
 

 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Schagen, bijeen op 15 september 2020, 

 

Constaterende dat: 

- Dertig regio’s in Nederland een regionale energiestrategie (RES) opstellen als uitwerking van 

de afspraken die in het nationale Klimaatakkoord zijn gemaakt, als onderdeel van de 

strategie om te komen tot 49 à 55% CO2-reductie in 2030, wat recht doet aan de mondiaal 

erkende noodzaak tot het voeren van klimaatbeleid zoals verwoord in het VN-

klimaatakkoord van Parijs uit 2016; 

- Een concept-RES is opgesteld voor het grondgebied van 18 gemeenten in Noord-Holland 

Noord; 

- De concept-RES zich voor hernieuwbare elektriciteit beperkt tot windenergie en zonne-

energie (>15 kWp); 

- De concept-RES zoekgebieden bevat die optellen tot 4,2 TWh aan jaarproductie van 

hernieuwbare elektriciteit; 

- De raad de concept-RES niet vaststelt; 

- De raad om zienswijzen gevraagd wordt; 

Overwegende dat: 

- Lokale kennis van inwoners en bedrijven is gebruikt via een participatief proces; 

- Ontwikkeling van hernieuwbare elektriciteit niet alleen lasten maar ook lusten kan 

opleveren voor inwoners en lokale bedrijven via financiële afdrachten, participatie of lokaal 

eigendom; 

- De RES ingebed is in het Klimaatakkoord waarin gesproken wordt van “een evenwichtige 

eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de 

productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven)”1; 

- Ondanks het participatieve proces en de mogelijke voordelen, er duidelijke signalen zijn dat 

veel inwoners het niet eens zijn met de gemaakte keuzes in de concept-RES; 

- De zienswijze op de concept-RES niet alleen een wens tot aanpassingen kan bevatten, maar 

ook een verwachtingswaarde of de RES 1.0 gaat afwijken van de concept-RES; 

- De weerstand zich in ieder geval richt op de wenselijkheid van windenergie en zonneweides 

op agrarische grond en op de hoogte van het bod van 4,2 TWh; 

- Het toevoegen van extra mogelijkheden voor windenergie bovenop de zoekgebieden die 

vanuit het participatieve proces zijn voorgesteld, op dit moment niet wenselijk is; 

 
1 Klimaatakkoord, pagina 219. 



- Het plaatsen van windturbines in gebieden met hoge natuurwaarde, niet wenselijk is; 

- Iedere regio een proportionele bijdrage zou moeten leveren aan de 35 TWh, rekening 

houdende met de unieke eigenschappen van iedere regio als oppervlakte, bestaande 

functies en de maatschappelijke kosten van de ontwikkelingen in zonne- en windenergie; 

Amendeert het besluit2 als volgt: 

- Het schrappen van deelbesluit a en het hernoemen van deelbesluit b tot deelbesluit a. 

- Het toevoegen van een nieuw deelbesluit b: “Windenergie op land en zonneweides op 

agrarische gronden ondervinden veel weerstand. Wij zijn van mening dat de realistische 

bijdrage van windenergie op land en agrarische gronden in Noord-Holland Noord wordt 

overschat” 

- Het toevoegen van een nieuw deelbesluit c: “De randvoorwaarde verwoord in paragraaf 3.3 

van de concept-RES, dat ten minste 600 meter afstand tot bebouwing in acht genomen moet 

worden, zal voor de gemeenteraad belangrijker zijn dan de vraag of een windontwikkeling 

wel of niet binnen een zoekgebied valt.”  

- Het toevoegen van een nieuw deelbesluit d: “Vanuit proportionaliteit redenerend en in 

ogenschouw nemende de onzekerheden bij windenergie op land en zonneweides op 

agrarische gronden, wij van mening zijn dat de uiteindelijke bijdrage van de regio Noord-

Holland Noord aan de nationale 35 TWh, beduidend lager dan 4,2 TWh zal komen te liggen” 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

CDA 

Sander Lensink 

  

 
2 Het oorspronkelijke voorgestelde besluit luidt: “De volgende wensen en bedenkingen in te dienen bij de 
concept RES-NHN:  
a. Bij het nader onderzoeken van de zoekgebieden voor wind en zon langs provinciale weginfrastructuur 
nemen we ook het noordelijke gedeelte van de N245 tussen Tuitjenhorn en Schagen mee en een gedeelte van 
de Middenweg.  
b. Wij zijn van mening dat het zoekgebied voor wind langs de Hondsbossche Zeewering, net over de grens van 
Schagen in Deelregio Alkmaar, zeer onwenselijk is vanwege de negatieve impact op de vogels en natuur in dat 
gebied.”  



Versie van het nieuwe besluit als dit amendement integraal wordt overgenomen 

De raad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.25 

juni 2020, nr. 20.035233;   

gezien het advies van de Oordeelsvormende vergadering d.d. 25 augustus 2020;    

gezien het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop d.d. 9 september 2020  

besluit:  

De volgende wensen en bedenkingen in te dienen bij de concept RES-NHN:  

a. Wij zijn van mening dat het zoekgebied voor wind langs de Hondsbossche Zeewering, net 

over de grens van Schagen in Deelregio Alkmaar, zeer onwenselijk is vanwege de negatieve 

impact op de vogels en natuur in dat gebied. 

b. Windenergie op land en zonneweides op agrarische gronden ondervinden veel weerstand. 

Wij zijn van mening dat de realistische bijdrage van windenergie op land en agrarische 

gronden in Noord-Holland Noord worden overschat 

c. De randvoorwaarde verwoord in paragraaf 3.3 van de concept-RES, dat ten minste 600 

meter afstand tot bebouwing in acht genomen moet worden, zal voor de gemeenteraad 

belangrijker zijn dan de vraag of een windontwikkeling wel of niet binnen een zoekgebied 

valt. 

d. Vanuit proportionaliteit redenerend en in ogenschouw nemende de onzekerheden bij 

windenergie op land en zonneweides op agrarische gronden, wij van mening zijn dat de 

uiteindelijke bijdrage van de regio Noord-Holland Noord aan de nationale 35 TWh, 

beduidend lager dan 4,2 TWh zal komen te liggen. 

  

  

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2020.  

  

De raad van de gemeente Schagen, 


