van de visie inclusief 
de samenhang met al lopende onderzoeken/projecten en een overzicht van de andere projecten in 
het projectenboek. 
 
1. Kort welkom en verhaal  

Marieke Verweij (WING) heet iedereen van harte welkom op deze informatiebijeenkomst over 
de Kustvisie van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. We nemen u mee in huidige 
ontwikkelingen in de Kustvisie. Van Den Oever tot Enkhuizen vinden ontwikkelingen langs de 
Noord-Hollandse plaats. Het zijn veel initiatieven en de ruimte is beperkt en kostbaar. 
Daarom werken de 7 partijen samen: provincie Noord-Holland, gemeenten Hollands Kroon, 
Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), N.V. PWN 
Waterleidingbedrijf en Rijkswaterstaat. 
We willen de omgeving goed betrekken om de waarde, kwaliteit, ambities en kansen te 
bespreken. Vanavond bespreken we in vogelvlucht de ontwikkelingen in het gebied. 
 
Onder de deelnemers vanavond: Bewoners van de gemeenten en ondernemers (o.a. agrariërs) 
uit het gebied, Schuttevaer, Boskalis, IJsselmeervereniging, Noord-Hollands Dagblad (pers), 
provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap, PWN, Recreatieschappen (o.a. West Friesland), 
RVO, Rijkswaterstaat en Watersportverbond. De meeste deelnemers zijn al eerder betrokken bij 
de individuele projecten en/of Kustweken. 2 deelnemers zijn er vanavond voor het eerst bij. 

 
2. Doel, agenda, spelregels 

Afgelopen maart waren de Kustweken over de toekomst van de Noord-Hollandse 
IJsselmeerkust. Daar zijn ideeën en suggesties opgehaald die geleid hebben tot de concept 
Kustvisie die er nu ligt. Vanavond informeren we u hier op hoofdlijnen over en op 11 en 12 
oktober gaan we dieper in op de inhoud van de Kustvisie. Nu volgt de stand van zaken van de 
Kustvisie, de onderzoeken/projecten en plannen en hoe u betrokken kunt worden en blijven. 
 
Spelregels: 
Graag uw vragen op de chat zetten. Martijn Vos (provincie NH) haalt vragen/opmerkingen naar 
voren om plenair te behandelen tijdens de vraagmomenten.  
Na 12 oktober wordt een Nota van Antwoord opgesteld met antwoorden op de meest gestelde 
vragen van vanavond, 11 en 12 oktober 
 
De bijeenkomst is in 2 blokken verdeeld: 
1. Hoofdlijnen concept Kustvisie 
2. Stand van zaken 4 verkenningen met vragen en antwoorden die samenkomen in de Kustvisie 

 
3. Algemene introductie concept Kustvisie door Tjalling Dijkstra, gemeente Medemblik 



• De Kustvisie is opgesteld omdat veel overheden met het IJsselmeer in brede zin bezig zijn. 
Agenda IJsselmeergebied 2050 heeft dit al in 2018 aangekaart. De Kustvisie is een ambitieus 
document: IJsselmeer als landschap van wereldklasse.  

• De IJsselmeeragenda 2050 stimuleert overheden en ondernemers integraal naar het gebied 
te kijken, naar alle facetten: waterveiligheid, recreatie, toerisme, visserij, energie, natuur, 
cultuurhistorie, etc. Bij de Kustvisie kijken we hoe je de ambities integraal kunt plaatsen 
zodat de projecten elkaar kunnen versterken.  

• De Kustvisie is opgesteld door provincie Noord-Holland, en gemeenten Medemblik, Hollands 
Kroon en Enkhuizen. Drinkwatermaatschappij PWN, HHNK en Rijkswaterstaat zijn hier nauw 
bij betrokken. Dit geldt ook voor de Stuurgroep onder leiding van Kees Loggen (provincie 
NH), de Ambtelijke begeleidingsgroep en de omgeving tijdens de Kustweken in maart. 

• Nu ligt er een mooi product om met u te bespreken. De Stuurgroep vraagt ook om externe 
raadpleging voordat de Kustvisie definitief wordt gemaakt. Op 11 en 12 oktober kunt u 
hierover uitgebreid mee discussiëren. Deze inbreng nemen we mee met wellicht een 
redactieslag en eventueel bijstelling van de Kustvisie. Daarna volgt het traject van 
goedkeuring. 

