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De NMZH is een kleine organisatie (9 mensen en jaarlijks max. 3 stagiaires) die zich richt op 

duurzame ontwikkeling en natuur en milieu in Zuid-Holland. Ontstaan in 1973. Ontvangt geen 

boekjaarsubsidies meer van de provincie of Rijk. Zij is kennis- en netwerkpartner, agendeert het 

onderwerp, ondersteunt zowel actiegroepen, lokale initiatieven, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en overheden. Afhankelijk hoe een ontwikkeling past of juist niet past bij haar visie en 

de maatschappelijke doelstelling van de NMZH. 

In het NMZH beleidsplan 2015-2020 is precies beschreven aan welke doelen en maatschappelijke 

opgaven de NMZH wil werken. Duurzame ontwikkeling staat daarbij centraal. Ook heeft de NMZH 

het energieakkoord ondertekend en werken de 12 Natuur en Milieufederaties in de verschillende 

provincies samen om de doelen voor Wind op land, energiebesparing gebouwde omgeving en 

industrie en de ondersteuning van lokale duurzame energieopwekking. De NMZH wil zo in Zuid-

Holland een bijdrage leveren in het behalen van de klimaatopgaven, verduurzaming en de 

energietransitie.  Als achtergrondinformatie geeft Alex aan Aris en Harry een tweetal exemplaren van 

het beleidsplan 2015-2020. 

Vanuit deze visie is de werkwijze van de NMZH  om bij maatschappelijke opgaven de spanning op te 

zoeken en samen met relevante partijen in een constructief proces te zoeken naar oplossingen en 

aanpakken. Werkt samen met voor- en tegenstanders. Maar neemt wanneer nodig eigen initiatief 

om maatschappelijke opgaven verder te brengen.  

Wat betreft windenergie is NMZH voorstander, vanwege de maatschappelijke urgentie om op korte 

termijn te komen tot voldoende duurzame energie, maar niet tegen elke prijs. Zij hechten zeer aan 

de goede locatie, behoud van landschapswaarde, participatie, betrokkenheid omwonenden. De 

NMZH heeft hiervoor een afwegingskader ontwikkeld: gebieden met hoge natuurwaarde komen niet 

in aanmerking, locaties moeten aansluiten bij bestaande infrastructuur en/of bedrijventerreinen, 

criteria voor milieu en leefomgeving moeten voor elke locatie afzonderlijk en zorgvuldig worden 

beoordeeld. Dit afwegingskader is al op verschillende locaties toegepast. Dat kan zijn door het 

ondersteunen van lokale initiatieven (bijv. Dordse Kil 3), samen opzetten en ontwikkelen van 

initiatieven (HIER opwekt en Qurrent), convenantspartij (bijv. Rotterdamse Haven en Rotterdamse 

Regio) of als mede-ontwikkelaar (windpark Nijmegen-Betuwe en Borsele 2). In verschillende rollen 

werken wij aan windlocaties. Ook eist NMZH dat de NWEA gedragscode wordt nageleefd, die de 

Natuur en Milieufederaties samen met de windsector, Greenpeace, Natuur&Milieu en ODE 

Decentraal heeft ontwikkeld. 

De NMZH vindt het belangrijk dat recreatiegebieden zich goed ontwikkelen en financieel zelfdragend 

worden, niet afhankelijk van de (onbetrouwbare) overheid. Voor de RODS gebieden 

(recreatiegebieden om de stad) zijn na Bleker nu geen overheidsmiddelen meer beschikbaar voor 

beheer en onderhoud dus er zal gezocht moeten gaan worden voor nieuwe financiële drager om de 

Balij ook voor de toekomst te behouden. Voor gebiedsontwikkeling zetten zij zich in. 



Aris en Harry zijn het eens met de inzet van de NMZH om de klimaatopgaven en de verduurzaming in 

Zuid-Holland te gaan realiseren. Maar hebben moeite met de keuze van de Balij als windlocatie. 

 

Hoe kijkt NMFZH naar de Balij? 

• De Balij is geen  gebied met hoge natuurwaarde (donkergroen gebied), zoals de duinen of 

bijv. Meijendel en ecologische verbindingszones. Het is een jong aangelegd bos met grote 

waarde voor recreanten en de directe omgeving. Donker groene gebieden en de Ecologische 

Hoofdstructuur zijn door NMZH uitgesloten van rode ontwikkelingen en windenergielocaties. 

