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griffier:  

 

Besluit van de gemeenteraad 
Zaaknummer: 863054 
 
 
De raad van de gemeente Stede Broec; 
 
 
gelet op het Nationaal Klimaatakkoord; 
 
overwegende dat de concept RES-NHN gepubliceerd is; 
 
‘kennis genomen van de inhoud van de concept-RES NHN’ en/of ‘gelezen de concept-RES NHN’ 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juli 2020/11 augustus 2020 
 
 
 
 

b e s l u i t : 
 

1. Te constateren dat het bod van NHN in vergelijking met andere RES-regio’s bovenmatig is; 
2. Dat de governance en daarmee de democratische legitimatie van het RES-bod dusdanig is, 

dat er slechts gesproken kan worden van ‘te onderzoeken locaties’; 
3. Geen wensen en bedenkingen in te dienen omtrent de in de gemeente Stede Broec 

geopperde locaties, omdat het ‘te onderzoeken locaties’ betreft;  
4. Richting de toekomstige RES 2.0 de opdracht mee te geven aan de portefeuillehouder verder 

te kijken dan alleen de vormen van opwekking zijnde zon en wind; 
5. Richting de definitieve RES 1.0 de opdracht mee te geven aan de portefeuillehouder dat in de 

RES NHN 1.0 duidelijk wordt gemaakt: 
a. Hoe er is omgegaan met het verwerken van aangedragen alternatieven; 
b. Hoe er is omgegaan met aangedragen reflecties en alternatieven waardoor het 

definitief uitgebrachte bod wel, niet of deels is aangepast.  
6. De volgende inhoudelijke wensen en bedenkingen mee te geven: 

a. Maximaal in te zetten op zonne-energie op dak, zo min mogelijk zonne-energie op 
agrarische grond.  

b. De 600 meter grens voor windmolens en -turbines als minimale afstand tot woningen 
te handhaven.  

c. Ook met de buurgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de 
gemeentelijke grenzen in acht te nemen en te onderzoeken of deze afstand verruimd 
moet worden indien grotere windmolens geplaatst worden. 

d. In te zetten op het besparen van energie, door onder andere woningisolatie en lokale 
initiatieven van inwoners.  

e. De komende jaren focus te leggen op het onderzoeken van alternatieve vormen van 
(duurzame) energie.  

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Stede Broec in zijn openbare vergadering van 24 
september 2020. 
 
De raad voornoemd,  
de griffier,     de voorzitter,  
 
 
 
 
Y.P.A. Hermans   R.A.P. Wortelboer 


