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Wensen en bedenkingen 

Voorstel Agenda nummer : 18 

Onderwerp : Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland 

Noord 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 15 september 2020 

Constaterende dat: 

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 wensen en bedenkingen gevraagd wordt 

Overwegende dat: 

Volgens de stukken wordt er gesproken over een participatief proces, wij hebben deze 

gesprekken gevolgd en zijn van mening dat er wel een goede poging is ondernomen om 

inwoners te betrekken, maar dat dit onvoldoende is geslaagd. 

Voor JESS is van groot belang dat niet alleen de lasten maar ook de lusten zijn voor de 
inwoners en lokale bedrijven via financiele afdrachten, participatie of lokaal eigendom 

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 

Stelt de fractie van JESS de volgende wensen en bedenkingen voor, welke we in 

stemming gebracht willen hebben per punt: 

Bedenkingen 

1. We willen geen verdere uitbreiding van windmolens op land. We stellen dan ook voor om in 
het besluit de wens/bedenking onder a geheel te laten vervallen. 

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. 

Te vervangen in: 

Geen verdere uitbreiding van windmolens op land 

2. Repoweren van de windmolens wensen we niet en staan het mogelijk alleen toe, wanneer er 
breed draagvlak is met de omwonenden in een cirkel van zeker 1.500 meter. 

3. Geen zonneweiden op agrarische gronden 
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Wensen 

4. De overheid moet meer gaan inzetten op besparen van energie en dat stimuleren met extra 

subsidies. 

5. In de RES moeten de berekeningen mee worden genomen van de zonnepanelen op huizen, 

bedrijven en schuren. Het terug leveren moet aantrekkelijk blijven en saldering niet 

afgebouwd worden, dat werkt demotiverend. 

6. De RES moet meer open staan voor innovatieve initiatieven zoals: 

Aqua- en geothermie, waterstof, waterenergie en mogelijk nieuwe innovatieve 

ontwikkelingen. 

Toelichting: Hiervoor verwijzen wij u naar de onderliggende stukken zoals deze zijn 

opgenomen bij de agendastukken. 

Schagen, 15 september 2020. 

De fractie van JESS 

Hans Kr6ger Lars Dignum Simco Kruijer 

Fractievoorzitter lid lid 
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