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1 Waarom is er onderscheid gemaakt in 
NH Noord en NH Zuid? 
 

Nederland is in het kader van de RES opgedeeld in 30 
regio’s. NH Noord en NH Zuid zijn hier twee van. zie 
hiervoor: https://www.regionale-
energiestrategie.nl/default.aspx 
 

2 Warmte is ook een belangrijke energie. 
Waarom wordt daar niet naar 
gekeken? 
 

De RES is een onderdeel van de energietransitie. De 
andere delen zijn energiebesparing en aardgasvrij 
worden van wijken. Onder energiebesparing valt ook 
het isoleren van woningen en bedrijven. Voor het 
aardgas vrij worden van wijken spelen 
warmtebronnen een rol (bijv. Geothermie of 
thermische energie uit oppervlakte water). Voor deze 
onderdelen is de gemeente  de regisseur. Bij andere 
projecten van de gemeente komen deze terug. zie 
hiervoor: https://www.heiloo.nl/energie 
 

3 RES gaat uit van bewezen en haalbare 
technieken voor zon en wind. Is er op 
termijn ruimte in het denken voor 
aanvulling/vervanging van deze 
technieken en/of gerealiseerde 
projecten? 

 

Op het moment dat zich andere technieken 
aandienen die zich technisch en commercieel hebben 
bewezen, dan worden die aangewend.  Iedere 2 jaar 
wordt de RES geüpdatet en zouden deze technieken 
kunnen worden opgenomen. 
 

4 In de Starnmeer is het zoek gebied 
aangegeven op de dijken. Dit is van het 
hoogheemraadschap. Welke 
zeggenschap hebben dan nog de 
bewoners? 
 

Dit valt buiten de bevoegdheid van Heiloo of 
Alkmaar. Maar ook hiervoor geldt – analoog aan de 
participatie rond zoekgebieden die loopt voor Heiloo 
en Alkmaar - allereerst de discussie over het 
‘zoekgebied’ en de vraag of die daar is gewenst. 
Daarnaast zal voor iedere zonneweide of windmolen 
een bouwvergunning moeten worden aangevraagd. 
Er zal dan waarschijnlijk participatie plaatsvinden en 
hier kan bezwaar tegen worden aangetekend. 
 

6 Wordt er niet gekeken naar 
restwarmte van bijvoorbeeld de 
huisvuilcentrale? 

Ja, dit wordt meegenomen in de zogenaamde 
Regionale Warmte Structuur, een deelparagraaf van 
de RES. Deze warmtebronnen kunnen relevant gaan 
zijn voor het aardgasvrij maken van woonwijken, een 
andere verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 

7 Is ook gevraagd welke eigenaren 
interesse hebben hieraan mee te 
werken? 

De grondeigenaren zijn tijdens een eerdere info 
avond op de hoogte gesteld van het feit dat hun 
grond onderdeel is van een zoekgebied, welke status 
dit heeft en welk recht de grondeigenaar heeft. 
Hij/zij heeft altijd het laatste woord. 
 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
https://www.heiloo.nl/energie
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8 Gaat het over locaties ten westen van 
het kanaal of ook over de Schermer en 
de Rijp etc.? 

De zoekgebieden in Heiloo en Alkmaar betreffen 
alleen het zoekgebied ‘zon’ tussen de A9 en 
bedrijventerrein Boekelermeer en de zoeklocaties 
voor windmolens (max 3) aan de oostkant van het 
bedrijventerrein zowel in Heiloo als Alkmaar. 
 

9 Is er een mogelijkheid voor individuele 
bedrijven om een windmolen te 
plaatsen van bijvoorbeeld 18 meter? 
 

De provinciale omgevingsverordening voorziet in de 
mogelijkheid van een windmolen met een ashoogte 
van 15 meter, die op het erf van het boerenbedrijf 
dient te worden geplaatst. De bouwvergunning dient 
zich ook te verhouden tot het bestemmingsplan van 
de gemeente. Via een concept vergunningsaanvraag 
(principeverzoek) kan hierover een indicatie worden 
verworven (zie website gemeente: Omgevingsloket). 
Mogelijk kan de LTO u hierin begeleiden. 
 

10 Aan de noordkant van de Schermer ligt 
een plan voor wind energie, waarom is 
dit niet meegenomen?  Per windmolen 
kan 30 hectare Zonneweide in 
agrarisch gebied bespaart worden 
 

Dit plan is de gemeente Alkmaar onbekend.   
 

11 Er zijn nog heel veel daken, groot en 
klein, waar geen zonnepanelen liggen. 
Waarom tellen die niet mee? 
 

In het Klimaatakkoord is de doelstelling van 49% CO2 
reductie in 2030 t.o.v. 1990 gesteld. De RES is hiervan 
1 van de uitvloeisels. Dit voorziet in de realisatie van 
35 TWh aan duurzame energietechnieken in het 
buitengebied (windmolens en zonneweides), maar 
ook op grote daken (meer dan 60 panelen) en 49 
TWh aan windmolens op zee voor 2030. Daarnaast 
wordt uitgegaan van 7 TWh aan zonnepanelen op 
kleinere daken. Deze tellen dus niet mee voor de 
ambitie van 35 TWh van de RES, maar er wordt wel 
rekening mee gehouden.   
 
