
Moties en amendementen bij besluitvorming RES 1.0 NHN  
 
Versie: 8 juli 2021  
 
  
   gemeente / provincie / 

waterschap 
deelregio tekst besluit motie/amendement link naar document 

20-mei-21 Medemblik Westfriesland zie link voor raadsbesluit geen https://energieregionhn.nl/documenten/
medemblik-raadsbesluit-210520-res-nhn  

01-jun-21 Heerhugowaard Regio Alkmaar zie link voor raadsbesluit geen https://energieregionhn.nl/heerhugowaar
d-raadsbesluit-vaststelling-res-1-0  

07-jun-21 Koggenland Westfriesland zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/koggenland-
210607-rb-vaststellen-res-1-0  

07-jun-21 Koggenland Westfriesland Verzoekt het college; 
Bij de benoemde zoekgebieden met effect op de gemeente Koggenland, bij 
de uitwerking van de uitkomsten RES 1.0 in het omgevingsbeleid (zoals het 
toetsingskader zonne-energie en het beleid omtrent windmolens), de 
volgende concretisering dan wel kaders te hanteren en aan te passen in de 
RES viewer: 
zoekgebied 10 (WFL 10 De Braken) 
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot het huidige 
bedrijventerrein. 
- Het zoekgebied geldt uitsluitend voor zon op dak. 
zoekgebied 11 (WFL 11 Spoorweg Obdam Hoorn) 
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot de spoorberm (de taluds) 
zoekgebied 12 (WFL 12 Jaagweg) 
- Naam zoekgebied wijzigen naar WFL 12 Jaagweg (Vredemaker weglaten) 
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot grondgebied in eigendom 
van de provincie NH 
- Op dit zoekgebied is het toetsingskader van zonne-energie van de 
gemeente Koggenland van toepassing. Dit betekent onder andere minimaal 
50% lokaal eigendom en een maximale bruto oppervlakte van 66 ha. 
- Wind is hier uitgesloten vanwege de 600 meter grens die Koggenland 
hanteert tussen windmolens en woningen 
- Bevoegd gezag aan te passen naar; Dagelijks bestuur-Gemeente, gelijk aan 
zoekgebied WFL_11 
 
zoekgebied 13 (WFL 13 Oudendijk) 
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot zon langs A7 (berm), gelijk 
aan zoekgebied ZWL_04 
- Zon potentiaal aanpassen naar nieuwe oppervlakte van het zoekgebied. 

motie https://energieregionhn.nl/koggeland-
210607-gt-motie-vaststellen-res-1-0-
aangenomen  
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08-jun-21 Langedijk Regio Alkmaar zie link voor raadsbesluit    https://energieregionhn.nl/documenten/l
angedijk-raadsbesluit-res-1-0  

08-jun-21 Langedijk Regio Alkmaar Toe te voegen aan het raadsbesluit: 
4. voor een precieze locatie van windturbines c.q. windmolens er ook ten 
aanzien van gezondheidsaspecten een basisveiligheid moet zijn voor de 
effecten voor wiekslag, slagschaduw, hoog- en laagfrequentie geluiden en 
vooralsnog de 600 meter afstandsgrens voor woningen aan te houden. 

amendement https://energieregionhn.nl/documenten/l
angedijk-amendement-regionale-
energiestrategie-nhn 

09-jun-21 HHNK   zie link voor AB besluit geen https://energieregionhn.nl/hoogheemraa
dschap-hollands-noorderkwartier-
getekend-chi-besluit-res-21-0332703  

10-jun-21 Castricum Regio Alkmaar zie link voor raadsbesluit geen https://energieregionhn.nl/castricum-
raadsbesluit-res-1-0-getekend  

14-jun-21 Den Helder Kop van 
Noord-Holland 

zie link voor raadsbesluit geen https://energieregionhn.nl/20210614-
den-helder-raadsbesluit-res-1-0 

15-jun-21 Hoorn Westfriesland zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/hoorn-
getekend-raadsbesluit-regionale-
energiestrategie-noord-holland-noord 

15-jun-21 Hoorn Westfriesland Verzoekt het college,  
1. Bij de duurzame energieprojecten in de gemeente Hoorn, dan wel regio 
Westfriesland zich maximaal in te zetten dat dwangarbeid in de 
productieketen voorkomen wordt en waar nodig met de betrokken partijen 
in gesprek te gaan om dit te waarborgen.  
2. Deze motie te delen met de andere gemeenten in de regio Westfriesland 
en Noord-Holland Noord.  

