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Inleiding 

 

Tijdens de raadsvergadering van 7 juni 2021 is bij agendapunt 1.03.01/2.06.03 Vaststellen RES 1.0 de 

volgende motie ingediend door de fracties VVD, CDA en Welzijn Koggenland, en aangenomen: 

Motie Vaststellen RES 1.0 

 

 

 

Vraag 

 

Constaterende dat: 

- het raadsvoorstel voorligt om in te stemmen met de RES 1.0 als resultaat uit het regionaal 

proces met een kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en 

zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren, 

- de RES 1.0 na vaststelling de status heeft van een beleidsstuk en het karakter van een 

energiebeleid waar men rekening mee moet houden bij de verdere uitwerking in het lokale 

omgevingsbeleid. 

 

Overwegende dat; 

- de intekening in de kaart van de zoekgebieden betreffende de gemeente Koggenland te 

globaal zijn benoemd, 

- voor de gemeente Koggenland de kaart met zoekgebieden derhalve een nadere 

concretisering behoeven. 

 

Verzoekt het college; 

Bij de benoemde zoekgebieden met effect op de gemeente Koggenland, bij de uitwerking van de 

uitkomsten RES 1.0 in het omgevingsbeleid (zoals het toetsingskader zonne-energie en het beleid 

omtrent windmolens), de volgende concretisering dan wel kaders te hanteren en aan te passen in de 

RES viewer: 

 

zoekgebied 10 (WFL 10 De Braken) 

- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot het huidige bedrijventerrein. 

- Het zoekgebied geldt uitsluitend voor zon op dak. 

 

zoekgebied 11 (WFL 11 Spoorweg Obdam Hoorn) 

- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot de spoorberm (de taluds) 
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zoekgebied 12 (WFL 12 Jaagweg) 

- Naam zoekgebied wijzigen naar WFL 12 Jaagweg (Vredemaker weglaten) 

- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot grondgebied in eigendom van de provincie NH 

- Op dit zoekgebied is het toetsingskader van zonne-energie van de gemeente Koggenland van 

toepassing. Dit betekent onder andere minimaal 50% lokaal eigendom en een maximale bruto 

oppervlakte van 66 ha. 

- Wind is hier uitgesloten vanwege de 600 meter grens die Koggenland hanteert tussen windmolens 

en woningen 

- Bevoegd gezag aan te passen naar; Dagelijks bestuur-Gemeente, gelijk aan zoekgebied WFL_11 

 

zoekgebied 13 (WFL 13 Oudendijk) 

- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot zon langs A7 (berm), gelijk aan zoekgebied ZWL_04 

- Zon potentiaal aanpassen naar nieuwe oppervlakte van het zoekgebied. 

 

 

Antwoord:  

Het college is voornemens in dit verzoek te voorzien en de opmerkingen van uw raad over te nemen 

in de uitwerking van de zoekgebieden en bij de ontwikkeling van de RES 2.0. Hieronder beschrijven 

wij hoe dit per zoekgebied vorm zal krijgen. Alle eventuele wijzigingen  worden doorgevoerd in de 

RES-viewer. 

 

Definitie 

Een zoekgebied houdt in dat er binnen dat gebied gekeken wordt waar en hoe er het beste een 

vastgesteld vermogen opgesteld zou kunnen worden. Dit betekent dat een zoekgebied nooit in zijn 

geheel gebruikt zal worden en dat, als er al voldoende vermogen is opgesteld in een zoekgebied dat 

er geen reden is om medewerking te verlenen aan het extra bijplaatsen van opwekvermogen.  

 

Proces 

De voorgestelde veranderingen worden in alle regionale overleggen hierover meegenomen. 

Initiatieven binnen de zoekgebieden, maar ook daar buiten, worden altijd aan uw raad voorgelegd. 

De zoekgebieden vormen een uitnodigend karakter voor initiatiefnemers binnen onze regio, maar 

zijn volgend aan gemeentelijk beleid wat hiervoor is opgesteld. Ondanks regionale samenwerking is 

iedere gemeente vrij om haar eigen keuzes te maken.   

 

Zoekgebieden 

Wat betreft zoekgebieden WFL 10 (De Braken) en WFL 13 (Oudendijk) zal het college de verkleining 

van de zoekgebieden meenemen in de uitwerking van de RES 2.0. Mochten er voor die tijd 

initiatieven zijn voor zon op land, dat zal dit getoetst worden aan het toetsingskader zonne-energie. 

Dit geldt overigens voor alle initiatieven voor zonne-energie binnen de gemeente. Dit heeft tot 

gevolg dat zoekgebied WFL 13 (Oudendijk) zich concentreert op de berm van de A7, dus direct langs 

de infrastructuur.  

 

Voor zoekgebied WFL 11 (spoorweg Obdam-Hoorn) worden eventuele initiatieven eveneens 

getoetst aan het toetsingskader zonne-energie. De door uw raad gewenste beperking is in het 

beleid al meegenomen, namelijk de mogelijkheid van zonnepanelen in restruimtes langs 

infrastructuur. Daarmee geeft het college uitvoering aan uw motie op dit punt.  

 

Voor zoekgebied WFL 12 (Jaagweg) wordt in de RES 2.0 en in de uitwerking van het zoekgebied 

alleen nog naar gerefereerd als zijnde de Jaagweg. Inderdaad klopt het dat op dit zoekgebied het 

toetsingskader zonne-energie van toepassing is, zoals voor alle ontwikkelingen binnen of buiten een 

zoekgebied.  
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Voor wind blijft leidend dat er een minimale afstand tussen woning en grootschalige windturbines 

van 600 meter wordt gehanteerd. In het toetsingskader “Wind op (Koggen)land”, wat ter 

besluitvorming aan uw raad is voorgelegd op 13 december, is deze minimale afstand eveneens 

opgenomen. Op dit moment heeft de provincie haar beleid voor wind op land zodanig aangepast 

dat de RES hierin leidend is. Alleen binnen zoekgebieden in de RES waar wind als mogelijke vorm 

van opwek is opgenomen, kunnen windturbines worden toegestaan. Dit betekent voor de gemeente 

Koggenland dat grootschalige wind op dit moment nergens in de gemeente is toegestaan.  

Tot slot zal in de RES-viewer het bevoegd gezag gewijzigd worden naar de gemeente.  

 

 

 


