Conceptteksten RES Kop van NH
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1. Inleiding
Deze notitie bevat de eerste uitwerking van de regionale energiestrategie (RES) voor
de regio Kop van Noord-Holland. In het Klimaatakkoord is Nederland in dertig
‘energieregio’s’ ingedeeld. De Kop van Noord-Holland is onderdeel van de regio
Noord-Holland Noord (NHN). De analyses, uitkomsten van de ateliers en uiteindelijk
de inzet/het bod van de Kop van Noord-Holland krijgen een plek in de totale
Concept RES Noord-Holland Noord die in juni 2020 aan het rijk wordt aangeboden.
KADER OPNEMEN

KAART energieregio’s en uitsnede NHN
Leeswijzer
In deze notitie gaan we eerst in op de regionale kenmerken en bestaande ambities
van de Kop van Noord-Holland (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomsten
van de verkenning naar vraag, aanbod en potentie van elektriciteitsopwek (zon,
wind) en warmte. In hoofdstuk 4 wordt dit nader per thema uitgediept. Hoofdstuk 5
geeft per gemeente een uitwerking van de analyses en de ambities. Hoofdstuk 6
gaat tenslotte in op de mogelijke scenario’s en de bouwstenen daarvoor, en
vervolgens de zoekgebieden die uit de analyses en de scenario’s komen.
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2. Kenmerken en ambities Kop van NH
Regionale context Kop
Algemeen
De Kop van Noord-Holland bestaat uit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon,
Schagen en Texel. In totaal telt de regio ruim 163.00 inwoners. Energie en water
zijn economische speerpunten, naast agri & food en de vrijetijdseconomie.
Landschap
De Kop van Noord-Holland bestaat uit een jong duinlandschap met daarachter een
aandijkings-landschap met oude keileembulten op Texel en in Wieringen. In het zuiden ligt
het oude zeeklei-landschap. Het landschap kent een aantal natuurgebieden: Het duingebied,
het Amstelmeer en het Robbenoordbos vallen onder bescherming van Natuur Netwerk
Nederland. De duinen en alle grote wateren zijn ook Natura 2000. De Waddenzee heeft
daarbij ook nog een Unesco bescherming. Texel en omgeving Wieringen is stiltegebied.
Duinen, keileembulten en kreken van Lage Veer zijn aardkundig beschermd. En daarnaast
kent het landschap diverse weidevogelkerngebieden. In Den Helder en Barsingerhorn zijn
delen beschermd stads- en dorpsgezicht.

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)

EERSTE CONCEPTTEKSTEN DEELRES KOP VAN NOORD-HOLLAND

2

Aanvullen met input uit deelregio: hoe de regio in een paar termen te vatten?
Ruimte, polders, water/kust, groen, …?
Ambitie: Noord-Holland Noord energieneutraal in 2040
In de Kop Werkt!1 Werken de gemeenten in de Kop van Noord-Holland samen aan
het verbeteren van de leefbaarheid en de duurzaamheid van de kernen in de Kop
van Noord-Holland. Energie en warmte spelen geen grote rol in de projecten.
In het ambitiedocument Holland boven Amsterdam 20402 spreken de drie
deelregio’s in Noord-Holland Noord (Kop, regio Alkmaar en West Friesland) de
ambitie uit om de regio in 2040 energieneutraal te laten zijn en de aanwezige
kennis en infrastructuur bij de transitie naar duurzame energie maximaal te
benutten. “De inzet van fossiele brandstoffen is [in 2040] afgebouwd ten gunste
van alternatieve, duurzame energiebronnen zoals offshore energie (wind, golf,
getijde en biomassa), groen gas, biomassavergassing en zon.”

1

Zie: https://druktemaker-media.foleon.com/publicize/de-kop-werkt-halfjaarverslag-2019-

1/regionaal-ambitiedocument/.
2

Zie: https://nhn.nl/wp-content/uploads/2018/03/Ambitiedocument-HbA-2040.pdf. Alleen

de gemeenteraden van Stede Broec en Enkhuizen hebben het document niet vastgesteld.
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3. Aanbod, vraag en potentie energie en
warmte
Dit hoofdstuk start met een weergave van de huidige en toekomstige vraag naar
elektriciteit en warmte in de Kop van Noord-Holland. Vervolgens zijn beiden
gecombineerd tot een totale toekomstige energievraag. Deze totale energievraag is
afgezet tegen de potentie aan opwek en warmtebronnen: wat is er mogelijk in het
gebied om in de vraag te voorzien?
Informatie uit gebiedsfoto’s en ateliers
De informatie in hoofdstuk 3 en 4 is gebaseerd op het proces dat het afgelopen maanden is
doorlopen in de regio. Meerdere ateliers zijn georganiseerd om lokaal informatie op te halen.
Daarnaast is kennis en ervaring binnen het consortium, van APPM, CE Delft, Decisio,
Generation Energy en Tauw, benut om per deelregio het energiegebruik, de potentie voor
duurzame opwek en toekomstscenario’s te schetsen. Dit is onder andere verwerkt in
gebiedsfoto’s per deelregio. Meer (achtergrond)informatie over dit proces en de resultaten is
beschikbaar op https://energieregionhn.nl/.

