AMENDEMENT
AGENDAPUNTNUMMER

10. Voorstel betreft het indienen van wensen en
bedenkingen op het concept Regionale Energie Strategie
(RES) Noord-Holland Noord

Onderwerp

Ruimte voor alternatieve invulling van het bod van de gemeente
Bergen van 0,102 TWh wanneer nieuwe, landschappelijk minder
belastende technieken voor handen zijn.
De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op
24 september 2020
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aanhef
Inhoud

De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te
passen en aan te vullen.
“Als wijziging en aanvulling op de concept RES NHN het
zoekgebied wind langs de Honds Bossche Zeewering over te
nemen in het zoekgebied wind/zon langs het Noord
Hollandskanaal en de gebieden rond de kernen aan te wijzen
als zoekgebied voor zon en dit als wensen en bedenking in te
dienen.”
Te wijzigen en aan te vullen naar:
“Als wijziging en aanvulling op de concept RES NHN:
 Het zoekgebied wind langs de Honds Bossche Zeewering
over te nemen in het zoekgebied wind/zon langs het
Noord Hollandskanaal.
 De gebieden rond de kernen aan te wijzen als
zoekgebied voor zon.
 De gemeente Bergen wil ruimte hebben om, wanneer
landschappelijk minder belastende technieken worden
ontwikkeld om fossielvrije energie op te wekken, nieuwe
technologieën, binnen het bod van 0,102 TWh, te kunnen
inzetten als alternatief voor de bouw van windmolens en
zonneparken binnen de gemeentegrenzen.
Deze zaken als wensen en bedenkingen in te dienen”
Toelichting

De gemeente Bergen heeft bijzondere landschappelijke
kwaliteiten (weide-, bos- en duingebieden) die door zowel
inwoners als bezoekers worden gewaardeerd. De opgave
waarvoor Nederland zich heeft gesteld in het kader van de
internationale klimaatafspraken van Parijs om te komen tot 49%
CO2-reductie in 2030 wordt door onderstaande politieke partijen
onderschreven en gesteund. Ook als dit betekent dat er binnen
de gemeentegrenzen windmolens en zonneparken zullen worden
ontwikkeld die de bijzondere landschappelijke waarde zullen

aantasten. Echter, de looptijd van de uitvoering van de
maatregelen die in de RES worden voorgesteld, kan jaren in
beslag nemen. Het is niet ondenkbaar dat in deze periode
nieuwe alternatieve methoden en technieken worden ontwikkeld
om op een fossielvrije manier energie op te wekken die minder
belastend zijn voor onze landschappen.
De PvdA wil dat de gemeente Bergen zich het recht kan
voorbehouden om de plaatsing van windmolens (en
zonneparken), binnen het bod van 0,102 TWh, te vervangen
door nieuwe, landschappelijk minder belastende alternatieven.
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