 

12 Waar kan ik info vinden omtrent het 
Zon A9 project van de provincie? 

Dat is er nog niet. De provincie werkt dat project nu 
uit. Naar verwachting zal dat in het 3de of 4de kwartaal 
van 2021 naar buiten worden gebracht (voor meer 
info: oosterhoutm@noord-holland.nl). 

13 Geen zon op waardevolle landbouw 
gronden. Waarom is dan die driehoek 
bollegrond aan de kanaalweg 
opgenomen als zoekgebied? 
 

Dit is een afweging tussen verschillende belangen 
geweest. Enerzijds lieten de beschermingsregimes 
van de provincie (weidevogelkerngebied en Natuur 
Netwerk Nederland) weinig ruimte voor 
zonneweides, anderzijds wilde het college hier wel 
ruimte aan bieden en tenslotte was er de 
wens/reactie om ‘geen zon op waardevolle landbouw 
gronden’ te plaatsen. Het college heeft besloten om 
dit zoekgebied ‘zon’ in ieder geval voor te leggen ter 
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participatie om zodoende de mening van de 
bevolking te peilen.   
 

14 Begrijp ik dat de geluidswal met 
zonnepanelen bij Plan Oost is 
afgevallen? Dat zou onbegrijpelijk zijn. 
 

Mogelijk krijgt dat een plek in het project ‘Zon langs 
de A9’ van de provincie. 

15 Zijn er met zonnepanelen op grote 
schaal en windturbines geen opslag 
capaciteiten nodig om energie op te 
slaan en het energienet niet over te 
belasten? 
 

Dit zal te zijner tijd mogelijk een rol gaan spelen. 
 

16 Werken Alkmaar en BUCH samen om 
Zon op grote daken (bedrijfspanden) te 
stimuleren? Zo ja, hoe uit zich dat? 
 

De provincie Noord-Holland heeft hier vorig jaar een 
project voor gedraaid: ‘Verzilver uw dak’. Er vindt 
tussen Alkmaar en BUCH afstemming plaats over 
methodes en ervaringen. De gemeenten werken zo 
veel mogelijk met bedrijven die ook roots hebben in 
het bedrijfsleven. Dit vergemakkelijkt het benaderen 
en bereiken van bedrijven met grote daken.  
 

17 Er zijn toch ook zonnepanelen die 
meedraaien met de zon en die zich in 
en uitvouwen? hebben deze geen veel 
grotere opbrengst? 
 

De opbrengst is hoger, evenals de kosten. Voor 
ontwikkelaars/investeerders is het altijd een 
afweging van kosten versus opbrengsten. In dat 
opzicht doen de standaard zonnepanelen het het 
beste. 
 
Of een dergelijke invulling  met draaiende 
zonnepanelen gerealiseerd gaat worden is 
afhankelijk van de initiatiefnemer en of dit uit kan in 
de business case. 
 
 

18 De meest zuidelijke windturbine staat 
nu toch gepland op grond Castricum? 
 

Nee, op grond van de gemeente Heiloo, direct ten 
noorden van de Kanaalweg en in lijn met de 
bestaande 4 windmolens. 
 

19 Is het niet zinvol om de daken van alle 
bedrijven in de Boekelermeer te 
voorzien van zonnepanelen? 
 

Ja. 
 

20 Windturbine op Boekelermeer in 
Heiloo, dit staat in een vogelgebied 
 

Dat is niet juist. De windmolen komt in een 
groenstrook met ecologische waarde. De plaatsing 
van de molen kan gepaard gaan met de uitbreiding 
van de ecologische strook. 
 
De Boekelermeer is beleidsmatig geen 
weidevogelkerngebied, en ook geen bijzonder 
provinciaal landschap. 



Q&A chatvragen participatie RES Heiloo 3 februari 2021 
 

4 
 

 

21 Zonnevelden zijn een verarming van 
het landschap en het is onbekend wat 
deze panelen voor invloed hebben op 
de biodiversiteit op en onder de grond 
en bovendien is er al gebrek aan 
agrarische grond en dan willen jullie dit 
nog meer agrarische grond en groen 
verminderen. Hoe rijmen jullie dit met 
duurzaam agrarisch beleid? 

 

De panelen kunnen op een dergelijke onderlinge 
afstand worden geplaatst, dat rond de panelen gras 
en kruiden groeien. Praktijkvoorbeelden laten zien 
dat dit zelfs tot een verrijking van de biodiversiteit 
kan leiden en gepaard kan gaan van grazende 
schapen. 
 

22 Waar is het geluidscherm langs de A9 
bij Plan Oost 

Mogelijk krijgt dat een plek in het  project ‘Zon langs 
de A9’ van de provincie . 
 

23 Hoe oud zijn de bestaande 
windturbines? Aangezien er gesproken 
wordt over een vervanging voor 
hogere modellen.  Is dit niet zonde 
voor de  restwaarde/ afschrijving? 
 