3.1 Elektriciteit
Huidige elektriciteitsvraag
De elektriciteitsvraag van de woningbouw en de utiliteitssector van het jaar 2017 gelden als
het huidig gebruik. Dit is het meest recente jaar waarvan gegevens beschikbaar waren vanuit
de Klimaatmonitor.
Toekomstige elektriciteitsvraag
Voor de toekomstige elektriciteitsvraag is een inschatting gemaakt voor het jaar 2030 op
basis van autonome ontwikkelingen zoals beschreven in de scenario’s van het PBL en de
WLO. Dit houdt in dat er is gekeken naar de verwachte groei van het volume en de verwachte
efficiëntieverbeteringen. In deze scenario’s wordt geen rekening gehouden met een
mogelijke sterke opkomst van de elektrificatie van de mobiliteit. Er is ook geen rekening
gehouden met een mogelijke toename van elektrificatie van warmtevoorziening. Deze is
opgenomen in de trend van de verwachte efficiëntieverbetering.

In figuur 3.1 is de huidige en toekomstige elektriciteitsvraag van de deelregio
weergegeven, afgezet tegen die van de regio Noord-Holland Noord als geheel.
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Figuur 3.1. Huidige en toekomstige elektriciteitsvraag

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)

3.2 Warmte
Onderstaande figuur laat de huidige en toekomstige warmtevraag van de deelregio
zien, afgezet tegen de vraag in de regio Noord-Holland Noord als geheel.
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Figuur 3.2. Huidige en toekomstige warmtevraag

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)

3.3 Toekomstige energievraag en potentie
Het energiepotentieel is het ruimtelijk technische maximum van de deelregio. Dit
theoretische maximum laat zien hoeveel duurzame energie opgewekt kan worden in de regio
als alle mogelijke ruimte voor wind- en zonne-energie wordt benut. Uiteraard is daarbij
rekening gehouden met beperkingen in beschermde gebieden en regelgeving voor geluid en
veiligheid.

Het energiepotentieel in de Kop van Noord-Holland is 18,3 TWh, 10 keer zo groot
als de geraamde energievraag van de regio in 2030. Met name wind op land en
wind op meer zorgen voor dit potentieel.
Figuur 3.3 laat de totale energievraag (warmte en elektriciteit) in 2030 zien
gecombineerd met het energiepotentieel in de Kop van Noord-Holland.
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Figuur 3.3. Toekomstige energievraag en potentie Kop van Noord-Holland

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)

EERSTE CONCEPTTEKSTEN DEELRES KOP VAN NOORD-HOLLAND

7

4. Uitwerking per thema
In dit hoofdstuk werken we eerst de thema’s wind en zon uit: wat is de huidige
situatie, wat zijn belemmeringen en waar is ruimte te vinden? Daarna komt het
thema warmte aan bod: welke warmtebronnen zijn er, wat leveren zij nu en wat is
de potentie? Tot slot kijken we naar de infrastructuur: in hoeverre is het net
geschikt voor extra op- en afname van hernieuwbare energie?

4.1 Wind
Beperkingen in de Kop van Noord-Holland
In de deelregio Kop van Noord-Holland is de bebouwing verspreid. Veel losse
(kwetsbare) bebouwing ligt in het westen van het gebied. In de Wieringenmeer
gelden minder restricties. Het nieuwe hoogspanningstracé kan nieuwe beperkingen
met zich meebrengen. Er zijn weinig woonkernen in het gebied, waardoor er weinig
beperkingen gelden als gevolg van geluidshinder.
Figuur 4.1. Beperkingen windenergie Kop van Noord-Holland

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)
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Rondom de luchthavens van Texel en Den Helder gelden hoogtebeperkingen en is
er een defensieradar (300 voet-zone)-verstoringsgebied bij Den Helder.
Figuur 4.2. Toetsgebieden radar en luchtvaart windenergie Kop van Noord-Holland

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)

De potentie voor windenergie is in onderstaand kaartbeeld (figuur 4.3)
weergegeven. De paarse kleur is potentie voor wind op land. Dat wil niet zeggen dat
het hele gebied volgebouwd gaat worden, maar dat hier mogelijkheden liggen.
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Figuur 4.3. Potentiegebied radar en luchtvaart windenergie Kop van Noord-Holland

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)

