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Voorwoord 
Voor u ligt het verslag “project valmeer”, dat is geschreven onder begeleiding van het kennisplatform 
voor duurzame energie Terra Technica te Alkmaar. Het verslag beschrijft het onderzoek naar 
draagvlak voor de aanleg en operatie van een valmeer in het Markermeer, nabij de gemeente Hoorn. 
Het onderzoek kan door de gemeente Hoorn, en andere betrokken partijen, gebruikt worden om de 
haalbaarheid van een valmeer in kaart te brengen. Verder zal ook een conceptuele beschrijving 
worden gegeven voor de optimale locatie van een valmeer. 
 
Tijdens dit onderzoek heb ik (Ryan Verhagen) zowel nationaal als internationaal contacten gezocht 
met experts, die aan soortgelijke projecten hebben meegewerkt. Zo heb ik contact weten te maken 
met de wethouder van Parijs (Emmanuel Gregore) en met de generaal-manager van ENGIE in België 
(Natalie Dewulf). Deze stageopdracht is enorm nuttig en leerzaam voor mij geweest. Zo heb ik mijn 
kennis binnen de innovatieve duurzame energiesector weten te verbreden. Daarbij was de kennis 
over energieopslag leidend. Daarnaast heb ik ook kennis mogen vernemen van verschillende 
(inter)nationale projecten en de rol van participatie hierbinnen.   
 
Ik wil Bouke Veldman en Fred Gardner, vanuit Terra Technica, bedanken voor de begeleiding en 
kennisoverdracht binnen mijn stageopdracht. Alle kennis die zij meebrachten zijn belangrijk geweest 
binnen mijn stageopdracht. Ook wil ik mijn medestudenten vanuit Inholland Alkmaar BFL bedanken 
voor het opstellen van een offerte voor een valmeer bij Hoorn. Deze offerte heb ik meegenomen in 
mijn advies. 
 
Verder wil ik iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om zich door mij te laten interviewen. Dit 
zijn ontzettend fijne, leuke en vooral ook leerzame gesprekken geweest. De volgende mensen wil ik 
hierbij bedanken: Gerard Fit (ETNA), Manon van Meer (Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier), Wies Thesing- van Eijk (RES NHN), Rik Jonker (Rijkswaterstaat), Fred Petersen (RES 
Flevoland), Stefan Olsthoorn (Energy Storage Nederland), Adnan Rahman, (Schiphol op zee) Huub 
Lavooij en Leen Berke (Delta21), Roel Posthoorn (natuurmonumenten), Natalie Dewulf 
(ENGIEBelgium), Emmanuel Gregore (gemeente Parijs), Pieter van der Hoeven (Inholland Alkmaar). 
De volgende bedrijven en gemeenten wil ik ook bedanken: VRTVilnius, Kogen.lT, Frederikshavn, 
Electricidade da Madeira. Tot slot wil ik mijn docentbegeleider (Dhr. Hendrik Faber) bedanken voor 
alle tijd en goede begeleiding. 
 
Ik wens u veel lees plezier! 
 
 
 
Ryan Verhagen 
 
20 januari 2021 
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Samenvatting 
Aanleiding van dit onderzoek is de mogelijkheid voor energieopslag in de vorm van een valmeer. Dit 
vloeit voort uit één van de grootste trends van de moderne tijd namelijk, de energietransitie. Naast 
het opwekken van duurzame energie, moet deze ook worden opgeslagen. Een vorm van duurzame 
energieopslag, is het concept valmeer. Het energieplatform Terra Technica heeft opdracht gegeven 
aan Inholland om onderzoek te doen naar de landschappelijke inpasbaarheid en de mate van 
maatschappelijk draagvlak voor een valmeer.  
 
Dit onderzoek legt haar focus op twee aspecten. Eén is het benchmarken van verschillende 
soortgelijke, (inter)nationale projecten (als een valmeer) met het oog op het creëren van 
maatschappelijk draagvlak. Het tweede aspect is het opstellen van scenario’s voor een conceptuele 
beschrijving voor een “optimale” locatie van een valmeer in het Markermeer. 
 
De gekozen projecten zijn de volgende: 

• Delta21 plan (Een conceptplan voor een valmeer bij de tweede Maasvlakte) 
• Schiphol op zee (plan om Schiphol uit te breiden op de Noordzee) 
• OPAC (Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale, ook wel ondergrond valmeer) 
• Marderwadden (natuureilanden op het markermeer) 
• COO-trois-Ponts (Valmeer in België, nabij Luik in het plaatsje Trois-Ponts) 
• Calheta III (Uitbreiding van een valmeer op het Portugese eiland Madeira) 
• Frederikshavn (Gemeente in Denemarken, dat bijna volledig duurzaam is) 
• Jardin Del Turia (Omlegging van de Turia in Valencia en de opkomst van een stadspark) 
• Triangle Eole Evangile (Duurzame herontwikkeling van een stadsdriehoek in Parijs) 
• Vilnius CHP (warme- en energiecentrale in de gemeente Vilnius, Litouwen) 
• Lake Karla (Meer in Griekenland dat opnieuw is volgelaten met water) 

 
Allereerst is een omschrijving gemaakt van verschillende varianten van een valmeer. Deze bepalen 
ook mogelijke “optimale” locaties voor een valmeer. Door middel van interviews en literatuurstudie 
is bepaald op welke wijze maatschappelijk draagvlak voor de internationale projecten is gecreëerd. 
Deze informatie is geanalyseerd door middel van een kwalitatieve benchmarking.  
 
De praktische uitkomst van deze benchmarking, heeft geresulteerd in een draagvlak-criteria-grid. Dit 
is een grid/tabel waarbij de projecten tegenover de gekozen criteria worden gezet. De gekozen elf 
projecten zijn hierbij getoetst en gerangschikt aan de hand van elf criteria. Er is een 
krachtenveldanalyse opgesteld om de belangrijkste actoren inzichtelijk te maken. Al deze 
voorgaande informatie is tot slot vertaald in een advies aan de gemeente Hoorn. 
 
Een valmeer is een waterbassin, dat door waterkracht, energie kan opwekken en opslaan. Het 
valmeer maakt gebruik van hoogteverschillen in het landschap of in het water. Het valmeer laat 
water via turbines het onder-bassin instromen, als er energie nodig is. Dit water wordt terug het 
boven-bassin ingepompt. Op deze manier wordt energie opgeslagen.  
 
Uit de benchmarking is gebleken dat projecten met een grote rol voor participatie, het meeste 
maatschappelijk draagvlak aanwezig is. Hierbij zijn projecten met de meeste participatie ook de 
projecten vanuit bewonersinitiatieven. Dit is te zien bij de projecten Frederikshavn in Denemarken, 
Jardin Del Turia in Spanje en Lake Karla in Griekenland.  
 
Bij deze projecten is de samenwerking tussen de lokale overheid en haar inwoners het grootst. Denk 
hierbij aan het gezamenlijk ontwerpen en uitvoeren van het project. Zo is de Jardin Del Turia 
gezamenlijk ontworpen. Lake Karla is een project vanuit burgerinitiatief, maar met volledige steun 
van de lokale overheid. Dit maakte dat de rol van participatie binnen dit project sterk aanwezig was. 
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Projecten met grote landschappelijke ingrepen, zoals de OPAC, Schiphol op zee, Calheta III en het 
Delta21 plan, hebben het meeste maatschappelijke weerstand. Ook als er sprake is van 
natuurontwikkeling/herstel binnen deze projecten, is dit niet voldoende gebleken om 
maatschappelijk draagvlak te creëren. 
 
Geconcludeerd voor de “optimale” locatie voor een valmeer is scenario 3. De locatie van het valmeer 
ligt hierbij 15 km vanuit de kust van Hoorn, midden op het Markermeer. Deze locatie leidt tot de 
minste hinder. Daarnaast is de locatie met het oog op de ecologische functie van het valmeer, het 
meest aantrekkelijk. Zo hoeft het valmeer geen eenduidige put voor energieopwekking en opslag te 
zijn. Maar is de mogelijkheid groter voor de ontwikkeling van een valmeer-eiland, die meerdere 
ruimtelijke functies kan vervullen. 
 
De gemeente wordt geadviseerd bewustwording te creëren voor het belang van een valmeer. 
Bewustwording wordt gecreëerd door te beredeneren, waarom het valmeer van essentieel belang is 
voor de lokale energietransitie. Dit doet de gemeente door energieopslag (in de vorm van een 
valmeer) te benoemen is haar visies en plannen.  
 
Beredenering = bewustwording = (maatschappelijk) draagvlak. 
 
Geadviseerd aan de gemeente wordt om te zorgen voor flexibiliteit, zodat er ruimte is voor 
participatie en gezamenlijke ontwikkeling van het valmeer. Geadviseerd wordt om als gemeente niet 
een zelf ontwikkeld plan door te voeren, maar ruimte te bieden voor ontwerp ideeën en eventuele 
aanpassingen. Daarbij is visualisatie van belang. Op deze wijze kunnen inwoners zich een beeld 
schetsen en krijgt men een meer doordachte mening over het project valmeer. Ter voorbereiding op 
het project wordt de gemeente geadviseerd, om het begrip draagvlak te definiëren. Op deze wijze 
weet men wanneer er sprake is van voldoende maatschappelijk draagvlak. Dit kan al zijn als men 51% 
van alle belanghebbende meehebt. 
 
De grootschaligheid van het project, leidt tot een diversiteit aan shake- en shareholders. Het project 
is van belang voor de volgende partijen. Voorstanders zijn: TenneT, Boskalis, Urgenda, Tidal Testing 
Cente, Alliander, Eneco, ECN, Decisio en Intij B.V. Achterlopers zijn Natuurmonumenten en inwoners. 
Partijen die een neutrale rol spelen binnen het project zijn Rijkswaterstaat, de provincies Noord-
Holland en Flevoland en de gemeente Hoorn. Partijen die voor zijn onder bepaalde voorwaarden zijn 
de recreanten, stichting T’ Blauwe Hart, het watersportverbond en de milieufederatie Noord-
Holland. 
 
Door de uitbraak van het coronavirus is het nauwelijks mogelijk geweest om op locatie in Alkmaar te 
werken en bij ieder project iemand te interviewen. Dit laatste is een punt van discussie. Voor een 
volgend onderzoek wordt aanbevolen, om bij elk project meerdere personen, vanuit verschillende 
invalshoeken, te interviewen. 
 
Een ander discussiepunt is de draagvlak-criteria-grid. De betrouwbaarheid van deze grid is niet 
optimaal, doordat deze kwalitatief en vergelijkend bepaald is. In een vervolgonderzoek is het aan te 
bevelen, een methode te vinden om deze (inter)nationale projecten meer betrouwbaar per criterium 
te rangschikken.  
 
Tot slot wordt aanbevolen om in een vervolgonderzoek de primaire functie te leggen op de 
landschappelijke inpasbaarheid. Dat is in dit onderzoek, door middel van scenario’s, een punt van 
discussie. Dit is van belang voor de communicatie, concretisering, visualisatie en daarmee het 
draagvlak voor het project 
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Woordenlijst 
Aquacultuur  
Aquacultuur is de teelt van aquatische organismen als vissen, schelp- en schaaldieren en 
waterplanten als zeewier (Beveridge, 2004). 
 
Aquifers  
Een aquifer is een geologisch watervoerende laag in de ondergrond. Vanuit deze aquifer (bijvoorbeeld 
zand) kan water uit de bron worden gewonnen. Dit water wordt op natuurlijke wijze aangevuld door 
regen (National Water Commission, 2009). 
 
Baggeren 
Baggeren is een verzamelnaam voor verschillende technieken die worden gebruikt om zand, slib en 
andere bodemlagen van de waterbodem te verwijderen (P, 2014). 
 
Benchmarken 
Benchmarken is een gestructureerde meting van gegevens, afkomstig van processen, diensten, 
producten en/of resultaten van een organisatie, project of individu (encyclo, 2020). 
 
Blue-energy 
Energie dat wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zoet- en zoutwater (osmose). 
Een membraan scheidt de twee watermassa’s, waardoor (in)direct elektriciteit kan worden opgewekt 
(Wang, 2017). 
 
Brakwaterbiotoop  
Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype, waarin een bepaalde levensgemeenschap 
met organismen kan leven. Een brakwaterbiotoop is waar zoet- en zoutwater elkaar grenzen, meestal 
zijn dit rivieren die uitmonden in de oceaan (Aquagids, 2011). 
 
Dunkelflaute  
Dit is het principe dat steeds grotere energieoverschotten en energietekorten voorkomen (BNA 
onderzoeken, 2019). 
 
Kinetische energie 
Kinetische energie of bewegingsenergie is een vorm van energie, eigen aan een bewegend lichaam, 
vanwege de traagheid van massa (Wikipedia, 2020). 
 
Krachtenveldanalyse  
Een krachtenveldanalyse is een tool om de belangen en specifieke middelen van verschillende actoren 
binnen een project eenvoudig te visualiseren (Schijndel, 2016). 
 
MER 
De MER staat voor milieueffectrapportage. Dit brengt de milieueffecten van een plan of project in 
beeld. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project 
(Wagenmakers, 2019). 
 
NAP 
NAP staat voor Nationaal Amsterdams Peil. Dit is het nulpunt waar alle hoogtes in Nederland mee 
worden gemeten. Een NAP van 0 m is gelijk aan het zeeniveau van de Noordzee (Rijkswaterstaat, 
2020). 
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Natura2000 
Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura2000-gebieden 
worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de 
biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden (Ministerie van LNV, 2020). 
 
NOVI 
NOVI staat voor de Nationale Omgevingsvisie. Dit is de langetermijnvisie van het Rijk op de 
toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland (BZK M. v., 2019). 
 
OPAC 
De afkorting OPAC staat voor Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale, een opslagsysteem voor 
elektrische energie (Dirkse, 2019). 
 
Participatie 
Participatie is actieve deelname van een subject (inwoners) en een object (politiek). Er zijn twee 
vormen van participatie, namelijk burgerparticipatie en maatschappelijke participatie (Movisie, 
2017). 
 
PHES 
PHES is de Engelse benaming voor een valmeer, namelijk Pumped Hydro Energy Storage. De PHES 
slaat energie op door water, van het beneden bassin, naar het boven- bassin te pompen (Wikipedia, 
2020). 
 
RES 
De RES staat voor Regionale Energie Strategie. Dit is een regionale strategie binnen Nederland die 
onderzoekt, hoe en waar het best duurzame energie kan worden opgewekt, zowel op land als op zee 
(RES, 2020). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
9 

 

1. Inleiding 
Nederland heeft als doelstelling gesteld om in 2050 energie-neutraal te zijn. Deze doelstelling is 
voortgekomen uit het Parijsakkoord in 2015. Het Parijsakkoord is door 195 landen (inclusief 
Nederland) ondertekend. De kern van het Parijsakkoord is “het beperken van de opwarming van de 
temperatuur van de aarde met 2 graden Celsius, strevend naar onder de 1,5 graden Celsius” 
(Klimaatwoordenboek, 2017). 

Door middel van de klimaatwet is in Nederland nationaal, beleidsmatig invulling gegeven aan deze 
ambitie. Zo beschrijft de klimaatwet in artikel 2, lid 2 “Teneinde deze doelstelling voor 2050 te 
bereiken streven onze ministers die het aangaat naar een reductie van de emissies van 
broeikasgassen van 49% in 2030 en een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050” (EZK, 
2019). Dit betekent dat evenveel energie gebruikt wordt, als dat wordt opgewekt, mits deze vanuit 
duurzame bronnen zijn opgewekt. Het klimaatplan geeft concrete invulling aan de in de klimaatwet 
beschreven ambities en eisen, voor de aankomende tien jaar. 

Het klimaatplan beschrijft onder andere het te verwachten aandeel duurzame energie en de 
maatregelen die worden genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. Dit wordt ook wel de 
energietransitie genoemd. De energietransitie maakt de stap van het gebruik van fossiele 
brandstoffen naar duurzame bronnen. Daarbij staan geothermie, wind- en zonne-energie voor 
opwekking van elektriciteit centraal. Tevens biedt deze transitie ook kansen op sociaaleconomische 
gebiedt, zoals de beschikbaarheid van meer banen in de energiesector. 

Regionaal worden deze ambities, met betrekking tot duurzame energie, aangepakt in de vorm van de 
RES (Regionale Energie Strategie). 30 energieregio’s binnen Nederland onderzoeken hoe en waar het 
best duurzame energie kan worden opgewekt, zowel op land als op zee (RES, 2020). Deze 
energietransitie is belangrijk om de impact van de klimaatverandering in onze leefomgeving te 
minimaliseren. 

De volgende stap in de energietransitie is het opslaan van duurzame elektriciteit. S ’nachts ligt de 
vraag naar elektriciteit veel lager dan overdag. Dit komt doordat de meeste activiteiten overdag 
plaatsvinden. Om schommelingen in vraag en aanbod op te vangen, moet deze energie worden 
opgeslagen. De reden hiervan is om een meer duurzaam en flexibel energienetwerk te krijgen, 
zonder elektriciteit overschotten en/of tekorten 

Een valmeer is een oplossing voor het opslaan van elektriciteit. Een valmeer is een kunstmatig meer, 
dat gebruik maakt van hoogteverschillen. Deze vorm van opslag en opwekking komt voornamelijk 
voor in landen/regio’s met natuurlijk hoogteverschil, zoals Scandinavië, Zwitserland, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. In Nederland moeten deze hoogteverschillen zelf gecreëerd worden. Het water 
binnen het valmeer wordt, afhankelijk van de vraag naar energie, naar boven gepompt. Op deze 
wijze wordt het water steeds hergebruikt, wat deze vorm van opslag duurzaam maakt.  

Het energieplatform “Terra Technica” in Alkmaar heeft aan Inholland gevraagd om onderzoek te 
doen naar maatschappelijk draagvlak voor zo een valmeer. Draagvlak bestaat hierbij uit vele 
aspecten, zoals landschappelijke inpassing, participatie, kosten en baten. 

Deze stageopdracht is uitgevoerd onder begeleiding van Terra Technica. Dit stageverslag heeft ook 
een educatieve functie. Dit is onderdeel van het derdejaars curriculum van de studie Landscape & 
Environment management. Deze studie is onderdeel van de hogeschool Inholland te Delft. Het 
stageverslag is goed voor 30 EC punten en moet minimaal met een voldoende (cesuur 55) worden 
afgerond. Het behalen van de studiepunten is het primaire doel van de student. 



 

  
10 

 

Door middel van literatuurstudie en interviews zal informatie worden geïnventariseerd. Denk hierbij 
aan interviews met procesmanagers en literatuurstudie naar de functies van een valmeer. Ook zal 
een beleidsinventarisatie en projectinventarisatie worden uitgevoerd. Daarnaast worden 
verschillende varianten/scenario’s ontwikkeld voor een valmeer in het Markermeer.  

De verzamelde gegevens worden geanalyseerd door middel van een krachtenveldanalyse en een 
draagvlak-criteria-grid. Dit wordt vervolgens omgezet naar beleidsinformatie. Hierna wordt in de 
laatste fase van het project (planfase) een advies geschreven aan de gemeente Hoorn. Dit advies 
bevat een beschrijving over het creëren van maatschappelijk draagvlak. Het advies zal beschrijven 
welk scenario de best mogelijke situatie voor de gemeente Hoorn geeft. De volgende hoofd- en 
deelvragen zijn opgesteld voor een correct onderzoek: 

Hoofdvraag: 
Hoe kan maatschappelijk draagvlak voor een valmeer bij de gemeente Hoorn worden opgebouwd en 
welke lessen kunnen uit soortgelijke (inter)nationale projecten worden getrokken ten behoeve van de 
besluitvorming in Hoorn?  
 
Deelvragen: 
1. Wat is een valmeer en wat zijn de voor- en nadelen?  
2. Welke scenario’s zijn mogelijk voor de landschappelijke inrichting van een valmeer in het 
Markermeer en welk scenario bevat de optimale situatie voor de gemeente Hoorn met het oog op het 
creëren van maatschappelijk draagvlak?  
3. Wat is het huidige beleid en de huidige visie waarmee rekening gehouden moet worden bij de 
realisatie van een valmeer in het Markermeer, nabij de gemeente Hoorn? 
4. Wat zijn (inter)nationale voorbeelden van soortgelijke projecten en hoe is hier draagvlak 
gecreëerd? 
5. Vanuit welke criteria kunnen deze (inter)nationale projecten worden beoordeeld en hoe kunnen 
deze worden toegepast in een optimale benchmarking? 
6.. Hoe kan de gemeente Hoorn de bevindingen uit de benchmark toepassen, in haar plannen voor de 
realisatie van een valmeer, voor het creëren van draagvlak? 
 
Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke materiaal en methoden 
zijn gebruikt tijdens het onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het valmeer gedetailleerd 
beschreven. In hoofdstuk 4 worden drie mogelijke scenario’s opgesteld. Hoofdstuk 5 geeft een 
beleidsinventarisatie. De inventarisatiefase sluit af met de gekozen (inter)nationale projecten in 
hoofdstuk 6. Deze worden in dit hoofdstuk uitgebreid behandeld. Na dit hoofdstuk volgt de 
analysefase, dat begint met de benchmarking in hoofdstuk 7. Na de benchmarking is in hoofdstuk 8 
de krachtenveldanalyse gevisualiseerd, uitgelegd en onderbouwd. Na dit hoofdstuk wordt het 
eindproduct in hoofdstuk 9 beschreven, namelijk het adviesplan.  
 
De discussie en conclusie worden daarna weergegeven. Na de conclusie worden aanbevelingen 
geschreven, voor een eventueel vervolgonderzoek. Tot slot is een bibliografie met alle gebruikte 
bronnen opgenomen. De bijlagen zijn in een apart document gezet. 
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2. Materiaal & Methoden 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methoden zijn gebruikt voor dit onderzoek. Allereerst 
wordt de inventarisatiefase beschreven. Vervolgens de methoden die zijn gebruikt om deze 
informatie te analyseren. Tot slot wordt beschreven hoe dit heeft geleid tot het adviesplan. 
 

2.1 Inventarisatie 
Tijdens de inventarisatiefase is voornamelijk gebruik gemaakt van literatuurstudie. Bij deze 
literatuurstudie is gebruik gemaakt van wetenschappelijke bronnen en bestaande rapporten. 
Daarvoor is gekozen voor zowel nationale als internationale projecten om de breedte van het 
onderzoek te verbreden.  
 
De beleidsinventarisatie is voortgekomen uit literatuurstudie van gezaghebbende rapporten. Denk 
hierbij aan de klimaatvisie en het coalitieakkoord van de gemeente Hoorn. Voor een hogere validiteit 
is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan onderzoeksrapporten 
van Universiteiten en wetenschappelijke bronnen. 
 