motie https://energieregionhn.nl/documenten/
hoorn-motie-1-cu-pvda-eenhoorn-
verantwoord-produceren-van-
zonnepanelen  

16-jun-21 Texel Kop van 
Noord-Holland 

zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/texel-
raadsbesluit-2973892-regionale-energie-
strategie-nhn-1-0 

16-jun-21 Texel Kop van 
Noord-Holland 

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.  

amendement https://energieregionhn.nl/texel-210616-
amendement-geen-zoekgebieden-
windenenergiedus-ook-geen-
bevolkingsraadpleging  

17-jun-21 Stede Broec Westfriesland zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/raadsbesluit-
griffie-stede-broec_14_11_24-06-2021  

17-jun-21 Stede Broec Westfriesland In te stemmen met de RES 1.0 NHN, met de ambitie voor realisatie van 3,6 
TWh zon- en windenergie op land voor de regio NHN, waarvan 0,7 TWh 
voor regio Westfriesland met uitzondering van het inzetten op het 

amendement https://energieregionhn.nl/raadsbesluit-
stede-broec-res-1-0-nhn-incl-aangen-
amendement 
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realiseren van Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar en dit dus geen 
onderdeel te laten zijn van RES 1.0 NHN 

17-jun-21 Bergen Regio Alkmaar zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/bergen-
getekend-raadsbesluit-res-1-0-na-
amendering 

17-jun-21 Bergen Regio Alkmaar Het voorliggende raadsbesluit Regionale Energie Strategie 1 .O Noord-
Holland-Noord (voor grondgebied eigen gemeente) dat ziet op 
zoekgebieden 2 en 3 (zon) en generiek zoekgebied 'zon rond kernen' aan te 
vullen met de volgende kaders:Voor zoekgebieden 2 en 3• de afstand tot 
aan de kern Schoorl minimaal 100 meter te laten zijn• maximaal 30% van 
de zoekgebieden te benutten voor zonneweides, waarbij de nadruk ligt op 
een smalle strook langs de N9• aan de westzijde van de zoekgebieden 
zoveel als mogelijk de contouren van het landschap te volgen, zoals sloot of 
dijkVoor generiek zoekgebied 29 'zon rond kernen'• max. 10 ha per 
initiatief• maximale participatie van omwonenden en andere lokale 
belanghebbenden na te streven 

amendement https://energieregionhn.nl/bergen-
amendement-14-1-gl-gb-vvd-kl-cda-
wijzigen-beslispunten-res-aanvaard  

17-jun-21 Bergen Regio Alkmaar Draagt het college op 
 -  om met omwonenden van zoekgebieden 2 en 3 op basis van het nieuwe 
participatiebeleid criteria aan te leggen voor zonneweidelocaties in deze 
zoekgebieden, voorafgaand aan een burgerparticipatieproces tezamen met 
de initiatiefnemer; 
  - deze criteria mee te nemen in het besluitvormingsproces en daarbij de 
volgende randvoorwaarden te hanteren vanuit de regierol van de 
gemeente: - draagvlak, - landschappelijke inpassing in-relatie-tot-andere 
opgaven, -systeem efficiëntie; 
-   voor aanvang van dit traject een procesvoorstel aan de gemeenteraad 
voor te leggen; 
 -  om tegelijkertijd lokale duurzame energie opwek initiatieven de 
mogelijkheid te bieden om alternatieve locaties voor zonneweides uit te 
werken en die ambtelijk voortvarend te behandelen- mits deze voorstellen 
op basis van haalbaarheidsstudie en bovengenoemde randvoorwaarden - 
en die ten bate van een RES 2.0 bod te laten komen 

motie https://energieregionhn.nl/bergen-motie-
14-2-gl-gb-vvd-kl-cda-inwoner-
participatie-en-maatwerk-zonneweides-
aanvaard  

17-jun-21 Bergen Regio Alkmaar Draagt het college op 
- Wanneer een bestemmingsplan wordt gewijzigd om de aanleg van een 
zonneweide mogelijk te maken, hierin op te nemen dat de aanleg geen 
onomkeerbare gevolgen mag hebben voor de ondergrond 

motie https://energieregionhn.nl/bergen-motie-
14-3-pvda-cda-kl-vastleggen-
omkeerbaarheid-aanleg-zonneweides-
aanvaard  