4.2 Zon
Beperkingen
Wat betreft zonne-energie zijn er relatief weinig beperkingen. De meeste
beperkingen vanuit het provinciaal beleid liggen langs de randen met het
IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee. Met name op Texel is het duingebied
onderdeel van het Natuurnetwerk en een groot gebied is aardkundig monument.
Rondom Schagen is een aantal gebieden aangemerkt als weidevogelkerngebied of
onderdeel van het Natuurnetwerk. Zie figuur 4.4.
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Figuur 4.4. Beperkingen zonne-energie Kop van Noord-Holland

Potentie
Een groot deel van de Kop van Noord-Holland is landbouwgebied, en komt daarmee
in potentie in aanmerking voor zonne-energie. Op Texel ligt de potentie vooral in het
noorden en aan het begin van het eiland, maar ook bij de Koog, rond de N501 en
bij Nieuwe schild is er potentieel gebied. Grote daken liggen voornamelijk op de
industrieterreinen, in de haven en op de daken van grote schuren in het landelijk
gebied.
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Figuur 4.5. Potentiegebied zonne-energie Kop van Noord-Holland

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)

4.3 Warmte
Geothermie
In het zuiden van de deelregio Kop van Noord- Holland, dus op het vasteland, is
indicatief een gemiddelde tot hoge technische potentie voor geothermie. Tegelijk
bedekken witte vlekken grote delen van de deelregio. Op Texel is de
geothermiepotentie onbekend. Er is één huidig en één gepland geothermieproject
in het zuiden van de deelregio.
Restwarmte
De deelregio Kop van Noord-Holland heeft relatief weinig restwarmtebronnen, van
de meeste is het temperatuurniveau onbekend. Twee potentiële bronnen met
hogetemperatuurrestwarmte zijn beide afkomstig van de glastuinbouw. Er zijn
kleine warmtenetten aanwezig in Den Helder. De precieze ligging van deze
warmtenetten is niet bekend. Deze informatie kan verder nagevraagd worden bij de
betreffende warmteleverancier.

EERSTE CONCEPTTEKSTEN DEELRES KOP VAN NOORD-HOLLAND

12

Warmte-koudeopslag
In de Kop van Noord-Holland is de open WKO-potentie goed tot zeer goed. Vooral op
Texel zijn er op land aardkundige monumenten aanwezig die beperkingen met zicht
meebrengen voor de ontwikkeling van WKO-projecten. Toch zijn er reeds (vooral
gesloten) WKO-projecten in die gebieden. Ook elders op de Kop van Noord-Holland
zijn er reeds WKO-projecten aanwezig.
Aquathermie
De deelregio Kop van Noord-Holland heeft een gemiddelde tot hoge theoretische
potentie voor het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater. Vooral langs
de kust en langs het IJsselmeer zijn er mogelijkheden.
Thermische energie uit afvalwater kan gewonnen worden bij gemalen en
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), alsook uit influent- en effluentleidingen3
van RWZI’s. Er zijn meerdere rioolwaterzuiveringsstations aanwezig, zowel op het
vasteland als één op Texel. De potentie voor het winnen van thermische energie uit
afvalwater moet deels nader worden uitgezocht (voor gemalen en RWZI’s). Let wel,
deze potenties zijn niet zonder meer bij elkaar op te tellen omdat het om hetzelfde
water gaat waar maar één keer warmte uit gewonnen kan worden.
Een drinkwaterpersleiding verbindt het vasteland met Texel. Uit water dat door deze
leiding loopt kan in theorie thermische energie uit drinkwaterwater gewonnen
worden. De potentie moet nader bepaald worden. De leiding bevindt zich relatief ver
van dichtbevolkte gebieden waardoor het minder waarschijnlijk is dat het
drinkwater in deze leiding kan gebruikt worden om er energie uit te winnen om
huizen of gebouwen mee te verwarmen.
Biomassa
De potentie voor verbrandbare biomassa is gemiddeld tot hoog in de deelregio Kop
van Noord-Holland. Vooral op Texel is de potentie hoog. De potentie voor
vergistbare biomassa is ook gemiddeld tot hoog, de hoogste potentie hiervoor ligt in
Hollands Kroon. Op het vasteland is een aantal verbrandings- en
vergistingsinstallaties aanwezig. Er is tot slot een rioolwaterzuiveringsinstallatie met
een warmtekrachtkoppeling in Den Helder.

3

Het inkomende vuile water, het influent, wordt in een aantal stappen gezuiverd. Het

gezuiverde water wordt het effluent genoemd.
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4.4 Infrastructuur
De capaciteit van het tussennetwerk in de deelregio Kop van Noord-Holland is
beperkt. In de Wieringenmeer is er zelfs op sommige plekken geen capaciteit meer
beschikbaar. Voor het gebied rond Warmenhuizen is beperkte beschikbaarheid en
dit geldt ook voor Texel. Voor afname vanuit het net is er geen informatie
beschikbaar. Zie figuur 4.6.
Figuur 4.6. Opnamecapaciteit netwerk grootschalige opwek Kop van Noord-Holland

