Verslag gesprekstafel – Duurzame energie en waardenkaart
Datum: 3 maart 2021
Aanwezigen: Inwoners vanuit diverse kernen van de gemeente Schagen. Een aantal raadsleden
luisteren mee.

De vragen die voorgelegd zijn:
Welke vormen van duurzame energie passen bij onze waardenkaart?
Herkent u zich in wat er nu in de visie staat?
•

•
•

De natuur en landschap komen niet voor in de visie. Spelen namelijk een belangrijke rol in de
keuzes om met duurzame energie om te gaan. Natura 2000 biedt geen mogelijkheid tot
opwekken van duurzame energie. Het gebruiken van parkeerplaatsen voor het opwekken met
zonnepanelen zou moeten kunnen, maar houdt wel rekening met het beeld als spiegelend
tapijt. Landschappelijke inpassing is hierbij heel belangrijk.
Bij Kolksluis is een mooi voorbeeld van landschappelijke inpassing.
Zonnepark dichtbij de kust is geen goed plan i.v.m. nestbouw. Duurzame energie wil iedereen,
maar de praktijk is wel confronterend. Ventilatiepompen (luchtwarmtepomp) in haar omgeving
geven ook veel overlast voor omwonenden. Is afwachtend hoe het uiteindelijk in de praktijk
werkt.

We hebben samen met onze bewoners en ondernemers een waardenkaart gemaakt. Deze hoort bij de
eerste versie van de Omgevingsvisie. Welke vormen van duurzame energie passen bij onze
waardenkaart?
Onder welke voorwaarden past een zonneveld bij onze waardenkaart?
Onder welke voorwaarden past een windturbine bij onze waardenkaart?
Welke andere maatregelen in de verandering van onze energievoorziening passen bij onze
waardenkaart?
•
•
•

Voor zonnevelden: zoveel mogelijk uit het zicht. En niet te grote velden (100 ha en meer) en 2
tot 2.5 meter boven de grond is te hoog. Goede landschappelijke inpassing
Geen bezwaar zon langs een autoweg. Alles is relatief. Als het alleen grondgebonden is, dat is
niet de bedoeling. Graag kijken naar de zon op daken of combinatie van plaatsen.
Windturbines langs een autoweg is prima. Niet landinwaarts.

Maakt financiële participatie uit om over te gaan naar duurzame energie?
•
•

Maakt zeker uit om de omschakeling makkelijker te maken. Het kost voor de mensen heel veel
om van het gas af te gaan of duurzamer te laten worden. Daar moet subsidie tegenover staan.
Het werken met collectieven is een goede mogelijkheid en werkt stimulerend voor de mensen.

Eindconclusie:
Zonnevelden kunnen als deze goed landschappelijk inpasbaar zijn. Zoveel mogelijk uit het zicht. En niet
te grote velden. Windturbines langs wegen zijn prima, maar niet landinwaarts. De overheid moet
subsidie beschikbaar stellen voor particulieren om van het gas af te gaan en duurzamer te worden.
Ook het werken met collectieven werkt stimulerend.

