
Westfries kader duurzame energieopwekking

Samenwerkingspartners - bijeenkomst 6 oktober.
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Waarom een Westfries kader?



Aanleiding en achtergrond

KLIMAATAKKOORD

49% CO2-REDUCTIE IN 2030 – IN 
2050 TERUGGEBRACHT NAAR NIHIL

PACT VAN WESTFRIESLAND 
ENERGIENEUTRAAL 2040.

UITVOERINGSPROGRAMMA 
ENERGIENEUTRAAL 21-25



Pact van Westfriesland – energieneutraal 2040



Route naar energieneutraal Westfriesland



Vier soorten activiteiten

Energieneutraal Westfriesland

Energiebesparing

Duurzame warmte

Duurzame opwek

Kennisontwikkeling en -deling



Samenwerking met regionale organisaties en bedrijven

Gebouwde 

omgeving

Mobiliteit Industrie en

bedrijven

Land- en 

glastuinbouw

• Intermaris

• SchoutenTechniek

• Alliander

• Stichting Onderwijs-

huisvesting Hoorn

• Woningbedrijf Opmeer

• Zonnecoöperatie West-

Friesland

• Woon Duurzaam

• Stichting Koggenland Energie 

Neutraal

• Compleet Duurzaam B.V.

• Woningstichting Het 

Grootslag

• Dijklander Ziekenhuis

• Westfriese 

Bedrijvengroep

• Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord

• Logistiek- en 

transportbedrijven

Duurzaam Ondernemend 

Westfriesland:

• Westfriese Bedrijvengroep

• Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord

• Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord

• Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord

• Greenport Noord-Holland 

Noord

• ECW/Het Grootslag

• LTO Noord, veehouders en 

akkerbouwers

• Seed Valley-bedrijven

• KAVB en bloembollentelers



Vragen?



Regionale energiestrategie Noord-Holland Noord



Regionale
Energiestrategie
Noord-Holland Noord 
(RES NHN)

Energieopwekking! Een van de vier
sporen naar energieneutraal.

RES-NHN is hiervoor een
instrument. 



Regionale 
energiestrategie 
Noord-Holland Noord 
(RES NHN)

• Nationaal Klimaatakkoord uit 2019.

• Hieruit vloeien taken voort voor gemeenten
over het verduurzamen van de gebouwde
omgeving en duurzame energieopwekking.

• Nederland moet in 2030 35 TWh aan
duurzame energie opwekken, met zon en 
wind.

• Nederland is opgesplitst in 30 energieregio’s.

• De regio Westfriesland maakt onderdeel uit
van de energieregio Noord-Holland Noord.



Regionale 
energiestrategie 
Noord-Holland Noord 
(RES NHN)

• Gemeenten in Westfriesland 
organiseerden 
participatiebijeenkomsten begin 2020.

• Inwoners, ondernemers en agrariërs 
konden hun mening geven.

• Dit leidde tot een  Westfries bod in de 
RES-NHN van 0,7 TWh in 2030. 
Daarvan is 0,2 nu opgewekt.

• De raden van de 7 Westfriese 
gemeenten stelden de RES-NHN in 
2021 vast.





Regionale 
energiestrategie 
Noord-Holland Noord 
(RES NHN)

De Westfriese gemeenten komen met 
een beleidskader hoe zij ruimte willen
geven voor opwek van energie met 
zon en wind.



Westfries beleidskader

Wat hebben we al gedaan?

• Landschapsstudie hoe opwek
door zon en wind ingepast kan
worden in het Westfriese
landschap.

• Enquête onder inwoners.



Vragen?



Verdieping



Het Westfries kader 
zon en wind 

Doel: duidelijkheid te geven aan gemeenten, initiatiefnemers en inwoners 
hoe Westfriesland ruimte wil geven aan initiatieven voor zon- en 
windprojecten in de RES-zoekgebieden. En, om het proces daartoe efficiënt 
in te richten. 

1. Landschappelijke beleidsregels (algemeen en landschap-specifiek) 

2. Participatie
1.1 Procesparticipatie

1.2 Financiële participatie 

1.3 Participatieplan

3. Provinciale regelgeving en concretisering zoekgebieden

4. Aansluiting op netinfrastructuur

5. Regels t.a.v. indieningsproces voor initiatiefnemers

NB. Gemeenten kunnen kiezen voor ruimte voor lokale inkleuring.