Naast literatuurstudie is in deze fase gebruik gemaakt van interviews. Deze interviews hebben inzicht 
gegeven over hoe draagvlak is gecreëerd bij de gekozen (inter)nationale projecten. Ook zijn 
verschillende overheden en instellingen geïnterviewd. Tijdens de interviews is gepeild wat 
verschillende overheden van het concept valmeer vinden. De interviews hebben geleid tot een deel 
van de gekozen criteria. Op drie van de uitgekozen projecten na, is minstens één persoon 
geïnterviewd.  
 
In deze fase is gebruik gemaakt van een businesscase van medestudenten van Inholland Alkmaar. Zij 
hebben de financiële haalbaarheid van het valmeer in het Markermeer onderzocht. Deze informatie 
is gebruikt als onderdeel van tabel 1 in bijlage 4 (zie bijlagerapport).  
 
De inventarisatie is gebaseerd op elf (inter)nationale projecten en heeft geleid tot elf criteria voor de 
vergelijking van maatschappelijk draagvlak.  
 

2.2 Analyse 
De analysefase begon met een benchmarking van de geïnventariseerde informatie. Deze 
benchmarking heeft geleid tot een draagvlak-criteria-grid. Deze grid is een tabel waarbij de 
internationale projecten tegenover de criteria worden gesteld. Deze grid/tabel geeft de scores van 
de (inter)nationale projecten op de verschillende criteria weer. Hiervoor is gekozen om de projecten 
in de grid te rangschikken op schaalniveau. Deze score bepaalt hoe het project scoort op één van de 
criteria. Bijvoorbeeld Schiphol op zee heeft de hoogste score met betrekking tot beleidsmatige 
belemmering. 
 
Voor drie criteria in deze grid is gekozen voor een +/- verdeling. Deze criteria konden niet bij elk 
project toegepast worden en daarmee niet correct gebenchmarkt worden. Deze verdeling gaf een 
evenwichtige en meer valide afweging tussen de verschillende projecten. Een voorwaarde voor deze 
grid was, dat elk project bij elk criteria een cijfer kreeg. Ook als dit moeilijk te bepalen was. De grid is  
grondig bekeken en nagekeken op eventuele fouten of misschattingen.  
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Een ander onderdeel van de analyse is het in kaart brengen van het krachtenveld. Deze analyse 
visualiseert in één schema de stake-en shakeholders binnen het project. Op deze wijze weet de 
gemeente waar elke partij staat binnen het project en kan de gemeente bepalen hoe zij deze willen 
meenemen in de planvorming. Deze krachtenveldanalyse komt voort uit het rapport van de 
Universiteit van Utrecht. Deze krachtenveldanalyse is, evenals de grid, ingezien door meerdere 
personen. 
 

2.3 Plan 
De laatste fase beschrijft het advies aan de gemeente Hoorn. Dit is het eindresultaat van het 
onderzoek en dit rapport. Als voorbereiding van dit advies, is gekeken naar andere adviesrapporten, 
ter inspiratie. Het advies beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de benchmarking, de gehouden 
interviews, de inventarisatie en de scenariowerking. Dit advies is zo concreet mogelijk geformuleerd. 
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Deel 1: Inventarisatiefase 
 
In het eerste deel van dit onderzoek wordt verschillende informatie vergaard, dat in het tweede deel 
ter analyse wordt gesteld. In dit eerste deel zal antwoord worden gegeven op de eerste vier 
deelvragen van het onderzoek. Dit deel begint met een literatuurstudie over het valmeer en de 
mogelijke voor- en nadelen.. Drie mogelijke scenario’s worden hierna conceptueel beschreven. 
Vervolgens zal een beleidsinventarisatie worden gegeven op drie verschillende niveaus. Tot slot 
worden de uitgekozen (inter)nationale projecten beschreven. Bij deze beschrijving wordt de nadruk 
gelegd op het creëren van maatschappelijk draagvlak.  
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3. Project valmeer 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van een valmeer. Ook zal worden gekeken naar de 
voor- en nadelen van een valmeer. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de eerste deelvraag “Wat is een 
valmeer en wat zijn de voor- en nadelen?” 
 

3.1 Valmeer/stuwmeer 
Een valmeer/stuwmeer is een manier om 
duurzame energie op te wekken en op te slaan. In 
figuur 1 is een zijaanzicht weergegeven. Een 
valmeer/stuwmeer maakt gebruik van 
hoogteverschillen in het landschap. Een dam 
scheidt het hoger gelegen water met het lager- 
gelegen landschap.  
 
Overdag, als de vraag naar energie groter is dan 
het aanbod, laat men het water naar beneden 
“vallen” (valmeer). Het stromende water laat de 
turbine draaien, dat op zijn beurt een generator 
aandrijft. Deze generator zet kinetische energie 
om in elektriciteit. Als het energieaanbod in de 
nacht groter is dan de vraag, wordt het water 
terug naar boven gepompt en opgeslagen in het 
boven-bassin 
 

Een valmeer is niet hetzelfde als een 
stuwmeer. Een stuwmeer werkt één 
richting. Het water wordt in het boven- 
bassin tegengehouden. Energie wordt 
opgewekt door het water via de dam naar 
beneden te laten stromen. Een stuwmeer 
wordt vrijwel altijd in een rivier gezet. Een 
valmeer maakt ook gebruik van 
hoogteverschillen en wekt daarbij energie 
op door water te laten vallen. Het grote 
verschil is echter dat ditzelfde water naar 
boven wordt gepompt, wanneer de vraag 
naar energie daalt (opslag). Figuur 2 geeft 
weer hoe een put in de grond in de vorm 
van een valmeer eruitziet. 
 
 
 

Het plan valmeer is in de jaren ‘70 ontwikkeld door de Nederlandse ingenieur Lievense. Hij bedacht 
een kunstmatig meer in het Markermeer (zie figuur 3). Lievense stelde voor om het zand, dat wordt 
gewonnen bij het graven van een kunstmatig meer, te gebruiken bij de dijkvorming (Deingenieur, 
2015). Dit plan werd in 1979 ontwikkeld en gepresenteerd naar aanleiding van de olieboycot en het 
rapport van de club van Rome. Dit legde de afhankelijkheid van het Nederlandse energienet bloot en 
veronderstelde dat de huidige fossiele brandstoffen eindig zijn. Hierom werd het valmeer-eiland 
ontwikkeld, waar duurzame energie zowel kon worden opgewekt als opgeslagen. 
 

Figuur 1, Zijaanzicht PHES (Delta21, 2017) 

Figuur 2, Valmeer (Gardner, 2020) 
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3.2 Energieopslag 
Het opwekken van energie op een 
duurzame manier is één van de functies 
van een valmeer. Door het “vallen” van 
water ontstaat kinetische energie. Dit kan 
vervolgens worden omgezet in 
elektriciteit. Het valmeer-eiland biedt 
meer mogelijkheden voor het opwekken 
van duurzame energie. In het Delta21 plan 
is ruimte gemaakt voor windmolens op de 
dijk en een zonnepaneeleiland midden op 
het kunstmatige meer. 
 
 
 

Naast het opwekken van duurzame energie is 
het opslaan van deze energie om 
verschillende redenen belangrijk. Als eerst is 
het belangrijk om schommelingen in vraag en 
aanbod zoveel mogelijk te balanceren. Dit is 
duurzamer en kost ook minder geld. In de 
daluren overdag is de vraag naar energie 
groter dan s ’nachts. Deze energie moet 
ergens worden opgeslagen (FME, 2018). 
 
 
 

 
 

Deze schommelingen gelden ook voor de seizoenen. In de winter ligt de vraag naar energie hoger 
dan in de zomer. Doordat in de zomermaanden de zon langer en intenser schijnt, is het aanbod 
duurzame zonne-energie groter dan de vraag. Figuur 4 is een schematische weergave van de vraag 
naar energie in het energienetwerk over een dag. Te zien in het figuur is dat de vraag naar energie 
overdag het hoogst is (FME, 2019). Het valmeer kan deze schommelingen lokaal en regionaal 
opvangen. 
 
Een andere reden voor het opslaan van duurzame energie, is het voorkomen van zogeheten 
“Dunkelflaute”. Dit is het principe dat steeds grotere energieoverschotten en energietekorten 
voorkomen. De oorzaak hiervan is de sterke weersafhankelijkheid van de duurzame energiebronnen. 
Denk hierbij aan windstilte, bewolktheid, stormachtig, mistig en/of zonnig weer. 
 
Deze Dunkelflaute wordt vooralsnog geaccepteerd en gecompenseerd met buurlanden. Zo worden 
bij tekorten, energie uit Frankrijk, Noorwegen en Duitsland gekocht. Bij energieoverschotten wordt 
de Nederlandse energie verkocht en meestal niet gebruikt. Dit omdat Nederland geen capaciteit 
heeft om veel energie op te slaan. Dit is een probleem als buurlanden deze energie ook niet willen 
overkopen, doordat zij genoeg energie hebben.  
 
 
 
 

      Figuur 4, vraag en aanbod duurzame energie (FME, 2019) 

  Figuur 3, Concept valmeer-eiland Lievense (Deingenieur, 2015) 
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Er is sprake van energieverspilling in het huidige energienetwerk van Nederland. Omdat het 
inefficiënt en tijdrovend is om elektriciteitscentrales bij daluren uitte zetten, wordt deze energie vaak 
in de vorm van warmte vrijgelaten, wat ook nog is slecht is voor het milieu. Het is goedkoper als de 
elektriciteitscentrales blijven draaien. Voor een schoner en duurzamer energienet, moet energie 
worden opgeslagen (Bouwmans, 2011). 
 
Om deze energieverspilling tegen te gaan, is ruimte nodig voor stabiliteit in het energienetwerk. 
Hiervoor zijn vier strategieën. Als eerst de aanbodsturing. Bij aanbodsturing wordt het aanbod 
aangepast op de vraag. Dat betekent dat energie moet worden opgeslagen of dat energiesystemen, 
bij een te hoog aanbod, moeten worden afgesloten. Dit laatste kost echter veel geld.  
 
De tweede vorm van stabiliteit van het energienetwerk is interconnectie. Bij interconnectie worden 
energienetwerken met elkaar verbonden. Op deze wijze wordt een beroep gedaan op andere 
energienetwerken, als de vraag naar energie groter is dan het aanbod. De EU wil van deze vorm meer 
gebruik maken tot een gezamenlijk Europees netwerk (FME, 2019). 
 
Een derde vorm is vraagsturing, wat het tegenovergestelde is van aanbodsturing. Echter is men 
hierbij erg afhankelijk van anderen. Er wordt namelijk ingespeeld op de vraag van de consument en 
niet van het eigen energie aanbod. De vierde vorm van stabiliteit is onlosmakelijk verbonden met de 
andere vormen. Deze vierde vorm is “opslag en conversie”. Conversie betekent het omzetten van 
elektriciteit in bijvoorbeeld warmte en gas. Op deze wijze sla je elektriciteit tijdelijk op in een andere 
vorm, wat je vervolgens kan omzetten in elektriciteit. Bij opslag en conversie kunnen energie- 
coöperaties in tijd en plaats inspelen op de vraag- en aanbodcurve van duurzame energie (FME, 
2019). 
 
Een belangrijke stap in de energietransitie is 
het ontwikkelen van betere manieren van 
opslag van duurzame energie. In figuur 5  
zijn de meest voorkomende vormen van 
opslag weergegeven (Dutch creative 
council, 2020).  
 
In Nederland wordt weinig tot geen 
duurzame energie opgewekt door 
waterkracht. De voornaamste reden 
hiervan is dat Nederland bijna geen 
natuurlijke hoogteverschillen heeft. 
Hoogteverschil creëer je door bijvoorbeeld 
een gat te graven. Een valmeer is hier een 
voorbeeld van. Een valmeer wordt in het 
Engels “pumped hydro energy storage” 
(PHES) genoemd. Dit is een oplossing voor 
het opwekken en opslaan van duurzame energie. 
Dit is actieve opslag van energie, door middel van waterkracht (Berke & Lavooij, 2019). 
Figuur 5 geeft een implicatie van de verschillende vormen van energieopslag, hun vermogen en 
tijdsduur. Hieronder worden de meest gebruikte vormen van energieopslag uitgelegd. 
 
 
 
 
 

Figuur 5, Energieopslag Nederland (FME, 2019) 
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Accu’s zijn verreweg de meest gebruikte vorm van opslag. Deze manier van opslag kan op 
verschillende schalen worden vorm gegeven. Denk aan een thuisbatterij, buurtbatterij en een 
accupark. Technisch gezien is een batterij geen accu, omdat een batterij niet kan worden opgeladen 
en een accu wel. De energie wordt in een accu opgeslagen en werkt als volgt. De accucellen in de 
accu zijn gedeeltelijk gevuld met elektrolyt. Het zwavelzuur, waar het elektrolyt onder andere uit 
bestaat, dringt door in de buitenste laag van de scheidingsplaat. Deze scheidingsplaat scheidt de 
verschillende accucellen van elkaar. Hier volgt vervolgens een chemische reactie op, wat ervoor zorgt 
dat het materiaal wordt omgezet in loodsulfaat. Deze reactie produceert elektriciteit 
(CenturionBattery, 2018). 
 
CAES (Compressed Air Energy Storage) wordt op twee plaatsen in de wereld gebruikt (Duitsland en 
de VS). Deze vorm van opslag maakt gebruik van onder druk gezette samengeperste lucht. De 
samengeperste lucht wordt onder de grond opgeslagen. Op het moment dat er energie nodig is, 
wordt de druk verminderd, waardoor de lucht omhoogkomt en energie wordt opgewekt. Door de 
druk omhoog te voeren wordt de lucht opnieuw samengeperst. CAES is een vorm van duurzame 
energieopslag (Crotogino, 2001). 
 
Een andere vorm van energieopslag, dat gebruik maakt van lucht, is CES (Crycogenic Energy Storage) 
ook wel LAES (Liquid Air Energy Storage) genoemd. Omgevingslucht wordt afgekoeld tot -196 °C, 
zodat deze vloeibaar wordt. Op deze wijze wordt het volume verlaagd, waardoor meer energie kan 
worden opgeslagen dan bij perslucht (CAES). De lucht wordt vervolgens opgelost en wordt hierdoor 
opnieuw gasvormig. Dit gas komt in een expansieturbine, die vervolgens energie opwekt (A, 
Vecchi.A, & Y, 2016). 
 
Een vierde vorm van energieopslag is chemische opslag (power2gas). Overschot van elektriciteit 
wordt door middel van elektrolyse omgezet tot waterstofgas. Vervolgens kan dit voor verschillende 
doeleinden dienen. Zo kan dit waterstof gebruikt worden voor het vervangen van een deel van grijze 
waterstof als grondstof voor de chemische industrie. Ook kan dit gebruikt worden als brandstof voor 
waterstofauto’s, worden geïnjecteerd in het aardgasnet, worden omgezet tot mierenzuur of tot 
elektriciteit worden omgezet (Regett, 2014). 
 
Een laatste vorm van opslag is het gebruiken van een vliegwiel, waarbij elektriciteit wordt opgeslagen 
in de vorm van kinetische energie. Een elektromotor versnelt het vliegwiel. Als elektriciteit nodig is, 
werkt de elektromotor als een generator, dat energie opwekt maar het vliegwiel afremt. Door het 
afremmen ontstaat kinetische energie. Deze energie wordt door de generator omgezet in elektriciteit 
(BeaconPower, 2018). 
 
Er zijn dus verschillende vormen voor het opslaan van duurzame energie. De opslagtijd- en capaciteit  
van de verschillende vormen variëren. Dit betekent dat energie zowel grootschalig als kleinschalig 
kan worden opgewekt. Echter zijn de meeste vormen van opslag te klein om een halve gemeente van 
energie te voorzien. Hierom zijn andere vormen van opslag nodig, die dit wel kunnen. Een valmeer is 
zo’n vorm van energieopslag en opwekking. 
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Het plan van Lievense ging verder dan alleen een valmeer dat energie kan opwekken. Dit plan 
beschreef een geheel eiland met meerdere ruimtelijke functies. Dit plan ging uiteindelijk niet door 
vanwege de hoge realisatiekosten (ordegrootte miljarden euro’s/gulden) en door wetgevende 
belemmeringen. Een soortgelijk plan is momenteel van de grond gekomen, namelijk het Delta21 
plan. Dit plan omvat een valmeer tussen de Noordzee en het Haringvliet, bij de Rotterdamse-
Maasvlakte en Goeree- Overflakkee. Dit plan beschrijft dat een valmeer meerdere ruimtelijke 
functies kan vervullen, waarbij drie hoofdfuncties:  
 

• Energieopslag; 
• Waterveiligheid; 
• Natuurherstel. 

 

3.3  Waterveiligheid 
Naast de hoofdfunctie energieopslag, dat eerder in dit hoofdstuk is beschreven, is het vergroten van 
de waterveiligheid de tweede hoofdfunctie van het valmeer. Een valmeer kan, door de verschillende 
turbines, als gemaal functioneren. Bij overtollig water in het Markermeer kan er water worden 
weggepompt, binnen het kunstmatig meer. Doordat het valmeer als gemaal werkt, hoeven de dijken 
rondom het Markermeer niet tot minder worden verhoogd. Hierbij rekening houdend met de 
capaciteit van het valmeer. Het niet hoeven versterken van de dijken scheelt enorme kosten, wat 
betreft de waterveiligheid rondom het Markermeer.  
 
Naast de grote overstromingskans, is de economische schade bij een eventuele dijkdoorbraak groot. 
Het gebied achter de Markermeerdijken heeft een hoge economische waarde. In dit gebied wonen 
zo’n 1,2 miljoen mensen. De hoge overstromingskans was één van de voornaamste redenen dat het 
plan Lievense niet doorgevoerd is. Hierom heeft het valmeer een omgekeerde functie gekregen, 
namelijk als turbine en pompgemaal (Provincie Flevoland, 2020) (Provincie Noord-Holland, 
Rijkswaterstaat & Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 2014). 
 
Voor gemeenten langs de Markermeerdijken in Noord-Holland is deze functie aantrekkelijk. 
Vooralsnog worden de Markermeerdijken verhoogd en verbreedt. Naast dat dit grote kostten met 
zich meebrengt, is er een ander knelpunt. Deze dijklijn is onderdeel van de West-Friese-omringdijk en 
heeft een stuk cultuurhistorie. Werkzaamheden aan deze dijk liggen gevoelig bij inwoners. Direct 
naast deze dijk wordt bij de gemeente Hoorn een strand aangelegd met strekdammen (Bolluijt, 
2020).  
 
Het principe van dijkversterking is een primaire gedachte van het deltaprogramma. Echter is het 
versterken van kilometerslange dijken gevaarlijk en onbeheersbaar. Tevens vraagt dit steeds meer 
ruimte in het binnendijkse gebied. Een valmeer pleit voor het inspelen op versterking van de 
pompcapaciteit. Dit is een veiligere en meer controleerbare methode. 
 
De Nederlandse provincies en Rijkswaterstaat, zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid in het 
buitendijkse gebied. De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid in het 
binnendijkse gebied. Door het plaatsen van een valmeer, kan je als gemeente initiatief nemen en een 
beroep doen op de provincies/Rijkswaterstaat. Door de realisatie van een valmeer creëert men 
waterveiligheid zowel binnen- als buitendijks (Delta21, 2017). 
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3.4 Natuurherstel 
De derde hoofdfunctie van een valmeer is natuurstel. Op vele vlakken kan een valmeer kansen 
bieden voor natuurherstel in Nederland. Natuurherstel is belangrijk voor het creëren van draagvlak 
bij inwoners en milieuorganisaties.  
 
3.4.1 Mariene herstel 
Het Markermeer bevat slib, dat niet bevorderlijk 
is voor het waterleven. De biodiversiteit in het 
Markermeer is dan ook minimaal. Door de aanleg 
van de Markerwadden in 2016 is hier verandering 
in gekomen. De Markerwadden houden het slib 
tegen en bergen dit op één plek. Een ander 
voorbeeld in het Markermeer is het IJsseloog (zie 
figuur 6). Dit is een eiland nabij Dronten, dat is 
opgespoten om verontreinigd slib uit de bodem 
van het meer te bergen (Hetbaluwehart, 2019). 
 
Deze projecten hebben een positief effect op het 
mariene leven in het Markermeer. Zo is de 
vismigratie en de biodiversiteit toegenomen (Natuurmonumenten, 2020). Niet alleen neemt de 
vismigratie toe, ook insecten, planten en kleine waterdiertjes komen vaker voor. Een valmeer kan 
dus net als de Markerwadden en het IJsseloog dienen als slibberger. 
 
3.4.2 Broedvogels 
Een valmeer-eiland biedt kansen voor broedvogels in het gebied. Doordat slib wordt weggeborgen, 
(zie 3.4.1) is er meer ruimte voor ander gewas om te groeien. Deze gewassen als struiken en riet 
trekken broedvogels aan. Op deze wijze krijgt het valmeer-eiland een moerasachtig karakter, wat de 
vogelpopulatie zal laten toenemen. Bij de realisatie van een valmeer-eiland in het Markermeer, is het 
essentieel en verplicht dat deze voldoet aan de doelstellingen van het Natura2000-gebied. Op deze 
wijze is het valmeer-eiland in overeenstemming met de Europese richtlijnen (Vogelrichtlijn & 
Habitatrichtlijn) (Delta21, 2017). 
 

3.5 Nevenfuncties 
Naast de hiervoor genoemde hoofdfuncties, kan een valmeer-eiland nog meer functies bieden. Deze 
functies worden ook wel nevenfuncties of mee koppelfuncties genoemd. Deze functies zijn van 
belang om een valmeer-eiland meer diversiteit te geven. Deze diversiteit zorgt voor meer 
maatschappelijk draagvlak. 
 
Als eerst kan een valmeer-eiland de recreatie in het gebied bevorderen. Door de vele functies van dit 
eiland en het natuurherstel in het Markermeer, zal dit eiland een ware trekpleister worden. Door 
wandelroutes, vogelkijkhutten, informatiecentra en horecagelegenheden aan het gebied toe te 
voegen, krijgt het valmeer-eiland een economische en educatieve functie. Op het valmeer-eiland kan 
plaats worden gemaakt voor vakantiehuisjes aan een recreatief strand. Dit was in het plan van 
Lievense ook opgenomen (Deingenieur, 2015). 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6, IJsseloog (Hetbaluwehart, 2019) 
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Een andere nevenfunctie is aquacultuur en visserij. Denk hierbij aan de mossel- en oestercultuur, 
maar ook voor zeewier- en microalgenteelt en de visteelt in het algemeen. Verschillende 
kweekbakken kunnen binnen het valmeer worden gerealiseerd. Aquacultuur is toegepast in het 
soortgelijke Delta21 plan. Dit is toegepast na de studie van studenten van de Wageningen 
Universiteit. Op deze manier wordt meer politiek, ecologisch en economisch draagvlak gecreëerd. 
(Delta21, 2017) (ConsultanSEA, 2020). In tabel 1 zijn de voor- en nadelen van een valmeer, in het 
algemeen, schematisch weergegeven.  
 
