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Bijlage bij brief van 9 september 2020 aan 

de gemeenteraad van Heemskerk, 

betreffende de reactie van de Heemskerkse 

Energie-Coöperatie op de concept-RES-

Noord-Holland-Zuid, t.b.v. haar bestuur-

lijke inbreng naar de provincie NH voor de 

zgn. Reactienota op weg naar de RES 1.0. 

 

 
1. Vooraf… 

Als Heemskerkse EnergieCoöperatie (EcoHeemskerk, de plaatselijke vereniging voor Duurzame Energie) 

heeft het proces van het opstellen van een Regionale EnergieStrategie, om te komen tot zoekgebieden - 

ook in Heemskerk - voor grootschalige opwekking van duurzame energie, onze automatische belangstelling. 

Deze bijlage betreft de uitgewerkte reactie van EcoHeemskerk op de concept-RES-Noord-Holland-Zuid 

(RES-NHZ), die o.a. op onze gemeente betrekking heeft en afgelopen april is gepubliceerd. In deze reactie 

beperken we ons tot zaken die specifiek Heemskerks zijn of ook voor de inwoners van Heemskerk van 

belang zijn.  

2. Wat staat er in de concept-RES-NHZ over Heemskerk?  

Een paar voor ons opvallende zaken die erin staan voor onze gemeente Heemskerk, zijn: 

- …Bij Heemskerk is het gebied achter de duinen tuinbouwconcentratiegebied; zonne-energie is daar 

moeilijk inpasbaar. 

- …Door in te zetten op duurzame energie, een circulaire economie, een groen Heemskerk en schone 

mobiliteit, kan Heemskerk duurzaam ontwikkelen en toch haar eigen kracht en waarden behouden. 

Werken aan een duurzaam Heemskerk is een taak die de gemeente Heemskerk samen met de inwoners, 

het bedrijfsleven en andere betrokkenen oppakt. De gemeente wil hierin een verbindende en 

richtinggevende rol spelen. 

- …De Heemskerkse deelnemers in het lokaal atelier hebben voorkeur voor zon op grote daken, op 

parkeerterreinen en geluidsschermen. En voor zon en wind op en rond industrieterreinen. De meeste 

deelnemers waren tegen zon en wind in natuurgebieden en op cultureel erfgoed, zoals de Stelling van 

Amsterdam en de Oer-IJ-dijken. 

- …Geothermie is de meest kansrijke warmtebron in de regio, eventueel later aangevuld met restwarmte 

van Tata Steel. Een warmtenet in de dichtbebouwde IJmond lijkt daardoor een serieuze optie… 1) 

Verder staat in de concept-RES-NHZ het volgende over energie-opwekking in de sub-regio IJmond & Zuid-

Kennemerland: 

• De bestaande duurzame energie-opwekking is: 148 GWh/jr 

• De totaal benodigde energie-opwekking in 2030 dient te zijn: 450 GWh/jr 

• De extra benodigde duurzame energie-opwekking voor de RES-periode tot 2030 is dus: 302 GWh/jr 

Ook staat onderstaande kaart met de zoekgebieden in onze sub-regio, in de concept-RES-NHZ.  

Dit alles beschouwen wij als de basis voor onze reactie. 

1) NB In afwachting van de gemeentelijke TVW (TransitieVisie Warmte) ziet EcoHeemskerk vooralsnog weinig in een grootschalig warmtenet in 

Heemskerk vanwege de grote investeringen en het risico op een monopolist; we zijn wel voor kleinere warmtenetten op specifieke locaties. 
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3. Een beeld van wat de concept-RES zou betekenen qua opgestelde zonnepanelen en windturbines 

De extra benodigde duurzame energie-opwekking voor de RES-periode tot 2030 is dus 302 GWh/jr. Om een 

beeld te krijgen van een proportionele inzet van onze gemeente in de zoekgebieden, het volgende: Het 

aantal inwoners van Heemskerk is ongeveer 39.000; dat van de gehele sub-regio IJmond-Kennemerland-

Zuid, ongeveer 380.000. Dus Heemskerk heeft zo’n 10% van alle inwoners van onze RES-NHZ-subregio. Het 

Heemskerkse pro-rato aandeel in de RES-NHZ-ambitie zou dus zo’n dikke 30 GWh per jaar zijn. 

