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Datum : 1 juli 2022
Betreft: Opstellen beleid en kaders microturbines binnenstedelijk gebied

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 5 juli 2022,

is van mening dat:

* er in de gemeente Schagen meer inwoners binnenstedelijk gebied wonen dan er buiten;

« er voor de inwoners binnenstedelijk gebied geen beleid en kaders bestaan voor het opwekken 
van groene energie middels windenergie;

» het plaatsen van microturbines binnenstedelijk gebied een grote bijdrage zal leveren aan de 
hoognodige energietransitie;

» windenergie naast zonnepanelen bijdraagt aan energieonafhankelijkheid (zelfvoorzienend), 
energieonafhankelijkheid bijdraagt aan het terugdringen van energiearmoede, en het 
terugdringen van energiearmoede en zelfvoorzienendheid onderdeel zijn van het coalitieakkoord 
(para's 2.5, 5.1);

« energieonafhankelijkheid bijdraagt aan de duurzaamheid van woningen en creativiteit tot het 
komen van duurzame woningen, zowel bestaand als nieuwbouw, onderdeel is van het 
coalitieakkoord (para 3.1);

» de coalitie in para 5.1 van het coalitieakkoord opgenomen heeft te willen werken aan een 
duurzame gemeente samen met inwoners en ondernemers;

» duurzame energie de C02-uitstoot vermindert, wat een doelstelling is van de coalitie 
(coalitieakkoord, para 5.1);
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« de urgentie aan het opwekken van elektriciteit door particulieren hoog is door de hoge
energieprijzen en mede ook dat vanaf 1 januari 2026 gasketels niet meer door gasketels mogen 
worden vervangen;

* duidelijke kaders en regels vooraf de inwoners van Schagen duidelijkheid geven in de 
mogelijkheden van het slagen van een vergunningsaanvraag (indien dit een vergunning plichtige 
activiteit zal zijn), dit de inwoner geld en tijd bespaart, dit de beslaglegging op de 
ambtenarencapaciteit in het vergunningsproces vermindert en het ambtelijk orgaan eenduidig 
en duidelijk vragen kan beantwoorden waardoor precedentwerking veelal wordt voorkomen;

* het college de bevoegdheid heeft toestemming te verlenen tot 5 megawatt (mogelijk dat dit 
wordt verhoogd tot 15 megawatt volgens de website van de gemeente Schagen);

« het college meer mag doen dan minimaal is afgesproken in het RES-verband Noord Holland;

» de portefeuillehouder in de Oordeelvormende vergadering van 15 juni 2022 niet heeft getuigd de 
urgentie te beseffen om met kaders te komen voor het plaatsen van microturbines 
binnenstedelijk gebied;
a. de portefeuillehouder geen duidelijk termijn heeft aangegeven wanneer invulling zal worden 

gegeven aan beleid voor het plaatsen van microturbines binnenstedelijk gebied;
b. de portefeuillehouder aangeeft dat andere gemeentes hier ook niet mee bezig zijn;
c. de portefeuillehouder niet bekend was met ingediende aanvragen binnenstedelijk gebied;
d. de portefeuillehouder hierdoor niet bekend was met de onduidelijkheid over hoe te 

beschikken op de ingediende aanvraag binnenstedelijk gebied (vergunningsvrij of niet);

roept het college op:

1. om de Raad voor 1 november 2022 een plan van aanpak te doen toekomen, waarin:
a. duidelijke stappen zijn opgenomen om te komen tot het vaststellen van beleid voor het 

plaatsen van microturbines binnenstedelijk gebied, vast te stellen door de Raad in maart 
2023;

b. wordt aangegeven wanneer, bij voorkeur voor 1 januari 2023, er een informatiefolder voor 
de inwoners beschikbaar komt, waarin een samenvatting van kaders en procedure staat 
vermeld, en waar die folder eenvoudig door de inwoner terug te vinden is;

2. om windenergie in stedelijk gebied in te brengen in het RES-overleg, teneinde dat dit onderwerp 
in RES2.0 wordt meegenomen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de VVD Schagen, 
namens hen,

R.A.J. Takes
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