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Geacht College,
Vanwege de coronacrisis, verwachten wij dat de agrarische sector economisch en de agrariërs persoonlijk keihard
getroffen zullen worden. Nu al zien wij de prijzen voor melk, landbouwproducten, groenten, bloemen en planten
kelderen. Toch willen wij ons in deze lastige en turbulente tijd wel laten horen bij de totstandkoming van het bod voor
de RES.
De land- en tuinbouwsectoren wekken anno 2020 ca. 85% van het eigen energieverbruik zelf op in de vorm van
groene energie. LTO Noord definieert de opgave om als land- en tuinbouwsector in 2030 energieneutraal te
produceren en in 2050 voor 125% energieleverend.
Knelpunt hierin is momenteel vooral de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk en de planologische ruimte voor het
plaatsen van een boerderijmolen met als gevolg tijdverlies, een langere terugverdientijd, extra kosten en risico voor
de ondernemers, waardoor investeren in opwek van duurzame energie niet wordt doorgezet. Wij hopen dat deze
potentie door de gemeente wordt onderkend en wordt meegenomen in het concept-bod voor de RES.
De agrarische sectoren willen een helpende hand bieden bij het realiseren van de maatschappelijke opgave,
vastgelegd in de doelstelling van de RES’en om in 2030 35 TWh aan hernieuwbare en duurzame energie op te
wekken. De agrarische sector wil zelf actief aan het roer staan om agrarisch gebied te benutten voor opwek van
energie en vooral niet fungeren als kleurplaat voor maatschappelijke organisaties en/of commerciële partijen.
Ons bod
Voor de gemeente Schagen heeft LTO Noord berekend dat er momenteel ca 12.075 MWh door agrariërs wordt
geproduceerd. Potentieel zou dit ca. 34.912 MWh EXTRA kunnen zijn, mits de netinfrastructuur op orde is. Indien
wij ook gebruik kunnen maken van boerderijwindmolens komt hier nog eens 10.570 MWh bovenop.
Totaal zou de agrarische sector dus 57.558 MWh kunnen produceren in de gemeente Schagen.
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