Als vingeroefening vertalen we dit door naar aantallen zonnepanelen en windturbines op ons grondgebied, 

op twee manieren: 

Scenario 1: De verdeling van de duurzame bronnen voor de RES-NHZ-subregio volgend, wat leidt tot:  

- 9 ha zon op grote daken (ofwel ruim 54.000 panelen op daken)  

- 2 ha zon op parkeerplaatsen (overkappingen, 12.000 panelen)  

- 5 ha zon op land (deels in mengvorm met wind, bijna 17.000 panelen)  

- 1 windturbine (3,4 MW)  

Scenario 2: Met een groter aandeel wind dan voorzien in de concept RES-NHZ, wat leidt tot: 

- 2 ha zon op grote daken (ofwel 12.000 panelen)  

- 1 ha zon op parkeerplaatsen (overkappingen, 6.000 panelen)  

- 3 windturbines (3,4 MW per stuk) 

De conclusie mag zijn - deze aantallen overziend - dat het vinden van zoveel ruimte voor de zoekgebieden 

in Heemskerk, een grote uitdaging is!  

 

4. Onze puntsgewijze specifieke reactie 

4.1. Algemene reactiepunten 

4.1.a. Heemskerk doet proportioneel mee t.a.v. de zoekgebieden en nu niets doen is geen optie 

EcoHeemskerk vindt het logisch dat Heemskerk streeft naar een proportionele inzet van onze gemeente 

voor de zoekgebieden voor grootschalige inwinning via zonnepanelen en windturbines, het doel van de 

RES. Dit is noodzakelijk om twee redenen. Ten eerste: Heemskerk profileert zich als duurzame gemeente 
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(zie bijv. dit citaat uit de ontwerp-Omgevingsvisie: We zijn klimaatadaptief en energieneutraal) en adel 

verplicht! Afwentelen op locaties in andere gemeenten is dus geen optie. Heemskerk moet o.i. uiteindelijk 

genoeg duurzame stroom kunnen opwekken om in onze eigen behoefte te kunnen voldoen! 

Ten tweede: nu niets doen is geen optie want de (maatschappelijke) kosten van klimaatverandering zijn 

veel hoger dan de kosten van de energietransitie. En we moeten ook beseffen dat de huidige taakstelling in 

de RES-NHZ slechts de extra benodigde duurzame energie-opwekking voor de RES-periode tot 2030 betreft. 

Dit is pas ongeveer de helft van de totaal benodigde hoeveelheid. Uitstel, bijv. in afwachting van de 

mogelijkheden van duurzaam geproduceerde energie, verspreid via een nieuw warmtenet of via 

waterstofgas, is dus geen optie. Tegen de tijd dat zoiets grootschalig operationeel is, zijn de zonnepanelen 

en windturbines waarover we nu spreken al bijna afgeschreven. 

4.1.b. Draagvlak bij de burger 

Om het proces om te komen tot zoekgebieden succesvol te laten zijn, zijn voor ons twee zaken van primair 

belang: 1) dat er wordt gestreefd naar een maximale energieopbrengst van de te kiezen oplossing en 2) dat 

het voordeel van de duurzame energieopwekking vooral bij de bevolking terecht moet komen.  

Het eerste verdient nog enige toelichting. We tekenen hierbij namelijk aan dat we liever op enkele locaties 

een ‘groot’ zon- of wind-project zien, dan op vele locaties kleine projecten, die minder efficiënt zijn en 

waarbij ‘overal’ draagvlak moet worden verworven.  