Tabel 1 Voor- en nadelen valmeer 

Voordelen: Nadelen: 
Energieopslag Hoge constructiekosten  
Duurzame energieopwekking (indirecte baat: 
minder CO2 uitstoot) 
-Zonnepanelenpark 
-Windmolens 
-Geothermie 
-Blue-energy 
-Waterkracht 

Terugverdien model is in de verre toekomst (ca. 
30 jaar) dit geeft relatief lage opbrengst op 
korte termijn. Dit kan een aanleiding zijn voor 
investeerders om zich terug te trekken. Het is 
namelijk aantrekkelijker om op korte termijn 
veel winst te maken. 

Waterveiligheid  Hoge beheerkosten  
Natuurherstel Enorme landschappelijke ingreep (maritieme 

obstakels) 
Recreatie Ontwrichting maritiem klimaat 
Veel belanghebbende Veel belanghebbende 
Toename werkgelegenheid Wetgevende belemmeringen 
Aquacultuur  

 

Geothermie: Geothermie wordt ook wel aardwarmte genoemd en maakt gebruik van thermische 
energie (warmte) uit de aarde. Energie wordt opgewekt door middel van temperatuurverschillen 
tussen het aardoppervlak en diep in de aard gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte wordt 
gebruikt door warmtepompen en koude-warmte opslag. Een valmeer kan opgewekte energie, uit 
aardwarmte, opslaan. Dit is alleen rendabel in gebieden waar geothermie kansen vrij groot zijn. 
Figuur 5 in het bijlagerapport laat zien dat Hoorn een kansengebied is voor geothermie (Peksa, 2016). 
 
Blue-energy: Energie dat wordt gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen zoet- en 
zoutwater (osmose). Een membraan scheidt de twee watermassa’s, waardoor (in)direct elektriciteit 
kan worden opgewekt (Wang, 2017). Bij de afsluitdijk wordt dit nu al gedaan. Het voordeel van blue-
energy is dat het water op zee en/of een meer altijd stroomt. Dit is een voordeel wetende dat de 
wind niet altijd waait en de zon niet altijd rendabel schijnt. Een valmeer in de Noordzee of het 
Markermeer kan dus gebruik maken van deze duurzame vorm van energieopwekking. 
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3.6  Hoorn80 
Verschillende ontwerpteams hebben sinds 
2019 hun tanden in de opgave gezet om 
het bedrijventerrein hoorn80 te 
verduurzamen. Figuur 7 geeft het 
bedrijventerrein met de stippellijn weer. 
In het rapport “ontwerpkracht voor 
bedrijventerreinen”, zijn vier plannen 
ontwikkeld voor de verduurzaming van 
het bedrijventerrein van Hoorn. 
 
Eén van deze plannen, is het concept 
ETNA (Energy Transition Natural 
Accumulator). De ETNA is een vulkanisch 
eiland, dat als ecologische batterij moet 
dienen. Figuur 8 geeft dit vulkanische 
eiland weer. De ETNA werkt hetzelfde als 
het concept valmeer, dat in de inleiding 
van dit hoofdstuk staat beschreven. Het 
enige verschil is dat de ETNA de hoogte 
ingaat, waar het valmeer de diepte van het Markermeer induikt. De ETNA werkt, net als een valmeer, 
als een PAC (Pomp Accumulatie Systeem).  
 
Het concept ETNA maakt gebruik van kansen voor 
geothermie in het gebied. Hierom moet de energie 
van een geothermiecentrale worden opgeslagen in de 
ETNA. Op deze manier kan het terrein duurzamer 
inspelen op de vraag-en aanbodcurve. Met de 
energie dat niet direct nodig is, wordt de 
vulkaankrater gevuld met water uit het Markermeer. 
Dit water wordt naar een hoger niveau gepompt. Als 
energie nodig is, wordt water uit het kunstmatige 
meer terug het Markermeer ingelaten.  
 
Net als het valmeer is de locatie van de ETNA bij de 
Hoornse Hop aantrekkelijk. Deze aantrekkelijkheid 
wordt bepaald door de mee koppelkansen voor 
recreatie, horeca, ecologie en watersporten (BNA 
onderzoeken, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7,  Bedrijventerrein Hoorn80 (BNA onderzoeken, 2019) 

Figuur 8, ETNA (Energie cooperatie West-Friesland, 2019) 
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4. Scenario’s  
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag “Welke scenario’s zijn mogelijk 
voor de landschappelijke inrichting van een valmeer in het Markermeer en welk scenario bevat de 
optimale situatie voor de gemeente Hoorn met het oog op het creëren van maatschappelijk 
draagvlak?” 

4.1 “Het (mee) koppel valmeer-eiland” 
Het eerste scenario is het (mee) 
koppel valmeer-eiland. Dit scenario 
richt zich op het integreren mee-
koppelkansen (functiemenging). Dit 
opgespoten eiland, direct aan de kust 
van de Hoornse Hop, is te combineren 
met een geheel nieuw werk-woon en 
recreatiegebied. 
 
Dit scenario heeft vele voordelen. 
Door het meenemen van andere 
functies als recreatie (jachthaven en 
fietspaden) en natuurontwikkeling, 

creëer je meer draagvlak. Door het meenemen van functies wordt het aandeel belanghebbenden 
groter, wat zijn voor- en nadelen heeft. Het maken van goede afwegingen tussen deze partijen is 
essentieel in dit scenario. Figuur 9 geeft een visualisatie. 
 
Vanuit energieoogpunt is dit het meest aantrekkelijke scenario. De infrastructuur van kabels en 
leidingen is in dit scenario het kleinst, door de minimale absolute afstand van het valmeer-eiland tot 
de kust. Hierbij kan het valmeer-eiland, energie opwekken, opslaan en vervoeren op korte afstanden. 
Bij dit scenario zet de gemeente Hoorn zichzelf op de kaart. Zo’n valmeer-eiland zal een toeristisch 
trekpleister zijn. Daarnaast biedt dit scenario kansen voor nieuwbouw- en waterwoningen.  
 
De bereikbaarheid van de stad verbeterd zowel op land als over het Markermeer, wat een ambitie is 
van de gemeente Hoorn. Een economisch voordeel is dat dit scenario de werkgelegenheid van de 
gemeente een boost geeft. Denk aan het PHES systeem dat moet worden onderhouden, de 
recreatieve waarden, horeca en het beheer van stukken natuur. Zo’n valmeer-eiland kan niet alleen 
de gemeente Hoorn, maar de gehele regio West-Friesland een economische, recreatieve en 
duurzame boost geven. 
 
Dit scenario heeft ook nadelen. Ten eerste is het een enorme ingreep in de ruimte, door de functies 
die men meeneemt.  Het opstellen van een MER is belangrijk. Dit om de milieu- ecologische gevolgen 
duidelijk te hebben. Eventuele compensatie en natuurherstel zal noodzakelijk zijn om draagvlak voor 
dit scenario te creëren. Daarnaast zal dit scenario ook zorgen voor de grootste stijging van het 
waterniveau van het Markermeer. Dit vanwege de omvang van het valmeer-eiland (R=1000 m).  
 
Een ander groot nadeel is de horizonvervuiling. Zelfs als geen windmolens worden geplaats, wat 
zorgt voor een ander nadeel namelijk geluidsoverlast, is het valmeer niet te mis zien. Echter krijgt 
men hier wel een geheel en goed bereikbaar eiland voor terug. 
 
Kortom: Dit scenario omvat een complexiteit van functies, belangengroepen en shake- en 
shareholders. Deze complexiteit kan, met de juiste aanpak en bewustwording, omgezet worden in 
draagvlak voor een valmeer-eiland. Deze complexiteit kan echter ook omgezet worden in veel kritiek 
en weerstand. Participatie en compensatie zullen in dit scenario een belangrijke rol spelen. 
 

Figuur 9, visualisatie (mee)koppeleiland (Gardner, 2020) 
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4.2 “Het functionele valmeer-eiland” 
Het tweede scenario is het functionele eiland. Bij dit scenario zal het 
valmeer alleen gebruikt wordt voor haar primaire functie, namelijk 
het opwekken en opslaan van energie. De locatie van dit scenario is 
dicht bij de kust, direct onder het bedrijventerrein Hoorn80. Dit is de 
locatie waar ook werd gekeken binnen het ETNA project. 
 
Een voordeel van deze locatie is dat dit onder de gemeentelijke 
bevoegdheid van Hoorn valt. Dit betekent dat de gemeente niet 
direct rekening hoeft te houden met andere bevoegdheden, op het 
rijk en de provincie na.  
 
Een ander voordeel is dat dit project niet zo grootschalig en complex 
is als scenario 1. Daarbij komt dat niet meer partijen betrokken zijn 
bij het project dan bij scenario 1. Of dit daadwerkelijk een voordeel is 
moet blijken uit het draagvlak voor dit scenario.  
 
Nog een voordeel is de afstand naar het bedrijventerrein Hoorn80. 
Deze afstand is relatief kort, wat inhoudt dat de energie snel en 
efficiënt kan worden vervoerd en gebruikt. Dit heeft voordelen voor 

het gehele West-Friese bedrijventerrein. Op deze wijze heeft het valmeer een regionale invulling, 
wat je draagvlak en financiële middelen vergroot.  
 
Een nadeel is dat het valmeer voor horizonvervuiling zorgt en de bereikbaarheid van de gemeente 
Hoorn over het Markermeer vermoeilijkt. Het eiland blokkeert een vrije doorgang naar de kust van 
Hoorn.  
 
Een ander nadeel is dat dit plan geen positief effect heeft op het mariene leefklimaat en de 
ecologische waarde van het Markermeer. Natuurherstel/ontwikkeling is in dit scenario niet 
opgenomen. Het verkleinen van de omvang van het valmeer zal niet voldoende zijn. Tevens moet er 
gekeken worden of het plan dan wel of niet rendabel is. 
 
Om een flexibel en betrouwbaar energienet te krijgen, zal men windturbines moeten plaatsen. Deze 
windturbines zorgen voor horizonvervuiling en kunnen schadelijk zijn voor vogels. Als deze 
windturbines er niet komen, moet men zich afvragen of het plan dan wel of niet rendabel is. 
 

Figuur 10, Visualisatie functionele 
eiland (Gardner, 2020) 
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4.3 “Het onzichtbare valmeer-eiland”  
Het derde scenario is “het onzichtbare 
valmeer-eiland”. Dit is een eiland 15 
kilometer uit de kust van Hoorn, midden op 
het Markermeer. Een voordeel van dit 
scenario is dat er geen tot weinig sprake is 
van horizonvervuiling. Het eiland staat 
zover van de kust dat, naast watersporters, 
dit niemand in de weg staat.  
 
Een ander voordeel is dat het valmeer 
gebruikt kan worden ter bevordering van de 
ecologische waarde van het Markermeer. 
Zo kan slib worden opgevangen en het 
zoetwater beter circuleren, waardoor er 
een stroming ontstaat. 
 
Deze stroming is van belang voor het mariene leefklimaat van vissen en waterplanten. Op deze wijze 
krijgt het valmeer dezelfde functie als de Markerwadden en het IJsseloog. Een ander voordeel is dat 
het valmeer, net als scenario 2, geen complex en grootschalig project hoeft te worden.  
 
Het scenario biedt kansen voor (verticale) windturbines. Doordat het valmeer verder van de kust 
gelegen ligt, is het zicht op de windturbines minimaal. Tevens biedt dit valmeer kansen voor de RES 
regio’s rondom het Markermeer. Al deze RES regio’s hebben plannen om windturbines te plaatsen 
op het Markermeer. Deze windturbines kunnen een integrale plek krijgen, namelijk in combinatie 
met het valmeer. Omdat het Markermeer een Natura2000 gebied is, zal het plaatsen van 
windturbines, in combinatie met een valmeer, moeilijk gaan vanuit wet- en regelgeving. Daarnaast 
krijgt men, met het plaatsen van windturbines in een natuuromgeving, te maken met 
natuurorganisaties als Natuurmonumenten. 
 
Echter zijn er ook nadelen verbonden aan dit scenario. Zo is dit scenario vanuit energieoogpunt niet 
aantrekkelijk. De absolute afstand (ca. 15 km) vraagt om een grootschalig infrastructurele operatie. 
De reden hiervan is de hoeveelheid kabels en leidingen van en naar het valmeer.  
 
De combinatie van windturbines en natuurlijke broedplaatsen is niet gewenst. Windturbines hebben 
in het verleden geleid tot vogelsterfte. Hierom is het zaak het valmeer niet aantrekkelijk te maken 
voor broedvogels. Daarnaast zijn de gevolgen van geluidsoverlast en trillingen van het valmeer niet 
onderzocht. 
 
Een laatste nadeel is dat dit deel van het Markermeer niet valt onder het bevoegd gezag van de 
gemeente Hoorn, nog van de provincie Noord-Holland. De provincie Flevoland is hier het bevoegd 
gezag. Dit vereist een samenwerking en het opsplitsen van de opbrengsten. Een voordeel is dat de 
kosten ook worden opgesplitst.  
 

 

 

 

Figuur 11, Visualisatie onzichtbare eiland (Gardner, 2020) 
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5. Beleidsinventarisatie 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag, namelijk: “Wat is het huidige beleid 
en de huidige visie waarbij rekening gehouden moet worden bij de realisatie van een valmeer in het 
Markermeer, nabij de gemeente Hoorn?”.  
 
Eerst zal worden gekeken naar het beleid en de visies van het rijk. Zij beheren het gehele 
Markermeer gebied. Hierbij wordt een link gelegd naar de nieuwe omgevingswet. Vervolgens wordt 
een niveau lager gekeken naar de twee regionale energiestrategieën, die van belang zijn voor het 
Markermeer. Tot slot wordt gekeken naar de visies van de gemeente Hoorn in haar gedeelte van het 
Markermeer. In figuur 12 en 13 zijn de gemeentelijke grenzen van beide provincies te zien. Uit de 
figuren blijkt dat de provincie Flevoland het bevoegd gezag over het grootste gedeelte van het 
Markermeer is. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Rijk 
Rijkswaterstaat gaat over het beheer en behoud van het Markermeer. Rijkswaterstaat is 
verantwoordelijk voor de waterveiligheid in het buitendijkse gebied. Ook voor de kwaliteit en de 
kwantiteit van het Markermeer zijn zij verantwoordelijk (Rijkswaterstaat, 2020). Een belangrijk 
rapport is de NOVI (nationale omgevingsvisie). Deze visie is een integrale kijk op hoe de fysieke 
leefomgeving van de toekomst eruit moet zien. In de NOVI beschrijft de overheid dat zij in 2050 
klimaatbestendig en water robuust wil zijn. Bij (her)ontwikkelingsprojecten moet het risico op 
slachtoffers en schade door overstromingen zo min mogelijk zijn (Ministerie BZK, 2020). 
 
Bij klimaatbestendigheid hoort de transitie naar schone, duurzame energiebronnen. De ambitie is dat 
Nederland in 2050 haar elektriciteit volledig duurzaam opwekt. De overheid wil ruimte bieden voor 
duurzame, innovatieve ideeën. Zo wil het rijk het plaatsen van zonnepanelen op zee stimuleren. 
Echter is de ruimte op zee, en het Markermeer, schaars en is de weerstand om hier te bouwen groot. 
Het is zaak om een maatschappelijke balans in de ruimtelijke ontwikkeling te vinden. Om hiertoe te 
komen, wordt de RES (regionaal energie strategie) opgesteld (Ministerie BZK, 2020).  
 
 
 

Figuur 12, Provincie Noord-Holland 
(CreativeCommons, Noord-Holland, 2020) 

Figuur 13, Provincie Flevoland 
(CreativeCommons, Flevoland, 2020) 
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In de NOVI wordt het integreren van ruimtelijke functies expliciet beschreven. Het combineren van 
functies is belangrijk in de schaarse ruimte die men in Nederland heeft. Het Rijk wil vooral inspelen 
op lokale en decentrale oplossingen. “Echter om mee te doen in het Europese energienetwerk is het 
investeren in energieopslag van belang”. Aldus Dhr. Stefan Olsthoorn, medewerker van Energy 
Storage Nederland. 
 
De overheid is zich ervan bewust dat, bij opwekking van duurzame energie, het cultuurhistorisch 
landschap op bepaalde plekken onder druk komt te staan en soms zelfs volledig verdwijnt. Zij stellen 
dan ook dat in ruimtelijke plannen zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met het 
cultuurhistorisch landschap. Dit ter behoede van de Nederlandse identiteit. De overheid ziet het 
belang van de uitbreiding van het energienetwerk. Om dit netwerk te verbreden, worden plaatsen 
aangewezen waarin dit netwerk kan groeien (Ministerie BZK, 2020). 
 
Het Rijk heeft aangekondigd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2023 stopt. Door de 
afschaffing van deze regeling, wordt het opslaan van energie aantrekkelijker. Dit wordt 
aantrekkelijker omdat men dan minder hoeft te betalen. Energie kan daarmee worden hergebruikt 
en hoeft niet verspild te worden. Op deze manier is de hoop dat initiatiefnemers sneller investeren in 
het opslaan van duurzame energie (Essent, 2019). 
 

5.2 Omgevingswet  
De nieuwe omgevingswet gaat vooralsnog januari 2022 van kracht. Deze wet regelt de verplichte en 
vroegtijdige participatie binnen ruimtelijke projecten met betrekking tot de fysieke leefomgeving. 
Deze participatie is geregeld in het projectbesluit (Ministerie BZK, 2019). Het projectbesluit is één van 
de kerninstrumenten van de omgevingswet. Een projectbesluit wijzigt het omgevingsplan, indien dit 
nodig is. Hierbij wordt aangegeven welke regels er worden geschrapt, toegevoegd, gewijzigd en/of 
vervangen. Ook kan het fungeren als omgevingsvergunning. Het projectbesluit is er voor complexe 
publieke projecten in de fysieke leefomgeving, die van nationaal en/of provinciaal belang zijn (Faber, 
2018).  
 
In het projectbesluit staan de volgende elementen in ieder geval vermeld (BZK M. , 2018): 

• Hoe het project eruit komt te zien (invulling in de fysieke leefomgeving); 
• Welke maatregelen en voorzieningen het bevoegd gezag zal nemen om het project te 

realiseren (zowel permanent als tijdelijke maatregelen en voorzieningen); 
• Welke maatregelen het bevoegd gezag zal nemen om nadelige gevolgen voor de 

leefomgeving ongedaan te maken, te beperken of te compenseren (dat zijn maatregelen 
tijdens de uitvoering van het project, maar ook om een project in werking te hebben of in 
stand te houden); 

• Hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken en 
wat de resultaten zijn van de verkenning, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de door 
derden voorgedragen mogelijke oplossingen en de daarover door deskundigen uitgebrachte 
adviezen. Je kunt hierbij gebruik maken van wat men in de voorkeurbeslissing hebt 
opgenomen. 

 
Dit projectbesluit biedt kansen en handvatten voor de gemeente Hoorn, om participatie in een 
vroegtijdig stadium binnen het project aan te pakken. Echter moet opgemerkt worden dat de 
gemeente zelf het projectbesluit niet in kan zetten als kerninstrument. Dit kunnen alleen het Rijk, de 
provincies en de waterschappen. Het projectbesluit beschrijft dat participatie al binnen de 
verkenningsfase van het project moet plaatsvinden, om te voldoen aan maatschappelijke behoeften 
en wensen. Samen met de snellere besluitvorming, wordt de doorlooptijd van projecten verkort (Aan 
de slag met de omgevingswet, 2020).  
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De projectprocedure is de procedure die wordt begaan om tot een projectbesluit te komen. Binnen 
deze procedure hebben kennisgeving en participatie een belangrijke rol. De kennisgeving en 
participatie moeten de volgende elementen beschrijven: 

• Wie worden betrokken; 
• Waarover zij worden betrokken;  
• Wanneer zij worden betrokken;  
• Wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het betrekken van deze 

partijen, en  
• Waar aanvullende informatie beschikbaar is of in de loop van de procedure beschikbaar 

komt. Het bevoegd gezag moet ervoor zorgen dat de benodigde informatie op toegankelijke 
wijze beschikbaar is. 

 
Het projectbesluit geeft dus 
invulling aan de participatie 
binnen de omgevingswet. De 
participatie niet alleen tussen 
overheid en inwoners, maar 
ook tussen overheden 
onderling. Op deze wijze 
worden vraagstukken 
regionaal opgelost en 
aangepakt met het oog op het 
verbeteren van de (fysieke) 
leefomgeving. 
 
 
 
 
 
Een valmeer in het Markermeer overschrijdt grenzen van bevoegdheden. Zo valt het beheer van het 
Markermeer onder het pakket van Rijkswaterstaat, maar hebben de twee provincies Noord-Holland 
en Flevoland ook bevoegd gezag binnen het gebied (Rijkswaterstaat, 2020). Wil men een valmeer 
regionale invulling geven, dan overschrijdt dit ook grenzen van gemeenten en provincies. De 
samenwerking tussen verschillende overheden bevat in ieder geval drie elementen, namelijk inhoud, 
proces en relatie. Dit zijn de elementen van regionale samenwerking (zie figuur 14). 
 
Inhoud: Hierbij bespreekt men voor welke maatschappelijke doelen en opgaven zij gezamenlijk 
staan. Daarbij komt hoe men kan samenwerken, zodat de maatschappelijke doelen, opgesteld in de 
omgevingswet, worden gehaald, namelijk: 
 

• Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit; 

• Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke behoeften. 

 
Proces: Hier maakt men heldere afspraken over wie wat doet en wie de regie heeft. 
Relatie: Dit houdt in dat men respect heeft voor elkaars belangen en elkaar vertrouwd. Investeer in 
elkaar, dit zal leiden tot een betere samenwerking voor nu en in de toekomst. 
 
 

Figuur 14, elementen van regionale samenwerking (Fortgens, 2019) 
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5.3 Provincie  
De gemeente Hoorn ligt in de provincie Noord-Holland. Hier zal dan ook gekeken worden naar de 
visies van deze provincie, wat betreft duurzame energie. Het Markermeer is verdeeld over twee 
provincies, namelijk Noord-Holland en Flevoland. Hierom wordt ook gekeken naar de visie van de 
provincie Flevoland. 
 
Om inzicht te krijgen in de visies met betrekking tot duurzame energie, wordt gekeken naar de 
desbetreffende RES (regionale energiestrategie). Dit is een document waarin de regionale plannen op 
lange termijn worden beschreven met betrekking tot duurzame energie. Deze RES wordt 
samengesteld door de gemeenten, provincies en waterschappen. De RES van Noord-Holland Noord 
(gemeente Hoorn) en van Flevoland worden beschreven. Dit zijn beide conceptversies. De definitieve 
1.0 versie moet juli 2021 gereed zijn. Het project valmeer is niet opgenomen in de RES (RES, 2020). 
 
