MOTIE

Motie bij:

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0

(in te vullen door griffie)

Onderwerp

Uitbreiding met functie wind in zoekgebied 13: “zonneweides tussen
de A9 en bedrijventerrein De Boekelermeer”

Aanhef

De raad van de gemeente Heiloo in vergadering bijeen op
21 juni 2021
De raad,
Gehoord de beraadslagingen,
Overwegende dat

Inhoud

door het ter elfder ure wegvallen van zoekgebied 14 voor zon op
gronden langs de A9-westzijde blijven er nog 2 zoekgebieden over
ten behoeve van de RES 1.0 op het grondgebied van Heiloo;
de eigenaren van zoekgebied 13 tijdens de Commissievergadering
van 7 juni jl. en ook op andere momenten hebben aangegeven niet
van plan te zijn zonneweides toe te staan op het betreffende
zoekgebied, maar wel open te staan voor plaatsing van 1 of enkele
windmolens;
daarmee de RES 1.0 in zijn huidige vorm voor wat betreft de
zoekgebieden een wel heel bescheiden bijdrage levert aan het doel
van RES 1.0;
dat geen recht doet aan het uitgebreide participatieve
voorbereidingstraject en ook niet aan de maatschappelijke opgave
mbt opwekking duurzame energie;
uitbreiding van het zoekgebied 13 met de functie wind ruimte biedt
om toch een bijdrage te leveren;

Heiloo niet zit te wachten op een extra rijopstelling, maar er wel
draagvlak is voor plaatsing op afstand van 1 of enkele windmolens in
dat zoekgebied;
voor een precieze locatie van windmolens dient er met het oog op
gezondheidsaspecten een basisveiligheid te zijn welke inhoudt dat in
zoekgebied 13 voor windmolens een afstandsgrens van tenminste
600 meters tot aan woningen gehanteerd wordt;
dat de oostzijde van zoekgebied 13 op 700- 1100 meter van de
meest dichtbij zijnde woonwijk af ligt.

Conclusie

De raad,

Keuze:
 Verzoekt het
college

Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met
inachtneming van de 600 meter grens aan zoekgebied 13 ook
de functie “wind” toe te voegen, waardoor er 1 of enkele molens
geplaatst kunnen worden;
daarover dit najaar een voorstel te doen aan de Raad.
en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners :
VVD, CDA, D66
Fractie
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