De huidige windmolens zijn rond de 7 jaar oud en 
worden voorlopig niet vervangen. 
 

 

24 In de zoekgebieden 13 en 22 wordt 
veel aandacht besteed aan 
zonneweiden en nieuwe windmolens 
en/of vervangen. Om de doelstellingen 
2030 te realiseren zou het dan niet 
meer wenselijk zijn om de focus te 
leggen op gebruik making van 
bestaande bedrijfsdaken. 
Ondernemers te stimuleren hun daken 
beschikbaar te stellen. Dan hoeven 
geen (dure) gronden te worden 
geworven. En kan er snel resultaat 
worden bereikt. Zo kan ook zon op 
parkeren worden gerealiseerd. Dit 
laatste is bedrijfseconomisch niet of 
nauwelijks te realiseren zonder 
financiële ondersteuning van de 
overheid. Snel resultaat is beter dan 
langdurige procedures in te richten, 
toch? 
 

Tijdens de participatie op de zoekgebieden RES wordt 
niet alleen gekeken naar de zoekgebieden voor ‘zon’ 
en ‘wind’, maar ook naar het generiek zoekgebied 
’zon boven parkeerterrein’.  Daarnaast is ‘zon op 
grote daken’ een generiek zoekgebied van de RES. 
Omdat dit niet politiek gevoelig ligt, is het niet 
meegenomen in de participatie. Maar dit zoekgebied 
heeft zeker de aandacht. Er wordt door de 
gemeenten al actief aan gewerkt. 

25 Heel begrijpelijk, er is uit gegaan van 
25-50% dakbedekking door 
zonnepanelen en dit is meegerekend in 
de RES, het is echter nog niet genoeg 
om te komen tot 49% CO2 uitstoot in 
2030 
 

Het PBL heeft berekend dat de optelsom van de 
regionale plannen leidt tot een bod van 52,5 TWh. De 
realisatie van de regionale plannen is echter met de 
nodige onzekerheid omgeven. Nadere verkenning 
levert een inschatting voor hernieuwbare 
elektriciteitsproductie in 2030 op met een 
bandbreedte van 31,2 tot 45,7 TWh, en een midden 
waarde van 38,2 TWh 
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26 Mijn bedrijf staat zo 75 meter van de 
nieuw te plaatsen windmolen op de 
boekelermeer Heiloo vandaan, midden 
in mijn zichtveld. Dit wil ik natuurlijk 
niet, mag dat wel? 
 

Voor windmolens in relatie tot bedrijven bestaan 
geen restrictieve richtlijnen over de afstand.  
 

27 Tegemoetkoming slagschaduw.  Tegemoetkoming slagschaduw zou onderdeel 
kunnen zijn van de business case van ontwikkelaars 
van windmolens. Het is het streven vanuit Nationaal 
Programma RES bij realisatie van projecten te streven 
naar lokaal eigendom, zodat inwoners en bedrijven 
ook van de opwek kunnen profiteren.   
 

28 Opmerking over de doorrekening van 
alle RES-en 

Volgens het BPL, dat afgelopen maandag een rapport 
hierover publiceerde, ziet het er nu naar uit dat er in 
2030 tussen de 31 en 46 TWh aan groene stroom 
wordt opgewekt, voornamelijk uit wind en zon, met 
een middenwaarde van 38. Daarmee zouden de 
afspraken uit het Klimaatakkoord nipt worden 
nagekomen. zie voor meer info: Rapport opwekking 
duurzame elektriciteit: nog veel onzekerheden bij 
halen doelstellingen Klimaatakkoord | De Volkskrant 
Rapport opwekking duurzame elektriciteit: nog veel 
onzekerheden bij halen doelstellingen 
Klimaatakkoord ...Nederland lijkt aardig op weg de 
doelen te halen uit het Klimaatakkoord voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit op land.  

29 Otto, je geeft aan of we komen eruit 
met bewoners of niet. Wat bedoel je 
daar mee? 
 

Er bestaan wettelijke geluids- en 
veiligheidsrichtlijnen voor de afstand tussen 
windmolens en woningen. Voor een windmolen van 
3 MW is dat t.o.v. een woonwijk 475 meter. Ten 
opzichte van een enkele woning betreft dit 195 
meter. Mocht een woning hier binnenvallen, dan 
moet worden bekeken of op basis van afspraken tot 
een overeenkomst kan worden gekomen. 
 

30 Wanneer de windmolen op grond 
Heiloo komt te staan is de afstand tot 
ons bedrijfspand minder dan 35 meter. 
Dit is qua afstand niet toegestaan. 
 

Voor windmolens in relatie tot bedrijven bestaan 
geen restrictieve richtlijnen over de afstand.  
Daarnaast is voor een windmolen op deze plek ca. 5 
jaar geleden een bouwvergunning aangevraagd. Dit is 
door een bezwaar van de provincie op basis van de 
Provinciale Omgevingsverordening (PO) uit die tijd er 
niet gekomen. De Provincie geeft de aankomende PO 
meer af te stemmen op de wensen uit de RES.   
 

 


