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Geachte heer, mevrouw,
Op 14 maart j.l. heeft u, verwijzend naar artikel 43 van het Reglement van Orde, het College van
Burgemeester en Wethouders raadsvragen gesteld over de Regionale Energiestrategie, te weten:
over de afstemming met buurgemeenten, over hoe om gegaan wordt met de situatie dat bewoners
in ’t Zand tegen plaatsing van grote windmolens in hun omgeving zijn en over de onduidelijkheid van
de betekenis en totstandkoming van zoekgebieden. Wij geven u graag antwoord op uw vragen.
Beantwoording van de vragen VVD Schagen.
1.

Wat is de actie van het college betreffende de aangenomen motie van Denk en JA21
Provinciale Staten NH?

Ons college, vertegenwoordigd door wethouder Heddes, is in gesprek met buurgemeenten over de
opstelling van de RES NHN. Deze afstemming over invulling van de strategie vindt plaats in het
bestuurlijk regionaal overleg RES NHN en bilateraal met buurgemeenten.
Op dit moment bevinden we ons in de fase RES 1.0. In deze fase hebben we, met de andere
deelnemers aan de RES NHN, globaal onderzocht waar eventueel kansen zijn voor grootschalige
duurzame elektriciteitsopwekking. Dit heeft geleid tot een rapport en een kaart met zoeklocaties voor
grootschalige wind en zon (RES 1.0).
Het rapport en de zoeklocaties zijn tot stand gekomen na een traject van vele onderzoeken,
gesprekken, regionale en lokale bijeenkomsten en de verwerking van vele reacties (die terug te lezen
zijn in de Reactienota) en Wensen en Bedenkingen van de gemeenteraden.
Over de vraag of zoekgebieden wind conflicteren met zoekgebieden voor woningbouw is het
antwoord voor de gemeente Schagen dat in de zoekgebieden in de RES 1.0 geen grootschalige
woningbouwlocaties gepland staan.
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De huidige versie RES 1.0 volgt het besluitvormingstraject colleges van de deelnemende gemeenten
op 20 april 2021 en gemeenteraden uiterlijk 1 juli 2021 en wordt daarna, inclusief de raadsbesluiten,
aangeboden aan het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving ter
beoordeling.
Wij hebben het voornemen om na de zomer een goed participatietraject te organiseren, waarbij
bewoners, dorpsraden en andere belanghebbenden kunnen meedenken aan verdere uitwerking
van de globale RES 1.0 naar een concretere versie RES 2.0. De samenwerking en afstemming met
buurgemeenten en omwonenden in buurgemeenten zullen onderdeel uitmaken van deze uitwerking.
De RES 1.0 wordt verder, mede op basis van een participatietraject, uitgewerkt naar een RES 2.0.
Besluitvorming over de RES 2.0 staat gepland in het jaar 2023.
2.

De inwoners van de Korte Bosweg, Korte Belkmerweg zijn tegen plaatsing van grote
windmolens in lijn opstelling bij ’t zand. Draagvlak van bewoners is en must voor de VVD met
betrekking tot het plaatsen van windturbines en/of zonneparken.
a.

Hoe gaat de wethouder om met deze situatie

Ons college vindt draagvlak van bewoners en andere belanghebbenden wezenlijk voor het slagen
van de energietransitie in de regio Noord-Holland Noord.
Ons college heeft, gezien de vele reacties op de zoeklocaties, op 16 maart besloten om veel langer
de tijd te nemen om onze bewoners en ondernemers mee te laten denken over de locaties en
voorwaarden van zoekgebieden voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking. Het heeft
besloten om de raad te adviseren een zorgvuldig participatieproces op te zetten in het traject naar
de RES 2.0. Dit betekent dat de “zoekgebieden zon en wind” op de kaart van de RES 1.0 voor nu
worden gewijzigd in “zoekgebieden zon” om ruimte te geven aan gesprek met belanghebbenden.
Dit besluit is gedeeld in het bestuurlijk overleg RES NHN en wordt door de regio meegenomen in
verdere procedure naar vaststelling van de RES 1.0.
In het traject naar RES 2.0 zullen we actief naar de dorpen en kernen toegaan (onder voorbehoud
van coronaregels) om in gesprek te gaan met bewoners en belanghebbenden en te luisteren naar
wat er leeft.
De informatiebijeenkomst van 16 maart j.l. en de vele brieven die we hebben ontvangen, heeft ons
heel veel informatie gegeven. Op de vele vragen die leefden hebben we zo goed mogelijk antwoord
gegeven op ons participatieplatform Samen-Schagen.nl. Op deze basis willen we, in samenwerking
met dorpsraden en stakeholders, de kansen voor duurzame energieopwekking verder verkennen en
concreet maken.
b.