Bij het tweede brengen we vooral de afspraak rond 50% lokaal eigendom in herinnering. De borging van 

lokaal eigendom van opwekinstallaties dient o.i. robuuster te worden. Uitgangspunt is wat ons betreft: 

minimaal 50% lokaal eigendom, tenzij er aangetoond kan worden dat na herhaalde verzoeken geen 

invulling gegeven kan worden aan dit vereiste aandeel. Dit voorkomt dat investeerders met de subsidies en 

de voordelen van de opbrengst aan de haal gaan. Alleen op die manier deelt de lokale bevolking ook in de 

voordelen van duurzame energie. Dit creëert het gewenste draagvlak. We wijzen daarbij ook op de reactie 

van onze collega-energiecoöperatie DUEC op de concept-RES-NHZ (zie bijlage 1), die deze gedachte 

“Energiepark Uitgeest” noemt, waarbij dus betrokken inwoners van Uitgeest de windturbines en 

zonneparken in eigendom hebben en het geld in Uitgeest blijft. De verkoop van duurzame energie maakt 

dan in de visie van DUEC een dorpsfonds mogelijk. Dat kan sportieve, sociale en culturele activiteiten 

sponsoren. EcoHeemskerk steunt deze gedachte voor onze gemeente volledig.    

4.1.c. Draagvlak middels energiecoöperaties  

Wij bepleiten reeds bestaande projecten (rijp en groen) van de Noord-Hollandse energiecoöperaties actief 

de kans te geven om te slagen door ze ook in de concept-RES-NHZ op te nemen. Buurtinitiatieven en 

energiecoöperaties hebben tal van hernieuwbare energie-projecten lopen, maar die zijn niet meegenomen 

in de concept-RES-NHZ. Dit is demotiverend voor de mensen die zich met deze projecten bezighouden. Zo 

is EcoHeemskerk met een aantal VVE’en in gesprek om te komen tot zonnedaken via de postcoderoos-

regeling, elk klein van omvang, maar tezamen significant. 

4.1.d. Toch ook aandacht voor isolatie 

In de concept-RES-NHZ ligt de focus niet op isolatie en warmte. Als energiecoöperatie willen we 

benadrukken dat er - ook in alle RES’en - nadruk op energiebesparing door woningisolatie nodig is. Dit dient 

lokaal ondersteund te worden door specifieke gemeentelijke acties (inkoop, voorlichting,…). De Subsidie 

Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is momenteel alleen mogelijk bij uitvoering van de isolatie-

werkzaamheden door een professioneel bedrijf. Onze suggestie aan de gemeente is om bij de Rijksoverheid 

te bevorderen dat ook de doe-het-zelf’er subsidie kan ontvangen voor de materiaalkosten, desnoods met 

controle door onze energiecoöperatie. 
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4.1.e. Zon of Wind? 

Heel algemeen gesproken vindt EcoHeemskerk dat voor Heemskerk energie-opwekking via zonnepanelen 

op grote daken en via overkapping van grote parkeerplaatsen geen probleem vormt en dat zonnepanelen 

langs de snelweg beter zijn dan in het duingebied. Verder verwachten wij in onze regio minder bezwaren te 

zullen zien tegen stroomopwekking via zonneweides dan via windturbines. Daarbij tekenen we wel aan dat 

de beoogde duurzame energie-productie niet evenwichtig is verdeeld over het jaar (en de dag) heen. Dit 

komt doordat het aandeel van de duurzame opwekking via Zon een groter deel vormt dan het aandeel 

Wind in het gebied van NHZ. 

4.2. Reactie t.a.v. Zon in Heemskerk 

4.2.a. Zon op grote daken 

De website "Grote Zonnedaken NH" van het Steunpunt Duurzame Energie (S.D.E.) geeft aan dat er in 

Heemskerk zo'n 50 grote daken (> 2000 m2) zijn, met in totaal dik 200.000 m2 ruimte voor zonnepanelen. 

Het grootste dakoppervlak zit bij de categorie bedrijven (NB 13 van de 50 op een bedrijventerrein), op 

afstand gevolgd door gebouwen met een maatschappelijke functie. 