21-jun-21 Heiloo Regio Alkmaar zie link voo raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/heiloo-
raadsbesluit-res-1-0  
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21-jun-21 Heiloo Regio Alkmaar Verzoekt het college Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met 
inachtneming van de 600 meter grens aan zoekgebied 13 ook de functie 
"wind" toe te voegen, waardoor er 1 of enkele molens geplaatst kunnen 
worden; daarover dit najaar een voorstel te doen aan de Raad.  

motie https://energieregionhn.nl/documenten/
heiloo-motie-vvd-d66-cda-res-zoekgebied-
13-zon-en-wind-en-600-meter-
afstandsnorm-getekend  

21-jun-21 Drechterland Westfriesland zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/heiloo-
raadsbesluit-res-1-0  

21-jun-21 Drechterland Westfriesland verzoekt het college om bij de onderhandelingen over de RES 2.0 er op aan 
te dringen dat de 600 meter afstandsgrens windmolens versus woningen 
gehandhaafd blijft 

motie https://energieregionhn.nl/uitgeest-
raadsbesluit-res-1-0-na-amendering-
getekend  

23-jun-21 Opmeer Westfriesland zie link voor raadsbesluit geen https://energieregionhn.nl/opmeer-
raadsvoorstel-vaststellen-res-1-0-mv  

24-jun-21 Alkmaar Regio Alkmaar zie link voor raadsbesluit geen https://energieregionhn.nl/alkmaar-
raadsvoorstel-regionale-energiestrategie-
1-0-getekend  

24-jun-21 Uitgeest Regio Alkmaar zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/uitgeest-
raadsbesluit-res-1-0-na-amendering-
getekend  

24-jun-21 Uitgeest Regio Alkmaar Het deelbesluit als volgt te wijzigen: 
de RES I.O van de energieregio Noord-Holland Noord, voor zover deze 
betrekking heeft op het grondgebied van gemeente Uitgeest, vast te stellen 
en dat de RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens 
gemeente Uitgeest wordt aangeboden aan het Nationaal Programma RES. 
Met als belangrijkste punten: 
  De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als 
uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland 
Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH 
hernieuwbare energie in 2030. 
  De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige winden 
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren. 
wordt gewijzigd in: 
de RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Noord, voor zover deze 
betrekking heeft op het grondgebied van gemeente Uitgeest, met 
uitzondering van zoekgebied 17 vast te stellen en dat de RES 1.0 als 
resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente Uitgeest wordt 
aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Met als belangrijkste 
punten: 
  De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als 
uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland 
Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH 
hernieuwbare energie in 2030. 
  De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en 
zonne-energie met uitzondering van zoekgebied 17 daarvoor als 
uitgangspunt te hanteren. 
en dienovereenkomstig zoekgebied 17 op de diverse andere plaatsen in de 
RES 1.0 te schrappen. 

amendement https://energieregionhn.nl/uitgeest-
amendement-06a1-pu-res-nhn-1-0-
getekend  
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24-jun-21 Hollands Kroon Kop van 
Noord-Holland 

zie link voor raadsbesluit geen https://energieregionhn.nl/hollands-
kroon-rb-res-1-0-nhn 

28-jun-21 Enkhuizen Westfriesland zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/enkhuizen-
raadsbesluit-res-1-0  

  Enkhuizen Westfriesland Punt 2: Wij stellen voor de tekst te veranderen naar:  
Het zoekgebied voor zon + wind in het Markermeer en IJsselmeer te 
schrappen binnen het kustgebied van Enkhuizen.  

amendement https://energieregionhn.nl/enkhuizen-
amendement-res-1-0-vvd 

29-jun-21 Schagen Regio Alkmaar zie link voor raadsbesluit   https://energieregionhn.nl/schagen-
raadsbesluit-res  

29-jun-21 Schagen Regio Alkmaar Stellen ondergetekenden voor het besluit als volgt te wijzigen: bij punt 2 
van het raadsbesluit toe te voegen: 
voor een precieze locatie van windturbines c.q. windmolens en ook ten 
aanzien van gezondheidsaspecten een basisveiligheid moet zijn voor de 
effecten voor wiekslag, slagschaduw, hoog- en laagfrequentie geluiden en 
vooralsnog minimaal de 600 meter afstandsgrens voor woningen aan te 
houden. 

amendement https://energieregionhn.nl/schagen-
aangenomen-amendement-vvd-cda-d66-
inzake-res-1_0  