5.3.1 Noord-Holland  
De regio Noord-Holland Noord heeft als ambitie om 4,2 TWh aan hernieuwbare energie op te 
wekken. Dit wil zeggen dat er tot 2030 nog 2,0 TWh aan hernieuwbare energie extra moet worden 
opgewekt. In figuur 2 in het bijlagerapport is weergegeven waar de kansenlocaties liggen voor de 
opwekking en opslag van duurzame energie in de regio. In de RES zijn de volgende hoofdpunten 
uitgekomen: 

• Grootschalige opwek met zonnepanelen en windturbines kan onder voorwaarden. Houd 
rekening met leefbaarheid en plaats geen windturbines binnen afzienbare afstand van 
woningen;  

• Heb oog voor landschappelijke kwaliteiten; 
• Wees voorzichtig met onomkeerbaarheid van inpassing in het landschap, omdat over een 

aantal jaar mogelijk nieuwe technieken voorhanden zijn; 
• Kijk naar dubbel ruimtegebruik en sluit waar mogelijk aan bij bestaande infrastructuur; 
• Verdeel de lusten en de lasten: opbrengsten uit wind- en zonne-energie moeten ook ten 

goede komen aan de gemeenschap; 
• Gebruik al bestaande energienetwerken (koppelen). 

 
Bij de algemene RES vergadering werden kritische vragen gesteld over het opslaan van duurzame 
energie. In de RES conceptversie is geschreven dat functiecombinatie met duurzame energie nabij 
het IJsselmeer wordt onderzocht. Dit laat zien dat er wel nagedacht wordt over energieopslag in de 
regio. Dit biedt kansen voor het agenderen van een valmeer. In de RES komt naar voren dat kansen 
voor duurzame energie absoluut niet ten kostten mogen gaan van het open landschap en de 
agrarische gronden (Energieregio Noord-Holland Noord, 2020). 
 
5.3.2 Flevoland 
De regio Flevoland wil 13,5% van de landelijke energie, duurzaam opwekken in 2030. Deze energie 
wil de regio Flevoland voornamelijk opwekken door zonnepanelen en windmolens. Om dit te 
realiseren moeten perspectieven met elkaar in evenwicht zijn, namelijk de technische 
mogelijkheden, ruimtelijke inpassing, landschappelijke inpassing, economische haalbaarheid en 
maatschappelijk draagvlak.  
 
De regio Flevoland doet nog geen uitspraken over energieopwekking op het IJsselmeer en 
Markermeer. Dit willen zij in de eerste versie van de RES hebben onderzocht. Ook willen zij dat 
hiervoor meer draagvlak wordt gecreëerd. Betaalbaarheid en het behoud van de ecologische 
waarden zijn belangrijke speerpunten bij de regio Flevoland. De regio legt expliciet uit dat 
energieopslag voor hen belangrijk is in de energietransitie. Dit zal in de uitwerking van de 1.0 versie 
van de RES concreet worden toegepast (Regio Flevoland, 2020). 
 



 

  
29 

 

5.4 Gemeente Hoorn 
De gemeente Hoorn schrijft in haar structuurvisie dat zij, hun positie aan het Blauwe hart willen 
versterken. Het Blauwe hart is het IJsselmeer, IJmeer en het Markermeer met de omliggende steden. 
Om hun positie te versterken zijn de volgende vier kwaliteiten van belang: 

• Een aantrekkelijk stedelijke kustontwikkeling met kansen voor recreatie & toerisme, leisure, 
strand, voorzieningen en bebouwing; 

•  Een goede bereikbaarheid van Hoorn over het water; 
• Natuurontwikkeling en de ecologische versterking van de kustzone en, 
• De waterveiligheid en -kwaliteit behouden en versterken. 

 
De gemeente Hoorn heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er net 
zoveel energie wordt opgewekt als dat er gebruikt wordt. Mits deze energie uit duurzame bronnen is 
opgewekt. Om dit te bereiken is de gemeente stapsgewijs per wijk aan het analyseren wat mogelijk 
is. Dit betekent dat per wijk verschillende oplossingen mogelijk zijn. Waar de ene wijk meer kansen 
biedt voor geothermie, zal de andere wijk worden aangesloten op een warmtenet.  
 
Om per wijk duurzaam te werken heeft de gemeente de transitievisie opgesteld. De eerst stap is het 
reduceren van het energiegebruik waar mogelijk. Vervolgens worden er op lokale schaal 
gebiedsgerichte oplossingen toegepast (Gemeente Hoorn, 2019).  
 
Het coalitieakkoord van de gemeente Hoorn beschrijft duidelijk het belang en de urgentie van de 
energietransitie. Zo staat in het coalitieakkoord het volgende: “Wij gebruiken waar mogelijk de 
energietransitie als vliegwiel voor stedelijke vernieuwing”. Dit biedt kansen voor een valmeer als 
onderdeel van de stad. Ook wil de gemeente genoeg financiële middelen beschikbaar stellen voor 
innovatieve duurzame ideeën. Denk bij financiële middelen aan leningen, fondsen en subsidies.  
 
Eén van de ambities van de gemeente Hoorn is: “Wij zetten in op innovatieve vormen van 
financiering, zoals resolverende fondsen op het gebied van energie en duurzaamheid. Wij dagen 
institutionele beleggers uit om hun kansen te pakken bij omvangrijke investeringen in de 
energietransitie”. Bij de ontwikkeling van een valmeer is het belangrijk om in te spelen op deze 
ambitie (Hoorn, 2018 ). Tabel 1, bijlage 4 (zie bijlagerapport) zijn de voor- en nadelen van een 
valmeer, specifiek voor de gemeente Hoorn. 
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6. (Inter)nationale projecten 
In dit hoofdstuk worden de gekozen (inter)nationale projecten beschreven. Als eerst wordt per 
project uitgelegd wat deze inhoudt en waarom het project is opgenomen in de benchmarking. 
Vervolgens is per project een literatuuronderzoek gedaan, waarbij wordt gekeken in hoeverre 
maatschappelijk draagvlak gecreëerd is. De verschillende interviews met externe partijen zijn in het 
onderzoek meegenomen. De gehele uitwerking van de interviews is te vinden in het bijlagerapport. 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: “Wat zijn (inter)nationale 
voorbeelden van soortgelijke projecten en hoe is hier draagvlak gecreëerd?” 
 

6.1 Delta21 
Het Delta21 plan is een goede referentie voor het plan valmeer op het Markermeer. Het Delta21 plan 
is hetzelfde principe als een valmeer. Doordat dit plan op hetzelfde principe is gebaseerd, en ook 
binnen de Nederlandse wet- en regelgeving valt, is dit project relevant voor de benchmarking. Het 
idee is het creëren van een meer binnen een ander meer. Op deze wijze creëer je hoogteverschil en 
kan het water naar beneden “vallen”. Een enorme duinenrij houdt de meren gescheiden. In het geval 
van het Delta21 plan is de locatie tussen de kust van de tweede-Maasvlakte en Goeree Overflakkee. 
Dit plan is momenteel in de beginfase (2020). Figuur 3 geeft een visualisatie van het eindproduct van 
het valmeer. Dit plan heeft drie hoofdfuncties (Delta21, 2020): 
   

• Verbeteren waterveiligheid; 
• Versterken natuurherstel; 
• Energieopslag. 

 
De initiatiefnemers van het plan zien naast de drie hoofdfuncties nog meer functies voor het 
valmeer. Zij uitten expliciet het belang van functiemenging om het valmeer rendabel te houden. De 
meervoudigheid in functies van het plan is beschreven in hoofdstuk 3. Om deze meervoudigheid van 
functies wordt het valmeer ook wel valmeer-eiland genoemd. 
 
Het Delta21 plan had bij de start van het project enkel het 
primaire doel om de waterveiligheid rondom het 
Rotterdamse deltagebied te vergroten. Het vermogen aan 
pompcapaciteit moest bij stormen en hoge rivierafvoeren 
worden ingezet als supergemaal, dat het overtollig water 
naar de zee pompt. 
 
De initiatiefnemers van het Delta21 plan (Dhr. Huub Lavooij 
en Dhr. Leen Berke) vonden het zonde als de gemalen en 
turbines eens in de zoveel tijd gebruikt zouden worden, bij 
overstromingen en/of hoge rivierafvoeren. Hierom werd het 
plan Lievense erbij gehaald, om het eiland ook te laten 
fungeren als energieopslagsysteem. 
 
Energie kan worden opgeslagen door het water, binnenin het 
meer, omhoog te laten pompen. Bij een hogere energievraag 
kan vervolgens energie worden opgewekt door het water te laten “vallen” en door de turbines te 
laten lopen. Naast waterkracht biedt het Delta21 plan ook mogelijkheden voor andere vormen van 
opwekking van duurzame energie. Zo is het plan om binnen het kunstmatig meer, drijvende 
zonnepanelen te plaatsen. Het plan biedt ook kansen voor windmolens bovenop de duinenrij, die de 
twee meren gescheiden houdt. In figuur 15 is een schatting gemaakt van de opbrengsten van dit 
project tot 2030 (Delta21, 2019).   

Figuur 15, Aannames besparingen valmeer 2030 (Berke & 
Lavooij, 2019) 
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Het Delta21 plan kreeg bezwaar vanuit verschillende milieuorganisaties. Het plan zou negatief 
uitpakken voor het mariene leefklimaat. Hierdoor hebben de initiatiefnemers samen met 
milieuorganisaties de volgende oplossingen bedacht: 
 

• De haringvlietsluizen worden permanent opengezet, waardoor het zoute getij terugkomt in 
het haringvliet (herstel brakwaterbiotoop). Op deze wijze wordt de originele ecologie in het 
haringvliet teruggebracht. Dit was het belangrijkste verzoek van de milieuorganisaties; 

• Herstel van de vismigratie door het openstellen van de haringvlietsluizen; 
• Een milieuvriendelijke inrichting van het valmeer, in combinatie met het brakwaterbiotoop, 

moet zorgen voor een unieke vegetatie. Deze vegetatie moet de biodiversiteit vergroten. 
 
Draagvlak: 
Belanghebbenden en milieuorganisaties moesten binnen dit project worden gecompenseerd en 
enthousiast worden gemaakt voor het Delta21 plan. Om draagvlak te creëren hebben de 
initiatiefnemers voorgaand aan de vergunningverlening/beginfase met belanghebbende en 
milieuorganisaties gesproken. 
 
Het is volgens Dhr. Lavooij essentieel om zoveel mogelijk informatie vrij te geven, meer dan jezelf zou 
willen (Lavooij, 2020). Dhr. Olsthoorn (Energy Storage Nederland) bevestigt dit in een interview. 
“Vanaf een heel vroeg stadium omwonende betrekken en informatie verstrekken aan hen (meer dan 
je als partij zou willen) is essentieel. Weerstand ontstaat namelijk door onzekerheid en 
onduidelijkheid. Omwonenden moet men ook meenemen in ontwikkelingen (als aandeelhouder). Op 
deze manier krijgen zij een belang bij de ontwikkeling van dit valmeer”. 
 
Milieuorganisaties zijn gecompenseerd door de haringvlietsluizen te openen. Dit hoorde eerst niet bij 
het plan, maar is meegenomen om draagvlak te creëren. Doordat de locatie vrijwel onzichtbaar is 
voor inwoners, is hier geen tegenspraak over geweest (Lavooij, 2020). 
 

6.2 Schiphol op zee 
Schiphol op zee is een project dat teruggaat naar de 
jaren ’60. Destijds werd gekeken naar mogelijkheden 
voor de uitbreiding van Schiphol-airport in de 
Markerwaard. In de jaren ’90 werd onderzoek gedaan 
naar andere mogelijkheden voor de uitbreiding van 
Schiphol-airport. De conclusie van het onderzoek 
mondde uit in twee opties: (1) Schiphol uitbreiden op de 
huidige locatie en (2) Schiphol uitbreiden op de 
Noordzee. Door de vele onduidelijkheden over de 
impact van een luchthaven op zee, werd gekozen voor 
een uitbreiding op de huidige locatie.  
 
Dit project is gekozen in de benchmarking doordat dit 
een enorm project op het water is. Dit geldt ook voor 
het valmeer. Doordat dit een langlopend en groot 
project is, binnen de Nederlandse grenzen, is het goed 
te vergelijken met een project als het valmeer 
(Ministerie van I&W, 2019).    
 
 
 

Figuur 16, Zoekgebied Schiphol op zee (Ministerie van I&W, 
2019) 
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Dit project heeft zowel voor- als nadelige gevolgen, waarbij het grootste nadelige gevolg de grote 
onzekerheid rondom verschillende ontwikkelingen is. Denk hierbij aan ontwikkelingen rondom de 
luchtvaart (duurzaam vliegen, taks, verschuiving van internationaal epicentrum). Ontwikkelingen 
rondom wetgeving en globalisering zijn ook onzeker in de verre toekomst. 
 
Het eerste obstakel van dit project is het vinden van de juiste locatie voor Schiphol op zee. Dit is een 
obstakel, omdat de ruimte op de Noordzee schaars is door onder andere de aanwezige 
windmolenparken. In figuur 16 is het potentiële gebied weergegeven. De omvang van het vliegveld 
wordt geschat op 5 bij 6 kilometer (Heijden, 2019). De begrenzing van dit zoekgebied komt om de 
volgende redenen (Ministerie van I&W, 2019): 
 

• Ten Noorden staan de windmolenparken in de weg; 
• Ten Oosten zal de luchthaven te dichtbij het land staan, waardoor meer mensen 

geluidsoverlast ervaren; 
• Ten Zuiden ligt de luchthaven te ver van het huidige Schiphol vandaan, waardoor de 

landelijke bereikbaarheid niet meer rendabel is; 
• Ten Westen van het gebied komt het vliegveld in internationale wateren en is Nederland niet 

meer het bevoegd gezag (vanaf 22,2 km vanuit de kust). 
 

Kosten 
Naast het zoeken van een geschikte locatie en de beperkte ruimte in de Noordzee, zijn hier andere 
nadelen. De enorme kostenpost en impact op de natuur zijn de voornaamste redenen dat dit project 
vooralsnog niet is uitgevoerd. Het project zal tussen de 33 en 47 miljard euro gaan kosten. Echter is 
dit een schatting en zullen de werkelijke kosten hoger liggen. Niet alleen de constructie/aanleg 
kosten zijn op financieel niveau nadelig. De nog onduidelijke beheerkosten, de aanschaf van 
(trein)materieel en de transitie van de huidige luchthavenlocatie, zijn kosten die niet in deze 
schatting zijn meegenomen (Ministerie van I&W, 2019). 
 
Op de natuur verwacht men een negatieve impact op de zwakke duingebieden. Het is daarnaast  
onduidelijk wat het vliegveld met de stroming van de Noordzee zal doen en welke gevolgen dit heeft 
op de biodiversiteit van de Noordzee. Voorspelbaar is het habitatverlies van vogels en vissen. Deze 
kunnen niet worden teruggewonnen, doordat vogels een gevaar vormen voor de vliegveiligheid 
(Ministerie van I&W, 2019). 
 
Baten 
Eén van de baten van dit project is, dat inwoners rondom Schiphol-airport minder geluidsoverlast 
ervaren. Hierdoor verbetert de leefkwaliteit rondom Schiphol, wat al decennialang een punt op de 
nationale agenda is. Ook geeft dit de mogelijkheid voor andere ruimtelijke projecten, zoals 
woningbouw en het aanleggen van parken. Door Schiphol op een andere locatie uit te breiden (bv. 
op de Noordzee) verschuif je het probleem, het probleem zelf blijft dus wel. In dit geval verschuift 
het probleem (geluidsoverlast van vliegtuigen) naar een ander locatie (kustgebied langs Schiphol op 
zee).  
 
Een andere baat is dat Schiphol kan uitbreiden en dat hier meer mogelijkheden liggen op zee. Dit is 
goed voor de bereikbaarheid en economie van Nederland. Ook heeft Nederland zelf al eens het 
fundament gebouwd van een luchthaven op zee, namelijk Chek Lap Kok in Hong Kong. Het 
Nederlandse moederbedrijf Boskalis heeft hiervoor het eiland opgespoten. 
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Draagvlak: 
Naast politiek draagvlak is weinig maatschappelijk draagvlak voor dit project. Wat opvalt is dat de 
keuze van een geschikte locatie lang een lastige factor was. Om draagvlak te creëren werd uitgelegd 
waarom een bepaalde locatie juist niet wordt gebruikt. Op deze wijze worden andere locaties 
aantrekkelijker. Ook werd verteld dat, bij uitbreiding op zee, meer mogelijkheden zijn rondom de 
huidige locatie. Kortom werden voor- en nadelen van locaties goed afgewogen en gecommuniceerd 
met derden (Rahman, 2020).  
 
Schiphol op zee is een onuitgevoerd project. Het besef is er wel dat, mocht het plan doorgevoerd 
worden, maatschappelijk draagvlak nodig is. Dit project zal mondiaal invloed hebben maar moet 
nationaal worden uitgevoerd. Dit betekent ook dat het merendeel van de belanghebbende partijen 
in moet stemmen. Verder is het belangrijk om vroegtijdig de essentie van het project in te laten zien, 
omdat de constructietijd circa 12 jaar bedraagt. Volgens Dhr. Rahman, mede-ontwikkelaar van het 
project Schiphol op zee, is het belangrijk om partijen duidelijk te laten zien in hoeverre dit project 
belangrijk is voor Nederland. Denk hierbij aan het aantal banen dat dit project oplevert en de minder 
wordende overlast in het binnenland (Rahman, 2020). 
 

6.3  OPAC Limburg 
OPAC is een afkorting voor “Ondergrondse Pomp 
Accumulatie Centrale” en is een ondergronds, 
energieopslagsysteem. De OPAC wordt daarom ook wel 
gezien als een ondergronds valmeer. Dit is de reden dat 
dit project wordt meegenomen in de benchmarking. De 
locatie van dit project werd verondersteld in het zuiden 
van Limburg bij het plaatsje Graetheide. Dit is het enige 
gebied in Nederland met voldoende natuurlijk 
hoogteverschil (heuvels). 
 
Het plan voor de OPAC is in 2009 door initiatiefnemer 
Sogecom en bedenker Dr. Jan Huynen voorgedragen 
aan de gemeenteraad. Dit plan is in 2013 stilgezet, 
omdat het ministerie van economische zaken niet in de 
OPAC wilde investeren. De constructiekosten werden 
geschat op 1,8 miljard euro (Hoe werkt een OPAC?, 
2020).  
 
De werking van een OPAC is hetzelfde als dat van een 
valmeer. Het grootste verschil is dat het onderste 
bassin onder de grond ligt. S ’nachts wordt het water 
naar een hoger gelegen bassin gepompt. Als de 
energievraag overdag weer toeneemt, wordt het water 
(via turbines) naar beneden onder de grond gelaten 
(zie figuur 17).    
 
Het plan is om een ondergronds waterbassin te realiseren op ca. 1400 meter diepte. In dit 
waterbassin moet 2,5 miljoen kubieke meter water worden opgeslagen. Volgens Dr. Huynen zal dit 
systeem 2-3 % van het huidige energieverbuik van Nederland leveren. Daarnaast is het rendement 
van de OPAC ruim 80%, wat relatief hoog is vergeleken met andere vormen van energieopslag 
(DuurzameEnergie, 2019). 
 

Figuur 17, OPAC (Hoe werkt een OPAC?, 2020) 
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De hoge constructiekosten (ca. 1,8 miljard), heeft ertoe geleid dat het plan uiteindelijk van tafel is 
verdwenen, ondanks dat verschillende politici en overheden hier potentie in zagen. Een andere 
reden is de toenmalige minimale vraag voor energieopslag. Een derde reden is dat, volgens 
onderzoeken van de WUR en TU, modernere en goedkopere vormen van energieopslag zijn (Hoe 
werkt een OPAC?, 2020). Echter is het idee van een OPAC in Zuid-Limburg in 2019 opnieuw 
aangekaart (Leunissen, 2019). 
 
Draagvlak: 
Bij dit project is draagvlak gecreëerd door het belang van energieopslag in te laten zien aan de 
politiek (politiek draagvlak). Vooral de provincie Limburg heeft hardt gewerkt aan het meekrijgen van 
de toenmalige minister. De initiatiefnemers (Sogecom) stelde dat zij, met de OPAC, een groot 
aandeel in de nationale transitie kunnen spelen. Vooralsnog ontbreekt een initiatiefnemer, die 
eigenaar wil zijn van de Limburgse OPAC. Voor dit project is politiek draagvlak, maar het creëren van 
een goede markt blijkt lastig. Wat ook ontbreekt is een MER of beschrijving van de ruimtelijke 
impact. Het ministerie van economische zaken heeft in maart 2013 besloten om destijds niet mee te 
betalen aan proefboringen en verder onderzoek (Graetheidecomite, 2018). 
 

6.4  Markerwadden 
De Markerwadden zijn kunstmatig opgespoten eilanden op het Markermeer. De primaire functie van 
de Markerwadden is het herstellen van de natuur in het Markermeer (Posthoorn, 2020). Door de 
locatie en de functie van het project, wordt deze meegenomen in de benchmarking. Vanaf 2003 zijn 
verschillende scenario’s ontworpen voor het ecologisch herstel van het Markermeer. In 2016 is 
begonnen met het opspuiten van de verschillende eilanden. Sinds dit jaar zijn alle eilanden 
opgespoten en (gedeeltelijk) toegankelijk voor publiek. 
 
Aanleiding voor dit project was de negatieve ontwikkeling van vis- en vogelstanden in het 
Markermeer. Door de aanleg van eilanden kon het slib worden opgevangen en de waterstroming 
worden verbeterd. Dit heeft grote voordelen gehad voor de vispopulatie in het Markermeer. Om de 
vogelpopulatie te vergroten, werden natuurlijke oevers aangelegd. Belangrijk hierbij is de variatie in 
begroeiing, om de diversiteit te vergroten (Mourik, 2018). 
 
Het plan van de Markerwadden werd al snel maatschappelijk geaccepteerd door zowel inwoners, 
politiek als milieuorganisaties. Dit vanwege de hoge nood voor het verbeteren van de kwaliteit van 
het Markermeer. De samenwerking tussen 
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat heeft geholpen 
om dit plan snel door te voeren. Inwoners hebben sneller 
vertrouwen in een milieuorganisatie als 
Natuurmonumenten dan de overheid (Posthoorn, 2020). 
 
Een andere reden dat dit plan relatief snel is doorgevoerd 
is omdat de uitvoering volledig samenliep met de 
ambities van de omgeving. Het Markermeer is een 
Natura2000 gebied en heeft hierom met verschillende 
wet- en regelgeving te maken. Doordat verschillende 
milieueffectrapportages zijn opgesteld kon de impact van 
het project snel en duidelijk worden gevisualiseerd 
(Posthoorn, 2020). 
 
 
 
 Figuur 18, locatie markerwadden (Webshop.nl, 2016) 
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Voorgaand aan dit project is rekening gehouden met zoveel mogelijk belangen. Toch was de eerste 
stap om een locatie te kiezen, die zo min mogelijk belangen in de weg staat. Uiteindelijk is voor een 
locatie midden op het Markermeer aan de afsluitdijk, gekozen (figuur 18). Nabij de kust werd al snel 
afgewezen, door de aanwezige horizonvervuiling.  
 