De grootste daken die al gerealiseerd zijn, zijn: 

- PWN, Waterweg en Lijnbaan: 9500 + 2000 m2 

- Sportcentrum, Kerkweg 221: 8500 m2 

- Heliomare, De Velst: 6000 m2 

- Basisschool De Bareel, Waddenlaan: 2000 m2 

De enige die momenteel een SDE-aanvraag heeft lopen is: 

- Autobedrijf Motorhuis, Rijksstraatweg: 2000 m2 

 

Verder hebben we als EcoHeemskerk een aantal grote kansen in beeld gebracht, verdeeld in soorten daken, 

met steeds de grootste daken vermeld: 

1. overheid: 

- Gemeentehuis, 3500 m2 (!!)  

2. verzorgingshuizen: 

- Meerstate, 10000 m2 

- Heemswijk: 4000 m2 

- Westerheem: 3000 m2 

3. scholen: 

- Kennemercollege: 7000 m2 

- Basisschool De Lunetten: 2700 m2 

4. appartementencomplexen: 

- Raadhuisstraat: 5000 m2 

- Marquettelaan: 3500 m2 

- Haydnplein: 3500 m2 

5. bedrijven: 

- tuinderij v.d. Kolk, 8500 m2 

- Albert Heijn, Rijksstraatweg, 4000 m2 

- tuinderij Oudendijk 4: 3000 m2 

- Gamma, De Smidse: 3000 m2 

- autobedrijf Hyundai: 2500 m2 
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Op voorhand ziet EcoHeemskerk geen grote bezwaren om op dit soort daken forse hoeveelheden 

zonnepanelen te plaatsen, alhoewel de 110.000 m2, die in paragraaf 3 als proportioneel voor Heemskerk in 

de RES-NHZ staat vermeld (scenario 1), wel een te grote opgave zal blijken te zijn! Een fors deel van de 

daken zal namelijk constructief waarschijnlijk een probleem zijn. Erken dan ook in de concept-RES-NHZ dat 

veel grote daken niet sterk genoeg zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en steun de noodzaak voor het 

opzetten van een actieprogramma voor het verbeteren van deze grote daken. Voorkom tegelijkertijd dat er 

nog langer nieuwe gebouwen worden neergezet waarvan de daken niet berekend zijn op zonnepanelen. 

Scenario 2, met veel minder zonnepanelen op daken, is o.i. daarmee veel realistischer. Alleen het 

gemeentehuis zou in dit scenario al 1/6 deel van de grote zonnedaken kunnen invullen. Neem je het 

Kennemercollege en basisschool De Lunetten mee, dan is 2/3 van de beoogde zonne-energie binnen 

scenario 2 al gerealiseerd… 

Ook zou ons voorstel zijn om gebouweigenaren die (naast eigen opwek) hun grote daken openstellen voor 

collectieve opwek (via de postcoderoosregeling) te belonen en ervoor te zorgen dat collectieve 

zonnestroominstallaties een positieve bijdrage leveren aan het energielabel van de gebouwen waarop ze 

geplaatst worden. De concept-RES-NHZ zet namelijk in op grootschalige opwek op grote daken, maar 

vermeldt niet dat voor de realisatie ervan extra prikkels noodzakelijk zijn. 

In het bijzonder vragen we hierbij aandacht voor het dak van het Heemskerkse gemeentehuis en andere 

gemeentelijke daken die goede locaties zouden zijn voor zonnepanelen-projecten via EcoHeemskerk met 

de zgn. postcoderoosregeling. Wij gaan daarover graag met de gemeente in overleg! Wat ons verder nog 

opvalt is dat de sportkantines van ODIN'59 en ADO'20 niet zijn vermeld in de inventarisatie van S.D.E.; 

misschien te klein, maar naar het voorbeeld van FC Uitgeest, kunnen ze wel mooie iconen vormen! 

