
         

 

  

 

Amendement Regionale Energiestrategie NHN 

Ingediend door: Lokaal Dijk en Waard,  Senioren Dijk en Waard, CDA, PvdA, CU en VVD. 

De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 8 juni 2021 sprekende over agendapunt 12 

Regionale Energiestrategie NHN  

 

Kennis genomen hebbende van: 

• het raadsvoorstel Regionale Energiestrategie NHN 

• RES 1.0 Noord-Holland Noord 21 april 2021  

• Notitie ruimtelijke inpassing en ontwerpvarianten zon en wind Deelregio Alkmaar 

• kaarten RES NHN 

• bijlagen 3 tot en met 5.7 

Constaterende dat: 

• In de RES 1.0 zoekgebieden zijn vastgelegd waar de mogelijkheden voor het opwekken van 

zonne- en/ of windenergie verder worden onderzocht 

• de uitkomsten van de RES worden verwerkt in het omgevingsbeleid van gemeenten en 

provincie 

• de globale zoekgebieden op de kaart verder reiken dan alleen de gemeentegrens van 

Langedijk 

• in de ‘Notitie ruimtelijke inpassing’ voor de N245 vier varianten zijn ontwikkeld voor wind 

met verschillende opstellingen van windturbines van 3 MW 

• in de ‘Notitie ruimtelijk inpassing’ voor het Alton gebied 3 windturbines zijn ingetekend van 

3MW 

• voor omgevingsbeleid er uitvoering wordt gegeven aan de uitkomsten van de RES 1.0 die 

effecten hebben op gemeente Langedijk  

• detailonderzoek naar leefbaarheidseffecten zoals geluid, zicht, slagschaduw en ecologisch 

veldonderzoek geen onderdeel zijn van de RES 1.0 

Overwegende dat:  

• zoekgebied Breekland/N245 en het Alton gebied in feite overschrijdende gebieden zijn 

• er sprake is van grensoverschrijdend ruimtelijk samenhang en er een verantwoordelijkheid is 

om overstijgende effecten af te stemmen met naburige gemeenten 

• de zoekgebieden ook raakvlakken hebben voor aangelegen woningen of eventuele 

bouwlocaties zoals de Oostkant van Noord-Scharwoude  



• per zoekgebied een gebiedsvisie wordt opgesteld om de precieze haalbaarheid en 

wenselijkheid op te stellen  

• voor een vergunning voor een windmolen een geluidscontouren onderzoek verplicht is 

• in de concept omgevingsverordening 2022  de Provincie de 600 meter afstandsregel voor 

woningen laat vervallen  

• de RES 1.0 de wettelijke afstandscriteria en normen voor (geluid)overlast als uitgangspunt 

aanneemt  

• de contouren in de ‘Notitie ruimtelijke inpassing’ op veiligheidsnormen en geluidsnormen 

niet juridisch bindend zijn 

• De toetsing over veiligheid-, geluids- en slagschaduw alleen gebaseerd zijn op vuistregels  

• er geen specifieke regelgeving bestaat voor laagfrequent geluid met gekwantificeerde 

waarden  

• dergelijke geluiden ervaren worden als brommen, dreunen, zoemen of pulserendie moeilijk 

aan de hand van metingen kunnen worden vastgesteld 

• laagfrequentiegeluiden niet of nauwelijks worden geabsorbeerd en grote afstanden kunnen 

overbruggen 

• de GGD aangeeft dat er een toename is van klachten door laagfrequentie geluiden  

• op verzoek van een drietal ministeries de RIVM in 2021 een advies zal uitbrengen op het 

gebied van laagfrequent geluid en wat voor gezondheid wenselijk is  

• de gemeente bij vergunningverlening het bevoegd gezag is en strengere normen mag 

hanteren  

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. 
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