05-jul-21 Provincie NH   zie link voor statenvoordracht   https://energieregionhn.nl/phn-
statenvoordracht-res-1-0-def 

05-jul-21 Provincie NH   overwegende dat: -de provincie een terughoudende positie inneemt in dit 
proces; -de afstemming tussen gemeenten niet altijd even soepel verloopt; 
-belangen van verschillende gemeenten niet altijd overeenkomen met het 
algemeen regionaal belang; -de provincie hierin een rol heeft om het 
overstijgende belang te borgen en ook zelf met initiatieven kan komen;   
roepen het college van Gedeputeerde Staten op: -in het vervolgtraject van 
de RES een meer initiërende rol te nemen daar waar een zorgvuldige 
afweging in het geding komt;  

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m104-
2021-pvdd-pvda-denk-motie-res-meer-
initierende-rol-provincie-1 

05-jul-21 Provincie NH   verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  
- de effecten op mens en dier te onderzoeken van maatregelen om 
vogelslachtoffers door windmolens zoveel mogelijk te voorkomen, zoals 
bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk zwart maken van een wiek of het 
installeren van een radarsysteem;  
- te onderzoeken hoe dit soort maatregelen door de provincie gestimuleerd 
of afgedwongen kunnen worden;  
- daarover verslag te doen aan PS; en gaan over tot de orde van de dag.  

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m105-
2021-pvdd-cu-pvda-gl-cda-motie-res-
vogelvriendelijke-windmolens 
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05-jul-21 Provincie NH   overwegende dat:  
- het gebied deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam;  
- het zoekgebied zich precies bevindt in de zichtlijn tussen forteiland 
Pampus en vuurtoreneiland Hoek van ’t IJ;  
- het IJmeer een belangrijk rust- en foerageergebied voor veel soorten 
vogels is;  
- de gezamenlijke natuurorganisaties geen plaats zien voor meer 
windmolens in het gebied en oproepen om alternatieven beter te 
onderzoeken;  roepen het college van Gedeputeerde Staten op:  
in het vervolgtraject van de RES terughoudend te zijn in de uitwerking van 
zoekgebieden voor de opwekking van windenergie in het IJmeer; 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m106-
2021-pvdd-pvda-gl-d66-denk-motie-res-
bescherm-natuur-en-cultuurhistorie-in-
het-ijmeer 

05-jul-21 Provincie NH   Verzoekt het college:  
- gesprekken te organiseren met en tussen buurgemeenten die zorgen 
uiten over gebrekkige afstemming ten aanzien van de plaatsing van 
windturbines;  
- te onderzoeken waar de knelpunten zitten en mogelijke oplossingen 
aandragen;   
- en daarover terug te rapporteren aan Provinciale Staten.  

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m108-
2021-denk-pvdd-motie-res-1-0-
gesprekken-organiseren-tussen-
buurgemeenten 

05-jul-21 Provincie NH   verzoeken het college:  
In gesprek te treden met het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid 
over hoe de gezondheids- en veiligheidseffecten van windturbines 
gemonitored moeten worden.  
en daarover terug te rapporteren aan Provinciale Staten 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m112-
2021-denk-cda-motie-res-1-0-monitoring-
ontwikkeling-gezondheids-en-
veiligheidseffecten  

05-jul-21 Provincie NH   Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:  
Serieus de haalbaarheid te onderzoeken van het plan Binnendijkse 
achteroevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder en 
hiervan verslag te doen aan Provinciale Staten 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m115-
2021-pvda-d66-pvdd-motie-res-1-0-
onderzoek-binnendijkse-achteroevers-
met-zon_-natuur-en-recreatie-
wieringerhoek 

05-jul-21 Provincie NH   Verzoeken het College:  
• Om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk 
gewerkt wordt,  aan te geven op welke wijze de voorwaarde kan worden 
gesteld aan de indiener of projectontwikkelaar dat omwonenden zijn 
benaderd met een passend bod om financieel in te stappen;    
• Te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om 
inwoners met weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen 
met de financiële participatie  
en tevens te onderzoeken hoe een koppeling gemaakt kan worden aan de 
financieringsmogelijkheden van het energiezuinig maken van zowel koop en 
huur woningen;     
• Te onderzoeken in hoeverre provinciaal bezit hiervoor ingezet kan worden 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m116-
2021-pvda-gl-d66-pvdd-cu-sp-motie-
energie-armoede 
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05-jul-21 Provincie NH   Verzoeken het College:  
• Om in de op te stellen Notitie Financiële participatie waaraan ambtelijk 
gewerkt wordt,  aan te geven op welke wijze concreet invulling kan worden 
gegeven aan de wens van de Staten om minstens 50% lokale participatie te 
realiseren;    
• Te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om 
ook inwoners met weinig middelen in staat te stellen om mee te kunnen 
doen met de lokale participatie 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m117-
2021-pvda-gl-d66-pvdd-cu-sp-motie-
financiele-participatie-in-de-res-voor-en-
door-iedereen-1 

