
 

 WENSEN bij de concept-RES Noord-Holland Noord 
 

 

Toelichting 

Om tot een RES te kunnen komen op Texel (en in het Waddengebied), is het noodzakelijk breder te kijken 

dan alleen naar opwekking via bestaande technieken. Om de kernwaarden van het Waddengebied te 

beschermen wordt, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van de Waddenagenda, een 

Energieverkenning opgesteld voor het Waddengebied als geheel, inclusief Texel (zie bladzijde 40 van de 

Waddenagenda, onder 3).  

De ontwikkelingen op energiegebied gaan snel. Het is nu nog lastig te voorzien hoe de stand der techniek 

over tien, twintig of dertig jaar zal zijn. Onderdeel van de Energieverkenning is een ruimtelijke vertaling van 

de energie-opgave in het Waddengebied als basis voor de definiëring van de cluster-vensterbenadering, het 

al dan niet plaatsen van windmolens en de aanlanding van energie vanaf de Noordzee. De uitkomsten van de 

verkenning worden gebruikt bij de implementatie van Regionale Energie Strategieën (RES). 

 

Ook uit de Waddenagenda:  

“Betrokkenheid en initiatief vanuit de lokale energiecoöperaties, bewoners en bedrijven is belangrijk om het 

draagvlak voor de energietransitie te vergroten. Diverse dorpen en buurten in het Waddengebied hebben zich 

verenigd in coöperaties en werken aan lokale energieprojecten. De Waddenprovincies zijn daarbij koploper. 

Ieder Waddeneiland heeft inmiddels een eigen energiecoöperatie.” 

Verder staat in de concept-RES onder ‘Hoofdpunten uit de bijeenkomsten en werksessies’ dit: 

‘Verdeel de lusten en de lasten: opbrengsten uit wind- en zonne-energie moeten ook ten goede komen aan 

de gemeenschap.’ 

Wat ons betreft mag dat wat steviger, ook met de Waddenagenda 2050 in gedachten. Vandaar dat we daar 

ook een WENS voor hebben geformuleerd. 

 

Dit alles leidt tot 2 wensen:  

Omdat de Waddenagenda 2050 relevant is, willen we de energieverkenning die daarin is opgenomen expliciet 

benoemen. En daarnaast willen we dus ook nadere duiding geven aan het geen bedoeld wordt met ‘verdeel 

de lusten en de lasten’. 

 

 

Besluit 

De volgende 1WENSEN aan te bieden namens de gemeenteraad van Texel aan het Nationaal Programma RES 

en het Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening en advies: 

 

1. Niet pas bij de implementatie van de RES de uitkomsten van de Energieverkenning in het 

Uitvoeringsprogramma van de Waddenagenda gebruiken, maar al bij het opstellen ervan.  Zodra de 

uitkomsten van de Energieverkenning in het Uitvoeringsprogramma van de Waddenagenda bekend 

zijn, deze meenemen in het RES-proces. 

 

2. Dat elke inwoner van Texel de mogelijkheid moet hebben om (direct of indirect) mee te delen in 

de opbrengsten van de energietransitie en/of energie-opwekking op het eiland. Mogelijk dat een 

lokale energiecoöperatie daar een rol in kan spelen. 

 

 
 

1 De wensen worden apart in stemming gebracht. 
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