Draagvlak: 
De Markerwadden was al snel een maatschappelijk geaccepteerd plan. Er is minimale inspanning 
gedaan om maatschappelijk draagvlak te creëren. De Markerwadden is een plan dat goed is 
uitgevoerd, doordat de functie en het belang van het plan duidelijk was. Hierdoor hadden 
belangengroepen weinig in te brengen tegen het plan. De enige belemmering was de wet- en 
regelgeving, waaronder het Natura2000 gebied. Echter waren de functies en de opgestelde MER in 
samenstelling met deze richtlijn. Ook gaf dit project invulling aan de Europese richtlijnen, namelijk de 
habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn (Posthoorn, 2020). 
 

6.5 Coo-trois-ponts (België) 
De spaarbekkencentrale van ‘Coo-trois-ponts’ is het eerste internationale project in deze 
benchmarking. Deze spaarbekkencentrale is gelegen in het plaatsje Trois-Ponts in België (Wallonië), 
nabij Luik. Het bouwen van deze centrale heeft 12 jaar geduurd (1967-1979). Deze Belgische centrale 
heeft dezelfde werking als een valmeer, vandaar dat deze is meegenomen in de benchmarking. 
 
Het Belgische valmeer maakt gebruik van 250 meter natuurlijk hoogteverschil tussen het onder- en 
boven-bassin. Het water stroomt via pijpleidingen van de bovenste twee bassins naar het onderste 
bassin. Als het water hier doorheen stroomt, activeert deze de turbines, die vervolgens energie 
opwekken. Energie wordt opgeslagen door het water via drukleidingen weer omhoog te pompen. 
Door middel van drukverschil komt het water, via deze leidingen, omhoog. Het spaarbekken heeft 
een vermogen van 1200 MW. Figuur 19 is een weergave van de Coo-trois-ponts (EngieElectrabel, 
2020). 
 
Het spaarbekken is volgens de Belgische 
overheid essentieel in de energietransitie. 
“Naast het verduurzamen van het 
energienetwerk, flexibiliseer je deze ook en 
maak je jezelf meer onafhankelijk”, aldus 
Mevr. Natalie Dewulf (General manager 
ENGIE België). 
 
Het spaarbekken heeft nog meer voordelen, 
die reden zijn voor de uitbreiding van de 
Coo-trois-ponts. Het spaarbekken geeft 
namelijk een eenvoudige afstemming van 
vraag en aanbod van duurzame energie. Het spaarbekken kan snel worden opgestart (binnen 10 
seconde) en kan evenwicht bieden bij onvoorspelbare schommelingen in de productie van duurzame 
energie (wind en zon). 
 
Het spaarbekken biedt tevens ook milieu voordelen. Zo is dit een niet-vervuilende energiebron dat 
water hergebruikt en geen brandstof nodig heeft. Ten tweede zijn de meeste technische installaties 
onder de grond gebouwd, waardoor de ruimtelijke-milieu impact beperkt blijft (EngieElectrabel, 
2014). 
 
 

      Figuur 19, Coo-trois-ponts (EngieElectrabel, 2020). 
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Het huidige plan is het vergroten van het vermogen en de capaciteit van het spaarbekken tot 1800 
MW. Dit wordt gedaan door een derde bassin op de heuvel te plaatsen en het onder-bassin te 
verbreden. Op deze wijze kan het spaarbekken hetzelfde vermogen leveren als 700 windmolens. 
Naast het uitbreiden van de bassins is EngieElectrabel, eigenaar van het spaarbekken, van plan om 
17.000 zonnepanelen en 6 windturbines te plaatsen (EngieElectrabel, 2020). 
 
Draagvlak:  
Het nieuwe project voor de uitbreiding van het spaarbekken is in werking en heeft tegenspraak 
opgeleverd vanuit omwonenden. Allereerst het uitbreiden van de bassins, wat veel ruimte vraagt. Dit 
was al een probleem bij de eerste uitbreiding (2e boven-bassin) van de Coo-trois-ponts. Om draagvlak 
voor het derde boven-bassin te creëren, heeft Engie het volgende bedacht. Er worden zonnepanelen 
gerealiseerd aan de rand van de bassins. Inwoners en belanghebbende worden mede-eigenaar van 
deze zonnepanelen. Op deze wijze levert dit project de inwoners ook wat op. Zo is het idee dat 
mensen sneller mee willen werken, wat ook daadwerkelijk gebeurt (Dewulf, 2020). 
 
De 6 windturbines hebben ook tot veel weerstand geleid. Dit omdat de windturbines de openheid 
van het gebied verstoren. Dit heeft ertoe geleid dat de windturbines een andere plek krijgen, 
namelijk langs de autoweg. De overheid vindt de flexibiliteit van het energienetwerk belangrijker dan 
de openheid van het gebied (Dewulf, 2020). 
 
Net als bij de Markerwadden is het doorslaggevend geweest dat de bassins worden gebouwd met 
zand, klei en slib dat op de locatie zelf gegraven is. Op deze wijze behoudt men een gesloten 
grondstoffencyclus op de plek zelf (Dewulf, 2020). 
 

6.6 Calheta III (Madeira) 
In het zuidoosten van het Portugese eiland 
Madeira, ligt de regio Calheta. In deze 
regio ligt een waterkrachtcentrale, wiens 
vermogen is uitgebreid. Deze 
waterkrachtcentrale is hetzelfde principe 
als een valmeer.. Wat dit project bijzonder 
maakt is dat het bijna alle 260.000 
inwoners van het eiland Madeira aangaat. 
De grootte van de gehele infrastructuur 
van de waterkrachtcentrale beslaat 
namelijk het gehele eiland.  
 
Water wordt in het Noorden in de bergen 
opgevangen/opgeslagen. Vervolgens wordt 
dit water naar het Zuiden getransporteerd 
op een afstand van 15,5 kilometer. De 
gehele uitbreiding is in het begin van het jaar 2020 afgerond, wat betekent dat de Calheta III 
momenteel volledig functioneert (zie figuur 20). (Madeira’s Calheta hydroelectric plant undergoes 
expansion, 2020) (Union, 2010). 
 
De waterkrachtcentrale van Calheta is een bestaande centrale, die decennia oud is. In 2010 is het 
idee op tafel gekomen voor de uitbreiding van de centrale. De praktische invulling van deze De  
De praktische invulling van de uitbreiding was het aanleggen van een extra reservoir, bovenop de 
bergen, om energie op te slaan.  
 

Figuur 20, Calheta III (Electricidade da Madeira, 2011) 



 

  
37 

 

Deze uitbreiding heeft verschillende voordelen: 
 

• Een onafhankelijk en flexibel energiesysteem; 
• Meer opwekking vanuit duurzame energiebronnen, waardoor CO2-emissies afnemen; 
• De uitbreiding zorgt voor een verdriedubbeling van de huidige capaciteit (12 MW-> 38.3 

MW); 
• Deze centrale kan meer dan de helft van de populatie van Madeira van duurzame energie 

voorzien (130.000 inwoners). 
 

De totale kostten bedroegen 85 miljoen euro, waarvan 45 miljoen Europese subsidie. De 
daadwerkelijke kosten kwamen lager uit, namelijk circa 52 miljoen (Madeira’s Calheta hydroelectric 
plant undergoes expansion, 2020). 
 
De uitbreiding van de waterkrachtcentrale bevat de volgende elementen: 
 

• Nieuwe Calhetadam van 31 meter hoog (10 miljoen euro); 
• Boven-bassin (Pico da Urze) met een capaciteit van 1.000.000 m³ (8,7 miljoen euro); 
• 3e energiecentrale (32,2 miljoen euro). 

 
Deze 3e energiecentrale is een tussenstap. De Calhetadam houdt het water in het midden tegen, 
waardoor een middenbassin ontstaat (Calheta III). Het water kan vervolgens van deze bassin het 
boven-bassin (Pico da Urze) worden ingepompt (Electricidade da Madeira, 2011). 
 
Draagvlak: 
De eigenaar van de waterkrachtcentrale is “Electricidade da Madeira”. Dit is de energiecoöperatie 
van het Portugese eiland. Deze coöperatie kreeg al snel politiek draagvlak. Dit doordat zij de lokale 
overheid wisten te overtuigen van de essentie en baten van het plan. De overheid zag in dat de 
uitbreiding in overeenstemming was met de ambities en gaf toestemming voor de uitbreiding. Eén 
van de ambities is namelijk het opwekken van 50% duurzame energieopwekking in 2020. Door de 
uitbreiding van de centrale hebben zij deze ambitie in één klap gehaald. 
 
De energiecoöperatie heeft ook inwoners meegenomen in haar plannen. Zo mag het water gebruikt 
worden voor lokale consumptie en irrigatiesystemen. Op deze wijze werden ook boeren 
meegenomen in het project. Verder liet de overheid en de coöperatie het belang van het project 
inzien voor het eiland door inspraakavonden. Zo versterkt het plan de zelfvoorziening van het eiland. 
 
De overheid heeft de energiecoöperatie geholpen bij het creëren van draagvlak onder inwoners. De 
inwoners (en de overheid) hechten een grote waarde aan de ecologische waarde van het eiland, 
vanwege het toerisme. Hierom hebben zij een gebied aangewezen waarbij natuurherstel en 
ontwikkeling de primaire taak is. In figuur 20 is dit gebied met een groene cirkel weergegeven 
(Empresa de electricidade de Madeira, 2020). Naast natuurherstel, was een eis dat de uitbreiding, 
het toerisme niet in de weg mocht staan. Hierom werden corridors onder de grond gegraven, zodat 
de infrastructuur niet zichtbaar is (Union, 2010). 
 
Door de uitbreiding van de waterkrachtcentrale heeft het eiland een meer betrouwbaar 
energiesysteem. Ook is hier sprake van minder waterverspilling, door het gebruik van duurzame 
irrigatie. Een andere baat is natuurwinning, door ruimte te maken voor herstel en ontwikkeling. Dit  
zonder de essentiële economische waarde van het toerisme te schenden (Union, 2010). 
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6.7 Frederikshavn (Denemarken) 
De gemeente Frederikshavn is een gemeente in het 
Noorden van Denemarken (zie figuur 21) met ca. 63.000 
inwoners (7.000 minder dan de gemeente Hoorn). In 
2007 heeft de stad de ambitie gesteld om als eerste 
Europese stad energieneutraal te zijn (European 
Comission, 2020). De hoofdstad zou op deze wijze een 
energycity worden. Ook wel energibyen in het Deens. 
 
Door de herindeling van gemeenten in Denemarken, 
werden de gebieden Skagen en saeby bij de gemeente 
Frederikshavn getrokken. Door de geografische 
uitbreiding werd deze ambitie uitgesteld tot 2030. Het is 
belangrijk om te kijken hoe een andere gemeente haar 
inwoners betrekt bij deze ambitie. Hierom is deze 
gemeente meegenomen in de benchmarking. 
 
 
 
 

 
De gemeente Samsø is een eiland in de regio midden-Jutland. Dit is het meest duurzame eiland ter 
wereld. Het persoonlijk transport (auto’s) is het enige C02 uitstotende bron van de gemeente. Door 
lokale bedrijven en initiatieven is het eiland vrijwel C02 neutraal.  

De gemeente combineerde de energietransitie met het creëren van banen. Net als bij de gemeente 
Frederikshavn is het beschikbaar maken van zoveel mogelijk bronnen van duurzame energie 
belangrijk. De gemeente liet in een interview weten dat zij haar inwoners en lokale bedrijven mede-
eigenaar maakten van deze stromen. Zo kunnen zij investeren in duurzame initiatieven en de baten 
hiervan ondervinden (Hosselet, 2018) (Caspersen, 2020). 

Draagvlak: 
De gemeente heeft veel kansen en mogelijkheden overgelaten aan de markt en inwoners. De 
gemeente had de ambitie en zij lieten de markt hier invulling aan geven, binnen de wettelijke kaders. 
De gemeente creëerde een stabiele en innovatieve regio voor duurzame energie, dat initiatiefnemers 
lokt. Dit deed de gemeente vooral door banen te creëren voor de energiesector. Ook kwam er meer 
geld vrij voor subsidies voor lokale initiatieven en het verduurzamen van de huizen van inwoners. 
Een essentiële factor binnen het succes van de gemeente is het verlagen van de energie kosten voor 
bedrijven. Op deze wijze verduurzaamt de gemeente terwijl zij ook economische groei ondervindt. 
Dit is belangrijk als men bedrijven en inwoners mee wilt nemen (European commision, 2013). 
 
Kleine initiatieven hebben geholpen om de Deense inwoners actief mee te bewegen met de 
energietransitie. Zo zijn er trainingen georganiseerd voor state-of-the-art projecten met betrekking 
tot duurzame energie en zijn inspraak avonden gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 21, Gemeente Frederikshavn (Wikipedia, 
2020) 
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Figuur 22, Jardin del Turia (Ana Portalés Mañanós, 2020) 
Figuur 23, Verplaatsing rivier de Tura (Antonio García Blay, 2017-
2018) 

6.8 Jardin del Turia 
Jardin del Turia (tuin van Turia) gaat over de omleg van de rivier de Turia, in de Spaanse stad 
Valencia. De Turia werd van haar oude locatie (stadscentrum) omgelegd naar haar huidige locatie 
(om het stadscentrum heen). Een groot burgerinitiatief heeft ervoor gezorgd dat de drooggelegde 
rivier geen spoorweg/snelweg werd, maar een stadspark. Deze burgerbeweging, en de participatie 
met de gemeente maakt dit project interessant voor de benchmarking (Tessari, 2016). 
 
In oktober 1957 overstroomde de rivier de Turia, wat enorme sociale en economische schade heeft 
veroorzaakt (Ana Portalés Mañanós, 2020). Om overstromingen en schade in de toekomst te 
voorkomen, besloot de gemeente de gehele bedding van de rivier te verplaatsen rondom de stad. De 
rivier in het centrum is hierbij drooggelegd en rondom de stad gegraven. 
 
In figuur 22 is het drooggelegde deel van de rivier de Turia te zien. Figuur 23 laat zien waar de rivier 
naartoe is verplaatst. Het plan vanuit de gemeente was om een spoorlijn/snelweg aan te leggen. 
Door een burgerbeweging in de jaren 80 is dit plan tegengehouden en is hier een stadspark 
aangelegd. Dit stadspark (Jardin del Turia) heeft een grootte van 110 hectare en heeft een lengte van 
9 kilometer door de stad heen. Het stadspark wordt voornamelijk gebruikt voor recreatieve en 
culturele activiteiten. Zo staat hier een museum, een dierentuin en een koninklijke tuin (Ana Portalés 
Mañanós, 2020). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Draagvlak: 
Dit project is een schoolvoorbeeld van participatie tussen de gemeente en haar inwoners. Tijdens 
inspraakavonden werden eisen en verwachtingen besproken en geïntegreerd. Belangrijke Spaanse 
architecten mochten invulling geven aan de eisen van beide partijen. Zo ontstond een groenstructuur 
dat zich op de dag van vandaag nog ontwikkeld. Inwoners kregen hierdoor hun stadspark, maar de 
overheid kreeg ook haar betere bereikbaarheid. Langs de rand van de tuin zijn wegen, tunnels en 
bruggen aangelegd. 
 
Conclusie bij dit project is dat een nauwe samenwerking tussen overheid en haar inwoners belangrijk 
is en ook zijn vruchten afwerpt. De totale kosten van het project kwamen uit op ca. 900 miljoen euro 
(Ana Portalés Mañanós, 2020). 
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6.9  Triangle eole evangile 
Ten Noorden van de Franse hoofdstad 
Parijs, ligt de triangle eole evangile. Dit is 
een vervallen stedelijk driehoek, dat 
gerenoveerd wordt als ecologische 
stadswijk (zie figuur 24). Dit is één van 
de plannen voor de herindeling van 
Parijs dat moet leiden tot een betere 
leefkwaliteit van de stad. 
 
Om zo een herindeling van de stad te 
laten slagen, is het belangrijk om 
inwoners mee te nemen in de plannen 
van de gemeente. Ook initiatieven van 
buitenaf zijn cruciaal. Door de interactie 
tussen gemeente, inwoners en externen 
partijen is dit project meegenomen in de 
benchmarking.  
 
In 2014 wilde de gemeente Parijs de leefbaarheid vergroten. Hier is in 2015 bijgekomen om te 
voldoen aan het klimaatakkoord en de gemeente in 2050 klimaatneutraal te maken. Dit is de reden 
dat 23 plannen ontwikkeld werden, waaronder het plan voor een ecologische stadswijk. Het plan is 
momenteel in uitvoering (2020). De oppervlakte van de stadswijk is 34,000 m³. De totale kostten van 
de renovatie bedraagt 2,8 miljoen euro (paysagistes & urbanistes, 2020). 
 
De ecologische stadswijk zal haar faciliteiten combineren met groenstroken, bomen en plantsoenen. 
Er zal ruimte zijn voor 400 nieuwe woningen, 1 hotel, 5.000 m² aan sportvelden, 7.300 m² aan 
kantoorpanden en 800 m² aan winkels. Het bijzondere aan dit plan is, de gemeentelijke eis om elke 
faciliteit binnen de stadswijk te combineren met groen. Initiatiefnemers hebben met de gemeente 
moeten overleggen hoe zij hier invulling aan willen geven (Swiderski, 2016). 
 
Draagvlak: 
De gemeente heeft zelf niet veel hoeven doen om draagvlak te creëren bij inwoners, omdat de 
inwoners het verval van het gebied ook inzagen, aldus Emmanuel Gregoire (wethouder Parijs). 
Daarnaast was de participatie en samenwerking met de gemeente groots. Zelfstandige ondernemers 
mochten zelf groene invulling geven aan hun terrein. Echter is door eigen inbreng dit grootschalig 
gedaan in samenwerking met andere ondernemers en woningbouwcorporaties. De gemeente heeft 4 
pijlers opgesteld voor het slagen van de ecologische stadswijk (Swiderski, 2016): 
 

• Bouw een voorbeeldmodel voor stedelijke ontwikkeling. Een voorbeeldmodel is voor zowel 
ontwikkelaars, initiatiefnemers als inwoners belangrijk. Op deze wijze maak je je plan visueel 
en overzichtelijk, zo weten mensen sneller waar ze aan toe zijn; 

• Herstel van de natuur. Op deze wijze geef je invulling aan zowel de ecologische als sociale 
aspecten. Natuurherstel komt expliciet voor in de herontwikkeling van de Triangle Eole 
Evangile. Zo komt er ruimte voor 6.000 m² aan tuinen, 2.000 m² aan groenplantsoen 
aan/op/rond gebouwen, 240 m² aan potbloemen en 25 fruitbomen. Naast het plaatsen van 
natuurlijk groen zal de wijk haar energie volledig uit duurzame bronnen halen. “Op deze 
wijze ontstaat een zelfstandig biodivercity”, aldus de ontwerpers van de stadswijk (bouygus-
construction); 

• Het aanbieden van een eerlijk en origineel ontwikkelingsprogramma.  De Triangle Eole 
Evangile geeft dit aspect een belangrijk aandeel, omdat dit de participatie en daarmee het 

Figuur 24, Renovatie Triangle Eole Evangile (S2T, 2020) 
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draagvlak vergroot. Door het realiseren van bepaalde functies kan je de stadswijk 
aantrekkelijk maken. Zo komt er een klimmuur, sportvelden en een open theater, waar 
sociale activiteiten plaats vinden. Ook zal de gemeente participatie workshops organiseren 
ter versterking van de sociale relaties binnen de wijk; 

• Creëren van een kenniscentrum waar sociale interactie en innovatie samenkomen. Dit punt 
loopt samen met het derde punt. In de wijk komt een kenniscentrum waar lokale 
initiatiefnemers, studenten, wetenschappers, overheidsinstanties en inwoners samen 
kunnen werken. Op deze wijze maak je de participatie fysiek. 

 

6.10 Vilnius CHP 
Vilnius is de hoofdstad van Litouwen met meer dan een half miljoen inwoners. Om op een duurzame 
manier aan de energie/warmte vraag van de gemeente te voldoen, is het plan ontstaan om een CHP 
(combined heat & power plant) te bouwen. De gemeente heeft vooraf veel gedaan om eventuele 
tegenspraak van inwoners te voorkomen. Over de uitvoering van het project is goed nagedacht. Het 
voorbereidend werk van de gemeente voor eventuele tegenspraak, is de reden dat dit project is 
meegenomen in de benchmarking. 
 
De vernieuwde CHP in Vilnius zal invulling geven aan een duurzamer en schonere energievoorziening 
van de stad. De totale kosten van het project bedragen 350 miljoen euro, waarvan 140 miljoen werd 
gesubsidieerd vanuit de Europese Commissie. Ook is er een lening van 190 miljoen euro verleent 
vanuit de European Investment Bank. 
 
De CHP heeft een elektriciteitsvermogen van 100 MW en een warmtevermogen van 240 MW. De 
CHP zal 230.000 huishoudens van elektriciteit en warmte voorzien. Dit is 40% van de totale bevolking 
van de gemeente. In de zomer van 2020 is de CHP afgerond en produceert het de benodigde energie. 
Het eindresultaat is te zien in figuur 25. 
Het opwekken van deze energie 
gebeurt door de verbranding van afval. 
De CHP moet 160 ton afval omzetten in 
energie. Dit afval wordt anders op 
stortplaatsen gedumpt 
(EuropeanComission, 2016) 
(ignitus.grupe, 2020). 
 
Door deze CHP wordt 10% minder CO2 
uitgestoten in de stad. Ook zal de 
energieonafhankelijkheid van de stad 
vergroten, doordat de energie ter 
plaatse wordt opgewekt en gebruikt. 
Wellicht het grootste voordeel voor inwoners is dat de warmteprijzen met 20% dalen. Dit is de 
voornaamste reden dat inwoners van de stad akkoord gingen met de realisatie van deze CHP, 
ondanks de enorme constructiekosten.  
 
De gemeente Vilnius verklaard in een interview dat 76% van de inwoners voor het plaatsen van de 
CHP was, terwijl 34% niks zag in het plan. De voornaamste reden van deze 34% van de inwoners is, 
dat zij denken dat te weinig huishoudens baat ondervinden en dat de baten dus niet tegen de kosten 
wegen (Vilnaiaus kogeneracine jegaine, 2020). 
 
 
 

Figuur 25, Vilnius CHP (IgnitusGroup, 2020) 
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Draagvlak: 
Voorbereidend werk is de reden dat dit project volledig is geslaagd. Vanwege de enorme 
constructiekosten werd gedeeltelijk een EU-subsidie aangevraagd, die zij ook kregen van ruim 140 
miljoen euro. Een tweede grote maatregel is de verlaging van de warmteprijzen met 20%. Dit heeft 
inwoners zodanig meegekregen dat het merendeel meeging met het besluit, aldus de gemeente 
Vilnius. Het heeft hierbij geholpen dat een groot deel van de gemeente ging profiteren van de CHP. 
Daarnaast profiteert de gehele gemeente indirect van de verlaging van de C02 uitstoot en het 
hergebruik van de afvalstoffen tot duurzame energie. 
 

