
 

                                                                                                                                         

 

 

Als Seniorenpartij begrijpen wij dat in het kader van het internationale klimaat 

akkoord van Parijs er een pakket aan maatregelen op ons af komt om de 

afspraken die daar zijn vastgelegd nu nationaal opgepakt moeten worden. Wij 

begrijpen dat er wat moet gebeuren om de opwarming van de aarde en het 

Co2 probleem aan te pakken. We hebben gezamenlijk al div. bijeenkomsten 

over de RES gehad, en wij als Seniorenpartij geven nu onze wensen en 

bedenkingen af over de ons voorliggende concept RES  

 

Bedenking, 

Ambitie hebben is altijd goed, maar je kunt het ook overdrijven,  wij  

begrijpen  het aan ons gestelde doel van in 2030 4,2 TWh niet. Willen wij 

het beste jongetje van de klas zijn?; immers, op dit moment leveren wij al 

2,2 TWh op, waarom is het dan nodig om 4,2 TWh aan te bieden? Er zijn 

weinig burgers die dit grotere aanbod van ons gebied begrijpen. 

Als seniorenpartij hebben wij als wens, dat het aanbod van 4,2 TWh qua 

ambitie omlaag gaat, immers,  een gezonde economie draagt bij aan de 

gezondheid en welzijn van de mens, maar denk ook aan de gezondheid van 

(dier en plant), en bodem. Een al te grote opwekking van energie heeft een 

grote invloed op zowel de natuur als de leefomgeving. Daarom vinden wij het 

een onevenredige grote opgave voor zowel wind als zonne-energie. 

Ook het aantal zoekgebieden voor grootschalige energie opwek, is veel te 

groot.  

 

 



 

 

Bedenking. 

Als gebied zetten wij in op zonpanelen op het dak, maar wat dan heel 

erg demotiveert is, dat alleen de installaties groter dan 15 KWp 

meetellen voor RES TWh doelstelling. Daarbij maakt het niet uit of deze 

installatie grondgebonden is of een project op daken betreft. Hierin wordt 

een autonome groei verwacht van 7TWh in 2030. Het extra vermogen 

wat boven deze 7TWH gerealiseerd kan worden, mag meegerekend 

worden als extra ambitie bovenop de 35Twh. 

 

Wens, neem de kleinere zonnedaken  op particuliere woningen vanaf 

het begin mee met de telling en niet alleen boven het getal van 7TWH, 

en als de mensen meer zonnepanelen op hun dak leggen, zorg dan dat 

de salderingsregeling  hiervan de moeite is van de investering, de 

salderingsregeling is nu te mager en het stimuleert de burgers ook niet 

dat de regeling vanaf 2023 afgebouwd gaat worden. Deze insteek wordt 

niet begrepen, zie ook de geciteerde opmerking van een inwoner uit 

Schagen. 

Citaat inwoner uit Schagen. 

Ik zie zeker de noodzaak voor grote stappen voor de energietransitie die 

voor ons ligt. Wat ik mis is de motivatie voor de bewoners om mee te 

doen. Zonnepanelen op woningen en bijgebouwen van particulieren is 

een mooi aanvullend alternatief voor de algemene transitie. Maar de 

motivatie om meer panelen te plaatsen dan noodzakelijk is voor eigen 

gebruik en dus meer panelen te plaatsen dan strikt “financieel” 

noodzakelijk is, zie ik niet terug in de plannen. Motiveer de inwoners om 

meer panelen te plaatsen, de daken zijn nog lang niet “vol”met panelen! 

Motiveer burgers om de dak plaatsingsruimte volop te benutten. Motto: 

“vol die daken”. 

 

 



 

Bedenking  

.Wij zijn het niet eens met doelstelling van 4,2 TWh zie ook bedenking  

(1) . Waarom wij het niet eens zijn, voor NHN. is dat nl 12 % van doel (35 

TWh) terwijl er maar 5 % van de inwoners van Nederland woont. 

Wens: pas de opgave aan, aan het aantal inwoners van een gebied. 

