Onderwerp: wensen en bedenkingen concept Regionale Energie Strategie
Ingediend door: PvdA, CU, KL, DL, HvL/D66, SD&W

De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 8 september 2020
Constaterende dat:
- De raad verzocht wordt wensen en bedenkingen in te dienen op de concept-RES;
- Er eerder door de raad de ambitie uitgesproken is als gemeente Langedijk voor
2035 CO2-neutraal te zijn;
- De raad een bijdrage wil leveren aan de klimaatopgave doch ook een
verantwoordelijkheid voelt voor de gevolgen voor de samenleving en het
Langedijker landschap.
Overwegende dat:
De raad het belangrijk vindt een zo breed mogelijk gedragen signaal af te geven
en de mogelijkheid om wensen en bedenking in te dienen dan ook wil benutten,
stelt voor om het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Besluit:
1. Het college te verzoeken de door de raad geuite wensen en bedenkingen, vervat
in de bijlage welke onlosmakelijk verbonden is met dit raadsbesluit, per brief in te
dienen bij de RES-regio NHN
2. Deze wensen en bedenkingen bij monde van de portefeuillehouder duurzaamheid
leidend te laten zijn bij de bestuurlijke inzet om te komen tot een breed gedragen
RES.
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Bijlage
1. De gekozen oplossingen dienen een relevante bijdrage te leveren aan de ambitie
van Langedijk om voor 2035 als gemeente CO2-neutraal te zijn;
2. Maximaal in te zetten op participatie van onderop en het bevorderen van
eigenaarschap met als doel het creëren en behouden van draagvlak;
3. Zoekgebieden voor windenenergie zijn akkoord doch in algemeen dient men
terughoudend te zijn met wind op land en alleen nog aansluiting te zoeken bij
bestaande windmolenopstellingen. Landschappelijk kwetsbare en/of waardevolle
gebieden dienen daarbij nadrukkelijk ontzien te worden. Voor Langedijk geldt dat
in het bijzonder voor de zoeklocaties Breekland(met uitzondering van Breekland
west-noordwest), Waarddijk en rand Geestmerambacht;
4. Bij de zoekgebieden voor zonne-energie eerst in te zetten op het benutten van de
bebouwde omgeving, waaronder parkeerterreinen, maatschappelijke vastgoed,
bedrijfsgebouwen en agrarische opstallen;
5. Hoewel de concept-RES zich in deze fase richt op wind en zonne-energie dienen
tegelijkertijd andere vormen van energieopwekking onderzocht te worden waarbij
op voorhand geen enkel alternatief uitgesloten wordt. Het is dan ook zaak om
(markt)partijen permanent uit te dagen om te innoveren als het gaat om het
opwekken van duurzame energie. Bij het kiezen van (alternatieve) vormen van
energieopwekking vanzelfsprekend rekening te houden met de uitgangspunten
“Van Afval Naar Grondstof”.

