
 
 
 

 

 

 

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag 
 

 

Onderwerp: Concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (agendapunt 2.05 / 3.08) 

 

 

 De raad van de gemeente Koggenland in de vergadering bijeen op 25 mei 2020,  

 

 

Constaterende dat: 

 De concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (hierna te noemen 

Concept RES NHN) bekend is gemaakt. 

 

Overwegende dat: 

 De inbreng van de Koggenlandse ateliers onvoldoende terug te vinden is in de Concept 

RES NHN; 

 De ingecalculeerde bijdrage per zoekgebied vooralsnog onduidelijk is; 

 De raad van de gemeente Koggenland vooralsnog niet in de positie is geweest om 

kaders te stellen; 

 Het op dit moment onvoldoende duidelijk is wat de consequenties zijn van de Concept-

RES NHN voor de inwoners van de gemeente Koggenland en voor het landschap om ons 

heen; 

 Noord-Holland Noord momenteel al meer dan haar ‘fair-share’ bijdraagt aan de 

benodigde 35 TWh, en het er vooralsnog naar uitziet dat het totale bod van alle RES-

regio’s de benodigde 35 TWh ver zal overschrijden waardoor de extra bijdrage van West-

Friesland en Noord-Holland Noord vooralsnog niet nodig is; 

 Een hogere bijdrage leveren dan het bod altijd mogelijk is terwijl de consequenties bij 

het realiseren van een lagere bijdrage dan het bod onduidelijk zijn. 

 

Verzoekt het college: 

1. Om vóór 1 juni 2020 bij de colleges en raden van de overige West-Friese gemeenten 

actief te pleiten voor het verlagen van het bod voor de Concept RES NHN voor de regio 

West-Friesland van 1,191 TWh naar 0,23 TWh (de huidige bijdrage); 

2. Om vóór 1 juni 2020 bij de 18 colleges en raden van de gemeenten binnen de RES-regio 

Noord-Holland Noord aan te geven dat op basis van de beschikbare informatie de raad 

van de gemeente Koggenland vooralsnog afstand neemt van de Concept RES NHN. 

. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

Ingediend  door: 

CDA   VVD   Welzijn Koggenland  GBK 

Ed Dekker  Rosalien van Dolder Corrie van Leijen-Spaansen  René Klok   

 

 


