
Raadsvergadering gemeente Schagen 10 juni 2021 betreffende RES 1.0 NHN gemeente 

Schagen. 

 

Goedenavond burgemeester, wethouders en raadsleden van onze gemeente Schagen. 

Ik richt mij tot u als bezorgde burger van het dorp Kalverdijk. Mijn bezorgdheid betreft met 

name de RES locatie nabij ons dorp en de voorgenomen aanliggende RES windlokatie van de 

gemeente Langedijk. 

U heeft naar onze eerdere bezwaren en motivatie geluisterd en de RES windlocatie nabij 

Kalverdijk omgezet in een zonlokatie. Dat is erg fijn. Maar wij blijven waakzaam en het 

proces volgen. U heeft kennis kunnen nemen van de brief van dorpsraad Tuitjenhorn 

namens de diverse bezorgde, gezamenlijk optrekkende dorpsraden, groeperingen en 

bewoners uit de directe omgeving van deze RES locatie. Daarin blijkt duidelijk dat wij niet 

tegen alles zijn, wij zijn niet tegen zonnepanelen en niet tegen de huidige windmolens, 

huidige hoogte, aantal en model, maar wel tegen meer, hogere of volumineuzere 

windmolens dan er nu nabij Kalverdijk staan. De redenen zijn u ook bekend. Wij hebben in 

Kalverdijk namelijk al 20 jaar bijgedragen aan de huidige RES door de windmolens en de 1e 

opschaling te accepteren inclusief de huidige overlast. De wethouder heeft toegezegd geen 

hogere of volumineuzer windmolens toe te staan als de omwonenden daartegen zijn. 

Vervangende windmolens van dezelfde grootte worden gewoon nog gemaakt. 

Helaas in buurgemeente Langedijk is maandag de RES 1.0 gepasseerd waarin, ondanks onze 

en talloze andere bezwaren, de aanliggende windlokatie naast Kalverdijk is blijven staan. In 

de notitie van 23 maart jl. behorende bij de RES 1.0 kaart van gemeente Langedijk zijn in 3 

van de 4 varianten de 8 windmolens van Kalverdijk van 0,85 MW al vervangen door 4 

windmolens van 3 MW. In Langedijk echter zijn er inmiddels enkele ondernemers die op dit 

moment al voornemens zijn om in dit aanliggende gebied naast Kalverdijk, 4 enorme mega-

windmolens te plaatsen, veel hoger dan de huidige windmolens, van wel 160 m masthoogte 

en 250 m tiphoogte, een enorm schrikbeeld en zeer ingrijpend in ons prachtige landschap, 

dag en nacht. Het projectontwikkelbedrijf Ventoline is namens 4 grondeigenaren bezig met 

de ontwikkeling en u heeft hun stukken kunnen inzien. Wij vermoeden dat Ventoline al 

gesprekken gevoerd heeft met de eigenaren van de huidige windmolens nabij Kalverdijk om 

het een zeer rendabel project te maken voor alle grondeigenaren in dit RES gebied. Er wordt 

in Schagen gesteld dat het geluk van inwoners het belangrijkst is en in het RES raadsvoorstel 

van Schagen en Langedijk gesteld dat de lusten en de lasten van bewoners in evenwicht 

moeten zijn, maar beide gemeenten lijken dit helaas niet na te leven. Wij zullen uw  plannen 

en de plannen van de ondernemers om windmolens in dit gebied nabij Kalverdijk, te bouwen 

of op te schalen, op de voet volgen en ons juridisch laten bijstaan. Het buitengebied met rust 

en ruimte om te leven zou met deze ontwikkelingen opgeofferd worden aan degenen met 

een grote energiebehoefte. De benodigde participatie van direct omwonenden is tot nu toe 

niet daadwerkelijk van de grond gekomen.  



Wij verzoeken u dringend om in ieder geval, net als de gemeente Langedijk, een 

amendement aan te nemen om de minimum 600 m afstand tussen woningen en 

windmolens te handhaven.  

Ik vraag me verder af hoe u heeft besloten om een bod te doen dat veel groter is dan vereist 

is. U schept verwachtingen die voldaan moeten worden, terwijl onze RES regio nu al veel 

meer dan gemiddeld bijdraagt aan de RES zonder de toegevoegde ambitie. Nu al wordt er 2 

TWh duurzame engergie opgewekt in onze RES regio terwijl er landelijk totaal 35 TWh 

gevraagd wordt met een mogelijke ambitie van 50 TWh voor totaal 30 regio’s, dus maximaal 

1,66 TWh per regio. Het huidige opgewekte 2 TWh is dus al ruimschoots voldoende. Is dat de 

eigen ambitie van de wethouder en/of onze gemeente en is deze ambitie in het belang van 

de burgers van uw gemeente. Ik durf dat laatste zeer te betwijfelen en ik verzoek u om het 

bod naar beneden bij te stellen. 

Ook maak ik me ernstig zorgen om de benadering van de aanpassing van de infrastructuur. 

Het baant de weg voor grote projecten vanwege de snelheid en kostenbesparing bij het 

aanpassen van de infrastructuur terwijl burgers aangeven liever veel kleine projecten willen. 

Bewoners worden op deze manier genegeerd ten behoeve van grote partijen, maar 

bewoners worden hierdoor mogelijk ernstig in hun leefomgeving aangetast.  

Ik verzoek de ondernemers met de plannen voor de windmolens om een andere manier te 

bedenken om geld te verdienen en ik verzoek u, gemeente Schagen, wethouder Heddes, 

dringend om met de gemeente Langedijk te overleggen om hun windgebied in de huidige 

RES om te zetten naar een beperkte strook zongebied langs de N245. Het zou u natuurlijk 

sieren als u dit overleg/verzoek met Langedijk uit eigen beweging al heeft gedaan.  Ook 

verzoek ik u dringend om geen vergunning voor het realiseren van hogere of volumineuzere 

windmolens af te geven voor het gebied bij Kalverdijk.  

Als laatste verzoek in u om de energietransitie juist te benaderen, geen overhaaste 

beslissingen. Zorg er in onze RES regio in ieder geval voor dat datacenters en andere 

grootverbruikers zelfvoorzienend zijn, voortaan voordat ze een vergunning krijge. Ga 

hiervoor het overleg aan met de andere gemeenten en leg deze eis vast. Anders gaat onze 

opgewekte energie meteen weer verloren. Er lijken goede ontwikkelingen te zijn met 

waterstof waarbij zonne-energie efficiënt kan worden opgeslagen. Ook kernenergie staat 

landelijk weer in de belangstelling. Draag als gemeente bij aan een betere energie-

infrastructuur zodat niet alleen de grote partijen terug kunnen leveren maar ook de 

particulieren en bedrijven met middelgrote en grote schuurdaken. Vele kleine maken ook 

een grote, zonder onze mooie omgeving en onze gezondheid te ruïneren.  

Ik wens u wijsheid in uw beslissingen en dank u voor uw aandacht. 
 
Christa Koenis, inwoner van Kalverdijk, Tuitjenhorn. 
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