Interactie

• Mist u nog hoofdonderwerpen voor het beleidskader?



1. Landschappelijke 
beleidsregels (algemeen)

Algemene uitgangspunten wind en zon in het landschap en 
op het erf:

- Rijksregelgeving, provinciale verordening, etc. moeten in 
acht genomen worden.

- Er moet rekening worden gehouden met in het Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BPL) benoemde kernkwaliteiten.

- Er moet rekening worden gehouden met 
erfgoedrichtlijnen nabij stolpboerderijen.

- Ruimtelijke uitgangspunten microturbines (erven, PNH)

- Innovatieve vormen van energieopslag (erven)



2 Landschappelijke 
beleidsregels (specifiek)

Bijzonder Provinciaal Landschap RES zoekgebieden

Zon en wind (microturbines) op Erven



Interactie

• Welke onderwerpen t.a.v. innovatieve oplossingen 
wilt u terugzien in het beleidskader?



2. Landschappelijke 
beleidsregels (specifiek)

- West Friesland heeft haar gebied onderverdeeld in 
een zestal landschappen

- In katernen zijn richtlijnen, uitgangspunten, 
kenmerken en bouwstenen aangedragen hoe om te 
gaan met zon- en windenergie en microturbines 

- De essentie van de katernen is basis voor regionaal 
beleidskader

- De katernen (met zestal landschappen) als basis voor 
specifieke beleidsregels (behoudens Marker- en 
IJsselmeer)



2 Landschappelijke 
beleidsregels (specifiek)



Natuurnetwerk Nederland Lintbebouwing

Agrarisch Lint / Experimenteerlandschap / Dorpslint



Inzicht op kaart Omschrijving per landschapstype



3 Provinciale regelgeving en 
concretisering zoekgebieden 

In beleidskader:

1. De locatie en omvang van de 
opstelling voor zonne-energie

2. Stimuleringsgebieden zonne-
energie, alleen geldend voor 
landelijk gebiedVoorbeelden:

-Ruimte voor zonnevelden van maximaal 10 hectare per stuk 
aan de zijde tegen <gemeente> aan.
-Ruimte voor zonnevelden van maximaal 5 hectare per stuk aan 
de zijde tegen <gemeente> aan.
-Mogelijkheden voor zonnevelden langs de infrastructuur, op 
ruimte bestemd als infra



4.1 Procesparticipatie 

- Initiatiefnemers betrekken vanaf de start van het 
project actief de omgeving

- Omgeving denkt mee over ruimtelijke inpassing 
(precieze vormgeving, beplanting, herplanting van 
bomen)

- Vraag: Is het wenselijk dat kernraden worden 
betrokken en inspraak krijgen? 



4.2 Financiële participatie 

- Initiatiefnemers hebben een inspanningsverplichting 
om 50% lokaal eigenaarschap te organiseren

- Leidraad financiële participatie van de provincie 
Noord-Holland als richtlijn.

- Initiatieven op erven (indien zelfvoorzienend) zijn 
vrijgesteld van inspanning op financiële participatie.

- Vraag: Betrekken van energie coöperaties als 
inspanningsverplichting ?



4.3 Participatieplan 

- Initiatiefnemers moeten een participatieplan indienen bij 
de aanvraag van het initiatief. 

- Geef invulling aan procesparticipatie en financiële 
participatie (lokaal eigendom en minder draagkrachtigen 
kunnen meeprofiteren).

- Het participatieplan wordt als bijlage toegevoegd aan de 
anterieure overeenkomst, is basis voor de planologische 
medewerking van de gemeente en basis voor het proces 
van vergunningverlening



5 Indieningsproces 

- Betreft indieningsproces voor het doorlopen van 
ruimtelijke procedures.

- Meer gegadigden dan er rechten te verdelen zijn? Dan 
schaarse vergunning, met selectieproces (voorafgaand 
aan indieningsproces).

- Bevoegd gezag windinitiatieven afhankelijk van 
grootte (aantal MW).

- Bij wind: naast planologische vergunning ook een 
milieuvergunning (en eventueel projectMER)



Vervolg



Vervolg

Proces:

➢ Komende weken maken we 

beleidskader af.

➢ Medio januari lokale 

inspraakronde van zes weken 

(inclusief een inloopavond)

➢ April 2023 besluitvorming in 

raden



Afsluiting
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