05-jul-21 Provincie NH   dragen GS op:  
voor de verdere uitwerking van de RES gemeente- en 
provinciegrensoverschrijdende teams samen te stellen (zowel op ambtelijk 
als bestuurlijk niveau), die gezamenlijk werken aan de plannen voor 
samenhangende gebieden die onder meerdere gemeenten en/of provincies 
vallen 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m121-
2021-cu-pvdd-pvda-motie-res-
grensoverschrijdende-teams 

05-jul-21 Provincie NH   dragen GS op:  
te zorgen in de uitwerking van de RES de voorwaarden ten aanzien van 
externe veiligheid conform worden toegepast in de zoekgebieden nabij 
volkstuinen, en gaan over tot de orde van de dag. 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m122-
2021-cu-pvdd-motie-res-volkstuinen-
gevoelige-bestemmingen  

05-jul-21 Provincie NH   dragen het college op:  
1. Het uitdaagrecht uit te werken voor de uitvoering van de regionale 
energie strategie;  
2. Aan Provinciale Staten bij de behandeling van de Omgevingsverordening 
2022 te rapporteren hoe dit wordt geïmplementeerd 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m124-
2021-d66-gl-motie-uitdaagrecht  

      dragen het college op:  
1. Om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat de behoefte is 
met betrekking tot een onderwijsprogramma over klimaat en energie 
(bijvoorbeeld Energy Challenges) voor het primair en voortgezet onderwijs.  
2. Bij dit onderzoek mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit 
onderwijsprogramma zou kunnen zijn op een manier dat het past bij de 
belevingswereld van kinderen.  
Hierover met een voorstel richting PS te komen. 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m125-
2021-d66-gl-pvda-pvdd-cu-cda-denk-
motie-jeugd-kinderres-1 

05-jul-21 Provincie NH   Roept Gedeputeerde Staten op,   
- Bij de geplande evaluatie omtrent communicatie en informatievoorziening 
van de RES 1.0 ook de procesparticipatie en de daarbij betrokken 
doelgroepen te evalueren  
- Aan de hand van de evaluatie met concrete aanbevelingen te komen   
- Actief naar gemeentes uit te dragen dat de provincie kan ondersteunen in 
procesparticipatie en daarbij specifiek te richten op het betrekken van 
doelgroepen die nog niet betrokken zijn geweest   
- Daar de participatiecoalitie bij te betrekken  
- Daarover te rapporteren aan PS  

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m126-
2021-gl-d66-pvda-pvdd-motie-res-1-0-
andere-doelgroepen-betrekken-bij-
participatie-1  
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05-jul-21 Provincie NH   Dragen het College van Gedeputeerde Staten op   
• om, voor het geval dat gemeenten hun verschillen van mening niet 
bilateraal kunnen oplossen, vanuit de provinciale regiefunctie de Noord-
Hollandse gemeenten gezamenlijke  uitgangspunten op te laten stellen als 
onderling afsprakenkader hoe om te gaan met de planning van eventuele 
windturbines nabij gemeentegrenzen ;  
• om zich in te spannen om, indien deze situatie zich aan de 
provinciegrenzen mocht voordoen, met de aangrenzende gemeenten in 
onze buurprovincies over en weer tot vergelijkbare afspraken te komen;  
• om tijdig vóór de behandeling van de Omgevingsverordening 2022 in de 
commissie RWK, de resultaten aan Provinciale Staten te rapporteren.  

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m127-
2021-vvd-d66-pvda-denk-sp-ja21-motie-
windturbines-en-gemeentegrenzen 

05-jul-21 Provincie NH   Verzoekt Gedeputeerde Staten, gezamenlijk met de verschillende 
stakeholders in kaart te brengen welke investeringen waar nodig zijn om 
het energienet in Noord-Holland toekomstbestendig maken 

motie https://energieregionhn.nl/pnh-m133-
2021-ja21-motie-toekomstbestendig-
energienet-1 
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