Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
Nummer
Zaaknummer
Naam commissielid
Fractie
Onderwerp

DOC-20-326547
Z-19-083029
R. Manshanden
GroenLinks
Commissievragen GroenLinks raadscie. 7-12 agendapunt 4.2
Bespreeknotitie beleidskader zon op land
Datum waarop de vraag is gesteld
30 november 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

Blz. 2 van de bespreeknotitie, gebruik agrarische gronden. In de raad van 6 juni 2019 is
er een motie van GroenLinks m.b.t. lokale kaders zonneweiden vastgesteld. Een van de
punten daarin was, dat er niet meer dan 4 % van het agrarisch areaal gebruikt mag
worden voor zonneweiden. Hoe heeft dit kader zijn plek gevonden in deze
bespreeknotitie?

antwoord

Dit kader heeft geen plek gekregen in de bespreeknotitie. We vinden dit kader duidelijk
genoeg, we nemen dit op in het beleidskader zon op land.
De bespreeknotitie gaat in op onderwerpen waarover we de mening van de
raadscommissie willen horen. Dit doen we aan de hand van 10 vragen die we stellen in
de bespreeknotitie. Deze inbreng verwerken we in het beleidskader zon op land van de
gemeente Medemblik.

2.

Blz. 3 van de bespreeknotitie : Als het gaat om het uitbreiden van het elektriciteit
netwerk heeft Liander aangegeven dat grootschalige opwek direct wordt aangesloten op
een OS ( Onderstation, een snelweg van het netwerk). In bepaalde gebieden is het
netwerk vol, dit ten koste van burgers e ondernemers aldaar. Kunnen wij als gemeente,
juridisch/technisch, een prioriteit aangeven waar het netwerk versterkt/uitgebreid
wordt en ten goede van wie of wat dat komt? Zo ja, hoe?

Antwoord

Nee, helaas hebben we deze mogelijkheid niet. Het netwerk van Liander staat onder
druk. Dit geldt in onze gemeente, de regio, de provincie maar ook landelijk. Helaas
moet ook Liander keuze maken in geld en capaciteit om de problemen aan te pakken.
Liander informeert ons hierover. En geeft ook in plannen aan welke mogelijkheden er
zijn. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de uitvoering van de Regionale
Energiestrategie.
We kennen de problemen in onze gemeente. Liander geeft daarvoor aan wanneer ze
deze gaat aanpakken. We kunnen dit helaas niet versnellen.

3.

Blz. 5 participatieplan, wanneer wij m.b.t. participatie geen randvoorwaarden stellen,
is het dan in principe mogelijk dat grote bedrijven, zoals bv. Microsoft in Hollands
Kroon, hier een claim kunnen leggen op de hier geproduceerde duurzame zonneenergie ? Wat is er juridisch/ technisch voor nodig om dat te voorkomen?

Antwoord

Nee, deze mogelijkheid hebben ze niet. Duurzaam opgewekte energie wordt verkocht
op de energiemarkt. Iedereen (inwoner of ondernemer) kan deze energie vervolgens
kopen. Dus ook datacenters.

4.

Wanneer een internationaal bedrijf een aanvraag doet voor het realiseren van een
grootschalige zonneweide, zoals in Andijk is gebeurd, kunnen we dan evengoed
juridisch/technisch claimen dat de geproduceerde duurzame energie ten goede komt
aan de eigen bevolking?

Antwoord

Zie antwoord 3. Duurzaam opgewekte energie wordt verkocht op de energiemarkt.
Iedereen kan deze energie vervolgens kopen.
Dit staat los van financiële participatie, dit willen we ten zeerste stimuleren zodat
zowel de lusten als de lasten terecht komen in de nabije omgeving. En, dus niet dat de
opbrengsten verdwijnen bij internationale ondernemingen.

5.

Blz. 5 Kleine windmolens, in bijlage 4 staat niets over regelgeving m.b.t. geluid en
slagschaduwhinder. Kunt u toelichten waarom niet?

Antwoord

In bijlage 4 geven we aan welke bepalingen de provincie stelt. Aanvullend willen we
eerst de mening van de raadscommissie horen hoe ze tegenover het plaatsen van
kleinere windmolens staat. Wanneer de raadscommissie hier mogelijkheden zien werken
we dit nader uit het beleidskader.

