
  

 

 

Schriftelijke vragen VVD Schagen 
 

Agendapunt  : 6 op 25-08-2020 

 

Onderwerp : Concept RES Noord Holland Noord 

 

Naar aanleiding van de ingediende vragen door de seniorenpartij Schagen en de VVD 

Schagen datum 16-06-2020 en de beantwoording door de gemeente Schagen bij vraag 

11a. 

 

11. A. Klopt het dat onze raad straks de wensen en bedenkingen mag geven op het 

oude document zonder de aanvullingen? 

A. De raad kan op 15 september wensen en bedenkingen geven op de concept RES zoals 

deze op 24 april is gepubliceerd. Als voorbereiding hierop krijgt de raad begin augustus een 

overzicht van alle tot dan ingediende reacties en alternatieve plannen. Zo kan de raad een 

totaal integrale afweging maken wat ze richting de RES 1.0 wil meegeven op basis van al 

deze reacties en plannen. Door nu al bepaalde ideeën wel en andere niet in de conceptRES te 

verwerken, terwijl er nog steeds nieuwe reacties en plannen binnenkomen, zouden we 

niet zorgvuldig handelen ten aanzien van die indieners. Daarvoor is juist het vervolgproces 

van concept-RES richting RES1.0 bedoeld. 

 

 

Vraag: 

 

1. Wanneer kunnen wij het overzicht van alle reacties en alternatieve plannen 

verwachten? 

 

U krijgt dit vandaag toegestuurd. Vanwege de vakantie is daar enige vertraging in 

opgetreden. 

 

U geeft aan dat men een extra zoekgebied zuid van de N245 richting Schagen wilt 

opnemen in de concept RES. Dit is niet besproken tijdens alle bijeenkomsten die wij over 

de RES hebben gehad. 

2. Kunt u een kaart toevoegen met duidelijke grenzen van dit gebied waar u eventueel 

windturbine en zonneparken wilt aanbrengen zodat dit duidelijk is voor onze inwoners. 

 

Deze kaart is niet exact te maken in deze fase. De huidige zoekgebieden langs de 

provinciale wegen in Schagen liggen langs de hele N9, de N249 en het zuidelijk deel van 

de N245. Deze zoekgebieden zijn op kaart globaal weergegeven en ook niet precies 

begrensd, dit zal volgen uit het vervolgtraject. Het college is van mening dat het de 

moeite waard is om niet alleen het zuidelijk deel rond de N245 nader te onderzoeken, 

maar ook het noordelijk deel tot Schagen, inclusief de Middenweg bij Dirkshorn die van 



  

de N245 aftakt. In die gebieden wil het college de haalbaarheid en draagvlak verder 

onderzoeken. 

 

In afwachting van uw antwoorden. 

 

VVD fractie Schagen 

 

 

 

17-08-2020 


