14 januari beeldvorming RES
Geachte raadsleden
Namens vereniging het Zijper landschap en Stichting Kritisch Platform de Zijpe hebben wij
een visie document opgesteld. Het visie document met aanbevelingen is hier te vinden.
Graag belichten wij enkele punten.
Participatie & Draagvlak
Hoe zit het nu met het betrekken van de inwoners en het draagvlak? De energieregio’s
hebben de opdracht om hun inwoners bij de RES-plannen te betrekken. Hoe gaat dat in de
praktijk? De gesprekken gaan vooral tussen ambtenaren en mensen die professioneel
betrokken zijn bij de energietransitie, zoals netbeheerders en adviesbureaus. ,,Tot nu zijn
inwoners maar bar weinig betrokken” Vraag het eens aan een willekeurige voorbijganger
en ik kan u garanderen dat 90% het woord RES niet kennen.
Er zijn in de regio’s wel zogenaamde “ateliers” georganiseerd. In de regio Schagen/ Zijpe is
er toen gestemd voor windturbines langs snelwegen. Logisch, want er zijn in Schagen geen
snelwegen. Er is nu in de RES gekozen voor windturbines langs N-wegen omdat dit door
bewoners gelijk wordt ervaren als snelwegen. Tja, als je zo je informatie interpreteert lusten
we er nog wel een paar. Als we terugkijken naar de ateliers was er vooral veel weerstand
tegen de grootschalige ontwikkelingen.
Waar staan we nu? Op weg naar een RES 1.0 worden de omwonenden betrokken op het
moment dat er door de projectontwikkelaars al heel veel is vastgelegd. Er is een akkoord met
de grondeigenaren, de gemeente schaart zich achter het initiatief en het aantal windturbines
of de omvang van het zonnepark staat vast. ,,Alles is al volledig in beton gegoten en dan pas
worden omwonenden geïnformeerd” Dat zijn alle ingrediënten voor het creëren van
weerstand.
Groot-Groter-Grootst
Nieuwe generatie windturbines worden steeds groter. We hebben nu gezien wat er in de
Wieringermeer is gebeurd. Het is duidelijk dat we dit niet willen maar wij willen u
voorbereiden en waarschuwen! De “kleine” windturbines van 3 MW die we nu kennen en
waar nu mee wordt gerekend zullen niet gebouwd worden. Vanaf 2021 zullen ze veel groter
worden omdat het anders niet rendabel is De windbranche heeft hier ook al voor
gewaarschuwd.
Alternatieve RES “Duurzaam Leefbaar”
Er is een alternatief “Duurzaam Leefbaar”. Hierin zijn geen nieuwe windturbines op land
geplaatst en ook geen zonneweiden op landbouwgrond. Naast al reeds geplaatste
windturbines zijn er voorstellen voor zonnepanelen op 30% van de grote daken, zonneeilanden in de vorm van atollen in het IJsselmeer zijn de bouwstenen van dit plan. De
alternatieve RES “Duurzaam Leefbaar” komt het meest overeen met de uitkomsten van de
ateliers begin 2020.
De gemeenten Texel, Medemblik en Hollands Kroon onderschrijven het Alternatieve plan
Duurzaam Leefbaar. Waarom gaan we niet samen voor dit mooie plan met een echt breed
draagvlak?
Bedankt voor uw aandacht.