6.11 Lake Karla 
Het laatste project dat is meegenomen in de 
benchmarking is “Lake Karla” in Griekenland 
(300 km ten Noorden van Athene). Lake 
Karla is een meer dat, na de drooglegging, 
weer is vol laten lopen met water. Dit 
project is ontstaan vanuit burgerinitiatief, 
maar met volledige politieke steun. Deze 
nauwe steun en samenwerking tussen 
overheid en inwoners maakt dat het project 
is meegenomen in de benchmarking. 
 
Lake Karla is in 1960 drooggelegd voor 
agricultuur en ter bescherming van 
omwonende tegen overstroming van het 
meer (zie figuur 26). Echter bleek de grond 
niet vruchtbaar genoeg te zijn en was de 
waterveiligheid ook minimaal.  
 
Om de culturele, ecologische, sociale en 
economische schade te herstellen, is in 2007 
besloten om het meer (gedeeltelijk) vol te 
laten lopen met water. De totale kosten van 
dit project is opgelopen tot 50 miljoen euro, 
waarvan ruim 37 miljoen is gesubsidieerd 
door de EU. Het gehele project is in 2013 
succesvol afgerond. Dit project heeft 
enorme baten geleverd voor het gehele gebied 
(European Commission, 2020): 
 

• Meer werkgelegenheid rondom het gehele proces; 
• Verbetering van de waterveiligheid door overstroomgebieden, aquifers en reservoirs; 
• Natuurherstel; 

-Herstel van de vispopulatie in het meer; 
-Forse stijging van broedvogels (Zeldzaam: de kroeskoppelikaan); 
-Ruimte voor verschillende vegetatie om te groeien; 

• Ecotoerisme (plaatsen van een museum); 
• Verlaging van 17.8 miljoen m³ aan grondwaterwinning, wat beter is voor het milieu; 
• 110 ha aan culturele grond hersteld; 
• Het meer gaat 88.000 huishoudens voorzien van drinkwater; 
• Watergebruik voor duurzame irrigatie. 

Figuur 26, Lake Karla (P. Sidiropoulos, 2016) 
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Door de forse stijging van broedvogels in het gebied, is Lake Karla toegevoegd aan het Natura2000 
gebied van de EU. De inwoners vonden vooral de terugkomst van het culturele landschap belangrijk, 
dit hebben zij dan ook gekregen. Op vele vlakken heeft dit project winst opgeleverd (Hargrave, 2020). 
 
Draagvlak: 
Het bijzondere aan dit project is dat er weinig tot geen draagvlak gecreëerd moest worden om het 
meer (gedeeltelijk) vol te laten lopen. Herstel van het traditionele landschap heeft tot vele voordelen 
geleid. Ook de terugkeer van broedvogels in het gebied heeft ertoe geleid dat de EU in staat was om 
een forse subsidie te verlenen, die meer dan de helft van de kosten heeft gedekt (European 
Commission, 2020).  
 
Naast de terugkeer van broedvogels is het water zelf op verschillende vlakken erg nuttig. Zo wordt 
het nieuwe oppervlaktewater gebruikt voor drinkwater, waardoor er geen grondwater gewonnen 
hoeft te worden. Dit is beter voor de ondergrondse waterflow. Ook zal het oppervlaktewater 
gebruikt worden voor duurzame irrigatie. Het is daarnaast de bedoeling dat traditionele visserij weer 
terugkomt naar het gebied. Er is nabij het meer een museum gebouwd, waar informatie wordt 
vergaard over de culturele waarde van het gebied. Hierbij werden ook informatieavonden, 
congressen, tentoonstellingen en marketingcampagnes gehouden (P. Sidiropoulos, 2016) (European 
Commission, 2020). 
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Deel 2: Analysefase 
 
In dit deel wordt de geïnventariseerde informatie, uit het vorige deel, geanalyseerd. Allereerst zal het 
draagvlak-criteria-grid worden weergegeven. Deze geeft antwoord op de vijfde deelvraag, namelijk 
“Vanuit welke criteria kunnen deze (inter)nationale projecten worden beoordeeld en hoe kunnen deze 
worden toegepast in een optimale benchmarking?” Als afsluiting van deze fase zal een 
krachtenveldanalyse worden weergegeven.  
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7. Benchmarking 
In dit hoofdstuk worden de projecten gebenchmarkt. In tabel 3 zijn de projecten tegenover elkaar 
gezet. Deze projecten worden puntsgewijs gerangschikt. Deze tabel is tevens het antwoord op de 
deelvraag: “Vanuit welke criteria kunnen deze (inter)nationale projecten worden beoordeeld en hoe 
kunnen deze worden toegepast in een optimale benchmarking". Allereerst volgt het gemaakte 
draagvlak-criteria-grid. Hierna volgt de uitleg van de gemaakte keuzes binnen deze grid. Tot slot 
volgen de conclusies die je kan trekken uit de draagvlak-criteria-grid. 
 

7.1 Draagvlak-criteria-grid 
 
TABEL 3, DRAAGVLAK CRITERIA-GRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosten (in Euro): De totale kosten van het projecten in Europese Euro’s. 
 
Beleidsmatige belemmering: In hoeverre de wet- en regelgeving tot belemmeringen hebben geleid in het project (1=hoogste belemmering, 11=laagste 
belemmering). 
 
Bewonersinitiatief: In hoeverre bewonersinitiatieven een rol hebben gespeeld bij het project (1= veel bewonersinitiatieven, 11= geen bewonersinitiatief). 
 
Participatie: In hoeverre participatie tussen verschillende partijen heeft plaatsgevonden (1= veel participatie, 11=geen tot weinig participatie). 
 
Maatschappelijke weerstand: In hoeverre er maatschappelijke weerstand was/is tegen het project (1=veel maatschappelijke weerstand, 11=geen 
maatschappelijke weerstand). 
 
Maatschappelijke bewustwording: In hoeverre maatschappelijke bewustwording is gecreëerd door de overheid/initiatiefnemers van het project. (1= veel 
maatschappelijke bewustwording, 11= geen maatschappelijke bewustwording). 
 
Politiek draagvlak: In hoeverre het project politiek draagvlak ondervindt (1=veel politiek draagvlak, 11= weinig tot geen politiek draagvlak). 
 
Maatschappelijk draagvlak: In hoeverre het project maatschappelijk draagvlak ondervindt (1=veel maatschappelijk draagvlak, 11= weinig tot geen 
maatschappelijk draagvlak). 
 
Landschappelijke ingreep: in hoeverre de intensiteit van het project invloed heeft gehad op het landschap (1=hoogste intensiteit, 11=laagste intensiteit). 
 
Waterveiligheid: In hoeverre het project de waterveiligheid verbeterd bij overstromingen (- - = flinke verslechtering waterveiligheid, - = verslechtering 
waterveiligheid, -/+ = waterveiligheid neutraal, += verbetering waterveiligheid, 
 + + = flinke verbetering waterveiligheid). 
 
Natuurontwikkeling/herstel: In hoeverre het project ruimte heeft geboden voor natuur- herstel en ontwikkeling (- - = flinke verslechtering natuurontwikkeling, - 
= verslechtering natuurontwikkeling, -/+ = natuurontwikkeling neutraal, + = verbetering natuurontwikkeling, +/+ flinke verbetering natuurontwikkeling). 
 
Mariene leefklimaat: In hoeverre het project de mariene leefomgeving verbeterd of verslechterd (- - =  flinke verslechtering  mariene leefklimaat, - = 
verslechtering invloed mariene leefklimaat, -/+ =mariene leefklimaat neutraal, + =verbetering mariene leefklimaat, ++= flinke verbetering mariene leefklimaat) 



 

  
46 

 

7.2 Uitleg grid 
 

Beleidsmatige belemmering: 
Schiphol op zee is het project met de meeste beleidsmatige belemmering. Het bouwen op zee ligt in 
Nederland erg gevoelig. Daarnaast is de omvang van het project dermate groot dat de gevolgen voor 
het milieu vooralsnog niet helder zijn. Hierom zal de vergunning aanvraag een langdurig proces zijn. 
Voor de OPAC en het Delta21 plan geldt hetzelfde. Alleen voor de OPAC geldt dit niet voor het 
bouwen op zee, maar het bouwen onder de grond. De Calheta III en de COO-trois-ponts zijn 
projecten vanuit energie coöperaties. De beleidsmatige belemmeringen voor deze projecten waren 
door de grootschaligheid fors. 
 
De Jardin del turia en lake karla zijn projecten vanuit bewonersinitiatief en niet de overheid zelf. Ook 
deze projecten zijn grootschalig en hebben een flink beleidsmatig proces moeten doorgaan. De 
laatste vier projecten zijn volledig vanuit het initiatief van de lokale overheid. Hierom is er weinig tot 
geen beleidsmatige belemmering, omdat zij het beleid maken. 
   
Bewonersinitiatief: 
Lake Karla, Jardin del Turia, Delta21 en de OPAC zijn de enige projecten die volledig zijn ontstaan 
vanuit bewonersinitiatief. Frederikshavn en de Triangle Eole Evangile zijn projecten waar 
bewonersinitiatieven zijn meegenomen in de plannen, maar niet zijn ontstaan vanuit dit initiatief. De 
Calheta III, COO en de markerwadden zijn projecten waar bewonersinitiatief in mindere mate 
aanwezig was. Schiphol op zee en de Vilnius CHP zijn projecten waarbij geen sprake is van 
bewonersinitiatief.                                   
 
Participatie: 
Lake Karla, Jardin del Turia, Frederikshavn en de Triangle Eole Evangile zijn projecten waarin 
participatie de grootste rol heeft gespeeld. Deze projecten zijn grootschalig. Het belang om inwoners 
mee te nemen in de planvorming is daarom belangrijk. Bij de projecten met de meeste participatie, is 
dit vanzelfsprekend, omdat deze vanuit bewonersinitiatief zijn begonnen. De markerwadden en 
Calheta III zijn projecten waarbij geen volledige participatie heeft plaatsgevonden. Echter is er wel 
goed naar inwoners geluisterd en is haar inbreng meegenomen in de plannen. Denk aan de 
aangewezen plek voor natuurherstel en ontwikkeling op het eiland Madeira.  
 
Het Delta21 plan en de OPAC zijn projecten die nog niet zijn uitgevoerd en dus de rol van participatie 
niet goed is in te vullen. Wel heeft er bij de voorbereiding van de projecten participatie 
plaatsgevonden. Ditzelfde geld voor Schiphol op zee. De gemeente Vilnius heeft geen ruimte 
gemaakt voor participatie, wat ook niet nodig was vanwege het goede voorbereidende werk en de 
beredenering van het belang van het project. 
           
Maatschappelijke weerstand: 
Schiphol op zee, Delta21, OPAC en de Calheta III zijn projecten die hebben geleid tot het meeste 
maatschappelijke weerstand. Dit vanwege de grote landschappelijke ingreep van het project. De 
eerste drie projecten zijn hierom nog niet uitgevoerd. Voor de COO en de markerwadden geldt 
hetzelfde. Deze projecten vergde een grote ingreep in de ruimte. Echter was er meer draagvlak voor 
deze projecten. Voor de overige projecten geldt dat er meer draagvlak was en hierom geen 
weerstand. Dit heeft ermee te maken dat de meerderheid van de maatschappij het belang van het 
project inzag. Lake Karla heeft de minste weerstand, doordat zowel de overheid als de inwoners het 
belang van dit project inzagen. 
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Maatschappelijke bewustwording: 
Het gaat hierbij om, in hoeverre bewustwording voor het belang van het project is gecreëerd door de 
overheid, belangengroepen en/of inwoners. Frederikshavn, Calheta III, Vilnius CHP en de Triangle 
Eole Evangile zijn projecten waar de meeste bewustwording is gecreëerd. Wat direct opvalt is dat 
deze projecten komen vanuit de lokale overheid. Ook de Calheta III, dat de energiecoöperatie als 
initiatiefnemer had, heeft politieke steun gekregen. Lake Karla, Jardin Del Turia, Delta21 en de OPAC 
zijn projecten vanuit bewonersinitiatieven. Hier is de minste maatschappelijke bewustwording 
gecreëerd. Dit omdat projecten vanuit bewonersinitiatieven een bepaalde maat van bewustwording 
al hebben. 
 
Politiek draagvlak: 
Frederikshavn, Triangle Eole Evangile, Vilnius CHP en de markerwadden hebben het meeste politiek 
draagvlak, omdat dit overheidsinitiatieven zijn. COO, Lake Karla en de Calheta III komen hier direct 
achteraan. Deze projecten komen niet van overheidsinitiatief, maar hebben wel steun gekregen door 
de overheid. Voor de overige projecten is, zeker in het voortraject, weinig tot geen politiek draagvlak. 
Het project Schiphol op zee heeft het minste politiek draagvlak. Politieke partijen zien de baten 
vooralsnog niet boven de kostten uitsteken. 
 
Maatschappelijk draagvlak:  
Lake Karla, Jardin Del Turia, Frederikshavn en de Triangle Eole Evangile zijn projecten met de meeste 
maatschappelijk draagvlak. Reden hiervan is de bewustwording van het belang van het project en het 
politieke draagvlak. Participatie tussen verschillende groepen maken deze projecten de top, wat 
betreft maatschappelijk draagvlak. De rest van de projecten zijn op deze pijlers bewustwording, 
politiek draagvlak en participatie verder gerangschikt. Het project Schiphol op zee scoort het slechts 
op deze criteria.  
 
Landschappelijke ingreep: 
De projecten zijn gerangschikt op schaalgrootte van de landschappelijke ingreep van het project. De 
Jardin Del Turia heeft verreweg de grootste landschappelijke ingreep. De Vilnius CHP heeft het 
minste oppervlakte geëist van alle projecten.                
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7.3 Conclusies grid 
 

Conclusie 1: Participatie 
De projecten Frederikshavn, Jardin del Turia en Lake Karla laten zien dat de meeste participatie 
plaatsvindt bij projecten die komen vanuit bewonersinitiatieven. Dit is in overeenstemming met wat 
in de webinar “duurzame bewoners initiatieven” van de Rijksoverheid is verteld (zie bijlagerapport 
H3). Hier werd verondersteld dat participatie vanuit inwoners moet komen en niet vanuit de 
overheid. Wel moet de overheid hier ruimte en (financiële) middelen voor bieden. 
 
Projecten met de meeste participatie, hebben ook het meest maatschappelijk draagvlak 
(bewonersinitiatief= maatschappelijk draagvlak). Toch is bij projecten met veel bewonersinitiatief 
niet altijd maatschappelijk draagvlak (Delta21, OPAC). Dit heeft te maken dat voor deze projecten 
veel beleidsmatige belemmeringen aanwezig zijn en er weinig tot geen politiek draagvlak is. Ook is er 
vanuit deze projecten het meeste maatschappelijke weerstand, wat ook geldt voor projecten waar 
participatie minimaal is. Projecten met veel maatschappelijk weerstand hebben duidelijk geen 
maatschappelijk draagvlak. Dit zijn namelijk overste van elkaar. 
 
Conclusie 2: Landschappelijke ingreep 
Projecten met grote landschappelijke ingrepen, hebben de meeste maatschappelijke weerstand, 
zoals Schiphol op zee, Calheta III, Delta21 en de Markerwadden. De Jardin del Turia is hier een 
uitzondering van. Dit komt omdat dit project hoofdzakelijk een bewonersinitiatief is en er dus geen 
maatschappelijke weerstand heeft. 
 

Conclusie 3: Natuurherstel 
Projecten waar de primaire functie ligt bij natuurherstel/ontwikkeling is veel maatschappelijk 
draagvlak aanwezig. Dit is te zien bij Lake Karla, Jardin Del Turia, de Markerwadden en de Triangle 
Eole Evangile. Projecten die een andere primaire functie hebben en natuurherstel als sub-functie 
faciliteren, is maatschappelijk draagvlak niet direct aanwezig. Dit is te zien bij het Delta21 plan en de 
Calheta III. Deze projecten hebben een te grote landschappelijke ingreep dat natuurherstel niet 
voldoende is. 
 
Jardin del Turia, het delta 21 plan, de Calheta III en de markerwadden zijn projecten met grote 
landschappelijke ingrepen. Te zien is dat deze projecten positief scoren met betrekking tot 
natuurherstel/ontwikkeling. Dit komt doordat deze projecten veel natuur compenseren of 
meenemen in hun plannen. Bij grote projecten is natuurherstel- en ontwikkeling essentieel. Wat men 
zich moet afvragen is of de gecompenseerde/ nieuwe natuurlijke situatie daadwerkelijk compenseert 
met de huidig/oude situatie. 
 
Conclusie 4: Kosten 
Projecten, die grote bedragen beslaan, hebben weinig tot geen maatschappelijk en/of politiek 
draagvlak (OPAC, Schiphol op zee, Delta21). De Jardin del Turia is hier een uitzondering van, omdat 
de financiering hiervan verdeeld werd tussen inwoners, organisaties en de lokale overheid. Goede 
financieringen zijn dus van belang voor het slagen van het project. Andersom kan ook de conclusie 
worden getrokken dat, als hier maatschappelijke draagvlak is (Lake Karla, Jardin del Turia), men 
sneller bereid is om ook zelf bij te dragen. Hierbij is duidelijkheid, eerlijkheid, betrokkenheid en 
visualisatie van cruciaal belang. De Jardin del Turia is hier een voorbeeld van. 
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Conclusie 5: Maatschappelijke weerstand 
Projecten met veel maatschapelijk weerstand hebben ook de minste politieke en maatschappelijk 
draagvlak (OPAC, Schiphol op zee, Delta21, COO-trois-ponts). 
 

Conclusie 6: Waterveiligheid 
Projecten die de waterveiligheid binnen hun plan verbeteren, hebben ook het meest maatschappelijk 
draagvlak (Lake Karla, Jardin, Triangle). Het Delta21 plan is hiervan uitgezonderd. Dat komt door de 
grote landschappelijke ingreep. Een andere verklaring is dat dit plan (deels) onduidelijke gevolgen 
heeft voor het mariene- leefklimaat. 
 
Conclusie 7: Mariene-leefklimaat  
Te zien is dat projecten die slecht scoren met betrekking tot het mariene-leefklimaat ook het minst 
politiek draagvlak hebben (Schiphol op zee, Jardin del Turia en Delta21). Dit omdat de overheid 
verantwoordelijk is voor deze wateren en werkzaamheden dus ook moet financieren.  
 

Conclusie 8: Maatschappelijke bewustwording 
Projecten waar maatschappelijke bewustwording is gecreëerd, hebben niet altijd tot gevolg dat er 
ook maatschappelijk draagvlak ontstaat (Calheta III, Schiphol op zee en COO-Trois-Ponts). Dit heeft 
ermee te maken dat deze projecten grootschalig zijn en veel van het landschap eisen. Een andere 
reden is dat men het belang van het project niet inziet of niet in wil zien. Denk bijvoorbeeld aan de 
uitbreiding van Schiphol op zee. 
 
De meeste maatschappelijke bewustwording wordt gecreëerd door de lokale overheden. Dit zie je bij 
de projecten Traingle Eole Evangile, Vilnius CHP en Frederikshavn. Deze bewustheid is al aanwezig bij 
projecten, die vanuit bewonersinitiatieven komen. Dit wordt bevestigd bij projecten als de OPAC, het 
Delta21 plan, Lake Karla en de Jardin Del Turia. 
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8. Krachtenveldanalyse 
In dit hoofdstuk volgt een analyse van tabel 2, dat gebaseerd is op de studie van de Universiteit van 
Utrecht. Deze analyse krijgt vorm aan de hand van een krachtenveldanalyse. Met een 
krachtenvelanalyse kan de verhouding van actoren eenvoudig gevisualiseerd worden. Het is een 
visualisatie van de verschillende actoren met ieder hun eigen belangen en specifieke middelen. Deze 
middelen lopen uiteen van geld en wetgevende macht tot maatschappelijk draagvlak (Schijndel, 
2016).  
 
De participatieladder geeft weer in hoeverre participatie binnen een project is meegenomen. De 
participatieladder zorgt ervoor dat de bestuursstijl van de overheid overeenkomt met die van de 
inwoners. Figuur 27 is een weergave van de participatieladder, deze zal nader worden toegelicht.  
 
Hoe hoger op de 
participatieladder, des te groter 
de vorm van participatie en de rol 
van de participant (minder 
overheidsbemoeienis).  Er zijn 
zeven stappen binnen deze 
participatieladder. 
  
Bij de faciliterende stijl is de 
burger/ organisatie de 
initiatiefnemer en ondersteund de 
overheid in vormen als geld, 
deskundigheid en kennis. In de 
samenwerkende stijl zijn overheid 
en inwoners gelijk. Inwoners 
mogen hun idealen zelf 
verwezenlijken. Binnen de 
delegerende stijl krijgen inwoners 
en organisaties de bevoegdheid om 
binnen gestelde randvoorwaarden 
beslissingen te nemen en uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn woningbouwcorporaties. 
 
De vierde stijl is die van de participatieve stijl. Hierin wordt inwoners gevraagd om advies te geven en 
is er ruimte voor open discussie. Bij de consultatieve stijl worden inwoners geraadpleegd over een 
gesloten vraagstelling. In de meeste gevallen heeft deze vraagstelling twee opties (referendum). De 
één na laatste stijl is de open autoritaire stijl. De overheid voert in dit geval een zelfstandig beleid. 
Inwoners worden hierbij wel geïnformeerd en overgehaald dat de genomen beslissing de juiste is. 
Tot slot de gesloten autoritaire stijl. Hier is spraken van als het bestuur zelfstandig beleid voert en 
inwoners nauwelijks informeert.  
 
Om deze participatieladder praktische invulling te geven binnen het project valmeer, is het belangrijk 
om te weten welke actoren en belanghebbende binnen het project aanwezig zijn. 
 
In tabel 2 zijn de shake- en stakeholders weergegeven. Deze inventarisatie is gebaseerd op het 
rapport van de universiteit van Utrecht “Energy-Island Markermeer, to do or do-nut” (Sloots, Spruit, 
& Lekkerkerker, 2016). In deze studie wordt er geduid op een energy-island. Dit is een eiland dat 
enkel de functie van energieopslag omvat. Dit is een concept dat gebaseerd is op het plan Lievense 
(zie hoofdstuk 3).  

Figuur 27, Participatieladder (Schijndel, 2016) 
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Het rapport bevat een onderzoek naar verschillende factoren binnen aanwezige shake- en stake 
holders van het project valmeer, nabij de gemeente Hoorn. Er worden 7 factoren verdeeld onder de 
interne en externe factoren. Interne factoren zijn: menselijke capaciteit, fysieke capaciteit, 
organisatorische capaciteit en financiële capaciteit. Externe factoren zijn: politiek draagvlak, NGO 
draagvlak en draagvlak van commerciële partijen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Welke 
factoren spelen een rol bij de implementatie van een groot infrastructureel project, als een 
valmeer?” De conclusie van het rapport is dat de volgende factoren van invloed zijn voor het slagen 
van zo’n project: Menselijke capaciteit (kennis en expertise), financiële capaciteit, politiek draagvlak, 
NGO draagvlak en meenemen van commerciële partijen. 