Bron: Foto energie & ruimte Kop van Noord-Holland (2019)
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5. Gemeentelijke ambities en inzet
5.1 Texel
Als één van de Waddeneilanden neemt Texel een bijzondere positie in binnen de
groep gemeenten die samen met provincie Noord-Holland en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de eerste plannen werkt voor
de energietransitie. Al eeuwenlang zijn wij ons bewust van de strijd tegen het water.
De stijgende zeespiegel was de afgelopen jaren aanleiding tot een grootscheeps
uitgevoerd plan tot verhoging van de dijken.
De Texelse economie is minder verontreinigend dan op veel andere plaatsen.
Duurzame energiebronnen zijn juist meer voorhanden. Nergens zoveel zon, wind,
golven en getijden als juist op en rond Texel. Bovendien begint Texel de
energietransitie niet vanaf nul: de ambitie om geheel zelfvoorzienend te worden
met duurzame energie stamt uit 2007. Een plan, indertijd opgepakt samen met de
andere Waddeneilanden. Er is al veel onderzocht, uitgeprobeerd, ontwikkeld en
gedaan. Texel heeft de conclusie getrokken dat deze transitie ook kansen biedt
voor het eiland: van positieve aandacht in de pers tot subsidies en investeringen.
De wens om op afzienbare tijd zelfvoorzienend te zijn staat nog altijd rechtovereind.
Daarnaast heeft Texel ook zo zijn beperkingen. De kwetsbaarheid van de
Waddeneilanden biedt beperkte mogelijkheden om op grote schaal aan de slag te
gaan met zonneparken en windmolens. We moeten dus innovatief zijn en samen
met de Texelaars op zoek gaan naar andere methodieken.
Ambities
De duurzame ambities uit 2007 hebben tot initiatieven geleid. Texelaars zijn aan de
slag gegaan met isolatie en energiebesparing. En met resultaat: het energieverbruik
in 2016 valt iets lager uit dan 5 of 10 jaar eerder, ondanks een sterke groei van de
economie. Een paar voorbeelden van deze initiatieven:
▪

Met behulp van het energieloket zijn meer dan 2300 woningen aangepakt

▪

Speciale acties hebben geleid tot een groei van het aantal zonnepanelen op het
eiland

▪

25 bestaande woonhuizen zijn energieneutraal gemaakt

▪

De woningbouwcorporatie is gestart met het verduurzamen van haar
woningvoorraad

▪

De TESO heeft haar boten verduurzaamd

▪

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s is uitgebreid
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▪

Texel heeft een energieneutraal openbaar verlichtingssysteem

Op dit moment gebeurt het opwekken van duurzame energie nog beperkt op Texel.
Samen met het Hoogheemraadschap is op de rioolwaterzuivering een drijvend
zonnepaneelpark aangebracht van circa 1000 panelen. Op de rioolwaterzuivering
worden ook de mogelijkheden van waterstofproductie en opslag samen met het
Hoogheemraadschap onderzocht.
Ook bij vakantiepark De Krim is een drijvend zonnepaneelpark aangebracht. Deze
bestaat uit circa 2500 panelen. Momenteel wordt nabij Oosterend een
biovergistingsinstallatie gebouwd voor de productie van groen gas. Dit is een pilot
van Gasunie met lokale bedrijven.
Golfenergie
Zeer innovatief en kansrijk wordt de proef door Slow Mill met golfenergie gezien; op
de Noordzee, circa 4 kilometer voor de kust van De Koog. In de komende 3 jaar
moet blijken of deze techniek rendabel kan worden gemaakt.
Een andere interessante proef is van SeaQurrent. Zij produceren getijde-energie
met een onderwatervlieger. Dat lijkt beter te werken in relatief traag stromend
water, dan de turbine die eerder in het Marsdiep voor de kust van Texel lag. Een
schaalmodel is getest in 2018, in 2019/2020 is opschaling in het Borndiep bij
Ameland voorzien en wellicht daarna in het Marsdiep.

5.2 Den Helder
De gemeente Den Helder werkt aan een duurzaam en klimaatbestendig Den
Helder, met daarbij een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening
voor inwoners, bedrijven en bezoekers van Den Helder. Dit kan worden gerealiseerd
door werk te maken van twee zaken, te weten: energiebesparing en het opwekken
van duurzame energie.
Energiebesparing
Den Helder kan op het gebied van wonen, verkeer en vervoer en publieke
dienstverlening veel energie besparen. Een goede informatievoorziening voor
inwoners en ondernemers is hierbij essentieel. Om deze informatievoorziening te
realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor het Duurzaam Bouwloket, die beide
partijen kan informeren. Ook een samenwerking met de ondernemersverenigingen
en het Ontwikkelingsbedrijf NHN kan bijdragen aan de informatievoorziening zodat
bedrijven de eerste stappen zetten richting energiebesparing en het duurzaam
opwekken van energie.
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Gemeente Den Helder hecht eveneens veel waarde aan het ontzorgen van deze
partijen. Daarom hebben collectieve aanpakken met lokale partijen de voorkeur
binnen de gemeente. Partijen in Den Helder worden door middel van informatie
avonden over deze aanpak voorgelicht en uitgedaagd om mee te doen. De
gemeente werkt via de ‘comfortabel wonen lening’ en de subsidie
‘energiebesparing particuliere woningvoorraad’ aan de financiële ondersteuning
van de inwoners om energie te besparen.
Op het gebied van verkeer en vervoer zal samenwerking met de MRA-E worden
gezocht. Met deze samenwerking wordt het stimuleren van elektrisch vervoer meer
kracht bijgezet.
Daarnaast pleit Den Helder voor nationale regelgeving en middelen om het
energieverbruik te reduceren, zoals gebouwgebonden financiering en het behouden
en eventueel uitbreiden van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis.

