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In plaats van: 
1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van 
de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord 
 
De volgende tekst: 
De volgende wensen en bedenkingen van de raad ter kennis van en opvolging aan het college te brengen ten 
aanzien van de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland noord. 
 
Ten aanzien van de regio Noord-Holland noord: 
 

- Het goed is dat er in op industrieterreinen in de Wieringermeer zogenaamde “datacenters” 

gebouwd worden. Niettemin is het energieverbruik van de ze datacenters zo aanzienlijk (+/- 

800Mw/jr ) dat daarmee 20% van de opbrengst aan duurzame energie in de regio NHN 

verbruikt wordt. De eigenaren van deze datacenters betalen een zakelijk tarief plus kleine 

opslag aldus het NRC van 23 juni 2020. De Heiloose belastingbetaler betaalt 20 euro/pp/pj 

mee aan de bouw van infrastructuur (molens, netwerk) voor deze datacenters. De raad pleit 

ervoor dat de  datacenters het zoet en zuur met de regio NHN delen en naar rato van verbruik 

meebetalen aan noodzakelijke investeringen in RES. De raad draagt het College op druk uit te 

oefenen bij de provincie en bij de betrokken gemeentes (oa. gemeente Hollands Kroon) om 

dat gedaan te krijgen. De RES 1.0 zal aangeven hoe datacenters naar rato van verbruik 

meebetalen aan de totstandkoming van de RES en de daarmee gepaard gaande 

infrastructuur. 

Ten aanzien van de regio Alkmaar en specifiek het bod met betrekking tot Heiloo: 
 

- De raad is onaangenaam verrast dat uit ambtelijk overleg met de provincie is gebleken dat de 

zoekgebieden in de concept RES gedeeltelijk of geheel overlappen met provinciale 

beschermingsregimes. (en dat de provincie niet van zins lijkt uitvoering van de RES-voorstellen in deze 

gebieden toe te gaan staan). Daarmee  schept de provincie onverwacht verwarring nadat de 

intensieve planontwikkeling met participatie van vele belangenorganisaties, inwoners en politici al 

heeft plaatsgevonden. De raad draagt het College op druk op de verantwoordelijke Gedeputeerden uit 

te oefenen hierover op korte termijn opheldering te verschaffen en in goed overleg met alle betrokken 

partijen de opbrengst van de concept-RES, alle daarin naar voren gebrachte wensen en bedenkingen 

en de bescherming van bijzondere provinciale landschappen zorgvuldig op elkaar af te stemmen. 

 

- De raad vindt het van belang dat de volgende elementen terugkomen in de concept-RES en draagt het 

College op hiervoor zorg te dragen: 

o Zon op daken wordt maximaal benut. Er is actief beleid om daken op overheidsgebouwen, 

industrieterreinen, schuren van agrariërs en particulieren te voorzien van zonnepanelen. 

o Inzetten op 1 molen in de bestaande rijopstelling bij de Boekelermeer. Eventuele (tijdelijk) 

aantasting van natuurwaarden wordt gecompenseerd. 

o Vanuit Landschappelijk perspectief als uitgangspunt geen molens en zonneweides te plaatsen 

in Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden. 

o Zoekgebieden voor zonneweides worden beperken tot slimme stroken, clusters uit het zicht 

en met voldoende afstand tot elkaar. Er dient daarbij constant gezocht te worden naar een 

goede combinatie van natuurbeleving en duurzame energieproductie. 

o Zon in combinatie met een geluidscherm langs de A9 bij plan Oost dient onderzocht te 

worden gericht op uitvoering in de RES 1.0.  

o Bij uitvoering van RES 1.0 dient maximaal ingezet te worden op participatie van bewoners en 

bedrijven. Kennis en procesbegeleiding van de lokale energiecoöperaties of andere 

belanghebbenden (bijv. LTO, HVC) dient benut te worden.  
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Toelichting 
 

 De RES is weliswaar een plan voor Noord-Holland noord, maar toch ook belangrijk voor 
Heiloo.  

 Het proces zoals in het startdocument RES weergegeven geeft de raad formeel beperkt 
ruimte om invloed uit te oefenen, namelijk pas aan het eind bij RES 1.0. 

 Het College is aan zet bij het huidige belangrijke moment waarop richting gegeven wordt aan 
de RES, zij het in concept fase. 

 De raad vindt het van belang nu mede richting te geven. Het is van belang dat de beelden 
vanuit Heiloo, los van het voorgestelde proces, ook expliciet duidelijk worden aan de burgers 
van Heiloo. 

 Daarom dit amendement.  

 Geen motie omdat het voorstel Raadsbesluit aangeeft juist geen bedenkingen en wensen te 
hebben; die zijn er dus wel. 


