Volksvertegenwoordigers ’zoomen’ langs energieprojecten: ’Kom op mensen! Durf
eens 20, 30 jaar vooruit te kijken’

In de Zoom-vergadering werd een uitstapje gemaakt naar Bergen Energie.
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Een bustour, zoals op vrijdag 3 april was gepland, voor volksvertegenwoordigers
langs duurzame energieprojecten in de provincie behoort niet tot de mogelijkheden
door corona. Maar een andere verworvenheid van de coronatijd biedt uitkomst: het
digitale vergaderprogramma Zoom. Dus stapten woensdagavond zo’n 35
volksvertegenwoordigers in een virtuele bus, om een rit door de provincie te maken.
Vrijdag gaan er evenveel anderen mee. En in augustus wordt het stuntje nog twee
keer herhaald.
Doel, zoals Marco Berkhout, programmamanager van de Regionale Energiestrategie
Noord-Holland Zuid het omschreef: raadsleden, Statenleden en leden van algemene
besturen van waterschappen ’meenemen in wat er op papier is gezet in de RES’sen’. De
twee Noord-Hollandse energiestrategieën zijn in concept gereed en moeten in het najaar
vastgesteld zijn door gemeenteraden, waterschappen en de Staten. Dat leidt tot de RES
1.0 die beschrijft hoe de eerste jaren stappen worden gezet om te komen tot
verduurzaming van de energieopwek.
(tekst gaat door onder foto)
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In de RES zijn zoekgebieden aangeduid, waarin plek is voor zonnepanelen en
windturbines. ,,Terugkerende vragen gaan over waarom we geen innovatieve technieken
zoals waterstof hebben meegenomen, of waarom er niet over energiebesparing wordt
gepraat.’’, zei Odile Rasch, programmamanager van de RES Noord-Holland Noord. Dat is,
omdat alleen naar bewezen technieken gekeken is in deze eerste aanzet tot een RES. Er is
bijval en ook kritiek. Zij verzamelde tot woensdag zo’n honderd reactieformulieren. ,,Dat
varieert van ’niet doen’ tot ’goed plan’ of de mogelijkheden van zonne-eilanden in het
IJsselmeer wordt gemist.’’ Het viel Rasch op, dat er in Noord, dat een kleiner gebied
betreft dan Zuid, veel meer gereageerd wordt. Noord omvat achttien gemeenten, Zuid 29.
Omdat rondrijden in een bus er niet in zat, werd in de vergadering een filmpje gedraaid
van het energieproject in het Ramplaankwartier in Haarlem. Eelco Fortuijn, buurtbewoner
en mede-initiatiefnemer van het project: ,,We hebben met 220 huishoudens 1350
zonnepanelen op het dak van de tennishal gelegd. Volgende plan is een warmtenet, we
willen met de hele wijk van het gas af en zijn op zoek naar geld.’’ In zijn wijk wonen veel
mensen ’met duurzaam hart’.
Berkhout viel het op dat niemand bezwaren heeft tegen het volleggen van daken met
zonnepanelen. ,,Maar daar kleven vele haken en ogen aan.’’ De constructie kan het niet
aan, of de eigenaar wil iets anders dan de gebruiker. Hilversummer Aernoud Olde schoof
aan om over de corporatie in zijn woonplaats te vertellen. ,,Het wordt onderschat hoe
moeilijk het is zonnepanelen op daken voor elkaar te krijgen. Ondernemers willen
ondernemen, geen gerotzooi op hun dak. Voor dit wat op gaat leveren, zal Den Haag toch
de regels moeten veranderen.’’
Olde breekt een lans voor grootschalig gebruik van windenergie. ,,Dat is pas echt een
grote klap. Een grote turbine is wel heel veel zonnepanelen. Ik zou zeggen, kom op
mensen! Er is wel wat meer daadkracht nodig, durf eens twintig, dertig jaar vooruit te
kijken.’’ Hij vergeleek de windmolens met de antennes die op de huizen gezet moesten
worden toen de televisie in zwang kwam. ,,Dat vonden mensen ook ondingen, maar ze
wilden wel tv kijken. En zie, er zijn nu andere oplossingen gekomen.’’
In Bergen werd gekeken bij een natuurinclusieve zonneweide, ook een bewonersinitiatief,
genaamd Bergen Energie. Volgens initiatiefnemer Roeland Kneppers doen er 350
huishoudens aan mee. Hij stak van wal bij de zonneweide met een paar paarden. ,,Ze
vinden voedsel genoeg en kijk eens, onder de panelen groeit van alles.’’ De weide wordt
omzoomd met 35 bijenkasten. Veel Bergenaren weten niet dat er een zonneweide ligt bij
hun dorp, ’omdat het landschappelijk is ingepast’. Ze gaan uitbreiden. ,,Nog 600
huishoudens plannen we erbij.’’
Sijas Akkerman van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland vond dat gemeenten een
voortouw kunnen pakken bij het realiseren van zon op daken. ,,Gemeenteraden kunnen
moties aannemen, waarin bepaald wordt dat binnen drie jaar op alle gemeentelijke daken
zonnepanelen liggen’’, gaf hij als voorbeeld.
(tekst gaat door onder foto)
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Maar de windmolens mogen niet vergeten worden, stelde Rasch. ,,Netwerken kunnen niet
ingericht worden op alleen maar zonne-energie, vanwege de pieken in de opwek. De
RES’sen moeten verrijkt worden met wind.’’
Vrijdagmiddag ’stappen’ er weer volksvertegenwoordigers in de virtuele bus. Ook zij
nemen een kijkje in Haarlem en Bergen. In augustus staan de Wieringemeer en
industrieterrein Hoorn 80 op het programma.

