
Zienswijze en vragen m.b.t. Startnotitie Regionale Energie Strategie 

(RES) van de fractie van de VVD Schagen 

Vz, 

De startnotitie was reeds voor het zomerreces gereed. Was deze eerder met de raden gedeeld dan 

hadden we meer tijd gehad om overleg te plegen met onze achterban, ondanks dat u zegt dat dit alleen 

een technisch document is. Van belang is dat bij alle stappen van de RES iedereen een breed draagvlak 

heeft om deze te ondersteunen. 

Het tijdschema van de RES is strak, maar we moeten wel goed nadenken hoe wij voortvarend de RES 1.0 

moeten gaan opstellen. Een eenmaal geplaatste windmolen of zonnepark is niet makkelijk uit te 

gummen. 

Enkele kritiekpunten op de startnotitie: 

Op blz 4 Bij kopje Ambitie Noord Holland Noord. U zegt dat de regio nog een extra ambitie heeft om in 

2040 energieneutraal te zijn. Weet u hoeveel windmolens en zonneparken dit zijn? De ambitie van het 

klimaat akkoord is reeds groot. Of dit haalbaar is in onze ogen twijfelachtig. 

Op dezelfde bladzijde onderaan zegt u dat de regio Noordholland Noord veel zonuren en een grote 

potentie heeft aan windenergie. Een zonnepaneel of windturbine in onze regio heeft daardoor een hoger 

rendement dan elders in Nederland. Dat is bijna een uitnodiging voor de andere regio’s. Kom maar hier 

wij plaatsen wel jullie zonneparken en windturbines. Dit terwijl wij al een groot gedeelte van de opgave 

hebben gedaan. De aversie tegen het plaatsen van windmolens wordt ook in Schagen steeds groter. 

Hierdoor wordt de opgave om draagvlak te creëren steeds moeilijker, dan helpt dit soort uitspraken al 

helemaal niet. 

Op blz 10 bij het kopje Leidende principes voor kwantiteit RES, spreek u uit dat kleinschalige zon op dak 

niet meetellen als vermindering of vermeerdering van het bod. In de kamerbrief van Minister Wiebes  

van 23 augustus staat:  

Met de motie Dik-Faber c.s. (Kamerstuk 32813, nr. 204) spreekt uw Kamer de zorg uit over zonneparken 

omdat deze ertoe kunnen leiden dat landbouwgrond verdwijnt en deze negatieve gevolgen kunnen 

hebben voor kwetsbare natuur en bodemleven. Mede vanuit die overweging verzoekt uw Kamer het 

kabinet om in samenspraak met decentrale overheden een zonneladder op te stellen voor de inpassing 

van zonne-energie, die als nationaal afwegingskader kan worden benut bij het opstellen van regionale 

energiestrategieën (RES’en), zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en landbouw en 

natuur zo veel mogelijk worden ontzien. 

Verder bij de wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving : 

Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-PV op daken af te dwingen. De 

minister van BZK zal daarvoor een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl - opvolger 

van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in procedure brengen waarmee gemeenten conform 

de motie meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken na de lokale afweging ook 

richting burgers en bedrijven af te dwingen. 



Er zit dus wel degelijk een grotere relatie, na de kamerbrief, van kleinschalige zon op dak, immers wij 

moeten zonneparken verminderen ten voorkeur van  zon op dak. Dit om kostbare landbouwgrond en 

kwetsbare natuur te beschermen. 

Graag zien wij dan ook dat dit opgenomen wordt in de startnotitie.  

Op blz 13 spreekt u over de maatschappelijke adviesgroep (de MAG). Is de toeristische afdeling hier ook 

bij uitgenodigd. Immers ook zij zullen last krijgen van de windmolens en zonneparken? 

Op blz 18 kopje draagvlak. U zegt dat voor iedere deelnemer aan de start van de RES het helder moet zijn 

welke invloed men kan hebben op het proces. Bij de RES 0.5 komt de raad niet aan de orde. De concept 

RES, daar kunnen de raden alleen wensen en bedenkingen uiten. Het is goed dat u kennisdagdelen 

organiseert en ons op de hoogte houdt van de mijlpalen. Maar waar in dit proces kunnen raden invloed 

uitoefenen op het geheel van het proces? 

In het geheel wordt kernenergie niet genoemd. Zeker voor het innovatieve gedeelte is het goed om dit te 

benoemen. We moeten niet blijven vasthouden aan bestaande energie voorzieningen. 

Vz ,  

We beseffen dat veel wettelijk uitgevoerd moet worden. 

 Van ons is van belang dat de landschappelijke kwaliteit zeker niet uit het oog verloren mag worden.  

De start van deze startnotitie is niet perfect. 

Wij kijken uit naar de RES 1.0, zijn benieuwd naar de gemeentelijke warmtevisie, maar bovenal zijn wij 

benieuwd wie deze transitie gaat betalen. 


