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Onderwerp: Agendapunt 18: Concept RES NHN 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 15 september 2020 

 

gehoord de beraadslaging,  

Constateert dat: 

De Ontwerp Omgevingsverordening  van de Provincie Noord-Hollland biedt gemeenten ruimte om de 
plaatsing van één kleinere windturbine mogelijk te maken in een ruimtelijk plan in het landelijk gebied 
onder de volgende voorwaarden: 

a. de windturbine wordt gebouwd op een agrarisch bouwperceel of op een bouwperceel van ten minste 1 
hectare waar een stedelijke functie is toegestaan; 
b. de ashoogte van de turbine bedraagt niet meer dan 15 meter vanaf het maaiveld; 
c. de windturbine sluit in landschappelijk opzicht aan op de bijbehorende bebouwing; 
d. de windturbine wordt zorgvuldig ruimtelijk ingepast. 
 
Ook in het beleid van de provincie Groningen worden kleine turbines toegestaan. Op grond van het 
Groningse beleid zijn de laatste jaren honderden kleine windturbines gebouwd, en er zijn nog enkele 
tientallen in de planfase. Een belangrijke leverancier van kleine turbines is het bedrijf EAZ Wind . 

Kleine windturbines zorgen voor verduurzaming van agrarische bedrijven. Deze bedrijven gebruiken hun 
eigen stroom ’achter de meter’, en kunnen zeker in combinatie met zon hun bedrijfsvoering geheel 
duurzaam maken. De beide energiebronnen zon en wind vullen elkaar aan en zorgen voor een jaarrond 
meer gelijke energieopbrengst en meer evenwicht in het elektriciteitsnetwerk. De opwek voor eigen gebruik 
zorgt ook voor ontlasting van het regionale elektriciteitsnetwerk. 

Overweegt dat: 

• Zon en wind gezamenlijk benut moeten worden; 

• Er kansen liggen in het landelijke gebied  bij agrarische percelen en bij bedrijventerreinen; 

• Kleine windturbines een aanvulling zijn op zonnedaken. 

In aanmerking nemende dat: 

• De provincie Noord-Holland in de Omgevingsverordening kleine windturbines met een ashoogte van 15 

meter toe gaat staan in het landelijk gebied; 

• Er veel draagvlak is voor kleine windturbines; 

• Deze landschappelijk goed passen in het landelijk gebied. 
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Stelt voor: 

• De volgende wensen en bedenkingen in te dienen bij de Concept RES-NHN 

a.  Bij het nader onderzoeken van deze zoekgebieden voor wind en zon langs provinciale weginfrastuctuur 
nemen we ook het noordelijk gedeelte van de N245 tussen Tuitjenhorn en Schagen mee en een gedeelte 
van de Middenweg.  

b. Wij zijn van mening dat het  zoekgebied voor wind langs de Hondsbossche Zeewering, net over de grens 
van Schagen in Deelregio Alkmaar zeer onwenselijk is vanwege de negatieve impact op de vogels en 
natuur in dat gebied.  

 

• En deze aan te vullen met : 
 
c.  Naast grootschalige opwek met windturbines, kunnen ook kleinere windturbines met een ashoogte van 

maximaal 15 meter worden geplaatst op bedrijfsterreinen en agrarisch bedrijven en als bouwsteen 
worden opgenomen in de definitieve RES NHN. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
PvdA Schagen       Duurzaam Schagen  
Jan Schrijver – fractievoorzitter     Friso Teerink- fractievoorzitter  
 