Energie opwek: wind
Onder hernieuwbare energieproductie wordt verstaan: het vergroten van de
hoeveelheid duurzame energie die in Den Helder wordt opgewekt. Het kan hierbij
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gaan om wind- of zonne-energie maar ook andere vormen van duurzame energie
opwek die in potentie aanwezig is willen wij faciliteren in de gemeente.
Er is nog een belangrijke slag te maken in de duurzame energieproductie in Den
Helder. Mogelijkheden voor windenergie zijn zeer beperkt in Den Helder vanwege de
belemmeringen vanuit de luchthaven en Defensie. Gezien de huidige opgave is het
van belang om opnieuw te bezien of er niet meer mogelijkheden zijn op het gebied
van windenergie, zoals bijvoorbeeld meer ruimte voor kleinschalige windturbines op
het agrarisch erf.
Energie-opwek: zon
Voor Den Helder liggen er veel kansen op het gebied van zonne-energie. In maart
2015 is de nota zonneparken vastgesteld die de kaders aangeeft voor de realisatie
van zonneparken in Den Helder.
Via acties met Stichting Eneregio en de acties van woningcorporaties wordt de
productie van zonne-energie op daken van woningen al langer gestimuleerd. Zon op
(bedrijfs)daken heeft momenteel de voorkeur boven het realiseren van een
zonnepark op kostbare grond.
Nader gaat onderzocht worden of uitbreiding van Zonneweiden mogelijk is aan de
oostkant van de stad (haven, luchthaven,
Naast de algemeen bekende opties voor het opwekken van hernieuwbare energie is
oog op innovaties van belang. Dit zowel voor de particuliere als publieke sector.
Gezien de tijdsperiode en innovaties op het gebied van hernieuwbare energie is het
nodig nieuwe kansen te zien en te benutten. Innovaties worden o.a. onderzocht en
ontwikkeld in het kader van het samenwerkingsverband op Noord-Holland Noord
niveau, mede ondersteund door de RUD.
Concreet werkt de gemeente Den Helder aan de volgende opwek- en
besparingsdoelen:
▪

De gemeente stelt voor alle panden die onderdeel zijn van de kernportefeuille
en waarvan de energierekening door de gemeente wordt betaald een energie
besparingsplan op.

▪

In het kader van de eigen bedrijfsvoering werkt de gemeente aan een
certificering volgens de CO2-prestatieladder.

▪

Met het programma “regionaal energiebesparingsprogramma woningen 2019
– 2021” faciliteert de gemeente samen met het Duurzaam Bouwloket haar
inwoners om aan de slag te gaan te met de verduurzaming van de eigen
woning.

▪

Ca. 5.000 zonnepanelen op daken gemeente (sporthallen, scholen etcetera);
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▪

Vergund: ca 100.000 panelen middels vijf grondgebonden zonprojecten ;

▪

Via actieve stimulering het doen realiseren van ca 100.000 panelen op daken
van particuliere woningeigenaren en van bedrijfspanden, o.a. via inkoopactie
samen met Duurzaam Bouwloket.

▪

De realisatie van een duurzaam stadhuis op Willemsoord kan mogelijk leiden
tot een toename van de prognose van ca 5.000 panelen op daken van de
gemeente.

▪

De gemeente onderzoekt samen met betrokken partijen in regionaal verband
de mogelijkheden voor de realisatie van kleine windturbines op agrarisch
grondgebied.

Helders Energie Akkoord
De gemeente Den Helder onderkent dat de energietransitie een zaak is die alle
betrokken stakeholders in de gemeente aangaat. Met de belangrijkste stakeholders
werkt de gemeente aan een Energieakkoord Den Helder.
Het Energieakkoord Den Helder geeft focus aan structurele samenwerking tussen
relevante stakeholders. Het is een soort ‘maatschappelijk contract’ tussen publieke,
private en maatschappelijke organisaties/instellingen. Dit contract is
samenbindend, gericht op het mobiliseren van uitvoeringskracht en maakt
inzichtelijk wat en hoe organisaties bijdragen aan de energietransitie in Den Helder.
Maar de stakeholders zijn ook een dynamisch netwerk waarin samengewerkt wordt
in de energietransitie van Den Helder.
Eén van de belangrijkste opgave waar een deel van de stakeholders nu mee bezig
is behelst het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet gevoed op een
geothermische bron.