4.2.b. Zon op parkeerplaatsen 

Ook hiervoor heeft EcoHeemskerk een inventarisatie gemaakt van de kansen, aan de hand van de kaart en  

van beschikbare luchtfoto's van Heemskerk, met het volgende resultaat: 

EcoHeemskerk is somber over de mogelijkheden; echt grote parkeerplaatsen zijn er eigenlijk niet in 

Heemskerk, maar misschien is er wat mogelijk bij de parkeerplaatsen van Twaalfmaat langs de A9 en heel 

misschien op de parkeerplaatsen van ODIN'59, van ADO'20 en van Meerstate. Alle overige wat grotere 

parkeerplaatsen, zoals bij de flats op de Maerelaan, bij Zamenhof (achter Deka) en op het Haydnplein (bij 

Jumbo) hebben zoveel bewoning om zich heen dat (o.a. vanwege spiegeling) zonnepanelen daar ons niet 

haalbaar lijken. Onze conclusie is dan ook dat in Heemskerk op geen enkele wijze invulling kan worden 

gegeven aan een proportioneel deel (zie paragraaf 3) van de zoekgebieden voor Zon op parkeerplaatsen. 

4.2.c. Zon op agrarische grond en in natuurgebieden 

EcoHeemskerk voorziet veel oppositie tegen een zonneweide in Heemskerk op bijv. agrarische grond in het 

duingebied, of in het natuurgebied van het duin zelf. Toch denken we dat er via een goed proces (NB 

bestemmingsplan!) - waaraan EcoHeemskerk z’n medewerking wil geven - en met een welwillende tuinder, 

mogelijkheden liggen voor een zonneweide op agrarische grond. Een zonneweide realiseren in de natuur is 

nog veel lastiger, maar EcoHeemskerk kent een voorbeeld in de gemeente Bergen waar de leden van de 

lokale energiecoöperatie dit tot stand hebben gebracht. Die zonneweide is door goede ruimtelijke inpassing 

geheel aan het oog onttrokken en via multifunctioneel grondgebruik is er een combinatie met recreatie 

gemaakt en heeft zelfs een ecologische opwaardering plaatsgevonden, o.a. met een bijenlint. Daarbij 

wijzen we ook op het voorstel van DUEC, de Uitgeester energiecoöperatie, om de mogelijkheden van een 

zonnepark te bezien in het gebied tussen de kernen van Uitgeest en Heemskerk, de Tolweg en de A9. 

4.3. Reactie t.a.v. Wind in Heemskerk 
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4.3.a. Wat te doen met de huidige windturbine bij de afslag van de A9? 

Momenteel staat de enige windturbine in Heemskerk bij onze afslag van de autosnelweg. Over enkele jaren 

is het voor deze turbine technisch, maar ook vergunning-technisch, einde levensduur. EcoHeemskerk wil er 

voor pleiten om op de vergunning voor deze windturbine te verlengen, zodat er aan het einde van de 

levensduur van de huidige turbine een nieuwe, vergelijkbaar grote turbine kan worden geplaatst. Dit, 

gegeven de onwenselijkheid dit vermogen aan duurzame energie op ons grondgebied kwijt te raken en 

omdat de windturbine bij de afslag van de rijksweg eigenlijk ook wel een icoon voor (duurzaam) Heemskerk 

is. Vanwege de milieu-aspecten (o.a. geluid en schaduw woningen Waldijk Uitgeest) mag o.i. de ashoogte 

niet hoger worden dan nu het geval is en moet het huidige bedieningsregiem (m.n. het vastzetten bij teveel 

schaduwwerking voor woningen Waldijk) gehandhaafd blijven. 

4.3.b. Soepeler regels voor het plaatsen van kleinere windturbines 

De provincie Noord-Holland is de enige provincie die geen plaatsing toestaat van een eigen windturbine  

door agrarische bedrijven. Andere provincies staan dit wel toe onder de voorwaarden dat dit 1) op eigen 

grond, 2) met een ashoogte van maximaal 15 meter en 3) uitsluitend voor eigen gebruik plaatsvindt. 

EcoHeemskerk wil ervoor pleiten dat de gemeente Heemskerk dit - in overleg met de provincie - ook 

mogelijk maakt in ons tuindersgebied.     

4.3.c. Nieuwe grote windturbines in onze gemeente? 

Voor de nieuw gewenste 1 à 3 windturbines in Heemskerk (scenario 1 en 2) ziet EcoHeemskerk 

mogelijkheden binnen het noordelijk gedeelte van het terrein van Tata, op het grondgebied van 

Heemskerk. Dit sluit aan bij bestaande windturbines en is deel van een industrieel gebied. 

