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Geachte heer Dasselaar en Wegman , 

 

Op 5 maart 2021 heeft u, namens “Dorpsraad ’t Zand e.o.”, uw zorgen geuit over de zoekgebieden 

zon en wind in de omgeving van ’t Zand. Deze zoekgebieden zijn onderdeel van de Regionale 

Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN). In deze brief reageer ik op de door uw genoemde 

bezwaren. 

 

Wijziging zoeklocaties 

Naar aanleiding van de vele reacties die ik de afgelopen weken had ontvangen heeft het college 

van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen de zoeklocaties zon 

en wind in de RES 1.0 te veranderen in zoeklocaties zon. Dit besluit is op dinsdagavond 16 maart 

toegelicht aan de inwoners en ondernemers die aanwezig waren bij de online informatieavond over 

de RES NHN. Ik ga ervan uit dat ik met deze aanpassing tegemoet kom aan uw zogen. 

 

Hoe nu verder? 

Op 20 april neemt het college een besluit over de RES 1.0 en biedt deze ter besluitvorming aan de 

gemeenteraad aan. Wij verwerken hierin dus de aanpassing van de zoekgebieden zon en wind naar 

zoekgebieden zon. Op 8 of 9 juni volgt de oordeelsvormende raadsvergadering waarna op 29 juni de 

gemeenteraad een besluit neemt over de RES 1.0. 

 

Met elkaar in gesprek 

Het college wil een zorgvuldig participatieproces met bewoners, organisaties en bedrijven 

organiseren om de mogelijkheden voor windenergie in gemeente Schagen lokaal te onderzoeken. 

Wij willen samen met betrokkenen de mogelijkheden en voorwaarden binnen de zoekgebieden 

verder verkennen. Deze verkenning wordt dan opgenomen in de RES 2.0. Deze staat gepland op juli 

2023. Voor zonlocaties tot 2 hectare heeft de gemeente al beleid vastgesteld. Deze kunt u vinden op 

www.schagen.nl/zonneparken. 

 

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 

Op 21 april is er nog een digitale informatiebijeenkomst over de RES, waar wij u graag op wijzen. Deze 

informatiebijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de Energieregio Noord-Holland Noord en is te 

volgen voor alle inwoners in onze regio. Meer informatie is te vinden in de bijlage of op: 

https://energieregionhn.nl/informatieavond-res. 
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Meer informatie 

De komende tijd informeren wij u over hoe wij verder vorm gaan geven aan de RES NHN binnen onze 

gemeente. Meer informatie vindt u op onze site samen.schagen.nl. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of wilt u graag in contact komen met ons over dit onderwerp? Dan kunt u een mail 

sturen naar duurzaamheid@schagen.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het college 

 

 

 

 

Hans Heddes  

Wethouder Duurzaamheid  

  

 

 

 

 

 