Waarom "biedt"de Kop van NH 2,5 TWh aan terwijl er al 1,8 TWH wordt 

geleverd. 1,8 TWh is reeds 5,1 % van beoogde doel (35TWh) terwijl er 

0,9% van de bevolking woont. Ruim genoeg geleverd zou ik zeggen. 

Bedenking 

Op pagina 50 wordt vermeld dat de afstand voor nieuwe windturbines tot 

woonkernen 475 en verspreide woningen 198 meter mag zijn.  

Wens 

De Seniorenpartij wil dat deze afstand 600 meter blijft zoals ook staat 

beschreven in hoofdstuk 3.3 onder het kopje wind. 

Bedenking 

De grootste elektriciteitvraag komt van de datacenters. 

 Als Seniorenpartij maken wij ons grote zorgen over het grote aantal 

datacentra, die als groot verbruiker te boek staan. De Agriport-locatie. 

Een ver 6-voudiging van 0,5 TWh in 2020 tot ruim 3,5 TWh in 2030, u 

moet bedenken dat de elektriciteitsvraag van de huishoudens in 2030 

1,1 TWH is.  Moeten wij ons mooie landschap laten ontsieren door 

windmolens en zonneparken om te kunnen voorzien in de energie voor 

de data centers? 

Wens 

Laat de grote energiegebruikers zelf in hun energie behoefte voorzien, 

en daar de nodige maatregelen voor nemen. 

 

 



 

Bedenking 

Wij willen als Seniorenpartij een goede infrastructuur in de gemeente 

Schagen, en zouden graag zien dat er een inventarisatie gemaakt wordt 

over hoe het nu is en hoe het in de toekomst gaat worden. Immers met 

toenemende mate vernemen wij dat er projecten van zonnepanelen zijn  

die niet aangesloten kunnen worden omdat de infrastructuur niet 

toereikend is. 

 

Wens.  

Er moet in Schagen een inventarisatie gemaakt worden hoe de 

infrastructuur nu is, en in de toekomst gaat worden. 

 

Bedenking 

Bij zonneweiden op het land dient naast het opwekken van Zonne-

energie dient het zonnepark netjes ingepast worden in de omgeving 

staat in de concept Res . men spreekt over een natuurlijke rand ter 

voorkoming van hekwerken. 

Wens. 

De Senioren partij verwacht van de gemeente Schagen dat zonneweides 

aan deze eis gaan voldoen en de toekomstige zonneweides dus beslist 

geen metalen omheining krijgen. 

 

Bedenking    
 
Er zijn veel reacties en voorstelen op het concept RES binnengekomen, die niet 
of nauwelijks zijn verwoord in het concept (Bijvoorbeeld alternatieven van 
PWN en/of ‘Duurzaam leven’). Of het plan  van Cor Buitendijk. 
 
 
 
 



 
 
Burgerparticipatie heeft alleen waarde als er daadwerkelijk wordt geluisterd en 
gehandeld wordt op de brede maatschappelijke inbreng en het niet alleen 
maar een “formaliteit is”.  
 
Wens 
 
De Seniorenpartij wens dat de alternatieven en/of inbreng van derden beter 
worden verwerkt in het huidige concept RES. 
 
Bedenking: 
 
Een burgerparlement heeft vastgesteld dat er op dit moment geen draagvlak is 
voor nieuwe grootschalige windprojecten. Ook uit het oogpunt van het 
ontbreken vanuit maatschappelijke haalbaarheid is er geen draagvlak voor 
uitbreiding van het huidige bestand van windturbines op land. 
Voor het re-poweren van bestaande windturbines bestaat maatschappelijk 
draagvlak, mits de opschaling beperkt blijft tot een verhoging van de 
masthoogte van 10-15 meter. Waarbij de minimale afstand van windturbines 
tot woningen gehandhaafd blijft op ongeveer 600 meter. 
 
Wens 
De Seniorenpartij wens dat er geen nieuwe windturbines bij komen op land, 
bestaande windturbines gere-powered worden en de minimale afstand 
ongeveer 600 meter tot woningen bedraagt. 
 
 
Namens de Fractie van de seniorenpartij Schagen. 
 
 
 

 