Is er inmiddels grond verkocht ten behoeve van het plaatsen van windturbines in het
zoekgebied ’t Zand?

De gemeente heeft geen grond verkocht ten behoeve van het plaatsen van windturbines.
3.

Er is veel onduidelijkheid bij onze inwoners over de RES en met name de reden voor de
zoekgebieden. De VVD heeft vorig jaar reeds aangegeven dat er te weinig inwoners waren
bij de diverse klimaattafels. 16 maart is er een bijeenkomst voor onze inwoners over de RES.
Helaas noemt de wethouder niet de onderwerpen, zoals zoekgebieden, in de agenda van
deze avond. Terwijl er veel vraag naar is. De VVD verzoekt de organisatie van deze avond de
onderwerpen uit te breiden met uitleg van de zoekgebieden of een extra avond in te plannen
voor onze inwoners om duidelijkheid te verschaffen over de RES.

Uit de talloze reacties in de aanloop naar de bijeenkomst van 16 maart en tijdens de bijeenkomst zelf,
is inderdaad gebleken dat de inwoners, met name afkomstig uit de zoekgebieden, zich onvoldoende

Bij beantwoording ons kenmerk vermelden.

Pagina 2 van 3

geïnformeerd voelden. Er was een zeer grote belangstelling voor deze avond en veel vraag om
duidelijke antwoorden: de circa 350 aanwezigen hebben op de bijeenkomst ruim 800 vragen gesteld.
Omdat bleek dat met name behoefte was aan heldere informatie over de zoeklocaties wind en zon
hebben we besloten om de agenda van deze avond grotendeels hieraan te wijden. Tijdens de
bijeenkomst hebben we uitleg gegeven over de totstandkoming en status van de zoekgebieden.
Zoekgebieden zijn gebieden waaruit na een traject van bijeenkomsten, gesprekken en vele reacties
van diverse belanghebbenden afgelopen jaar gebleken is, dat er mogelijk kansen zijn voor
grootschalige elektriciteitsopwekking. Ook is, globaal nog, gekeken naar landschappelijke inpassing
(bijvoorbeeld langs bestaande infrastructuur) en technische haalbaarheid (bijvoorbeeld is aanpassing
van het elektriciteitsnet eventueel mogelijk). Of deze mogelijke kansen realistisch zijn, zal de komende
twee jaar verder moeten worden onderzocht. De zoeklocaties zijn met “veegstrepen” op de kaart
van de RES 1.0 aangegeven, dat wil zeggen dat de begrenzing niet zo precies moeten worden
geïnterpreteerd en dat ze zeker niet gelezen worden als locaties die “vol gezet” gaan worden. In dit
proces van verder onderzoek, wordt nadrukkelijk ook het draagvlak onderzocht en meegenomen in
de afwegingen.
Omdat we ons realiseren dat de zorgen die geuit zijn, niet in één bijeenkomst weg te nemen zijn,
willen we de komende 2 jaar tot de totstandkoming van de RES 2.0 goed de tijd nemen om met
inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan en de mogelijkheid te bieden om mee te
denken en te doen. Om ruimte te geven aan dit gesprek, hebben we besloten de raad te adviseren
de zoekgebieden zon en wind te vervangen door zoekgebieden zon.
Inmiddels hebben we alle aanwezigen van de avond en alle dorpsraden per mail het verslag van de
avond gezonden en vermeld dat op Samen.Schagen.nl de presentaties en de video-opnamen van
de avond te vinden zijn en de Vraag- en antwoordnotitie waar de op de avond gestelde vragen zijn
beantwoord.

We gaan er vanuit hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer N.H. Swellengrebel
Gemeentesecretaris
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Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
Burgemeester

Pagina 3 van 3

