
 

 

         

Amendement bij het voorstel ‘Regionale Energie Strategie NHN’  
 
 

 

Toelichting 

Wij willen Texel uniek houden en duurzaam recht doen aan de Texelse Kernwaarden. 

We denken ook dat het tijd is ons niet meer blind te staren op het geheel zelfvoorzienend worden, maar 

willen focussen op passende bijdrages die wij kunnen leveren aan het klimaatakkoord, met respect dus voor 

uniciteit en onze kernwaarden. 

 

In de RES 1.0 die voorligt ter besluitvorming zijn geen zoekgebieden opgenomen voor het plaatsen van 

windmolens op Texel. We gaan er ook vanuit dat dat in volgende RES-en niet zal wijzigen (lees o.a. deze 

brief van Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland. Hierin staat dat Texel een ‘vogelboulevard’ is 

en behoort tot een van de meest gevoelige locaties van Nederland, waar duizenden vogels meerdere malen 

per dag ons passeren.) 

 

Dat betekent dus ook dat het niet meer nodig is een Bevolkingsraadpleging Windmolens te houden. Zo’n 

raadpleging brengt flinke kosten mee (naar schatting tussen de € 50.000 en € 100.000) en nu vaststaat dat er 

toch geen windmolens zullen kunnen verschijnen, moeten we dat geld besparen. Want wij vinden het niet 

alleen belangrijk dat Texel mooi blijft, maar we moeten ook zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan. 

 

Vandaar dit amendement bij de RES 1.0, waaruit dan ook volgt dat het voorstel ‘Bevolkingsraadpleging 

windmolens’, zoals opgenomen op de agenda van de raadscommissie van 23 juni 2021, kan vervallen. 

 

 

Besluit 

 

1. In de RES 1.0 de volgende (doorgehaalde) zin op bladzijde 71 te laten schrappen:  

Gemeente Texel neemt ook deel aan de trajecten zon op daken en zon op 

Parkeerterreinen. Bovendien wordt nagedacht over een bevolkingsraadpleging voor windenergie. 

 

2. De volgende tekst te schrappen onder ‘Overwegende’:  

       Dat er nog besluitvorming volgt over een bevolkingsraadpleging voor windenergie; 

 

3. Beslispunt 2 als volgt aan te passen: 

De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Texel, mee te nemen bij de 

uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid en geen Bevolkingsraadpleging 

Windmolens te houden. 

 

  

Geen zoekgebieden windenenergie, dus 
ook geen bevolkingsraadpleging 
De gemeenteraad van Texel heeft door formulering van wensen op 16 september 

2020 voor elkaar gekregen dat de zoekgebieden voor windenergie zijn geschrapt. 

Ook is het door de raad gewenste concept ‘Duurzaam Leefbaar’ in de RES 1.0 

meegenomen. 
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