Het rapport van de Universiteit van Utrecht concludeert dat alleen door zulke grote infrastructurele 
projecten, Nederland haar klimaatambities met betrekking tot duurzame energie kan bereiken. 
Volgens het rapport van de Universiteit van Utrecht is het van belang voor het Nederlandse 
energienet om dit plan door te voeren.  

Tabel 2, key shake- en stakeholders 

 
Figuur 28 is een analyse van tabel 2. De key, shake- en stakeholders worden in de 
krachtenveldanalyse geplaatst op de plek waar zij behoren, binnen het valmeer project. De 
krachtenveldanalyse werkt als volgt. De analyse is verdeeld in vier groepen namelijk, de actoren voor 
het valmeer, de actoren tegen de realisatie van een valmeer, de actoren die voor het project zijn 
onder bepaalde voorwaarden en de actoren die een neutrale rol binnen het project spelen. 
 
De grootte van de bol bepaald de middelen die zij beschikken om het project uit te voeren. Dit 
kunnen zowel macht, draagvlak, kennis als financiële middelen zijn. Hoe dichter het bolletje bij het 
middelpunt staat, des te groter het belang van de actor bij het project. De gemeente Hoorn heeft 
meer belang bij het project dan Rijkswaterstaat. Figuur 29 is de legenda van de krachtenveldanalyse. 
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Figuur 28, krachtenveldanalyse (Verhagen) 
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Inwoners: De inwoners van Hoorn, met name dicht bij 
het valmeer bij de Hoornse kaap, hebben het meeste 
belang bij het project. Dit omdat het valmeer voor hen 
het meest zichtbaar zal zijn. Dit is de reden waarom 
inwoners (vooralsnog) vallen aan de kant van de 
achterlopers. Als het valmeer verder van de kust 
gerealiseerd wordt en duidelijk wordt gemaakt dat bijv. 
de energieprijzen dalen, zullen inwoners sneller voor 
het project valmeer zijn. 
 
Recreanten: Recreanten hebben een niet al te groot 
belang bij het project. Daarnaast beschikken zij niet 
over veel middelen. Recreanten zijn gezet bij de groep 
“voor onder voorwaarde”. Dit omdat een valmeer ook 
mee koppelkansen kan bieden voor recreatie.  
 
Boskalis/ Tidal Testing Centre/ECN/Decisio/Intij B.V.: 
Deze groeperingen zullen voor het project zijn, omdat dit project hen geld oplevert. Daarnaast 
beschikken zij over fysieke middelen, kennis en expertise. Het belang van slagen van het project is 
voor deze groepen minimaal. 
 
Natuurmonumenten: Natuurmonumenten is een belangrijke speler binnen dit project. Zij beschikken 
over kennis maar voornamelijk ook draagvlak, wat belangrijk is voor het slagen van het project. Het 
idee van een valmeer zal op tegenspraak leiden bij Natuurmonumenten. Dit was te zien bij het 
Delta21 plan. Het belang voor het slagen van het project is gemiddeld. 
 
Watersportverbond: Het watersportverbond beschikt over meer middelen dan recreanten. Dit omdat 
het watersportverbond een organisatie is en dus draagvlak meeneemt. Net als bij recreanten, kan 
een valmeer kansen bieden voor deze organisatie. Hierom staan zij bij de groep “voor onder 
voorwaarde”. Belangrijk is om deze mee koppelkansen in te laten zien en duidelijk te communiceren. 
 
Eneco/ Alliander/TenneT: Deze partijen beheren en onderhouden (hoogspannings-) kabels en zullen 
dan ook een belangrijke rol spelen bij de realisatie van een valmeer. Het belang van slagen van het 
valmeer project is niet heel groot. Toch werken zij op deze manier aan hun ambitie voor het 
verduurzamen van het Nederlandse energienet, wat het belang van slagen wel groter maakt dan 
partijen als Boskalis. Naast kennis beschikken zij over expertise en draagvlak. 
 
’T Blauwe Hart: Stichting het Blauwe hart zet zich in voor het IJsselmeer gebied. Het meenemen van 
deze stichting zal, net als bij Natuurmonumenten, draagvlak meenemen. De stichting heeft door zijn 
ambities en belangen een groot belang bij het project. Uit gesprekken met de stichting is gebleken 
dat zij open staan voor het project valmeer (Veldman, 2020).  
 
Urgenda: Urgenda beschikt als organisatie over kennis, draagvlak, expertise en financiële middelen. 
Het belang voor het slagen van dit project is vrij groot, om op deze manier Nederland een stukje 
duurzamer te maken. Dit laatste is de primaire functie van de organisatie. 
 
Milieufederatie NH: De milieufederatie NH is een belangrijke speler met betrekking tot draagvlak. In 
gesprekken met de federatie is naar voren gekomen dat zij potentie zien in het project (Veldman, 
2020). De milieufederatie neemt een hoop kennis en draagvlak met zich mee. 
 
 

Figuur 29, legenda krachtenveldanalyse (Verhagen) 
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Overheidsinstanties: De overheidsinstanties binnen het project zijn: de gemeente Hoorn, de 
provincies (Noord-Holland en Flevoland) en Rijkswaterstaat. De provincie Flevoland is alleen een 
partij als het valmeer op zekere verte in het Markermeer wordt gerealiseerd, dat zij bevoegd gezag 
zijn. De gemeente Hoorn heeft het meeste belang bij het project, als mede-initiatiefnemer van het 
project. Vervolgens de provincies, om het project eventueel een regionale invulling en belang te 
geven. 
 
Rijkswaterstaat heeft het minste belang bij het project maar wel de meeste middelen. Dit omdat zij 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het Markermeer. De overheid zal neutraal binnen het plan 
staan. Echter door het creëren van maatschappelijk draagvlak, door milieuorganisaties voorstander 
te maken, zal het politiek draagvlak toenemen. Reden hiervan is dat de overheid er uiteindelijk is om 
de belangen van burgers te bevredigen.  
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Deel 3: planfase 
 
Dit is het derde en tevens laatste deel van het onderzoek. Alle voorgaande informatie wordt vertaald 
naar een advies aan de gemeente Hoorn. Deze fase begint met het adviesplan. Vervolgens volgend de 
discussie, conclusie en aanbevelingen, voor een eventueel vervolgonderzoek. Op de zesde deelvraag 
en de hoofdvraag zal antwoord worden gegeven. De bijlagen zijn in een apart document opgenomen 
(bijlagerapport). 
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9. Adviesplan 
In dit hoofdstuk wordt de zesde deelvraag beantwoord, namelijk “Hoe kan de gemeente Hoorn de 
bevindingen uit de benchmark toepassen, in haar plannen voor de realisatie van een valmeer, voor 
het creëren van draagvlak?”. 
 
Daarnaast wordt ook de hoofdvraag behandeld, namelijk “Hoe kan maatschappelijk draagvlak voor 
een valmeer bij de gemeente Hoorn worden opgebouwd en welke lessen kunnen uit soortgelijke 
(inter)nationale projecten worden getrokken ten behoeve van de besluitvorming in Hoorn?” Het 
antwoord op deze vragen zal vertaald worden naar een advies aan de gemeente Hoorn. 
 
Op basis van de inventarisatie en de analyses die zijn uitgevoerd, is gekomen tot een passend advies. 
Dit advies is gericht aan de gemeente Hoorn. Het advies beschrijft welke lessen de gemeente Hoorn 
kan leren uit de inventarisatie van de (inter)nationale projecten en de benchmark. Tevens zal ook 
beschreven worden, wat de optimale locatie voor een valmeer in het Markermeer is. Dit met het oog 
op het creëren van zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak. 
 
Dit advies bevat krachtig de belangrijkste elementen uit het onderzoek. Voor alle informatie en 
uitgebreide beschrijving, verwijs ik u graag door naar de voordezen opgestelde hoofdstukken in dit 
rapport. Dit advies bestaat uit twee delen, namelijk draagvlak en landschappelijke inpasbaarheid. 
 

9.1 Draagvlak 
Uit de benchmark grid is gebleken dat projecten, waar participatie een dominante rol heeft gespeeld, 
de meeste kans van slagen hebben. Oorzaak hiervan is dat inwoners zich gehoord voelen en actief 
meedenken en meebeslissen in de besluitvorming. Hier vloeit draagvlak uit voort. Tevens is te zien 
dat het meeste maatschappelijk draagvlak aanwezig is bij projecten, die komen vanuit 
bewonersinitiatieven. Dit is gebleken bij de projecten Jardin Del Turia en Lake Karla.  
 
De gemeente Hoorn wordt geadviseerd om open te staan voor nieuwe ideeën, met betrekking tot 
een valmeer-eiland. Eventuele compensaties en/of het nalaten van eerder gewenste mee 
koppelkansen wordt geadviseerd voor het creëren van draagvlak. Een voor de hand liggend 
voorbeeld is het plaatsen van windturbines. Als dit geen draagvlak heeft, wordt geadviseerd om te 
kijken naar andere initiatieven als geothermie of verticale windturbines. Geadviseerd wordt om als 
gemeente hoog in de participatieladder te staan. Denk hierbij aan de faciliterende en/of 
samenwerkende rol. Door deze rollen aan te nemen, laat de gemeente zien dat participatie bij haar 
hoog in het vaandel staat. Uit de benchmark is gebleken dat hier meer maatschappelijk draagvlak en 
minder tegenspraak van inwoners uit voortvloeit.  
 
De gemeente wordt geadviseerd de gegevens uit de benchmark te gebruiken als voorbeeld voor het 
creëren van maatschappelijk draagvlak. Daarmee wordt bedoeld, te kijken naar de do’s en dont’s bij 
de beschreven (inter)nationale projecten. Een do is bijvoorbeeld het benoemen van persoonlijke 
voordelen. Een voorbeeld van een don’t is het doorvoeren van de gemeentelijke plannen zonder 
daarbij participatie een rol te laten spelen. 
 
De gemeente Hoorn wordt geadviseerd de gegevens uit de benchmark mee te nemen in haar beleid. 
De nieuwe omgevingswet geeft handvatten om flexibiliteit binnen het beleid te leiden. Denk hierbij 
aan het opstellen van een integrale visie met meerdere bevoegdheden. Daarnaast biedt dit  
handvatten voor het participatieproces. Denk hierbij aan de elementen van regionale samenwerking, 
namelijk inhoud, proces en relatie. 
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Binnen de participatie is communicatie belangrijk. Communicatie zowel horizontaal (binnen 
bevoegdheden) als verticaal (inwoners, bedrijven, instellingen enz..). Een duidelijke en eenduidige 
communicatie wordt geadviseerd. Dit kan de gemeente doen met behulp van sociale media en een 
lokaal aanspreekpunt. De gemeente wordt geadviseerd de participatie niet te zien als een tijdrovend 
doorn in het oog, maar als een kans om te voorzien in een evenwichtig en nauw verbonden 
samenleving. Tevens scheelt de participatie tijd en leidt dit tot minder tegenspraak van inwoners, als 
de participatie in een vroegtijdig stadium binnen het project wordt uitgevoerd. Het advies aan de 
gemeente is niet alleen voorafgaand aan het project inwoners mee te laten denken en meewerken, 
maar het gehele proces binnen het project.  
 
De gemeente Hoorn wordt geadviseerd een actieve rol te spelen in de realisatie van een valmeer. 
Echter zullen de markt en inwoners invulling geven aan het daadwerkelijke eindresultaat. Een goed 
voorbeeld hiervan is de gemeente Frederikshavn in Denemarken. Zij hebben een doelstelling 
geformuleerd en de invulling van deze doelstelling in goede banen geleid door onder andere het 
creëren van banen. Het zijn de inwoners van de Deense stad die deze ambitie hebben vervuld.  
 
De gemeente Hoorn wordt dus geadviseerd om een doelstelling te geven en dit ook in ruimtelijke 
plannen te beschrijven en concreet te maken. Geef als gemeente daarmee ook handvatten aan de 
markt om deze doelstelling te voltooien. Een praktisch voorbeeld hiervan is het beschikbaar stellen 
van financiële middelen en het creëren van banen in de duurzame energiesector. 
 
De gemeente Hoorn wordt geadviseerd financiële middelen beschikbaar te stellen, voor het 
onderzoeken en realiseren van een valmeer. Het opstellen van businesscases, investeren in 
pilotstudies en het uitvoeren van (grootschalige) demonstraties zijn voorbeelden.  
 
De gemeente Hoorn wordt geadviseerd duidelijkheid te bieden in wet- en regelgeving. Dit wil zeggen 
dat energieopslag genoemd wordt in toekomstplannen. De 1.0 versie van de RES, dat juli 2021 af 
moet zijn, is een kans om energieopslag op te nemen in de plannen. Door duidelijkheid in wet- en 
regelgeving, creëer je bewustwording voor het belang van energieopslag. Het creëren van 
bewustwording is belangrijk om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen. 
 
Uit de benchmark is gebleken dat bewustwording voornamelijk wordt gecreëerd door overheden. Dit 
is te zien bij de Triangle Eole Evangile (gemeente Parijs), de Vilnius CHP (gemeente Vilnius) en de 
gemeente Frederikshavn. Het wordt dan ook geadviseerd aan de gemeente Hoorn om 
bewustwording te creëren. Praktische voorbeelden voor het creëren van bewustwording zijn: ruimte 
en duidelijkheid bieden in wet- en regelgeving, opslag benoemen in thematafels, belang benoemen 
in de klimaatvisie en dit benoemen in participatieavonden.  
 
Daarnaast is het benoemen van positieve effecten bij de realisatie van een valmeer van belang. 
Benoem de flexibiliteit van het lokale energienetwerk, wat belangrijk is voor een energiezuinig en 
duurzame toekomst. Benoem ook het toenemen van de werkgelegenheid. Zet hierbij in op 
hulpbronnen als sociale media. In één lijn ligt daarmee het benoemen van negatieve effecten bij het 
niet realiseren van een valmeer. Denk hierbij aan een minder duurzaam en minder flexibele 
energienetwerk, waar verspilling leidend is. De projecten Schiphol op zee en de OPAC zijn projecten 
waar deze methode is gebruikt.  
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In het verlengde van het hiervoor genoemde, is beredenering belangrijk. Een advies aan de 
gemeente is, dat zij beredeneren waarom lokale energieopslag belangrijk is. Durf als gemeente te 
vragen waarom een valmeer een slecht idee is. Weerleg positieve en negatieve idealen van een 
valmeer. Sta als gemeente in de schoenen van inwoners en dan voornamelijk van inwoners die direct 
zicht hebben op het valmeer. Advies is aan de gemeente om dit letterlijk op participatieavonden te 
doen. Laat inwoners in de schoenen staan van een wethouder of programmamanager. Op deze wijze 
verplaatst men zich letterlijk in een ander. Naast beredenering, is concretisering van belang. 
Inwoners hebben meer aan concrete plannen en cijfers dan een nietszeggend en vaag plan dat op 
tafel wordt gegooid.  
 
Geadviseerd wordt aan de gemeente om in een vroegtijdig stadium van het project, informatie vrij te 
geven zoals conceptplannen, financiële kosten en baten en uitkomsten van een MER. Meer en sneller 
dan de gemeente zelf wil. Op deze wijze wordt het plan niet kwetsbaar, maar sterker en meer 
doordacht. Daarnaast groeit hiermee de betrouwbaarheid van de gemeente. Betrouwbaarheid van 
de bron zegt wat over de betrouwbaarheid van de informatie. Dit is van belang voor het vertrouwen 
dat inwoners hebben in hun gemeente hebben. Een praktisch voorbeeld hiervan is het volgende. 
 
Uit onderzoek van studenten van Inholland Alkmaar is gebleken dat een goede businesscase voor het 
project valmeer te maken is. Dit kan geconcludeerd worden aan de hand van tabel 1 en 2 van het 
bijlagerapport. Dit betekent dat het valmeer project financieel rendabel is. Er wordt geadviseerd om 
deze businesscase goed in te zien en vroegtijdig te delen met externe partijen.  
 
Geadviseerd aan de gemeente Hoorn wordt dus om zich betrouwbaar op te stellen, informatie 
vroegtijdig weg te geven, te participeren met inwoners, concreet te wezen en haar ideeën te 
visualiseren. Visualisatie in de vorm van schetsen, 3D modellen, afbeeldingen en schaalmodellen. 
Door visualisatie kan men zich een beeld schetsen van de eventuele toekomstige werkelijkheid. Dit 
geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor de gemeente zelf. De gemeente Vilnius is een goed 
voorbeeld hoe al dit voorbereidend werk heeft geleid tot weinig maatschappelijk weerstand 
 
De benchmarking liet zien dat projecten met grote ruimtelijke ingrepen niet tot weinig 
maatschappelijk draagvlak hebben. Dit om de grootschaligheid en complexiteit van de projecten. 
Ondanks dat deze projecten natuurontwikkeling/herstel in hun plannen hebben opgenomen, is er 
niet altijd maatschappelijk draagvlak. Voorbeelden hiervan zijn de Calheta III, Schiphol op zee, OPAC 
en het Delta21 plan. De gemeente wordt geadviseerd om bij de ontwerpfase van het valmeer zichzelf 
af te vragen of natuurontwikkeling/herstel daadwerkelijk compenseert met de huidige situatie.  
 
Voor een valmeer in het Markermeer, ongeacht de locatie, is het van belang dat het project een 
meerwaarde heeft voor de natuur en het mariene leefklimaat. Zie dit als gemeente niet als een plicht 
vanuit wet- en regelgeving (Natura2000 en habitat- en vogelrichtlijn), maar als een kans ter 
versterking van de leefomgeving. Een gezond ecosysteem brengt namelijk ook economische baten 
met zich mee. Denk aan recreatie en horecagelegenheden. 
 
Bij veel projecten die gebenchmarkt zijn, speelt het benoemen van individuele voordelen een belang. 
Advies aan de gemeente Hoorn is dan ook om dit te doen. Dit hoort bij de beredenering van de 
plannen. Laat men zien wat het valmeer voor hen precies oplevert. De gemeente Vilnius heeft 
gesteld dat de warmteprijzen met 20% omlaag gaan. De gemeente Madeira (Calheta III) stelde het 
collectieve belang voor aan inwoners. Het aantal inwoners dat hiervan profiteerde is van belang 
geweest.  
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Beschrijf aan inwoners de indirecte baten van het valmeer. Voorbeeld hiervan is dat het valmeer 
werkt als gemaal, wat de waterveiligheid vergroot. Dijken hoeven daarmee ook niet tot nauwelijks te 
worden verhoogd, dit geld kan ergens anders worden geïnvesteerd. Een ander voorbeeld is de 
natuurlijke waarde verhoging van het Markermeer gebied. Advies hierbij is om deze indirecte baten 
hard te maken. Dit betekent dat men deze indirecte baten in geld uitdrukt. 
 
(individuele) Beredenering = Bewustwording = Draagvlak 
 
In het verlengde van het hiervoor genoemde is, inwoners de mogelijkheid bieden om mede-eigenaar 
te worden van het zonnepark en/of de windmolens, van belang. Dit is gedaan bij de COO-trois-ponts 
en het Delta21 plan. Doordat inwoners mee-investeren gaan zij meedenken en actief meedoen. Dit is 
wat participatie inhoudt en hoe je maatschappelijk draagvlak krijgt. Milieu Centraal bevestigt dit met 
windmolens op cultuurhistorische landschappen “Door zelf een kleine investering te doen in de 
windmolen(s) (…). Uit de praktijk blijkt dat omwonenden die meedoen positiever zijn over de 
windturbine als hij er eenmaal staat: ze ervaren minder overlast en krijgen goedkopere stroom”. 
 
Bij de benchmarking en het afnemen van de interviews is het woord functiemenging vaak genoemd. 
Men spreekt ook wel van mee koppelkansen. Het valmeer-eiland brengt veel kansen met zich mee en 
geeft mogelijkheid voor het integreren van meerdere ruimtelijke functies. Het Delta21 plan is hier 
een goed voorbeeld van. Naast energie-opwek en opslag maken zij ruimte in hun plannen voor 
recreatie en aquacultuur. Advies aan de gemeente is om te kijken naar de mogelijkheden van mee 
koppelkansen. Denk hierbij aan eventuele koppeling met de markerwadden en het IJsseloog.  
 
Advies aan de gemeente is om open te staan voor regionale samenwerkingen. Zo’n valmeer heeft 
voordelen voor meerdere partijen in de regio. Denk aan een samenwerking met natuurmonumenten 
en de milieufederatie Noord-Holland. Een samenwerking in de vorm van mee- ontwikkelen, vergroot 
ook de betrouwbaarheid van het project. Men vertrouwt een milieuorganisatie sneller dan een 
overheid. Dit is gebleken uit het project van de markerwadden.  
 
Een andere regionale samenwerking is de West-Friese bedrijvengroep. Het plan om het 
bedrijventerrein Hoorn80 van duurzame energie te voorzien, kan worden doorgetrokken over 
meerdere bedrijventerreinen in de regio. Op deze wijze neemt het project valmeer meer partijen als 
voorstander mee in het project, wat zorgt voor meer maatschappelijk draagvlak. 
 
Sprake van volledig maatschappelijk draagvlak bij het project valmeer, is uit te sluiten. Met het oog 
op het project zelf (valmeer) en de locatie (Markermeer), is het overhalen van alle partijen en 
belanghebbende niet rendabel. Streven hiernaar is wel het uitgangspunt. Als gemeente is het hierom 
van belang dat maatschappelijk draagvlak wordt gedefinieerd (SMART).  
 
Advies aan de gemeente is om zichzelf de vraag te stellen, wanneer sprake is van maatschappelijk 
draagvlak. Dit kan zijn als 51% van de bevolking mee is. Dit kan ook zijn wanneer alleen de 
belangrijkste partijen mee zijn. De gemeente Hoorn wordt geadviseerd invulling te geven aan de 
volgende zin. Er is sprake van maatschappelijk draagvlak voor het project valmeer als…  
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9.2 Landschappelijke inpasbaarheid 
Scenario 3 is het meest voor de hand liggend, met het oog op het creëren van zoveel mogelijk 
maatschappelijk draagvlak. Geadviseerd wordt aan de gemeente Hoorn om aan te tonen dat het 
leefklimaat van het Markermeer niet wordt geschaad met dit project maar juist verbeterd. Dit kan 
het best als het eiland verder van de kust vandaan ligt. Advies is om het valmeer eenzelfde functie te 
geven als de markerwadden en het IJsseloog. Dit wil zeggen, het verbergen van slib en de 
waterrotatie in het Markermeer verbeteren. Daarnaast wordt het natuurlijk netwerk in het 
Markermeer gebied vergroot. Samenwerking met milieuorganisaties als Natuurmonumenten en de 
milieufederatie Noord-Holland is essentieel voor het slagen hiervan. Zo een samenwerking wordt 
sterk geadviseerd.  
 
