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Méér zon en verder analyseren
zoekgebieden wind (planologische en
ecologische consequenties)

Toelichting
De concept-RES die voorligt is een goede aanzet, vinden wij, waarbij geldt dat wij de wensen zoals
geformuleerd door het college ook grotendeels steunen.
Op een paar punten willen wij wel graag aanvullende wensen formuleren:
Het opwekken van zonne-energie op grote parkeerplaatsen en daken wordt door ons ondersteund, maar wij
zouden graag een veel hoger benuttingspercentage zien. Daarnaast willen wij vol inzetten op zon op kleinere
daken. Het is een gemiste kans dat dit niet is meegenomen in de concept-RES die voorligt.
Wij zijn het eens met het college, dat zonneparken op het oude land van Texel niet gewenst zijn, met
uitzondering van “de Pelikaan”. Daarmee kan Texel als eiland laten zien het klimaatprobleem serieus te
nemen door binnen de landschappelijke beperkingen toch een serieuze opwekking wil toe te staan.
Op de Pelikaan kan namelijk 20% van de elektriciteitsvraag duurzaam kan worden opgewekt (14 Mw). En dit
kan worden gecombineerd met waterstof.
In de jonge polders kunnen tijdelijke zonneparken aangelegd worden mits uitstekend ingepast in het
landschap, ze meerdere relevante doelen dienen en op aanvraag van de grondeigenaar.
Tot slot vinden wij dat de zoekgebieden voor windmolens verder geanalyseerd moeten worden op
planologische en ecologische consequenties en de bijbehorende mitigerende (verzachtende) maatregelen.
Draagvlakmeting windmolens
Wij vinden tot slot dat het belangrijk is om het draagvlak bij onze inwoners te meten voor windmolens op
Texel. De opkomst bij de ateliers was te laag om daaruit definitieve conclusies te kunnen trekken, vinden
wij. We willen dat daarom een meningspeiling onder de inwoners wordt georganiseerd ten tijde van de
Tweede Kamer verkiezing van 17 maart 2021. Om dit te bereiken, bereiden wij een motie voor.
Dit alles leidt tot de volgende wensen:

Besluit
De volgende WENSEN1 te formuleren t.a.v. de concept-RES, waarbij geldt dat we de door het college
geformuleerde WENSEN ook ondersteunen (maar op onderdelen aanscherpen of aanvullen):
1. Wij willen dat op 17 maart 2021 (of op een ander moment, als dat beter is, maar wel binnen een
half jaar), tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, op Texel een meningspeiling
wordt gehouden dat het draagvlak voor windmolens bij de inwoners van Texel in kaart brengt.
2. Wij willen, ter aanscherping van de wens i van het college, dat de zonneakker bij de Pelikaan
zo spoedig mogelijk vergund wordt. VERWORPEN
3. Wij vinden dat in de jonge polders tijdelijke zonneparken aangelegd worden, mits zij worden
ingepast in het landschap, meerdere relevante doelen dienen en waarbij de grondeigenaar
aanvrager is. VERWORPEN
4. Wij willen dat het benuttingspercentage omhoog gaat, daar waar sprake is van opwekking van
zonne-energie op grote parkeerplaatsen en daken.
5. Wij willen vol inzetten op zon op kleinere daken (dat is nu nog niet meegenomen).
6. De zoekgebieden voor windmolens moeten verder geanalyseerd worden op planologische en
ecologische consequenties en de bijbehorende mitigerende (verzachtende) maatregelen.
VERWORPEN
1

Elke wens wordt apart in stemming gebracht

