
Beste raadsleden 

Dank voor deze inspraakmogelijkheid. 

Laat ik wederom voorop stellen dat wij niet tegen verduurzamen van de samenleving zijn.  

Ook wij als Dorpsraden zijn zoekend naar een gedragen toekomstvisie en hebben hier al met 

diverse partijen over gesproken, maar de Regionale Energie Strategie is complex, zeer 

complex. 

Zoals eerder aangegeven in onze brief van 28 mei jl  en onze inspraak in de 

oordeelsvormende vergadering van Schaden op 25 augustus, hebben wij grote moeite met 

het proces zoals dat tot nu toe verloopt en verbazen wij ons over de enorme ambitie welke 

de wethouder en/of de regio in het bod neerlegt. 

Als we kijken naar de RES, dan valt ons, onder andere, het volgende op:  

De RES dient een duidelijk en ambitieus einddoel op het gebied van CO2 reductie in 2050. 

Daarnaast heeft deze gemeente de ambitie gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn.  

Het advies hoe dit te realiseren is duidelijk: 

1. Het doel is 35 TWh extra op te wekken in 2030 verdeeld over 30 regio’s 

2. Om hiertoe te komen dient iedere regio een bod in te dienen van gemiddeld 1.2 TWh 

Indien we kijken naar wat er nu geboden is door de 30 regio’s dan constateren wij het 

volgende. 

3. De regio Noord Holland Noord staat op de derde plaats met haar bod van 4.2 TWh en 

eindigde daarmee achter de provincie Groningen en de provincie Flevoland en nipt 

voor de uitgestrekte gebieden van de provincie Drenthe en de provincie Zeeland 

4. Het totaal van de biedingen van alle regio’s tezamen overstijgt nu 54 TWh  

Dus als we kijken naar wat er nu geboden is door de 30 regio’s dan leert een simpele 

rekensom ons dat we uitkomen op een totaal bod van bijna 150%.    

Het bod en daarmee de ambitie van 4,2 TWh van onze regio draagt aan deze forse 

overschrijding bij en roept vragen op als: 

Is dit hoge bod nodig en vooral hoe gaat dit gerealiseerd worden met draagvlak van de 

inwoners. 

Graag wil ik de raad en de coalitie in het bijzonder wijzen op de eerste alinea van het 

coalitieakkoord van de gemeente Schagen.  

“Wij werken aan een gemeente waar mensen serieus genomen worden. Niet de overheid 

bedenkt waar we naartoe gaan, maar de mensen maken zelf de keuzes en hebben direct 

invloed op hun leefomgeving” 

In het hoofdstuk Duurzame Gemeente van het coalitieakkoord wordt aangegeven: 



1. Wij willen een brede maatschappelijke discussie voeren over de te nemen stappen 

naar een duurzame gemeente waar inwoners, van jong tot oud, ondernemers en 

organisaties bij betrokken worden 

2. Voor windmolens op land is lokaal draagvlak belangrijk 

In het coalitieakkoord en ook in de algemene brochure van de RES wordt gesproken over 

maatschappelijk draagvlak welke de volksvertegenwoordigers zouden moeten creëren.  

Ik kan u aangeven dat maatschappelijk draagvlak niet wordt gecreëerd door twee avonden 

in het Clusius te organiseren waar de RES in de tweede avond verbloemd was tussen het 

groen. De informatie welke tot nu toe naar buiten is gekomen is vooral van externe 

organisaties geweest het bleef vanuit de gemeente, College en Raad, oorverdovend stil. U 

heeft de inwoners van de gemeente Schagen nauwelijks meegenomen in dit proces en dat 

mag het College en de Raad zich aanrekenen. 

Maar de trein dendert door en er moet een oordeel worden gevormd om een goede 

beslissing te nemen.   

Als ik het te volgen “beslispad” volg krijg ik niet het beeld dat wij na 1 oktober 2020 nog 

enige invloed kunnen uitoefenen op de bieding en het proces dus rest ons dit nu te doen. 

Oftewel in deze vergadering en de aanstaande raadsvergaderingen moet u een goed 

afgewogen beslissing te nemen. Wethouder Hans Heddes van Gemeente Schagen heeft 

aangegeven dat er voldoende mogelijkheid tot inspraak is na 1 oktober 2020 en daar zit dan 

ook gelijk onze zorg dat de raden zich vastleggen op het bod van 4.2 TWh. 

Al meerdere malen hebben wij fysiek en schriftelijk onze bezwaren aangegeven. Op de twee 

eerder benoemde avonden in het Clusius en ook schriftelijk in onze brief van 28 mei jl.  

Ik kan u aangeven dat de dorpsraad Warmenhuizen en de dorpsraad Tuitjenhorn tegen het 

bod van 4,2 TWh in raadsvoorstel zijn. Enkele andere dorpsraden hebben ook, bij ons, hun 

bezwaren aangegeven.  

Zoals al eerder aangegeven hebben wij grote bezwaren tegen de wijze waarop dit proces is 

doorlopen. De inwoners zijn absoluut niet “Bottum up“ meegenomen in dit traject.  

Over de slagschaduw van molens met een tiphoogte van 177 meter en de geluidsoverlast 

hoef ik u niet te informeren. 

Daarbij is de term “Repoweren” een zeer ruim begrip en hier zouden kaders aan gesteld 

kunnen en moeten worden. 

Ook kan de plaatsing van windmolens en zonneweides een negatieve invloed hebben op 

zowel het landschap als op de waarde van de woningen. 

Als laatste is een dergelijke ambitie niet nodig. De gemiddelde bieding zou uit moeten 

komen op 1.2 TWh. Landelijk gezien is het bod van 4.2 TWh ook niet nodig. Het totaal van de 

biedingen overstijgt nu al de 54 TWh.  

 



Wij adviseren de regio en dus ook de gemeente de hoogte en daarmee de ambitie van het 

bod serieus te heroverwegen en naar beneden bij te stellen. Een dergelijke hoge bieding is 

niet noodzakelijk en geeft een onnodige dwang om deze doelstelling te realiseren. Bij een 

bod kleiner dan 2.2 TWh heeft de regio de handen vrij om, zoals de RES ook aangeeft, 

“bottum up” draagvlak te zoeken en te vinden om alsnog meer te realiseren. Tevens voldoet 

de regio hiermee ruimschoots aan de gemiddelde doelstelling.  

Als laatste roep ik de raden en colleges op om de bevolking te informeren. De RES heeft een 

zeer grote impact op de inwoners en hun leef – en werkomgeving en de 

informatieverstrekking is tot nu toe zeer matig.  

U staat als gemeenteraden samen met de andere RES gemeenten en regio’s dan ook aan de 

vooravond van een belangrijke en ingrijpende beslissing en bovenal een beslissing welke niet 

eenvoudig is. Een beslissing waarvan de impact op de unieke kwaliteiten en leefbaarheid 

binnen dit prachtige gebied enorm kan zijn en waarvan de gevolgen, gezien de investeringen 

en de gekoppelde belangen veel verder strekken dan 2030. U staat op de splitsing tussen 

moeten en willen. 

Wij wensen u vanavond en de komende periode veel kritisch vermogen en wijsheid toe in 

het komen tot een bod. 

Veel succes daarmee en wij zullen het nauwlettend blijven volgen.  


