
 

 

WENS bij de concept-RES Noord-Holland Noord 

 

Toelichting 

Wij hebben deze concept-RES ‘Duurzaam Leefbaar’ gelezen en zijn van mening dat deze vrijwel geheel 

aansluit bij onze visie. 

 

In essentie gaat Duurzaam Leefbaar uit van de volgende hoofdlijnen, die wij onderschrijven: 

 De vrijwel unanieme mening in geheel Noord-Holland Noord dat de voorkeur gegeven wordt aan 

plaatsing van zonnepanelen op alle mogelijke gebouwen/woningen, die hiervoor geschikt zijn. En:  

 Ook is er vrijwel geen draagvlak voor het inrichten van grootschalige zonneweiden op 

landbouwgrond dicht bij woningen. 

 

Wij nemen zodoende, zoals het ook verwoord staat in beslispunt 1, kennis van het besluit van het college om 

in te stemmen met de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (concept-RES NHN), maar 

kiezen zelf voor de concept-RES Duurzaam Leefbaar. 

 

Dat leidt tot het schrappen van de wensen en bedenkingen zoals opgenomen in het concept-raadsbesluit als 

suggestie van het college en de formulering van een nieuwe WENS: 

 

Besluit 
De wensen en bedenkingen zoals geformuleerd onder beslispunt 2 a. tot en met i te schrappen en te 

vervangen door de volgende WENS:  

 

a. Wij hebben heel veel bedenkingen t.a.v. de concept RES die door het college aan ons is voorgelegd en 

kunnen ons daar dan ook niet in vinden. Wij kiezen voor de concept RES NHN ‘Duurzaam Leefbaar’ en 

spreken dus de wens uit dat deze als voorkeur van de gemeenteraad van Texel aan het Nationaal 

Programma RES voor doorrekening en advies wordt aangeboden.  

 

  

Kiezen voor Duurzaam Leefbaar 
Vanuit een aantal samenwerkende bewonersorganisaties en gesteund door de 1300 

uitgebrachte meningen, is het initiatief genomen om te komen tot een alternatieve 

Concept RES NHN ‘Duurzaam Leefbaar’. Hier in is nagegaan op welke wijze toch een 

goed bod kan worden uitgebracht zonder het woon- en leefmilieu van bewoners te 

belasten. 

Raad 16-09-2020  

7 Duurzaam, schoon en innovatief  

Portefeuillehouder  H. Huisman  

 
 Zaaknummer  2625315  

 

 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Texel/762083bb-fa3b-443d-838e-c3baab1836ae


Wensen en bedenkingen, zoals opgenomen in het concept-
raadsbesluit 
 

a. Wij willen kunnen experimenteren met andere technieken om duurzame energie op te 
wekken dan die in het kader van het RES-proces zijn voorgeschreven. Het Rijk moet deze 

ruimte bieden;  

b. Wij zijn van mening dat energieopwekking voor iedereen moet gelden, niet alleen voor 
particulieren maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven;   

c. Wij willen prioriteit leggen bij het inzetten op zonnepanelen op daken en op 

parkeerterreinen;  

d. Wij willen afspraken maken met netwerkbeheerder Liander over hoe dit te realiseren is;  

e. Wij zijn voorstander van zonnepanelen op water en wil de mogelijkheid van een 
innovatiebaai zo als beschreven in Planet Texel (2014) nader onderzoeken (en dat gedeelte 
van de Waddenzee dus ook betrekken bij de RES);  

f. Voor wat betreft windmolens willen wij onderzoeken in hoeverre kleinere oplo ssingen 
kunnen worden ingezet die niet leiden tot aantasting van het landschap. Oplossingen zoals 
windwokkels die door particulieren kunnen worden ingezet en die minder effect op het 

landschap hebben;  

g. Wij willen de mogelijkheid van zonnepanelen op fietspaden en indien mogelijk op overige 

verhardingen verder onderzoeken;  

h. Wij hebben bedenkingen ten aanzien van de zoeklocaties voor windenergie. Het college wil 

hiervoor eerst de planologische consequenties in beeld brengen;  

i. Gelet op de uitkomsten uit de lokale RES ateliers willen wij zonneakkers op agrarische 
grond niet vergunnen. Wel moet een uitzondering worden gemaakt voor de aanvraag 
zonneakker bij de Pelikaan, omdat deze zonneakker van belang is voor de productie van 
waterstof. Met dit project kan aanspraak worden gemaakt op EU gelden waardoor Texel 
met waterstof kan gaan experimenteren.  

 