• Kustvisie onderdelen: 
o Analyse identiteit en kwaliteit 
o Trends en beleid: dwarsdoorsnede. 
o Visie 
o Projectenoverzicht: meegekregen projecten/initiatieven in afgelopen periode die 

met elkaar vormgeven aan de visie 
• Het zijn bouwstenen, geen burgerbindende afspraken voor een bestuurlijk richtinggevend 

document. Uitnodigend naar partijen om aanvullende ideeën toe te voegen. Een koers waar 
overheden voor gaan en welke projecten hier een bijdrage aan kunnen geven. Kansen om 
projecten te integreren. Met een accent op recreatie en toerisme. Zorgen van buiten 
ophalen en creëren van overzicht. 

• Visie:  
• IJsselmeerwaarde Noord-Hollandse kust. Hoofdprincipes: Relatie tussen water en land.  
• Basis moet op orde zijn: zowel langs de kustlijn als tussen water en land 
• Internationale allure, sluit aan op de ambitie. 
• Kaarten die invulling geven aan de visie 
• Overzicht van projecten die bijdrage kunnen leveren aan deze visie 
• Doorkijk in de tijd: Stuurgroep IJsselmeer heeft het document vrijgegeven en op 4, 11 en 12 

okt staan we stil bij de visie, daarna zetten we de puntjes op de ‘i’ en werken we de Kustvisie 
bij. In oktober/november volgt de besluitvorming. Motie 115: binnendijkse variant energie 
moet afgerond zijn vóór de vaststelling. De Kustvisie moet vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gereed zijn zodat we tot uitvoering kunnen overgaan. 

 
Ontwikkelingen in het IJsselmeergebied in bredere context 
Het gaat in het IJsselmeergebied om meer dan alleen Noord-Hollandse kust. Veel overheden 
werken samen met 6 provincies, meerdere waterschappen, gemeenten, RVO, Rijkswaterstaat, 
etc. Sinds 2018 werken we aan Agenda IJsselmeergebied 2050. Hier zijn ook ambities genoemd 
en Waar wij als Noord-Hollandse kust werken aan het landen hiervan. Ook Noord-Hollandse 
kust Markermeer kent een ambitie. Dit geldt ook voor Friese kust, etc. 
Het IJsselmeergebied is het grootste drinkwatergebied van Europa, en kent veel andere 
functies. Daarom ontwikkelden wij een Kustvisie om de ambities in het gebied een stap verder 
te brengen. 
Voor meer informatie en met vragen kunt u terecht bij Martijn Vos: vosj@noord-holland.nl. 

 
4. Vragen 

mailto:vosj@noord-holland.nl


V: Sheet is onduidelijk, ook in het Kustvisie document.  
A: Dit staat straks goed in de visie. 
V: Kan de motie 115 gedeeld worden?  
A: Deze staat online en is door Provinciale Staten vastgesteld in de RES. Link: 
https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=d2ec799e-bf52-4e8a-9ec6-
d56abfbeb666&FoundIDs= 
 

Pitchen van de projecten  
In de Kustvisie staat de samenhang der dingen centraal. Het gaat om het creëren van overzicht. Het 
is een richtinggevend document. In de Kustvisie  staat ook een projectenboek. 4 projecten daarvan 
lopen al en hebben een plek vanwege de onderlinge samenhang. Hier praten we u nu kort over bij.  
 
5. Korte pitch; PAWG MIRT verkenning Wieringerhoek (Rijkswaterstaat) door Mascha Lichtendahl 

Project Wieringerhoek bereidt nu de voorkeursbeslissing voor. Deze bijeenkomst is eigenlijk iets 
te vroeg. Het IJsselmeergebied is een belangrijk natuurgebied en zeer kwetsbaar. Soorten en 
aantallen soorten gaan in aantal achteruit. Dit willen we met het project stoppen en 
herstellen/verbeteren, zodanig dat ook andere functies een plek kunnen krijgen/behouden. 
Project Wieringerhoek richt zich op:  

• verbinding Waddenzee-IJsselmeer en IJsselmeer-achterland om de passage te 
verbeteren voor vissen en andere dieren. 

• toevoegen van ontbrekende ecotopen en 
• leveren van een bijdrage aan het tegengaan van zoutindringing.  

In de verkenning is naar alternatieven en meekoppelkansen gezocht en zijn ateliers gehouden. 
De resultaten hiervan bossen we nu op en we bereiden de beslissing voor. Ondanks de politieke 
wisselingen gaan we de Klankbordgroep en u informeren zodat u kunt reflecteren zoals dat 
normaal gesproken ook kan. 
Meer informatie over project Wieringerhoek: wieringerhoek@rws.nl. 