Scenario 3 biedt de meeste kansen voor het plaatsen van (verticale) windturbines, doordat 
horizonvervuiling (bijna) geen rol speelt. Mochten deze windturbines worden gerealiseerd, wordt 
geadviseerd om het eiland verder van de markerwadden te plaatsen en het eiland niet aantrekkelijk 
te maken voor broedvogels. Dit om de sterfte van broedvogels in het gebied te beperken. Advies aan 
de gemeente is om het effect van verticale windturbines op vogelsterfte te onderzoeken. Als dit 
minimale impact heeft, bieden deze turbines een goed alternatief. Naast de kansen voor (verticale) 
windturbines, biedt het valmeer-eiland ruimte voor zonnepanelen. Net als het plan van Lievense is 
de aanleg van een drijvend zonnepaneel park binnen het valmeer te adviseren. Op deze wijze creëert 
men een flexibel en meer onafhankelijk energienetwerk. Naast het opslaan van energie zijn de 
kansen voor het opwekken van energie idem.  
 
Scenario 3 biedt kansen voor recreatie. In het plan van Lievense werd al verteld over een haven/baai. 
Dit is mogelijk en wordt ook geadviseerd, om watersporters en recreanten mee te krijgen in de 
plannen. Dit hoeft geen grote omvang te hebben. Kleinschaligheid is ook gepast. Advies aan de 
gemeente is om een goede overweging te maken tussen de recreatieve en ecologische waarde dat 
men wil bereiken in het gebied. 
 
Omdat de locatie van het valmeer-eiland in dit scenario zich niet bevindt onder de bevoegdheden 
van Hoorn, is een regionale samenwerking niet te ontwijken. Dit biedt kansen voor de gemeente 
Hoorn. Een regionale samenwerking op het gebied van de energietransitie is essentieel voor het 
slagen hiervan. Als de gemeente, de provincies achter haar heeft staan, is sprake van meer 
maatschappelijk draagvlak.  
 
De RES regio’s zijn hierin belangrijk. De RES regio’s kunnen bewustwording creëren en de essentie 
van dit plan bij gemeenten, provincies en het Rijk in laten zien. Daarnaast is een valmeer een 
optimale mee koppelkans voor de al dan niet te realiseren windturbines. Advies aan de gemeente is 
om in te spelen op regionale samenwerkingen. Een “offer” dat gemaakt moet worden binnen dit 
scenario is de grote infrastructurele werkwijze met betrekking tot kabels en leidingen.  
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10. Discussie 
Dit stageverslag heeft als primaire doel om een gepast advies te geven op het creëren van 
maatschappelijk draagvlak voor een valmeer in het Markermeer. Een secundaire doelstelling is het 
geven van een conceptuele beschrijving van een optimale locatie voor een valmeer, met het oog op 
maatschappelijk draagvlak. Het stageverslag geeft antwoord op de hoofdvraag: “Hoe kan het 
maatschappelijk draagvlak voor een valmeer bij de gemeente Hoorn worden opgebouwd en welke 
lessen kunnen uit soortgelijke (inter)nationale projecten worden getrokken ten behoeve van de 
besluitvorming in Hoorn?” 
 
Eén van de belangrijkste conclusies is dat participatie binnen het valmeer project essentieel is voor 
het slagen van het valmeer project. Bewustwording heeft directe invloed op de hoeveelheid 
draagvlak van het project. Deze bewustwording wordt gecreëerd door het thema energieopslag te 
benoemen in de energieplannen en klimaatvisies. Daarnaast wordt deze bewustwording gecreëerd 
door concrete informatie vroegtijdig vrij te geven en het plan te visualiseren. 
 
Tijdens dit onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van literatuurstudie. Er is zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van wetenschappelijke bronnen. Alle bronnen zijn gecontroleerd op validiteit. Er is 
gekeken naar de expertise van de auteur en naar de datum van de bron. Op deze wijze is gezorgd dat 
de informatie zo actueel en betrouwbaar mogelijk is. Uiteraard kan het zijn dat de informatie 
verouderd is en dat betere bronnen beschikbaar zijn. 
 
De betrouwbaarheid van de informatie van de (inter)nationale projecten is enorm belangrijk 
gebleken. Op deze informatie berust de rest van het onderzoek en het stageverslag. Hierom is voor 
bijna elk project iemand gesproken door middel van een interview. Zo is de validiteit van de 
informatie vergroot en tevens ook “gecontroleerd”. Niet voor elk project was evenveel informatie 
beschikbaar. De interviews hebben geholpen bij het vergaren van betrouwbare informatie.  
 
Een punt van verbetering, binnen de analyse, is de benchmark-grid en de benchmarking zelf. De grid 
is gecontroleerd en berust op de geïnventariseerde informatie. Toch kan het zijn dat de projecten 
niet op de goede rangorde staan. Gevolg is dat de conclusies ook (deels) niet kloppen. Andere studies 
waar benchmarking heeft plaatsgevonden, gingen vooral om het benchmarken van bedrijven en 
instellingen. Dat is in dit onderzoek niet van toepassing.  
 
Een tweede verbeter-punt van de analysefase is de krachtenveldanalyse. De methode zelf is duidelijk 
en vooraf bepaald/uitgelegd. Het kan zijn dat, momenteel of na verloop van tijd, verschuiving plaats 
vindt binnen het krachtenveld.  

Het derde verbeter-punt van de analyse, zijn de scenario’s. Er is zo goed als mogelijk gekeken naar 
uiterste scenario’s. Ook is gekeken naar scenariowerking van andere studies, als Shell en van de 
coronacrisis. Dit heeft geholpen als referentiemateriaal voor de scenario’s in deze studie. Er kunnen 
elementen uit de scenario’s ontbreken of niet volledig kloppen. Daarnaast kan het gekozen scenario 
(scenario 3) leiden tot het meeste weerstand. 

Een vervolgstudie, gericht op draagvlak voor deze scenario’s, is nodig om tot een beter advies te 
komen. Het maken van de scenario’s is later in het stageproces bijgekomen en heeft geen primaire 
rol gespeeld binnen de stage. Deze scenario’s zijn bijgevoegd, omdat de student hier tijd voor had.  
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Het adviesplan is gebaseerd op de uitgevoerde inventarisatie en analyse. Als informatie hier mist, 
incompleet of niet kloppend is, dan vloeit dit door binnen het advies. Daarnaast kan het zijn dat 
informatie binnen het adviesplan niet geld voor de huidige situatie.  

Een externe factor, dat invloed heeft gehad op het uitvoeren van de stage, is het Covid-19 virus. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat de student geen locaties en/of mensen kon bezoeken. Fysiek contact is 
belangrijk om een stukje persoonlijkheid aan het stageverslag toe te voegen. Er is zo goed mogelijk 
omgegaan met deze situatie. Zo is vrijwel iedere week een vergader moment geweest, met de 
student en stagebegeleider, om de communicatie te verbeteren. In de laatste fase van de stage 
werden de vergaderingen en feedback momenten strikt genomen. Dit verbeterde de communicatie 
en de betrouwbaarheid van de stage. 
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11. Conclusie 
In dit hoofdstuk worden alle hoofd- en deelvragen beantwoord. De conclusie zal kort en krachtig zijn. 
Voor uitgebreidere antwoorden, verwijs ik u graag door naar de voordezen opgestelde hoofdstukken. 
In het begin van het stageverslag is de eerste deelvraag behandeld, namelijk: “Wat is een valmeer en 
wat zijn de voor- en nadelen?” 

Een valmeer is een waterbassin, dat door waterkracht, energie kan opwekken en opslaan. Het 
valmeer maakt gebruik van hoogteverschillen in het landschap. Het valmeer laat water, via turbines, 
het onder-bassin in stromen als er energie nodig is. Dit water wordt terug het boven-bassin gepompt. 
Op deze manier wordt energie opgeslagen.  
 
Het valmeer heeft verschillende voordelen zoals: energieopslag, opwekking van duurzame energie, 
toename van de werkgelegenheid en mee koppelkansen als waterveiligheid, natuurherstel, recreatie 
en kansen voor aquacultuur. Nadelen zijn echter de hoge constructiekosten, een verre terugverdien- 
tijd, hoge beheerkosten, een grote landschappelijke ingreep, ontwrichting van het maritieme 
klimaat, wetgevende belemmeringen en de vele belanghebbende. Dit laatste kan een voordeel zijn 
als er sprake is van maatschappelijk draagvlak 
 
De tweede deelvraag is als volgt: “Welke scenario’s zijn mogelijk voor de landschappelijke inrichting 
van een valmeer in het Markermeer en welk scenario bevat de optimale situatie voor de gemeente 
Hoorn met het oog op het creëren van maatschappelijk draagvlak?”  
 
Er zijn drie eventuele scenario’s conceptueel beschreven, namelijk: het (mee)koppel valmeer-eiland, 
het functionele valmeer-eiland en het onzichtbare valmeer-eiland. Er is naar voren gekomen dat 
geen van de scenario’s optimaal is. Er zijn altijd voor- en nadelen verbonden aan de scenario’s. Met 
het oog op het creëren van zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak is scenario 3 het best. In dit 
scenario staat het valmeer midden op het markermeer. Hierdoor is er geen sprake van 
horizonvervuiling van zowel het eiland als eventuele windturbines en staat dit zo min mogelijk 
mensen in de weg. 
 
De locatie kan een recreatieve en natuurlijke functie van het valmeer vervullen. Denk bij recreatie 
aan wandelgebieden, recreatie vissen en het realiseren van een kleine haven. Als natuurlijke functie 
kan het valmeer, slib opvangen en kansen bieden voor aquacultuur en de biodiversiteit. Nadelen van 
dit scenario is de grote afstand tot de kust en dat de locatie in het Markermeer niet onder het eigen 
bevoegd gezag valt. 
 
De derde deelvraag: luidt: “Wat is het huidige beleid en de huidige visie, waarmee rekening gehouden 
moet worden bij de realisatie van een valmeer in het Markermeer, nabij de gemeente Hoorn?” 
 
Het Markermeer gebied is verdeeld onder verschillende bevoegdheden. Regionale samenwerking 
wordt in dit scenario vereist. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het Markermeer, maar de 
provincies Flevoland en Noord-Holland hebben ook zeggenschap. Het valmeer zal inspelen op de 
ambities van deze partijen en overeenstemmen met het huidige beleid. De gemeente Hoorn geeft in 
haar klimaatvisie en het coalitieakkoord ruimte voor het valmeer project. Zo stelt de gemeente dat zij 
de energietransitie als vliegwiel voor ruimtelijke plannen zien. Daarnaast willen zij financiële 
middelen bieden voor duurzame energie innovaties. Financiele middelen als subsidies, fondsen en 
leningen. 
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In de structuurvisie stelt de gemeente haar positie binnen het Blauwe Hart te willen versterken. Denk 
hierbij de bereikbaarheid en recreatieve functies. Een valmeer kan aan beide invulling geven. Het 
gebied heeft naast nationale ook te maken met internationaal beleid. Het Markermeer is namelijk 
een Europees Natura2000 gebied. Dit betekent dat aan de habitat- en vogelrichtlijn voldaan moet 
worden. Dit is limiterend voor het valmeer. 
 
De vierde deelvraag luidt als volgt: “Wat zijn (inter)nationale voorbeelden van soortgelijke projecten 
en hoe is hier draagvlak gecreëerd?” De volgende 11 (inter)nationale projecten zijn gekozen om te 
benchmarken: Het Delta21 plan, Schiphol op zee, OPAC, de markerwadden, Coo-trois-ponts, Calheta 
III, Frederikshavn, Jardin Del Turia, Triangle Eole Evangile, de Vilnius CHP en Lake Karla.   
 
Het delta21 plan creëerde draagvlak door in een vroegtijdig stadium informatie weg te geven. Op 
deze wijze kon vroeg en snel met externe partijen in gesprek worden gegaan. Natuurcompensatie, 
door het openen van de haringvlietsluizen, is essentieel geweest om natuurorganisaties mee te 
krijgen en draagvlak te creëren.  
 
Schiphol op zee heeft weinig tot geen maatschappelijk draagvlak. Duidelijke communicatie van de 
essentie van het project en de voor- en nadelen, brengt dit project jaarlijks op de agenda. Ditzelfde 
geldt voor de OPAC. Initiatiefnemers van dit project communiceerde duidelijk over de urgentie en 
het belang van dit project. Ook het grote aandeel duurzame energie was van belang bij dit 
grootschalige project.  
 
De markerwadden was een vrijwel maatschappelijk geaccepteerd plan. Toch was communicatie en 
samenwerking belangrijk voor maatschappelijk draagvlak. Samenwerking tussen een 
overheidsinstantie (Rijkswaterstaat) en een milieuorganisatie (Natuurmonumenten) was hier van 
belang. Daarnaast zag men de essentie van het project vroegtijdig in. 
 
Bij de COO-trois-ponts is co-ownership van belang geweest. Dit betekent dat inwoners en 
belanghebbende mede-eigenaar zijn van de te realiseren zonnepanelen. Ook het verplaatsen van de 
windturbines naar een andere locatie, is onderdeel van de samenwerking met inwoners en 
natuurverenigingen (participatie).  
 
Bij de Calheta III is natuurcompensatie eveneens van belang geweest. Daarnaast was deze uitbreiding 
in overeenstemming met de ambitie van het gebied. Dit is belangrijk geweest voor politiek draagvlak. 
De gemeente Frederikshavn is leidend geweest in het creëren van draagvlak, maar heeft de markt en 
inwoners hier zelf invulling aan laten geven. De gemeente creëerde banen en gaf financiële middelen 
als leningen en subsidies. 
 
De jardin Del Turia en de Triangle Eole Evangile zijn schoolvoorbeelden van participatie. Nauwe 
samenwerking tussen overheid, inwoners en het bedrijfsleven, heeft deze projecten tot een succes 
geleid. Bij de Traingle Eole Evangile mochten architectenbureaus de ruimte ontwerpen. Zo werd een 
competitie gehouden, wat voor iedere partij zijn vruchten heeft afgeworpen.  
 
Bij de Vilnius CHP is het voorbereidend werk en het verlagen van de warmteprijzen essentieel 
gebleken. Lake Karla is een project, dat veel maatschappelijk draagvlak had. Dit omdat zowel de 
overheid als inwoners het verval van het gebied inzagen. Een nauwe samenwerking en participatie 
tussen deze partijen heeft het gebied een economisch, natuurlijk en recreatieve boost gegeven.  
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De vijfde deelvraag is: “Vanuit welke criteria kunnen deze (inter)nationale projecten worden 
beoordeeld en hoe kunnen deze worden toegepast in een optimale benchmarking?”.  
 
 Er is gekozen voor de volgende criteria:  

• Beleidsmatige belemmering 
• Landschappelijke ingreep  
• Bewonersinitiatief 
• Maatschappelijke weerstand 
• Maatschappelijke bewustwording 
• Politiek draagvlak 
• Participatie 
• Maatschappelijk draagvlak 
• Waterveilheid 
• Mariene leefklimaat 
• Natuurontwikkeling/herstel 

 
Voor een optimale benchmarking is gekozen voor een grid (draagvlak-criteria-grid). De grid is een 
kwalitatieve benchmarking op schaalniveau. Met getallen en +/-, zijn de projecten gerangschikt op 
hun scoren per criteria. Op deze wijze wordt de benchmark gevisualiseerd en kan men de projecten 
goed met elkaar vergelijken. 
 
De laatste deelvraag is: “Hoe kan de gemeente Hoorn de bevindingen uit de benchmark toepassen, in 
haar plannen voor de realisatie van een valmeer, voor het creëren van draagvlak?” 
 
De gemeente kan de gegevens uit de benchmark gebruiken als voorbeeld voor het creëren van 
maatschappelijk draagvlak. De gemeente kan leren wat wel en niet gedaan moet worden binnen het 
project. De nieuwe omgevingswet geeft beleidsmatige handvatten voor het participatieproces, waar 
communicatie de gouden sleutel is. Communicatie zowel horizontaal (binnen bevoegdheden) als 
verticaal (inwoners, bedrijven, instellingen enz..) is hierbij van belang.  
 
De hoofdvraag van dit verslag is: “Hoe kan maatschappelijk draagvlak voor een valmeer bij de 
gemeente Hoorn worden opgebouwd en welke lessen kunnen uit soortgelijke (inter)nationale 
projecten worden getrokken ten behoeve van de besluitvorming in Hoorn?”  
 
Voor het creëren van maatschappelijk draagvlak is participatie het belangrijkste element. Participatie 
zorgt voor een goede en nauwe samenwerking tussen de overheid, haar inwoners en het 
bedrijfsleven. Dit hebben de projecten Jardin Del Turia en Lake Karla laten zien. De gemeente Hoorn 
kan leren van haar collega gemeente Frederikshavn in Denemarken. Zij hebben leiding genomen voor 
het creëren van draagvlak, door de urgentie van de energietransitie in te laten zien. Daarnaast stelde 
de gemeente ook verschillende financiële middelen beschikbaar. 
 
Bewustwording is belangrijk, net als bij de Traingle Eole Evangile en de Vilnius CHP. Bewustwording is 
gecreëerd door te beredeneren waarom het project van gemeenschappelijk belang is. Beredenering 
van het belang van het project is goed gebleken uit de projecten OPAC en de Calheta III.  
 
Beredenering= Bewustwording= (maatschappelijk) draagvlak. 
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Voorbereidend werk is belangrijk voor het slagen van het valmeer project. De Vilnius CHP en de COO-
trois-ponts laten zien hoe de initiatiefnemers dit hebben gedaan. Vooraf bepalen wat de mening van 
verschillende partijen zal zijn en hierop inspelen is belangrijk. Zo heeft de gemeente Vilnius CHP 
gesteld dat de warmteprijzen met 20% dalen en heeft ENGIE in België gesteld dat inwoners mede-
eigenaar van de zonnepanelen mogen zijn. 
 
Dit laatste zie je bij enkele projecten terugkomen. Door men mede-eigenaar te maken van, in dit 
geval zonnepanelen, worden inwoners actief betrokken. Inwoners gaan mee investeren, meedoen en 
meedenken. Dit vergroot het maatschappelijk draagvlak van het project. 
 
Goede communicatie naar externe partijen, van het valmeer project, moet een actieve rol spelen. 
Communicatie in de vorm van beredenering, visualisatie, participatie en het benoemen van 
persoonlijke voordelen. Vooral dit laatste is in veel projecten belangrijk geweest, zoals bij de Calheta 
III, de Vilnius CHP en Frederikshavn. Tot slot is het voor de gemeente goed om het begrip 
“maatschappelijk draagvlak” te definiëren en daarmee te bepalen wanneer er sprake is van 
maatschappelijk draagvlak (SMART). De volgende zin kan daarbij helpen: “Er is sprake van 
maatschappelijk draagvlak voor het project valmeer als…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
67 

 

12. Aanbevelingen 
RES 
De periode naar de RES 1.0 versie is een gelegenheid om het valmeer op de kaart te zetten. Er zijn 
verschillende partijen bij deze RES aanwezig. De gemeente Hoorn kan het belang van een valmeer 
hier neerleggen. Om het netwerk flexibel en duurzaam te maken, is het van belang dat al deze 
energie wordt opgeslagen. Een samenwerking met andere RES regio’s moet daarbij niet uitgesloten 
worden. 
 
MER 
Het opstellen van een uitgebreide MER en MKBA is van essentieel belang, ook voor het creëren van 
draagvlak. In het onderzoeksverslag is een paar keer het woord concretisering, visualisatie en 
communicatie gevallen. De MER is een praktische invulling van deze woorden. Aanbevolen wordt om 
dit door een onafhankelijke partij te laten opstellen. Geadviseerd wordt om dit niet voor één 
situatie/scenario op te stellen, maar voor meerdere. Op deze wijze krijg de gemeente inzichtelijk 
waar welke voor- en nadelen zich afspelen en kan de gemeente een overwichtige keuze maken. 
 
Geluidsoverlast 
Aanbevolen wordt om onderzoek te doen naar alle mogelijke nadelen, ook als deze minimaal zijn of 
niet redelijk lijken. Onderzoek naar geluidsoverlast/trillingen is zo’n nadeel. Naast de windturbines 
kunnen de turbines binnen het valmeer ook lawaai maken, wanneer deze aan staan. Dit kan voor 
omwonende voor overlast zorgen. 
 
Verticale windturbines 
Het plaatsen van windturbines op het Markermeer ligt gevoelig bij milieuorganisaties, inwoners en 
recreanten. Onderzoek naar verticale windturbines is hierom belangrijk. Deze zijn kleiner en minder 
zichtbaar. Onderzoek of deze verticale windturbines minder schadelijk zijn voor vogels (i.v.m. 
Natura2000). Aanbevolen wordt om te kijken of dit financieel rendabel is. Hierbij de vraag stellend of 
deze verticale windturbines meer op leveren dan dat deze kosten en op welk termijn. 
 
Projecten 
In een vervolgonderzoek is het aan te bevelen om bij elk project iemand te spreken. Dat is in dit 
onderzoeksverslag niet voldoende gelukt. Daarnaast is het van belang om meerdere personen per 
project te spreken. Elk persoon heeft namelijk een andere expertise en invalshoek.   
 
Scenario’s 
In een vervolgonderzoek is het belangrijk dat de focus ligt op de landschappelijke inpasbaarheid van 
een valmeer in het markermeer of de Noordzee. Dit moet het primaire doel van het onderzoek zijn. 
Hierbij kunnen de opgestelde scenario’s in dit onderzoek helpen. Het is aan te bevelen dat deze 
scenario’s goed worden onderzocht, onderbouwd en uitgetekend.  
 
GRID 
In een vervolgonderzoek is het aan te bevelen om meer onderzoek te doen naar de grid. Er is dit 
onderzoek, kwalitatief gekeken naar de verschillende projecten op basis van de gekozen criteria. Dit 
heeft zeker zijn nadelen. Het is aan te bevelen om te kijken naar een eigen ontwikkelde methoden, 
dat zich speciaal richt op dit onderzoek. Op deze wijze creëert men een eenzijdige maatstaaf, wat de 
benchmarking betrouwbaarder maakt. 
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Krachtenveld 
Het krachtenveld zal, na verloop van tijd, geactualiseerd moeten worden. Partijen binnen deze 
krachtenveld zullen namelijk verschuiven, als zij voor of tegen zijn. Deze actualisatie is van belang 
voor een goed en betrouwbaar beeld van de belangrijkste partijen en organisaties binnen het 
valmeer project.  
 
Omgevingswet 
Een actualisatie van het hoofdstuk omgevingswet in aan te bevelen in het toekomstige verloop van 
het project. Deze wet kan nog enkele veranderingen ondergaan. Het kan hierom zijn dat het 
hoofdstuk over de Omgevingswet in de toekomst niet actueel is. Het is dan ook belangrijke om 
veranderingen in deze wet- en regelgeving bij te houden.  
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