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27 januari 2021 

 

Geachte leden van de gemeenteraad Schagen, Dhr. Heddes en College van B&W 
 
 
Wij maken ons ernstige zorgen over de plannen voor grootschalige 
energieopwekking d.m.v. zonnevelden en windturbines in de gemeente Schagen. Op 
dit moment zijn er al 9 werkgroepen uit de regio die zich expliciet tegen deze 
grootschalige ontwikkelingen uitspreken. Gezien de vele vragen en reacties die wij 
ontvangen zal het aantal werkgroepen nog uitbreiden.  
 

“RES ateliers” 
 

Begin 2020 hebben bewoners zich in de lokale “RES-ateliers” zich uitgesproken over 
de plannen voor grootschalige energieopwekking in de regio.   
 
Windturbines                                                                                       
1.    Bewoners hebben de plaatsing van grootschalige windturbines dichtbij woningen 
afgewezen. 
2.    Windturbines op agrarische grond had ook niet de voorkeur, behalve bij een 
enkele boer die hierin een nieuw verdienmodel ziet voor zijn bedrijf. 
3.    Er was een voorkeur voor windturbines in en langs water (IJsselmeer) en langs 
snelwegen omdat men daarvan minder/geen hinder van heeft. 
 
Zon op daken                                                                                        
1.    Het aanleggen van zonnepanelen op grote daken scoorde 100% bij alle 
aanwezigen. 
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2.    Bewoners en vrijwel alle agrariërs hebben grootschalige zonneweiden op 
agrarische grond afgewezen. Een enkele agrariër zag dat wel als een voorkeur 
omdat hiermee meer te verdienen valt dan gewone gewassen. 
3.    Grootschalige zonnepanelen op water scoorden overwegend positief indien er 
geen aantasting van de natuur plaats vindt. 
4.    Zonnepanelen op overdekte parkeerplaatsen scoorden overwegend positief. 
 

Draagvlak 
 

Ondanks dat de bewoners zich overduidelijk hebben uitgesproken zien wij dat grote 
delen van de gemeente Schagen zijn aangewezen als zoekgebied voor 
grootschalige windturbines en zonnevelden. In het begin van 2021 zullen de 
zoekgebieden meer concreet worden en dan zullen ook steeds meer initiatiefnemers 
concrete plannen maken voor grootschalige zonnevelden en windturbineparken. Dit 
zal zeker leiden tot meer en grootschaliger verzet door bewoners uit de gemeente.  
Gezien de bezwaarprocedures vanuit het verleden1, en ook de standvastige 
bezwaren tegen de afgegeven vergunningen voor grootschalige zonnevelden, zullen 
er nog meer bezwaren komen vanuit de samenleving. Grootschalige zonnevelden 
en windturbines in de gemeente Schagen zijn zeer controversieel! 
 
Graag herinneren wij u aan de brede maatschappelijke discussie over grootschalige 
energieopwekking die in de voormalige gemeente Zijpe heeft geleid tot een schrijven 
aan de 2e kamer. In deze brief wordt expliciet gemeld dat het draagvlak voor 
grootschalige windenergie binnen de gemeente is gedaald tot een absoluut nulpunt! 
 

Alternatief plan “Duurzaam Leefbaar,” 
 

Er is door Dhr. Ir. K. Buitendijk een alternatief plan voor opwekking van duurzame 
energie opgesteld waarvoor wel draagvlak is.  
In de alternatieve RES 'Duurzaam Leefbaar'' 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, 
zonne-eilanden 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! 
  
In de Reactienota op de concept RES die ook door het college van Schagen op 15 
december 2020 is vastgesteld, staat op pagina 30:  
 
‘’Het plan Duurzaam Leefbaar geeft aanleiding om het zoekgebied IJsselmeergebied nader te 
concretiseren voor zonne-energie. De suggestie om de opwek van zonne- energie van het plan Duurzaam 
Leefbaar te koppelen aan het project Wieringerhoek is nader onderzocht in opdracht van provincie Noord-
Holland en gemeente Medemblik. Het doel van het onderzoek is om de resultaten van het onderzoek in 
te brengen als bouwsteen in het project Wieringerhoek. De uitkomsten van het onderzoek laten een 

 
1 https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/wp-content/uploads/2011/10/Brief-overlast-windturbines-
tweede-kamer.pdf 

https://www.platformwindenergiedezijpe.nl/wp-content/uploads/2011/10/Brief-overlast-windturbines-tweede-kamer.pdf
https://www.nhn-duurzaamleefbaar.nl/


positief beeld zien over de mogelijkheden om grootschalige opwek van zonne-energie te combineren met 
de ecologische doelstellingen van het project Wieringerhoek. Deze grootschalige opwek kan een 
aanzienlijke bijdrage leveren aan het bod van de RES (circa 1,6 TWh). Er is politiek draagvlak om dit 
verder te onderzoeken en uit te werken in overleg met de betrokken overheden en stakeholders.’’ 

 
 
Nu het college van de gemeente Schagen ook positief staat tegenover het plan 
“Duurzaam Leefbaar” gaan wij ervan uit dat de zoekgebieden voor grootschalige 
wind- en zonlocaties op land vervallen. Het totale bod van NHN blijft door het plan 
“Duurzaam Leefbaar” 4,2TWh en is dus in alle opzichten een argument om de 
zoekgebieden voor wind en zon te kunnen laten vervallen. 
 
Het uitvoeren van de alternatieve RES “Duurzaam Leefbaar” zal voor de 
bescherming van het landschap, de woonomgeving en leefbaarheid van de 
gemeente Schagen zeer grote positieve gevolgen hebben.  
 
Het is onduidelijk op welke wijze het plan “Duurzaam Leefbaar” wordt opgenomen in 
het RES bod 1.0. Het lijkt erop dat dit niet wordt meegenomen en buiten 
beschouwing blijft zodat ook de zoekgebieden van grootschalige wind- en zon 
locaties bij Schagen en elders in stand blijven. Wij vinden dit zeer betreurenswaardig. 
Zeker omdat deze alternatieve RES een zeer brede steun heeft, en door de RES-
organisatie het draagvlak genoemd wordt als meest belangrijke voorwaarde! 
 

Wij vragen u om als college en raad van de gemeente Schagen bij de vaststelling 

van de RES 1.0 zich te baseren op de alternatieve RES Duurzaam Leefbaar” . 

Een koers die duurzaam is voor zowel “Earth People and Planet”  

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet 

Vriendelijke groet, 

 

Dhr. H.G. Dasselaar 

Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe 

 

 

 

 

 

 

Dhr, A. Wegman 

Vereniging Het Zijper Landschap 