• Nieuw voor Aris was dat De Balij en de Groen Blauweslinger geen EHS zijn 

• De Balij is een natuur- en recreatiegebied. Het is nog geen oud bos met een grote diversiteit 

aan vegetatie en hoge natuurwaarde.  

• NMZH sluit de rand langs de A12 en de spoorlijjn van de De Balij niet uit als mogelijke locatie 

voor windenergie. De NMZH is voorstander om locaties zoals de Balij te onderzoeken en zo 

mogelijk (als uit MER geen significante belemmeringen blijken) te ontwikkelen als 

windlocatie.  De opgave om 6000 MW wind op land te realiseren is groot. Zuid-Holland zal 

ook haar deel van deze opgaven moeten realiseren. Er zullen dus veel locaties moeten 

worden onderzocht. We kunnen de hete aardappel niet langer vooruit blijven schuiven 

• Voor de NMZH is het daarbij altijd relevant dat de plan MER bevestigt dat een locatie als 

windlocatie kan worden ontwikkeld. Als de uitkomst van een MER dit niet bevestigd kan die 

locatie wat de NMZH  betreft niet als windlocatie worden ontwikkeld.  

• De NMZH zoekt voor de ontwikkeling van windlocatie aansluiting bij grote infrastructuur, 

zoals wegen, waterwegen, spoorlijnen, industriegebieden, bedrijfsterreinen en bijvoorbeeld 

de Rotterdamse haven. De zoeklocatie van de Balij ligt aan grote infrastructuur, spoorlijn en 

de A12. De NMZH wil het open landschap ontzien door juist in combinatie met grote 

infrastructuur windlocaties te ontwikkelen. De rand langs de Balij sluit aan bij de opvattingen 

van de NMZH  

De discussie en wat er naar voren kwam 

• De NMZH was niet op de hoogte gesteld van de door SBB (Rudi van Venetie) beschreven rol 

in de brief van januari aan de provincie (Dosker brief). Daarover Is gesproken met SBB.  De 

NMZH wordt bij regelmaat genoemd in brieven, bezwaren e.d. daar liggen wij niet meer 

wakker van. 

• De NMZH  vindt dat de procedure rond De Balij tot nu toe niet goed is gelopen.. 

• Voor hen is helder  dat het participatietraject aan de voorkant (eerst de goede locatie en dan 

het onderzoek) niet goed is gegaan. 

• NMZH zal als het tot een plan MER komt dit heel kritisch beoordelen 

• Aris en Harry  hebben helder gemaakt dat de natuurbeleving een essentieel aspect is dat in 

belangrijke mate moet worden meegewogen. NMZH heeft dit erkend. Hun taxatie is dat dit 

bij de NMZH minder in beeld is. De NMZH geeft aan ook goed te kijken naar de 

natuurbeleving en is niet voor niets opzoek naar een nieuwe financiële drager om deze 



gebieden voor de toekomst te kunnen behouden en ontwikkelen. Daarbij moeten wij ook 

gebieden onderling afwegen of die wel of niet als windlocatie kunnen worden ontwikkeld. 

• Aris en Harry hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk De Balij voor de inwoners/gebruikers 

is: groen in de nabijheid (waar mensen zonder auto naartoe kunnen gaan) 

• Ook hebben Aris en Harry ingebracht dat de planschade, gezien de vele dure koopwoningen 

naar verwachting hoger zal zijn dan 15 jaar windenergie inkomsten (ong 1 1/2 miljoen). Alex 

geeft aan dat voor alle locaties uiteindelijk het wettelijk kader moet gelden en als uit 

onderzoek blijkt dat ernstige planschade ontstaat die geen rendabele exploitatie gaat 

opleveren dan komt zo’n locatie vanzelf niet tot exploitatie.   

• Ook hebben Aris en Harry duidelijk gemaakt dat De Balij, De Balij niet meer is met 3-5 175m 

hoge windturbines, gezien de beperkte grootte van het gebied. 

• Aris en Harry hebben aangegeven dat De Balij in de flessenhals van de Groen Blauweslinger 

ligt en dat plaatsing de vogeltrek zal verstoren. Jan geeft aan dat dit soort belangrijke zaken 

goed moeten worden uitgezocht in de MER 

• plan MER: Aris en Harry  hebben aangegeven dat het bijzonder is dat SBB zelf de 

natuurwaarden mag aanleveren en dat zij daarover commissie MER hebben aangeschreven. 