4.4. Overige zaken 

In de RES wordt ook aandacht besteed aan de benodigde aanpassing van de elektra-infrastructuur. Voor 

Heemkerk is van belang dat we de vinger aan de pols houden voor de benodigde aanpassingen in onze 

gemeente. Nu vallen particuliere zonnepaneel-installaties soms al uit door een te hoog oplopende spanning 

(>250 Volt). Pro-actief handelen richting Stedin en Liander zorgt voor de beste borging van tijdige 

aanpassing tegen de laagste totale kosten.  

5. Tenslotte 

Tenslotte verwijzen we ook naar de reactie van de Vereniging Energiecoöperaties en -initiatieven Noord 

Holland (VEI-NH) die als bijlage bij deze reactie van EcoHeemskerk is gevoegd, voor een bredere proces-blik 

op de concepten van de RES-NHN en RES-NHZ. 

BIJLAGEN 

- Bijlage 1: publicatie in NH-Dagblad over reactie DUEC op concept-RES-NHZ 

- Bijlage 2: Reactie op concept-RES van VEI-NH en MNH (samenvatting) 

 

LINKS NAAR RELEVANTE WEBSITES: 

- Energiecoöperatie Heemskerk: www.ecoheemskerk.nl 

- Energiecoöperatie Uitgeest: www.duec.nl  

- Zonneweideproject Bergen: www.bergenenergie.nl  

- Reactie van VEI-NH op RES: https://veinh.nl/resmanifest/  

http://www.ecoheemskerk.nl/
http://www.duec.nl/
http://www.bergenenergie.nl/
https://veinh.nl/resmanifest/
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Bijlage 1: Uit Dagblad Kennemerland/NHD, 8 september 2020 
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            Bijlage 2: Reactie op concept-RES van VEI-NH en MNH (samenvatting) 

Reactie op concept RES – NHN en NHZ 
 

De Participatiecoalitie Noord-Holland is een samenwerking van de Vereniging Energiecoöperaties en -

initiatieven Noord Holland (VEINH) en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH). Zij zetten in voor 

hun gezamenlijke doelstellingen in de RES voor de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Dat 

zijn: een ambitieus bod; participatie in alle fases van het proces; minimaal 50% lokaal eigendom; en aandacht 

voor natuur en landschap.  

De Participatiecoalitie Noord-Holland is over het algemeen positief gestemd over de concept RES-sen voor 

de regio’s NHN en NHZ. Wij juichen toe dat er concrete stappen worden gezet om met regionaal beleid de 

opwek van duurzame energie op te schalen. Dit is hard nodig. Echter, op weg naar de RES 1.0 zien wij ook 

kansen en mogelijkheden die nog onbenut blijven. In onze reactie op de concept RES-sen doen wij daarom 

aanbevelingen rond drie kernthema’s: ambitie; participatie en lokaal eigendom; en natuur en landschap.  

De aanbevelingen in dit document worden gedaan op basis van de expertise en ervaring van de 

Participatiecoalitie en aanbevelingen vanuit haar leden. Dit is een samenvatting. Het volledige document 

staat op de website.  

Ambitie en realisme 
 Verhoog de ambities. De ambities van de regio’s NHN (totaal 4,2 TWh en NHZ (totaal 2,7 TWh) voor 

de opwek van duurzame energie op land in 2030 zijn ontoereikend. Gezien het totale verbruik van de 

provincie en toenemende energievraag roepen wij beide regio’s op om de ambities te verhogen en meer 

en grotere zoekgebieden aan te wijzen.  

 

 Houd rekening met lange doorlooptijden en verlies van projecten. Niet alle zoeklocaties zullen 

resulteren in succesvolle projecten. Houdt bij opstellen van de ambities rekening met afvallers, en zorg 

dat andere projecten of zoeklocaties in de plaats komen.  

