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Concept-RES Noord-Holland Noord – Wensen
en bedenkingen
Op 16 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten het college te verzoeken om de
Regionale Energie Strategie NHN op te stellen samen met de gemeenten in NHN, de
provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier. De
concept-RES NHN is opgesteld volgens de kaders in de Startnotitie. Nadat de raad
hier eventuele wensen en bedenkingen op heeft gegeven kan deze worden
aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Doelenboom
Programma

7 Duurzaam, schoon en innovatief

Maatschappelijk doel

7.2 Een duurzame samenleving bevorderen

Beleidsdoel

7.2.1 Texelse energie uiterlijk 2020 duurzaam en zelfvoorzienend maken

Operationeel doel

7.2.1.9 Schone energie stimuleren

de raad van de gemeente Texel:
gelezen het advies van burgemeester en wethouders;
gehoord de raadscommissie;

Besluit
1.

2.

Kennis te nemen van het besluit van het college om in te stemmen met de concept Regionale
Energie Strategie Noord-Holland Noord (concept-RES NHN) als eerste resultaat uit het regionale
proces om te komen tot de RES 1.0 met als belangrijkste punten:
a) Als onderdeel van de energieregio NHN bij te dragen aan de landelijke opgave van 35TWh
hernieuwbare energie op land in 2030;
b) Daarvoor de kaart met globale zoekgebieden in de energieregio NHN voor opwek van
energie als uitgangspunt te hanteren, met uitzondering van de door de raad te formuleren
wensen en bedenkingen. Het besluit reikt voor wat betreft de kaarten alleen over het
grondgebied van Wij;
c) Het vervolgproces om van de concept-RES NHN te komen tot de RES 1.0.
d) Volmacht te verlenen aan wethouder Heleen Keur, als lid van de Stuurgroep RES NHN
namens de deelregio Kop van Noord-Holland, om de concept-RES met alle hierop ingediende
reacties, wensen en bedenkingen aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor
doorrekening en advies;
Kennis te nemen van de volgende wensen en bedenkingen die het college heeft geformuleerd:
a. Texel wil kunnen experimenteren met andere technieken om duurzame energie op te
wekken dan die in het kader van het RES-proces zijn voorgeschreven. Het Rijk moet deze
ruimte bieden;
b. Wij zijn van mening dat energieopwekking voor iedereen moet gelden, niet alleen voor
particulieren maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven;
c. Wij willen prioriteit leggen bij het inzetten op zonnepanelen op daken en op
parkeerterreinen;
d. Wij willen afspraken maken met netwerkbeheerder Liander over hoe dit te realiseren is;
e. Wij zijn voorstander van zonnepanelen op water en wil de mogelijkheid van een
innovatiebaai zo als beschreven in Planet Texel (2014) nader onderzoeken (en dat gedeelte
van de Waddenzee dus ook betrekken bij de RES);
f. Voor wat betreft windmolens willen wij onderzoeken in hoeverre kleinere oplossingen
kunnen worden ingezet die niet leiden tot aantasting van het landschap. Oplossingen zoals
windwokkels die door particulieren kunnen worden ingezet en die minder effect op het
landschap hebben;
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Wij willen de mogelijkheid van zonnepanelen op fietspaden en indien mogelijk op overige
verhardingen verder onderzoeken;
Wij hebben bedenkingen ten aanzien van de zoeklocaties voor windenergie. Het college wil
hiervoor eerst de planologische consequenties in beeld brengen;
Gelet op de uitkomsten uit de lokale RES ateliers willen wij zonneakkers op agrarische
grond niet vergunnen. Wel moet een uitzondering worden gemaakt voor de aanvraag
zonneakker bij de Pelikaan, omdat deze zonneakker van belang is voor de productie van
waterstof. Met dit project kan aanspraak worden gemaakt op EU gelden waardoor Texel
met waterstof kan gaan experimenteren.

De volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES te formuleren:
a. Wij hebben heel veel bedenkingen t.a.v. de concept RES (en daarbij geformuleerde wensen
en bedenkingen) die door het college aan ons is voorgelegd en kunnen ons daar dan ook
niet in vinden. Wij kiezen in plaats daarvan voor de concept RES NHN ‘Duurzaam Leefbaar’.
b. Zodra de uitkomsten van de Energieverkenning in het Uitvoeringsprogramma van de
Waddenagenda bekend zijn, deze meenemen in het RES-proces.
c. Dat elke inwoner van Texel de mogelijkheid moet hebben om (direct of indirect) mee te
delen in de opbrengsten van de energietransitie en/of energie-opwekking op het eiland.
Mogelijk dat een lokale energiecoöperatie daar een rol in kan spelen.
d. Wij willen dat op 17 maart 2021(of op een ander moment, als dat beter is, maar wel binnen
een half jaar), tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, op Texel een
meningspeiling wordt gehouden dat het draagvlak voor windmolens bij de inwoners van
Texel in kaart brengt.
e. Wij willen dat het benuttingspercentage omhoog gaat, daar waar sprake is van opwekking
van zonne-energie op grote parkeerplaatsen en daken.
f. Wij willen vol inzetten op zon op kleinere daken (dat is nu nog niet meegenomen).
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