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Stemming, d.d. 2 9 JUNI 2021

T: x5

Q aangenomen 
Q verworpen o overgenomen 
Ū ingetrokKen vóór stemming

Stuknummer: 21.729059

Amendement voor de raadsvergadering van 29 juni 2021-06-
21.

Overwegende dat:

- het college voorstelt om in te stemmen met de Regionale 
Energie Strategie;

- er veel weerstand is tegen het plaatsen van windmolens;
- In het raadsbesluit nog steeds gesproken wordt over de 

kaart met globale zoekgebieden voor de opwek van 
grootschalige wind- en zonne-energie.

In aanmerking nemende dat:

4 De weerstand en angst van de inwoners voor het plaatsen 
van grote windmolens in hun omgeving te bemerken is 
door de vele commentaren van inwoners, dorpsraden en 
diverse protestgroepen;

4 Men bang is dat bij de benoeming van de kaart met 
globale zoekgebieden voor het opwekken van 
grootschalige wind en zonne-energie, het woord wind 
nog steeds wordt vermeld;

4 Dat we de doelstellingen van een Energie en C02 neutraal 
Nederland in 2050 niet alleen met opwekking door wind en 
zon behalen;

4 Dat we ons nu al moeten richten op alternatieven om een 
gegarandeerde, constante en duurzamere wijze van 
energieopwekking door kernenergie (met de toekomst 
naar Thorium) mee te nemen omreden procedures en 
realisering wel langer dan 10 jaar of langer kunnen duren.
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Regionale energie strategie 1.0 NHN.
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Stelt ondergetekende voor om het voorgestelde besluit als volgt 
te wijzigen:

In te stemmen met de Regionale Energie Strategie 1.0 
Noord-Holland Noord (RES 1.0 NHN) als resultaat uit het 
regionale proces. Metals belangrijkste punten:

1. de ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 
Terrawattuur (TWh) als uitgangspunt te hanteren voor de 
opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord en 
daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 
TWh hernieuwbare energie in 2030;

2 de kaart met globale zoekgebieden voor opwek van 
grootschalige zonne-energie daarvoor als uitgangspunt 
te hanteren;

3 De mogelijkheden te onderzoeken om (Thorium) 
kernenergie in te zetten om de doelstellingen te halen in 
2050 in samenwerking met de Provincie Noord Holland en 
Rijksoverheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Seniorenpartij Schagen 
Dhr. Vriend 
Fractievoorzitter
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