Dit is volgens Aris en Harry zeker een aandachtspunt. NMZH geeft daarover aan dat zij dat nu 

niet kan beoordelen, maar dat zij altijd let op de kwaliteit van een MER, waaronder de 

betrouwbaarheid van aangeleverde gegevens. 

• NMZH weet dat de gebruikersgroep Balij NEE, met een klein tenzij  heeft uitgesproken tegen 

windenergie. Wat precies verstaan wordt onder de kleine tenzij is hen en ons niet duidelijk. 

Zij hebben met Hans Nuiver, de voorzitter van de gebruikersgroep Balij,  gesproken. 

 

Gebiedsontwikkeliing en duurzaamheid 

• Harry heeft helder gemaakt dat uitsluitend de focus op windenergie de discussie verlamt en 

er geen vervolg zal komen met draagvlak van omwonenden en gebruikers. Dit is de ervaring 

in Pijnacker Nootdorp. 

• NMZH hecht zeer veel waarde aan gebiedsontwikkeling. Daarbij horen vragen als hoe kunnen 

we tot goed gefinancierd beheer komen van natuur en recreatiegebieden. Windenergie kan 

daaraan een bijdrage leveren. Het start echter met de discussie wat er het beste kan in een 

gebied als het gaat om duurzame energie. 

• De opbrengst van duurzame energie opwekking ziet de NMZH als mogelijkheid om met dat 

geld beheer en onderhoud en de ontwikkeling van recreatiegebieden als de Balij te 

financieren. 

• Aris en Harry geven aan dat er voor windenergie geen draagvlak is bij omwonenden en 

gebruikers. 

• Harry noemt initiatieven in PN. 

• Zonne-energie zou een heel goed alternatief kunnen zijn voor De Balij. Wij hebben de optie 

van twee geluidswallen met zonnepanelen besproken. Wallen langs de A12 van Zoetermeer 

tot Leidscheveen. Daar zal zeker in Meerzicht veel draagvlak voor zijn. Het is geluidswerend 



en levert energie. Ook in het SBB gebied kan volgens Aris en Harry zo’n wal van 3km komen. 

NMZH vind dit een interessant idee en moet zeker in de verdere ontwikkeling worden 

meegenomen. Aris en Harry geven aan dat het belangrijk is om met alternatieven te komen 

en die met elkaar te ontwikkelen (gemeenten, provincie, bewoners, gebruikers). NMZH zou 

hierbij kunnen helpen. 

• NMZH geeft aan dat zij De Balij als locatie voor dit soort initiatieven/gebiedsontwikkeling niet 

in beeld had, maar daar nu ook serieus naar wil kijken. Wel geeft Alex aan dat hij vraagtekens 

plaats bij de hoeveelheid elektriciteit die via zon of via wind op deze locatie kan worden 

opgewekt, de opbrengt aan duurzame energie via wind is vele malen groter dan via zon. 

Maar zij willen daar graag op later moment over doorpraten. De NMZH staat open om een 

gebiedsproces op te starten voor de Balij, waarbij ook naast windenergie gekeken kan 

worden naar alternatieven. 

• NMZH heeft helder voor ogen dat omwonenden en gebruikers veel belang hebben bij een 

mooie Balij en dat beslissers, die er niet wonen daarvoor oog moeten hebben. 

 

Vervolg 

Er is afgesproken elkaar op de hoogte te houden en zo nodig contact zoeken. 

 

NB 

Omdat een verslag slechts de hoofdlijn van een gesprek kan weergeven en de NMZH hecht aan 

duidelijkheid en transparantie, wil de NMZH onderstrepen dat zij als voorstander van windenergie 

voor veel locaties in Zuid-Holland in gesprek is met de provincie en andere organisaties, maar ook 

met direct omwonenden. Voor de Balij is de NMZH in gesprek met SBB en provincie Zuid-Holland om 

te bezien onder welke voorwaarden deze locatie is te ontwikkelen. Dit onder het voorbehoud dat de 

plan MER ook bevestigd dat deze locatie geschikt is voor de ontwikkeling van windmolens. 

 

 


