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betreft: Principe verzoek windproject "Bosweg" 

Geacht College, geachte Leden van de Gemeenteraad, 

GDF SUEZ Energie Nederland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het aandeel duurzame energie in 
Nederland uit te breiden. In Noord Holland is GDF SUEZ bezig om wind energie projecten te ontwikkelen op 
een aantal geschikte locaties. 

Voor ons initiatief nabij 't Zand (ingeklemd tussen de Bosweg en de Belkumerweg), dienen we middels deze 
brief een principe verzoek in bij de gemeente Schagen. Daarmee vragen we formeel de planologische 
medewerking van de gemeente voor genoemd initiatief. 

Draagvlak voor onze projecten is essentieel. Zoals men van ons mag verwachten hebben wij ons voor dit 
project gericht op een aanpak waarbij niet alleen nieuwe turbines worden geplaatst, maar waarbij ook oude 
turbines zullen verdwijnen. Het vinden van oplossingen voor turbines die overlast veroorzaken heeft in deze 
aanpak prioriteit. Daarnaast zorgt een gedetailleerd en weloverwogen inpassingplan voor een verbetering 
van het huidige ruimtelijke beeld in de gemeente Schagen, in het bijzonder voor de Zijpe. 

Naast het minimaliseren van de overlast, is GDF SUEZ bereid: 
» De opbrengsten te delen met omwonenden, belanghebbenden en belangenorganisaties door 

bijvoorbeeld: 
o Een deel van de opbrengsten via een fonds terug te laten vloeien in de gemeenschap; 
o Verschillende vormen van mee-investeren mogelijk te maken; 

» Ervoor zorg te dragen dat er per geplande windturbine in ieder geval 2 bestaande oude wind turbines 
geamoveerd zullen worden; 

» Prioriteit te geven aan te verwijderen (oude) windturbines die overlast veroorzaken; 
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Het project van GDF SUEZ in Schagen biedt ruimte voor ongeveer 8 windturbines van 2 tot 3 MW 

geïnstalleerd vermogen. Hiermee zal voor meer dan 10.000 huishoudens duurzame energie worden 

geproduceerd, dat betekent dat meer dan de helft van het stroomverbruik in de gemeente Schagen hiermee 

wordt verduurzaamd. Met vrijwel alle eigenaren van de locaties hebben we al afspraken gemaakt over het 

gebruik van de grond. Met de realisatie van ons project zullen ten minste 16 bestaande windturbines in de 

nabijheid van het project gaan verdwijnen. 

Onze plannen zullen voor een groot deel een einde maken aan de overlast van verschillende solitair 

geplaatste windturbines en zorgdragen voor een verbeterde landschappelijke inpassing. 

GDF SUEZ creëert met deze uitgangspunten de voorwaarden om tot draagvlak te komen voor haar projecten, 

maar gaat graag verder in dialoog met de gemeente en omwonenden. GDF SUEZ heeft met dit project, haar 

uitgangspunten en door haar aanpak een ieder wat te bieden. Met het plan van GDF SUEZ kan de gemeente 

Schagen daadwerkelijk verder met windenergie. 

Graag vernemen wij van het college hoe de gemeente Schagen tegen dit initiatief aankijkt. Bij een eventueel 

vervolg willen wij graag een afspraak met u maken om te praten over een verdere aanpak. Ter indicatie is 

een concept inplanting bijgevoegd waarin de turbines staan aangegeven, inclusief de geluidscontour waar 

rekening mee is gehouden. 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

Hoogachtend, 

Dr. W.T.M. Wolters 

GDF SUEZ Eneigle^lederland ederland N.V. GDF SUEZ En 
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BIJLAGE A: 

Concept inplanting windproject "Bosweg 
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