 

 Geef ruimte aan lokale initiatieven bij aanwijzen zoekgebieden. Maak bij het zoeken in 

gebieden gebruik van de lokale kennis en betrokkenheid. Voorkom daarbij dat te snel in onmogelijkheden 

gedacht wordt, maar stimuleer bewoners, organisaties en bedrijven om mee te zoeken naar 

alternatieven. Neem projecten van lokale initiatieven mee. Zie hier voor een lijst van projecten. 

 

 Grote daken zijn geen laag hangend fruit: schep gunstige voorwaardes. Zon op grote daken 

wordt binnen de RES vaak aangewezen als ‘’laag hangend fruit’’. Immers: het draagvlak is groot, en we 

hebben daken zat. Echter: de plannen voor beide regio’s voor zon op grote daken zijn onrealistisch zolang 

er niets wordt gedaan om gunstige voorwaardes hiervoor te scheppen. 
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Participatie, draagvlak en lokaal eigendom 
 Zorg voor echte invloed en doe aan verwachtingsmanagement. Schep duidelijkheid voor 

deelnemers aan ateliers etc. over hoe zij kunnen participeren en wat er met hun input wordt gedaan. 

Maak ook duidelijk wat zij níet kunnen verwachten van hun deelname.  

 

 Maak een participatieplan. Borg sterke participatie in het proces en leg vast hoe dit in elke gemeente 

wordt uitgevoerd op weg naar de RES 1.0. 

 
 Maak het proces inclusiever en toegankelijker, ook voor mensen die (nog) onverschillig 

zijn. Zorg ervoor dat mensen die (nog) niet bezig zijn met de energietransitie bereikt worden en 

geprikkeld worden om actief te worden. Ook roepen wij beide RES regio’s op om meer te doen om 

jongeren te bereiken en bij de RES te betrekken.  

 
 Hanteer wettelijke normen voor overlast en borg een eerlijke verdeling van lusten en 

lasten. De afstandsnormen voor windmolens zorgen voor veel onduidelijkheid en onrust, vooral in NHN. 

Verwijs naar de wettelijke regelgeving die hierin voorziet. Daarnaast bevelen wij aan om te 

communiceren over de mogelijkheden voor omwonenden om te delen in de opbrengsten. 

 

 Neem 50% lokaal eigendom op als norm voor projecten voor zon of wind op land. De regio 

NHN benoemt lokaal eigendom nergens in haar concept RES. In NHZ nemen enkele gemeenten het als 

streven op. Wij roepen beide regio’s op om voor de RES 1.0 lokaal eigendom als serieuze mogelijkheid 

op te nemen en hier meer aandacht aan te besteden bij de ateliers. Wij hopen dat zij het voorbeeld van 

Amsterdam volgen en van minimaal 50% lokaal eigendom een doelstelling maken.  

 

 Bied ondersteuning aan lokale en regionale initiatiefnemers. Met de juiste ondersteuning 

kunnen lokale initiatieven succesvolle projecten uitvoeren die kunnen rekenen op veel draagvlak én die 

lokaal eigendom in de praktijk brengen.  

Natuur en landschap 
 Zorgen over zoeklocaties. Enkele zoeklocaties in de concept RES-sen wekken zorgen bij ons op. 

Wij roepen initiatiefnemers op om projecten in Natura2000 gebieden alleen uit te voeren als de 

negatieve impact op natuur volledig kan worden gemitigeerd.  

 

 Maak bewuste en doordachte keuzes over ruimtegebruik, zoek koppelkansen. Wind en 

zon op land legt een groot beslag op de beperkte ruimte die wij hebben.  

 

 Betrek (lokale) experts bij verkennen van zoeklocaties. Zij hebben actuele informatie over 

de gebieden waarover wordt gesproken paraat. Betrek hen bij de ateliers en zorg ervoor dat 

informatie over natuur en landschapswaarden ook wordt gedeeld met andere deelnemers.  

 

 Betrek experts bij het inrichten van een projectlocatie. Denk aan landschapsarchitecten, 

maar bijv. ook vogelkenners. Zij kunnen initiatiefnemers ondersteunen bij het maken van een 

aantrekkelijk, natuur inclusief ontwerp dat de natuur- en landschapswaarden versterkt.  

 