5.3 Schagen
Coalitieprogramma
Schagen is een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en waar
gelet wordt op het langetermijneffect van beslissingen. We willen werken aan een
gemeente die voorop loopt in verduurzaming. Schagen zal de komende jaren grote
stappen zetten op weg naar een energieneutrale en duurzame gemeente. Met die
grote stappen zetten we stevig, haalbaar, concreet en realistisch beleid voor de
komende jaren neer, gericht op een duurzame toekomst. Het formuleren van
datgene wat we het komende jaar gaan doen is daarbij veel belangrijker dan het
verre en abstracte doel in 2050. We sluiten aan bij Europese, landelijke en eerder
vastgestelde regionale doelen vanuit het ambitiedocument Holland boven
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Amsterdam doelstellingen, maar we kiezen ervoor om de weg ernaar toe concreet
en zichtbaar te maken.
Duurzaamheidsprogramma 2020-2050
De titel luidt: Samen bouwen aan een duurzaam Schagen, wat benadrukt dat de
gemeente het niet alleen kan doen. We werken met zes hoofdthema’s: Warmte,
Elektriciteit, Mobiliteit, Circulair, Klimaat en Groen & Biodiversiteit, elk verdeeld in
een aantal hoofdopgaven. Die hoofdopgaven worden in de uitvoeringsagenda voor
de komende jaren verder uitgewerkt tot deelprogramma’s, projecten en activiteiten.
Een aantal daarvan lopen al, anderen zijn in voorbereiding en er zullen ook
ontwikkelingen op ons af komen waar we nu nog niet van weten.
Wat gebeurt er al?
Hierna wordt een kort overzicht gegeven van enkele projecten die we ten behoeve
van de duurzaamheidsopgave al doen en in planning hebben.
Warmte
▪

Optimaal isoleren van de bestaande bebouwing door o.a. uitvoering te geven
aan:
-

het “Regionaal Energiebesparingsprogramma 2019-2021” in
samenwerking met het Duurzaam Bouwloket vanuit een bijdrage van de
Provincie Noord-Holland.

-

de “Regeling reductie energiegebruik” waarbij inwoners een subsidie
kunnen krijgen voor het nemen van kleine energiebesparende
maatregelen, zoals radiatorfolie, led verlichting, waterzijdig inregelen van
radiotoren of een energieadvies.

-

de Duurzaamheidslening voor investeringen in energiebesparende- en
duurzaamheidsmaatregelen.

▪

Wijkgericht koppelen van de warmtevraag aan duurzame warmtebronnen tegen
laagste maatschappelijke kosten. In samenwerking met het CBS is aan de hand
van data-analyse een start gemaakt met een prioriteringsmatrix voor de
Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen.

Elektriciteit
▪

Voor zon op daken worden beschikbare gebouwen en infrastructuur optimaal
benut voor zonne-energie door projecten gericht op het verduurzamen van
bedrijventerreinen, scholen, verenigingen, stichtingen en eigen vastgoed. Maar
ook de activiteiten van lokale energie coöperaties waaronder NHEC en
Kennemerwind worden actief ondersteund.
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▪

De regels voor grondgebonden zonne-installaties zijn vastgelegd in het “beleid
Zonneparken”.

▪

Voor zowel biomassavergisters als windmolens op land is lokaal draagvlak
noodzakelijk. De gemeente wil biomassavergisters blijven toestaan, maar er
moet wel voldoende afstand van woonwijken blijven en stankoverlast moet
actief worden voorkomen. Vanuit het coalitieprogramma staan open voor extra
windmolens, mits in lijn- of parkopstelling langs weg of waterwegen.

Mobiliteit
▪

Vanuit De Kop Werkt! wordt gewerkt aan “Regionale doorfietsroutes” waarbij
drie routes momenteel nader worden uitgewerkt.

▪

Vanuit Eneregio Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan een “Regionaal
Mobiliteits Programma” voor een dekkende laad- en waterstofinfrastructuur
voor elektrisch vervoer.

Circulair
Door een “Afval- en recycleplan” op te stellen wordt gestreefd om te voldoen aan de
landelijke VANG-normen voor huishoudelijk afval moeten komende jaren nog allerlei
verbeteringen en optimalisaties in de afvalinzameling en – verwerking plaatsvinden.
Water & Natuur
▪

Vanuit het programma “Schagen Groeit Door” wordt gewerkt aan het
vergroenen van Schagen door het planten van bomen en struiken.