 
6. Korte pitch; Noordkop (HHNK) door Mara Dubbeld  

Project Verbetering natte infrastructuur Noordkop. In het kort: project Noordkop.  
Het tracé-traject loopt vanaf de spuisluis via het Balgzandkanaal naar het IJsselmeer. Het project 
heeft positieve ecologische effecten op IJsselmeerkust en op project Wieringerhoek.  
Doel is: 1. Verbeteren vismigratie en visdiversiteit. 2. Toekomstbestendig maken van het 
watersysteem zodat het robuuster wordt. 3. Harde overgang Waddenzee en achterland 
verzachten. Dit wil het project doen met: zachte land- waterovergangen, het creëren van zoet-
zout overgangen, het aanleggen van een zoutbarrière voor de agrarische sector. 
Vispasseerbaarheid van sluizen verbeteren. Het creëren van een gemaal bij de sluis, het 
visvriendelijk maken van de vissluis, en het passeerbaar maken van sluizen. 
Met een toekomstbestendig watersysteem: nieuw gemaal tegen de stijgende zeespiegel en een 
positieve bijdrage aan boezembeheer leveren. Nu wordt de laatste financiering geregeld. Daarna 
wordt het tracé verder uitgewerkt. 
Meer informatie over project Noordkop:  Marja van Hezewijk of Mara Dubbeld (HHNK). 

 
7. Korte pitch: Prototype Klimaatbuffer IJsselmeer (PWN) door Yvonne van der Hoff 

Waarom een klimaatbuffer 
Proberen alle belangen goed mee te nemen. Ook recreatie, landbouw en toerisme: 
• Voldoende en betrouwbaar drinkwater 
• Ecologie 
• Zoetwaterbeschikbaarheid  
Inzet 
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Het IJsselmeer versterken: robuuste stabiele kwaliteit en kwantiteit van water en het 
verminderen van watergebruik met campagnes. Drinkwaterproductie vergroten om bijvoorbeeld 
bevolkingsgroei op te kunnen vangen: 
• versterken zoetwaterbron  
• verminderen watergebruik  
• vergroten drinkwaterproductie  
 
Oplossing: Klimaatbuffer in het IJsselmeer  
Goede waterinnamepunt(en) zoeken, rondom Andijk blijkt de beste optie. 
Natuurlijke voorzuivering voordat je het proces drinkwater in gaat in samenwerking 
Wieringerhoek. En het creëren van een watervoorraad (i.g.v. droogte). 
• Waterinname 
• Natuurlijke voorzuivering in  

bekken en natuur 
• Watervoorraad in bekken 
Het project is vorig jaar gestart met de randvoorwaarden waaruit samenwerken duidelijk werd. 
Zo is samen met Wieringerhoek verder verkend hoe beide projectdoelen te combineren zijn. 
Inmiddels is naar buiten getreden om omgeving te betrekken. Hierbij zijn de belangen van 
maatschappelijke organisaties opgehaald en is twee maal een omgevingsdialoog georganiseerd. 
Dit proces gaan we zeker voortzetten. Waarschijnlijk organiseren we voor het einde van het jaar 
een avond voor omwonenden van Andijk. En zetten we dit volgend jaar breder voort met 
bijvoorbeeld een omgevingsdialoog. Ook doen we verdere onderzoeken met Wieringerhoek 
voor de buffer. 
Planstudiefase vraagt tot 2023 voorbereiding. Besluitvorming is waarschijnlijk in 2025/2026 
waarna we overgaan tot realisatie. 
Is nog even weg maar in de tussentijd zullen we u meenemen. Binnenkort komt de webpagina 
op PWN online.  
Wilt u meer weten? Stuur een mail naar communicatie@pwn.nl  o.v.v. Klimaatbuffer IJsselmeer. 

