
 

  

Amendement 

Onderwerp: Amendement Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord 

De raad van de gemeente Stede Broec in vergadering bijeen op 17-06-2021, behandelt agendapunt 12 

‘Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord, 

Constaterende dat: 
- de raad op 27 mei 2021 unaniem de motie “Zoetwatervoorziening / Agenda IJsselmeergebied 2050” 

heeft aangenomen met als doel het mogelijke zoetwatertekort op de politieke agenda van de 7 
Westfriese gemeenten te plaatsen; 

- het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar de aanleg van zonne-atollen en natuureilanden in de 
Wieringerhoek bevat die ten koste gaan van de zoetwaterbuffer welke niet elders gecompenseerd 
wordt. 
 

Overwegende dat: 
- de zoetwaterbuffer in het IJsselmeer en Markermeer al sterk onder druk staat door 

klimaatverandering en de realisatie van diverse plannen zoals bijvoorbeeld de Markerwadden en 
woningbouwplannen van de gemeenten IJburg en Almere; 

- indien de raad instemt met punt 2 van het voorgestelde besluit,  de raad instemt met het inzetten tot 
het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar; 

- dat het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar nog niet is getoetst aan het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro); 

- natuurorganisaties collectief tegen het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar zijn; 
- dat het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar voor de eerste keer aan de raad wordt voorgelegd, het 

plan zich nog in pril stadium bevat en daarmee onvoldoende informatie bevat om te oordelen of het 
verantwoord is; 

- de punten 2 en 3 uit het voorgestelde raadsbesluit overbodig zijn omdat deze worden benoemd in de 
RES 1.0 NHN, waarmee punt 1 uit het voorgestelde raadsbesluit volstaat; 

- de punten 2 en 3 uit het voorgestelde raadsbesluit niet tot het RES-bod van 3,6 TWh behoren en 
daarmee ook niet tot de RES 1.0 NHN hoeven te behoren om te voldoen aan de vraagstelling van het 
Rijk. 

 
Besluit: 

Het voorgenomen besluit t.a.v. Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord, te weten: 

1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN.  

2. In te zetten op het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar, samen met Rijk, 

provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0  

3. Ruimte te laten voor nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden van de RES 1.0 

 

te wijzigen in: 

 

In te stemmen met de RES 1.0 NHN, met de ambitie voor realisatie van 3,6 TWh zon- en windenergie op 

land voor de regio NHN, waarvan 0,7 TWh voor regio Westfriesland met uitzondering van het inzetten op 

het realiseren van Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar en dit dus geen onderdeel te laten zijn van RES 1.0 

NHN. 

 

 

 



Ingediend door: 

Onafhankelijke Partij  Open en Duidelijk Stede Broec Gemeente Belangen Stede Broec  

Wilma de Wit-Scholten  Ellen Dudink-Dol  Peter Raven 

 

 

 

 