EERSTE CONCEPTTEKSTEN DEELRES KOP VAN NOORD-HOLLAND

21

▪

Het programma “Bollen en Bijen” zorgt voor het herstel van de biodiversiteit
door de aanplant van geschikte beplanting in wijken, langs infrastructuur en in
het buitengebied.

▪

In het programma “Op weg naar een klimaatbestendige Noordkop” werken we
samen om de regionale opgaven voor Klimaatadaptatie samen uit te voeren.

Rol van gemeente Schagen
De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie. Zo gebruiken we al
elektrische auto’s en apparaten voor de buitendienst, hebben we LED Verlichting in
alle lantaarnpalen, bouwen we zoveel mogelijk duurzame gebouwen en kopen we
duurzaam in. Bij de uitvoering van het hele programma zetten we een aantal
belangrijke uitgangspunten centraal, gericht op samenwerking, voorbeeldgedrag,
communicatie, innovatie en financiële haalbaarheid.

5.4 Hollands Kroon
Hollands Kroon werkt aan een duurzame samenleving en leefomgeving. We hebben
een basishouding van denken en doen aan duurzaamheid. Het is een integraal
uitgangspunt van het gemeentelijk beleid en onze bedrijfsvoering. We gaan verdere
klimaatverandering tegen en werken aan de gevolgen die we al ondervinden.
De transitie naar een duurzame samenleving heeft impact, de energietransitie is in
onze gemeente dan ook al goed zichtbaar. Zo staat bijvoorbeeld het grootste
Nederlandse windpark op land in onze gemeente. Hiermee leveren we een grote
bijdrage aan duurzame opgewekte energie en zijn wij een van de koplopers in
Nederland.
Naast een eerlijke boodschap, laten we ruimte voor inwoners en (agrarische)
ondernemers om actief deel te nemen. Zo staan we klaar om lokale
energiecoöperaties in dorpen en wijken te helpen. En zien wij een belangrijke rol
voor inwoners en ondernemers in het verduurzamen van hun huis, straat, dorp,
bedrijf en leefomgeving. Wij bieden waar mogelijk ruimte voor eigen initiatief.
Wij geloven dat, na het Windpark Wieringermeer, onze bijdrage aan windenergie
voorlopig voldoende is. Daarom kijken wij verder dan alleen zon- of windenergie. Wij
spelen in op kansen en maken inzichtelijk welke vormen van (alternatieve) energie
een bijdrage kunnen leveren aan onze energiemix.
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Om bij te dragen aan een energieneutraal Nederland in 2050, zetten wij eerst in op
energiebesparing. Samen met ons energieloket helpen wij inwoners te
verduurzamen. Zelf geven we het goede voorbeeld, en zetten we in op
energieneutraal gemeentelijk vastgoed. Daarnaast gaan we voor een wagenpark
dat rijdt op groene energie.
Onze visie en ambities komen terug in het ‘programma Duurzaamheid 2020 –
2022’. Met betrekking tot de energietransitie staat hier bijvoorbeeld in dat wij ons
inzetten voor:
▪

Betaalbare en duurzame warmtevoorzieningen.

▪

Energiecoöperaties.

▪

Energieneutraal gemeentelijk vastgoed.

▪

Een robuuste energie infrastructuur.

▪

Zon op dak.
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6. Scenario’s en zoekgebieden
In dit hoofdstuk geven we inzicht in het mogelijke toekomstbeeld inclusief
aangewezen zoekgebieden voor het opwekken van duurzame energie voor de
deelregio Kop van Noord-Holland. Eerst beschrijven we kort hoe deze zoekgebieden
tot stand zijn gekomen. Wat zijn belangrijke kernwaarden in de regio? Hoe
verwerken we dit in toekomstscenario’s? Welke technieken liggen het meest voor
de hand? Daarna gaan we in op de locaties die in beeld komen voor grootschalige
duurzame opwek van elektriciteit.

6.1 Bouwstenen en scenario’s
Op basis van de verzamelde informatie uit hoofdstuk twee (vraag, aanbod en
potentie) zijn scenario’s opgesteld. Hierbij zijn diverse partners uit de gemeenten,
professionele stakeholders en maatschappelijke partners betrokken. Scenario’s zijn
mogelijke toekomstbeelden en geven inzicht in waar en hoeveel duurzame energie
opgewekt kan worden. Ook zijn per scenario de effecten op natuur en landschap,
werkgelegenheid en scholing en (maatschappelijke) kosten en baten in beeld
gebracht.
Het proces
De scenario’s zijn gemaakt in scenarioateliers, waarvoor professionals van overheden,
maatschappelijke organisaties en energiebedrijven zijn uitgenodigd. Ook
volksvertegenwoordigers zijn hierbij betrokken. Zij hebben gekeken welke uitgangspunten
belangrijk zijn en op basis daarvan bepaald welke scenario’s voor de deelregio interessant
zijn om te onderzoeken. Vervolgens is een top drie van scenario’s vastgesteld. Het RES-team
heeft daarna per scenario de bouwstenen bepaald en de scenario’s doorgerekend en
verbeeld.
De scenario’s zijn vervolgens lokaal besproken en beoordeeld in lokale ateliers per
gemeente. De uitkomsten van de gesprekken over de scenario’s in de lokale ateliers leiden
uiteindelijk tot de concept-RES.
VERDER UITWERKEN: HOEVEEL ATELIERS, WANNEER, DEELNEMERS, UITKOMSTEN/TENEUR