 
8. Korte pitch; RES 1.0 door Pierre Kas 

De zoekgebieden voor de RES zijn in juli 2021 vastgesteld door provincie, gemeenten en 
waterschappen. Doel van de RES is duurzame energie opwekken door wind- of zonne-energie. 
Elke deelregio komt met een eigen Plan van Aanpak waar ze op in gaan zetten inclusief een 
omgevingsbeleid. RES 2.0 volgt in 2023, na de verkiezingen. In de RES wordt een link opgenomen 
naar de kaart met de status. Gemeenten houden dit bij. 
Het gele gebied is Plan duurzaam leefbaar (1TW = 110 windturbines zoals in Wieringermeer). Dit 
is een enorme opgave met randvoorwaarden: het mag geen negatieve uitwerking hebben op 
landbouw, moet een recreatieve meerwaarde hebben, positief zijn voor natuur en ecologie en 
vrije doorvaart garanderen. 
Vanuit Provinciale Staten is een motie van natuurorganisaties ontvangen met een alternatief 
plan: achteroevers Wieringermeer in combinatie met zonnepanelen.  
Meer informatie, met alle plannen vindt u op de website: www.energieregionhn.nl/res-viewer.  

 
9. Vragen 

V: Wat zijn antropogene stoffen? 
A: Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die slecht zijn voor het milieu 
 
V: Op de RES kaart die Pierre liet zien stonden ook zwarte stippen, die zie ik niet op de RES-
Viewer. Wat zijn deze zwarte stippen?  
A: Dat zijn windturbines (Wieringermeer) 
 

mailto:communicatie@pwn.nl
http://www.energieregionhn.nl/res-viewer


V: Kan ik die op de RES viewer ook voor de rest van het gebied zien?  
A: Ja, daarvoor kun je een extra laag aanzetten. 
 
V: Het hele energienet kan het niet verwerken. Wat hebben we aan de voorzieningen die er dan 
bij komen?  
A: De opbrengst wordt direct op Tennet aangesloten en er wordt zelf betaald voor de 
aansluiting.  
 
V: Wordt ook op ringnet aangesloten?  
A: Nu nog niet. Plan is vanaf 2030. Gaan ervanuit dat het goed gaat. Met verdeelstations. 
 
V: Komen er ook nog zoekgebieden voor zonneparken en ??  
A: Ja, in RES 2.0 worden extra kaartlagen aangemaakt.  
 
V: Wordt er al gemonitord op verzilting in de Wieringermeer?  
A: Brakke zone is enkel in Balgzandkanaal met zoutbrug bij Kooibrug. Monitoren gebeurt o.a. 
door agrariërs zelf.  
 
V: Hoe zit dit in relatie tot Kweldruk? 
A: Kweldruk is opwellend water en kan ook zoet zijn. Monitoring in IJsselmeergebied is in 2018 
opgevoerd na de droge zomer (tot dan werd alleen bij Andijk gemeten). Verzilting heeft geleid 
tot betere monitoring met vaste meetboeien bij sluizen, en met varende meetschepen. In de 
zomer meten we 1x per 2 weken alle verziltingspunten. Deze verzamelen we en laden deze in 
het zoutmodel dat door Deltares is geijkt. Invloed van toekomstige projecten kunnen hierin 
worden geprojecteerd.  
 
V: Is dit inzichtelijk en te volgen? 
A: Ja, via website: Zoutgehalte - Rijkswaterstaat Waterinfo (rws.nl) 
 
V: Is het de bedoeling dat we vragen stellen over de werkwijze? Want inhoudelijk hebben we 
geen input gehad toch? Alle plannen worden niet toegelicht alleen de wijze hoe daar is 
gekomen. 
A: Deze avond is zeker ook om u op de hoogte stellen. Heeft u een specifieke vraag?  
Vanavond is de kick-off op hoofdlijnen en op 11 en 12 oktober volgt de discussie over de inhoud 
van de Kustvisie. Daarom nu meer tijd voor de 4 projecten die in het projectenboek staan. Meldt 
u vooral aan voor volgende bijeenkomsten van deze projecten voor de inhoud. 
 
V: Wanneer en hoe horen wij van het andere plan Binnendijk met zonnepanelen? 
A: Wanneer durf ik niet te zeggen. Het zal in ieder geval te vinden zijn op: 
https://www.mnh.nl/actueel/nieuws/.  
 
V: Zijn de plannen van Wieringerhoek al beschikbaar?  
A: Nee, er is geen extra informatie op dit moment. Is nog net te vroeg. Voor meer informatie: 
wieringerhoek@rws.nl.  
 
Voor meer informatie over de Kustvisie en over de 7 samenwerkende partijen: 
ijsselmeerkust@noord-holland.nl.  
 
U kunt aansluiten op de bijeenkomsten van 11 en 12 oktober over de Kustvisie en tot en met 13 
oktober schriftelijk reageren op de Kustvisie naar hierboven genoemd mailadres. 
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