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Overzicht Noord-Holland Noord

Periode 23 april -2020 – 31 juli 2020

Aantal via reactieformulier en mail Totaal 160

Inzenders reactieformulier*

Individuele inwoners 113

Inwonersorganisaties 13

Ondernemers 5

Raadsleden 2

Coöperaties 5

Maatschappelijke organisaties 21

Deelregio**

Kop van Noord-Holland 20

Westfriesland 83

Alkmaar 47

**Reactiegevers komen uit alle deelregio’s en refereren in hun reactie soms aan 

meerdere locaties waardoor het totaal optelt tot meer dan het aantal reacties.

*Reactiegevers geven soms geen rol en soms meerdere ‘rollen’ aan waardoor het totaal 

niet volledig optelt. 



Overzicht Noord-Holland Noord

Medemblik 40 Inwoners, ondernemer, energiecoöperatie, LTO, 

PWN

Castricum 19 Inwoner, maatschappelijke organisatie, 

energiecoöperatie

Drechterland 16 Inwoners, ondernemer

Schagen 11 Inwoners, ondernemer, maatschappelijke 

organisatie

Alkmaar 9 Inwoner, maatschappelijke organisatie, 

energiecoöperatie

Hoorn 10 Inwoners, maatschappelijke organisatie

Hollands Kroon 6 Inwoner, ondernemer, maatschappelijke organisatie, 

energiecoöperatie

Uitgeest 7 Inwoners, maatschappelijke organisatie

Overige gemeenten 5 of <



Reacties (maatschappelijke) organisaties Noord-Holland Noord

• 17 reacties van (maatschappelijke) organisaties

Brengen standpunten en visies in over:
- Natuur en landschap

- Agrarische sector

- Drinkwater

- Betrokkenheid inwoners en draagvlak

- Alternatieve plannen

- Suggesties

- IJsselmeer

- Andere energiedragers, warmte en infrastructuur

- Veiligheid

Duurzaam Leefbaar, LTO, 

Natuurmonumenten, 

gecombineerde 

natuurorganisaties, stichting 

Natuur en mens Texel, 

stichting Kernwaarden Texel, 

stichting BOB, Sportvisserij, 

Staatsbosbeheer, Natuur en 

Milieu Federatie, Participatie 

Coalitie NH, Economisch 

forum, VEI NH, Sportvisserij 

MidWest Nederland, 

Regionaal Overleg Orgaan 

IJsselmeergebied, CDA 

Alkmaar, Duinbehoud, VEINH, 

Stichting Oer-IJ, VRK en 

VRNHN



Beeld reacties via reactieformulier Noord-Holland Noord

• Afbakening van de RES is onduidelijk (34 reacties)

- Reacties over warmte keren terug

- Vragen waarom kleinschalige opwek, warmte, kernenergie, 
thorium, opslag en opwek via water niet zijn meegenomen

• Mensen geven aan gemotiveerd te worden en zelf zonnepanelen 
te plaatsen, kleine windturbines of een initiatief te hebben (9 
reacties)

• Omgeving, burgers en stakeholders willen meedenken en 
participeren of een roep om de omgeving te betrekken (11 
reacties)



Beeld reacties via reactieformulier Noord-Holland Noord

• Verwerking input vanuit de bijeenkomsten is sommigen duidelijk 
(10 reacties) en sommigen onduidelijk (10 reacties)

• Nog weinig concreet ‘wat we echt gaan doen’ of er lijken nog ‘open 
eindjes’ te zijn (4 reacties)

• Zorgen om de aantasting van het landschap of de natuur, de 
leefomgeving (40 reacties)

- Waarvan 14 reacties met ook zorgen om hinder

• Zorgen om aantasting van het agrarisch gebied (8 reacties)

• 4 reacties op het benutten van het IJsselmeer door inwoners



Nieuwe ideeën/suggesties (voor hele provincie)

• De drijvende zonne-eilanden (PWN en Duurzaam Leefbaar)

• Zonnedakpannen

• Windmolens met meerdere verticale en horizontale niveaus

• Verticale windmolens zonder wieken (Vortex)

• Kleine (agrarische) windmolens, Nederlands ontwerp uit 
Groningen

• Geluidsrust A9 – geluidsschermen met panelen

• Suggesties voor innovatieve warmte