De scenario’s zijn bedoeld om inzicht te geven in de keuzes en effecten die
samenhangen met die scenario’s. De scenario’s zijn geen inhoudelijke
handelingsperspectieven waartussen een keuze gemaakt moet worden maar een
hulpmiddel om het gesprek te voeren.
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Voor de Kop van NH zijn drie scenario’s opgesteld: Lokale kracht, Kop vooruit en
verbindend en Landschap is leidend. Zie onderstaand kader.
Scenario’s Kop van Noord-Holland
▪

Scenario ‘Lokale kracht’. In dit scenario is de energietransitie voelbaar en zichtbaar in
de directe leefomgeving. Dorpen hebben een eigen windturbine en/of zonnepark.
Energiecoöperaties hebben een belangrijke rol. Inwoners en lokale bedrijven bundelen
de krachten om lokaal elektriciteit op te wekken. Opbrengsten vloeien terug naar de
lokale gemeenschap en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het ontwikkelen van
natuurgebieden en het versterken van recreatiefuncties.

▪

Scenario ‘Kop vooruit en verbonden’. De Kop van Noord Holland is dit scenario een van
de voorlopers op het gebied van duurzame energie. Het ambitieniveau is hoog. Er wordt
geïnvesteerd in innovatie en er wordt samengewerkt tussen overheid, kennisinstellingen
en het bedrijfsleven. De Kop is proeftuin voor nieuwe ideeën. Den Helder wordt een
energiedraaischijf waar elektriciteit van de windparken in de Noordzee aan land komt.
Dit vraagt om investeringen in het elektriciteitsnetwerk in de regio. Grote clusters van
zonnepanelen en windturbines worden aangesloten op dit elektriciteitsnetwerk. De
inkomsten van deze energie opwekking wordt ingezet voor de verbetering van de
ontsluiting van de Kop.

▪

Scenario ‘Landschap is leidend’. Het landschap is bepalend bij de inpassing van de
energietransitie en respecteert het huidige landschapsbeleid. Windturbines volgen de
historische lijnen in het landschap, zoals dijken en waterwegen. Er wordt gezocht naar
locaties voor zonneparken in gebieden waar verzilting speelt in combinatie met natuur
ontwikkeling. Er is gezocht naar meervoudig ruimtegebruik. Zo hebben parkeerplaatsen
een zonnedak, en liggen op dijken zonnepanelen.

Elk van deze scenario’s heeft andere effecten op ruimtebeslag, kosten en
opbrengsten en duurzame-elektriciteitsopwek. Het scenario Kop vooruit en
verbindend vergt de meeste ruimte en de hoogste kosten, maar levert ook het
meeste op zowel financieel als duurzame energie. Lokale kracht vraagt weinig
ruimte en heeft de laagste kosten maar genereert ook de minste duurzameenergieopwek. Het scenario Landschap is leidend is op deze punten een
middenscenario.

EERSTE CONCEPTTEKSTEN DEELRES KOP VAN NOORD-HOLLAND

25

Bouwstenen voor opbouw van scenario’s
Elk scenario is opgebouwd uit bouwstenen. Bouwstenen zijn een bepaalde techniek van
energieopwekking (bijv. een windmolen), op een plek (bijv. agrarische grond) en onder een
bepaalde conditie (bijv. langs de snelweg). De bouwsteen heet dan “windmolen op agrarische
grond langs de snelweg’’. Doordat elk scenario een ander uitgangspunt heeft, verschillen de
bouwstenen per scenario.

6.2 Zoekgebieden Kop van Noord-Holland
De zoekgebieden geven aan welke locaties aangewezen zijn voor opwekking van
wind- en zonne-energie. De zoekgebieden geven houvast voor de verdere uitwerking
van de RES voor Noord-Holland Noord. De aangewezen zoekgebieden zijn het
resultaat van onderzoek naar technische en beleidsmatige beperkingen en de
potentie voor het opwekken van duurzame energie. Daarnaast zijn meerdere
ateliers met lokale stakeholders gehouden om de meest geschikte gebieden de
definiëren. De extra zoekgebieden zijn gebieden waar wind en zon ook potentie
hebben, maar die alleen worden overwogen als in andere gebieden onvoldoende
ruimte is om aan de ambities te voldoen.
Aanvullen met uitkomsten lokale ateliers en ‘het bod’ van de deelregio.
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